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สารจากประธานกรรมการ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างมากกับการ
ดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และ
ชุมชน ตามปรัชญาของบร�ษัทฯ ในเร�อ่งการสร�างความสมดุล
ระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ทำให�ป� 2558 
บร�ษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพของการเป�นสมาช�ก DJSI 
(Dow Jones Sustainability Indices) ในหมวด Oil & Gas 
ไว�ได�เป�นป�ที่ 2 ติดต�อกัน  

อาจกล�าวได�ว�า องค�กรท่ีแข็งแกร�ง มีช�อ่เสียง และได�รับความ
เช�่อมั่นจากประชาชนทั่วไป จะต�องเป�นองค�กรที่พร�อมทั�ง
ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มีธรรมาภิบาลในการบร�หารจัดการ
และมีความรับผิดชอบต�อสังคม สำหรับไออาร�พีซ� คณะ
กรรมการบร�ษัทฯ ได�กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ให�มีประสิทธ�ภาพบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และได�ตั�งใจปฏิบัติหน�าที่ตามบทบาทของกรรมการอย�างมี
ประสิทธ�ภาพ จนได�รับการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการ
แห�งป�ดีเด�น และคณะกรรมการตรวจสอบแห�งป� 2558 จาก
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ด�วยผล
ประกอบการท่ีดีของบร�ษัทฯ และเกียรติคุณท่ีได�รับ น�าจะเป�น
เคร�่องยืนยันความเช�่อมั่นของท�านผู�ถือหุ�นได�ว�า บร�ษัทฯ มี
การดำเนินงานอย�างโปร�งใส ให�ความสำคัญกับการควบคุม
ภายใน การต�อต�านคอร�รัปชัน การบร�หารความเสี่ยง คำนึง
ถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรม และมีการพัฒนาใน
ด�านต�างๆอย�างถูกทิศทาง ซ�ง่รวมถึงการประกาศใช�ค�านิยม
องค�กรใหม�ที่เร�ยกว�า iSPIRIT สร�างความแข็งแกร�งจาก
ภายใน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ยังส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ เป�นองค�กรแห�ง
การเร�ยนรู�และความคิดสร�างสรรค� ทั�งนวัตกรรมในด�าน
ปฏิบัติการ ด�านธุรกิจ และนวัตกรรมท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อสังคม 

และให�ความสำคัญกับการว�จัยและพัฒนา โดยเช�่อว�าจะเป�น
พื้นฐานของการเติบโตอย�างก�าวกระโดดและสามารถสร�าง
มูลค�าเพิ่มทางธุรกิจได�อย�างมีนัยสำคัญ โครงการที่ประสบ
ความสำเร็จจากแนวคิดใหม�ๆ  ของฝ�ายบร�หาร ได�แก� โครงการ 
DELTA ซ�ง่มีเป�าหมายของความเป�นเลิศ 4 ด�าน ได�แก� ด�าน
ปฏิบัติการ ด�านการตลาด ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง และด�าน
การบร�หารทรัพยากรบุคคล ท่ีสามารถสร�างผลประโยชน�ในป� 
2558 ได�ทั�งส้ิน 4,565 ล�านบาท และในป� 2559 น้ี ไออาร�พีซ�
ได�ต�อยอดความสำเร็จไปสู�โครงการใหม� EVEREST ท่ีท�าทาย
ย่ิงกว�า ต�องบูรณาการทั�งความสามารถ ความตั�งใจจร�ง และ
การมีส�วนร�วมของบุคลากรทั�งบร�ษัทฯ ซ�ง่คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
พร�อมให�การสนับสนุนอย�างเต็มท่ี ผมคาดว�าความสำเร็จของ
โครงการ EVEREST ซ�ง่ไออาร�พีซ�ดำเนินการร�วมกับท่ีปร�กษา
จากบร�ษัทชั�นนำระดับโลกน้ี จะส�งผลให�บร�ษัทฯ บรรลุว�สัยทัศน�
ที่ตั�งไว�ใด�ในที่สุด

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) ผมขอ

ขอบคุณทุกท�านที่ให�ความเชื ่อมั ่น สนับสนุน ตลอดจนให�ความ

ร�วมมืออย�างดียิ�งกับบร�ษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งท�านผู�ถือหุ�น ลูกค�า 

คู�ค�า หน�วยงานราชการ นักว�ชาการ สถาบันการเง�น ชุมชน ส่ือมวลชน 

องค�กรอิสระ ตลอดจนผู�บร�หารและพนักงานบร�ษัทฯ และบร�ษัท

ในเคร�อทุกคน ท่ีต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเข�มแข็ง จนเป�นผลให�บร�ษัทฯ 

ประสบความสำเร็จอย�างงดงามในป�น้ี ผมมีความเช่ือม่ันว�า จากน้ีไป 

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) จะเติบโตได�อย�างแข็งแกร�งท้ังด�าน

ธุรกิจ สุขภาพองค�กร เป�นองค�กรท่ีมีความรับผ�ดชอบต�อสังคม และ

เป�นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งศักยภาพเหล�านี้จะสะท�อนกลับมาเป�น

ประโยชน�และช�วยสร�างมูลค�าเพ��มให�ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย และ

ประเทศชาติได�อย�างแน�นอน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน�ให�บร�ษัท ไออาร�พีซ� 
จำกัด (มหาชน) ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของ
เอเช�ยภายในป� 2563 และกำหนดแผนกลยุทธ�ทั�งระยะสั�น
และระยะยาว เพื่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไป
ตามทิศทางและแผนที่วางไว� จนบรรลุเป�าหมายภายในเวลา
ที่กำหนดได�

ป� 2558 อาจเร�ยกได�ว�าเป�นป�ทองป�หน่ึงของบร�ษัท ไออาร�พีซ� 
จำกัด (มหาชน) จากการที่บร�ษัทฯ สามารถพลิกฟ��นมีผล
ประกอบการที่ดี โดยมี EBITDA 17,033 ล�านบาท สูงสุด
ในรอบ 10 ป� และมีกำไรสุทธ� 9,402 ล�านบาท เมื่อเทียบ
กับป� 2557 ที่บร�ษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน 5,235 ล�านบาท 
ซ�่งเป�นผลมาจากการเตร�ยมความพร�อมไว�อย�างต�อเนื่อง 
การคาดการณ�ที่แม�นยำ ประกอบกับความพยายามในการ
ดำเนินธุรกิจและบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพของ
คณะผู�บร�หารและพนักงาน ภายใต�การกำกับดูแลของคณะ
กรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อย 4 ชุดด�วยกัน

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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สารจากประธานกรรมการ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการบร�ษัท
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มูลค�าเพิ่มทางธุรกิจได�อย�างมีนัยสำคัญ โครงการที่ประสบ
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จำกัด (มหาชน) จากการที่บร�ษัทฯ สามารถพลิกฟ��นมีผล
ประกอบการที่ดี โดยมี EBITDA 17,033 ล�านบาท สูงสุด
ในรอบ 10 ป� และมีกำไรสุทธ� 9,402 ล�านบาท เมื่อเทียบ
กับป� 2557 ที่บร�ษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน 5,235 ล�านบาท 
ซ�่งเป�นผลมาจากการเตร�ยมความพร�อมไว�อย�างต�อเนื่อง 
การคาดการณ�ที่แม�นยำ ประกอบกับความพยายามในการ
ดำเนินธุรกิจและบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพของ
คณะผู�บร�หารและพนักงาน ภายใต�การกำกับดูแลของคณะ
กรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อย 4 ชุดด�วยกัน
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หมายเหตุ :
(1) รายได�จากการขายสุทธิ ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต

(2) EBITDA หมายถึง กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย

(3) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เง�นสดและเง�นลงทุนชั่วคราว

(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2559 อนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานป� 2558 ในอัตราหุ�นละ 0.22 บาทต�อหุ�น

     ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวจะนำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2559  เพ�่อพ�จารณาอนุมัติต�อไป

2556

ฐานะการเง�น

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�รวม

หนี้สินหมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย

รายได�จากการขายสุทธิ (1)

ต�นทุนขาย

กำไรขั้นต�น

EBITDA (2)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�

อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)

อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) (3)

เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558

63,772

162,608

49,530

87,081

75,527

20,475

20,434

292,593

282,649

287,695

4,897

7,489

826
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1.29
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272,968
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 (6,341)

 (1,402)

 (5,235)

N/A

N/A

N/A

N/A

0.94

 0.87

0.08

 N/A

 3.32

 (0.26)
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 163,174
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 87,296

 75,878

 20,475

 20,434

214,172

 199,595

 197,913
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 17,033

 9,402

7.95%

4.39%

5.77%

13.09%

0.99

 0.66
 (4) 0.22

48%

 3.71

 0.46

จุดเด่นการดำาเนินงาน
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(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2559 อนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานป� 2558 ในอัตราหุ�นละ 0.22 บาทต�อหุ�น

     ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวจะนำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2559  เพ�่อพ�จารณาอนุมัติต�อไป

2556

ฐานะการเง�น

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�รวม

หนี้สินหมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย

รายได�จากการขายสุทธิ (1)

ต�นทุนขาย

กำไรขั้นต�น

EBITDA (2)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�

อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)

อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) (3)

เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558

63,772

162,608

49,530

87,081

75,527

20,475

20,434

292,593

282,649

287,695

4,897

7,489

826

2.56%

0.28%

0.54%

1.09%

1.29

 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

N/A

0.94

 0.87

0.08

 N/A

 3.32

 (0.26)

  35,984

 163,174

 36,210

 87,296

 75,878

 20,475

 20,434

214,172

 199,595

 197,913

 16,258

 17,033

 9,402

7.95%

4.39%

5.77%

13.09%

0.99

 0.66
 (4) 0.22

48%

 3.71

 0.46

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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ดร.ป�ติ ยิ�มประเสร�ฐ
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

พัฒนาการที่สำคัญ 10 ป�
ไออาร�พ�ซี
ป� 2549 เป�นจ�ดเปล่ียนทางประวัติศาสตร�ท่ีสำคัญยิ�งของ ไออาร�พ�ซี จากความสำเร็จในการ
ฟ��นฟ�กิจการนำมาซึ่งความสำเร็จที่มีค�า ทำให�เราก�าวเดินไปข�างหน�าในชื่อ “ไออาร�พ�ซี”

ตลอดระยะเวลา 10 ป� ไออาร�พ�ซี สามารถยืนหยัดได�อย�างม่ันคงและย่ังยืน ด�วยความมุ�งม่ัน 
พัฒนาธุรกิจด�วยความรับผ�ดชอบต�อสังคมภายใต�แผนกลยุทธ�ที่เสร�มสร�างความแข็งแกร�ง
ทางธุรกิจ ทุ�มเทว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ตอบโจทย�ผู�บร�โภคควบคู�กับการสร�างสรรค�
เทคโนโลยีการผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมโดยมีระบบธรรมาภิบาลเป�นหัวใจที่สำคัญ

2 5 4 9 2 5 5 0

Re-Branding
เปลี่ยนชื่อบร�ษัทใหม�จาก TPI
เป�น IRPC

บร�ษัทฯ ดำเนินการ
ร�วมกับไทยออยล� 
ในโครงการ Refinery 
Margin Improvement
เพ�่อเพ��มกำไรสูงสุดจาก
สินทรัพย�ที่มีอยู�

เป�ดตัว 3 ผลิตภัณฑ�ใหม�
ในกลุ�มสไตร�นิคส�
• PS/SEBS/HDPE alloy
• ABS/Nylon
• HIPS/PC

ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
สารยับยั้งการติดไฟ
ชนิดไม�มีสาร Halogen ในผลิตภัณฑ�
ABS และ HIPS

ติดตั้งจ�ดตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 114 จ�ด
คุณภาพน้ำ 124 จ�ด
และคุณภาพเสียง 57 จ�ด

ประกาศแผนพัฒนาองค�กร
ป� 2550-2554
มุ�งเพ��มศักยภาพการผลิต
เพ�่อสร�างฐานธุรกิจที่แข็งแกร�ง

เร��มโครงการปรับปรุง
โรงกลั่นน้ำมัน
เพ�่อเพ��มศักยภาพในการผลิต
ลดต�นทุน และรักษาสิ�งแวดล�อม

เร��มจัดทำคู�มือการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ร�เร��มโครงการ
หน�วยแพทย�เคลื่อนที่
ร�วมกับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ�าสิร�กิติ์ ให�บร�การตรวจ
สุขภาพชุมชนในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี
โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย08



ดร.ป�ติ ยิ�มประเสร�ฐ
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

พัฒนาการที่สำคัญ 10 ป�
ไออาร�พ�ซี
ป� 2549 เป�นจ�ดเปล่ียนทางประวัติศาสตร�ท่ีสำคัญยิ�งของ ไออาร�พ�ซี จากความสำเร็จในการ
ฟ��นฟ�กิจการนำมาซึ่งความสำเร็จที่มีค�า ทำให�เราก�าวเดินไปข�างหน�าในชื่อ “ไออาร�พ�ซี”

ตลอดระยะเวลา 10 ป� ไออาร�พ�ซี สามารถยืนหยัดได�อย�างม่ันคงและย่ังยืน ด�วยความมุ�งม่ัน 
พัฒนาธุรกิจด�วยความรับผ�ดชอบต�อสังคมภายใต�แผนกลยุทธ�ที่เสร�มสร�างความแข็งแกร�ง
ทางธุรกิจ ทุ�มเทว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ตอบโจทย�ผู�บร�โภคควบคู�กับการสร�างสรรค�
เทคโนโลยีการผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมโดยมีระบบธรรมาภิบาลเป�นหัวใจที่สำคัญ

2 5 4 9 2 5 5 0

Re-Branding
เปลี่ยนชื่อบร�ษัทใหม�จาก TPI
เป�น IRPC

บร�ษัทฯ ดำเนินการ
ร�วมกับไทยออยล� 
ในโครงการ Refinery 
Margin Improvement
เพ�่อเพ��มกำไรสูงสุดจาก
สินทรัพย�ที่มีอยู�

เป�ดตัว 3 ผลิตภัณฑ�ใหม�
ในกลุ�มสไตร�นิคส�
• PS/SEBS/HDPE alloy
• ABS/Nylon
• HIPS/PC

ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
สารยับยั้งการติดไฟ
ชนิดไม�มีสาร Halogen ในผลิตภัณฑ�
ABS และ HIPS

ติดตั้งจ�ดตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 114 จ�ด
คุณภาพน้ำ 124 จ�ด
และคุณภาพเสียง 57 จ�ด

ประกาศแผนพัฒนาองค�กร
ป� 2550-2554
มุ�งเพ��มศักยภาพการผลิต
เพ�่อสร�างฐานธุรกิจที่แข็งแกร�ง

เร��มโครงการปรับปรุง
โรงกลั่นน้ำมัน
เพ�่อเพ��มศักยภาพในการผลิต
ลดต�นทุน และรักษาสิ�งแวดล�อม

เร��มจัดทำคู�มือการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ร�เร��มโครงการ
หน�วยแพทย�เคลื่อนที่
ร�วมกับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ�าสิร�กิติ์ ให�บร�การตรวจ
สุขภาพชุมชนในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี
โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 09



ดร.ไพร�นทร� ชูโชติถาวร
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 1 2 5 5 2

บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุด
ของการออกตราสารหนี้
อายุ 10 ป� ในตลาดต�างประเทศ
มูลค�า 250 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

เร��มใช�งานระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร
(Enterprise Resource Planning
Improvement Project: ERP)
เพ�่อเพ��มศักยภาพในการบร�หารจัดการทรัพยากร
และฐานข�อมูลขององค�กร

บร�ษัทฯ ลงนามสัญญาเง�นกู�
ระยะยาว จำนวน 10,000 ล�านบาท
สำหรับโครงการลงทุนขยายกำลัง
การผลิตป�โตรเคมีและโครงการผลิต
พลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม

โครงการขยายกำลังการผลิต
เม็ดพลาสติก ABS และ CCM
เพ��มข�้น 21,000 ตันต�อป� และขยาย
กำลังการผลิตเม็ดพลาสติก 
HDPE Pipe Grade เพ��มข�้น 
40,000 ตันต�อป� แล�วเสร็จ

เป�ดตัวระบบ iRON (IRPC Oil On Net)
เช่ือมโยงเคร�อข�ายการทำธุรกรรม
ออนไลน� ของธุรกิจป�โตรเลียม

ฟ��นฟ�ป�าชายเลนพระสมุทรเจดีย�
ให�เป�นศูนย�ศึกษาระบบนิเวศป�าชายเลน
จังหวัดระยอง

เป�ดตัวบร�การ K-Buyer
Financing และ e-Supply Chain
ให�กับกลุ�มผู�แทนจำหน�ายผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีของบรษัทฯ

ฟ��นฟ�ศูนย�ศึกษาพัฒนา
ป�าชายเลนคลองก�นป�ก

พัฒนาระบบ iDEAL Solution
(IRPC Digital E-Commerce
Account and Logistic)

จัดพ�มพ�คู�มือการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี 
ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1

ซื้อหุ�นบร�ษัท พ�ทีที โพลิเมอร� มาร�เก็ตติ�ง จำกัด 
(PTTPM) จากบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ในสัดส�วนร�อยละ 25 คิดเป�นมูลค�า 58.32 ล�านบาท

ซื้อคืนหุ�นกู�ในประเทศ 
จำนวน 360 ล�านบาท
เพ�่อบร�หารจัดการกระแสเง�นสด
และลดต�นทุนทางการเง�นของ
บร�ษัทฯ

ปรับโครงสร�างการดำเนินธุรกิจ
ภายใต�แผนกลยุทธ�
“โครงการฟ�นิกซ�”
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ดร.ไพร�นทร� ชูโชติถาวร
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 1 2 5 5 2

บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุด
ของการออกตราสารหนี้
อายุ 10 ป� ในตลาดต�างประเทศ
มูลค�า 250 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

เร��มใช�งานระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร
(Enterprise Resource Planning
Improvement Project: ERP)
เพ�่อเพ��มศักยภาพในการบร�หารจัดการทรัพยากร
และฐานข�อมูลขององค�กร

บร�ษัทฯ ลงนามสัญญาเง�นกู�
ระยะยาว จำนวน 10,000 ล�านบาท
สำหรับโครงการลงทุนขยายกำลัง
การผลิตป�โตรเคมีและโครงการผลิต
พลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม

โครงการขยายกำลังการผลิต
เม็ดพลาสติก ABS และ CCM
เพ��มข�้น 21,000 ตันต�อป� และขยาย
กำลังการผลิตเม็ดพลาสติก 
HDPE Pipe Grade เพ��มข�้น 
40,000 ตันต�อป� แล�วเสร็จ

เป�ดตัวระบบ iRON (IRPC Oil On Net)
เช่ือมโยงเคร�อข�ายการทำธุรกรรม
ออนไลน� ของธุรกิจป�โตรเลียม

ฟ��นฟ�ป�าชายเลนพระสมุทรเจดีย�
ให�เป�นศูนย�ศึกษาระบบนิเวศป�าชายเลน
จังหวัดระยอง

เป�ดตัวบร�การ K-Buyer
Financing และ e-Supply Chain
ให�กับกลุ�มผู�แทนจำหน�ายผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีของบรษัทฯ

ฟ��นฟ�ศูนย�ศึกษาพัฒนา
ป�าชายเลนคลองก�นป�ก

พัฒนาระบบ iDEAL Solution
(IRPC Digital E-Commerce
Account and Logistic)

จัดพ�มพ�คู�มือการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี 
ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1

ซื้อหุ�นบร�ษัท พ�ทีที โพลิเมอร� มาร�เก็ตติ�ง จำกัด 
(PTTPM) จากบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ในสัดส�วนร�อยละ 25 คิดเป�นมูลค�า 58.32 ล�านบาท

ซื้อคืนหุ�นกู�ในประเทศ 
จำนวน 360 ล�านบาท
เพ�่อบร�หารจัดการกระแสเง�นสด
และลดต�นทุนทางการเง�นของ
บร�ษัทฯ

ปรับโครงสร�างการดำเนินธุรกิจ
ภายใต�แผนกลยุทธ�
“โครงการฟ�นิกซ�”
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นายอธิคม เติบศิร� 
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 3 2 5 5 4

บร�ษัทฯ เข�าร�วมเป�นภาคีสมาชิก
UN Global Compact

เป�ดโรงผลิตพลังไอน้ำและ
ไฟฟ�าร�วม (Combined Heat
and Power Project: CHP I)
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�า 220
เมกะวัตต� ปร�มาณไอน้ำ 420
ตันต�อชั่วโมง เป�นผลสำเร็จ

เป�ดดำเนินการคลังน้ำมันแม�กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

ประสบความสำเร็จในการว�จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�กลุ�มสไตร�นิคส� Green ABS
นับเป�นผู�ผลิตรายแรกของโลกที่นำยางพาราธรรมชาติ
มาทดแทนยางสังเคราะห�ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS

เป�ดศูนย�การเร�ยนรู�
เคร�อข�ายชุมชน (Community Center)
เพ�่อให�ประชาชนจังหวัดระยอง
ใช�เป�นศูนย�รวมการเร�ยนรู�และสร�าง
ความสัมพันธ�ระหว�างบร�ษัทฯ กับชุมชน

จัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคี
เพ�่อให�เกิดการมีส�วนร�วมของ
ผู�มีส�วนได�เสีย และร�วมตรวจสอบ
การดำเนินการของโครงการ
ผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม
ตามมาตรฐานที่ระบุไว�ใน EIA 

เป�ดคลินิกป�นน้ำใจ
ณ ศูนย�การเร�ยนรู�
เคร�อข�ายชุมชน
ไออาร�พ�ซี 
จังหวัดระยอง

เป�ดตัวนวัตกรรม
กลุ�มน้ำมันหล�อลื่น
พ�้นฐาน TDAE
และ RAE (Treated 
Distillate Aromatic 
Extract) น้ำมันยาง
ที่ลดสารก�อมะเร็ง
ใช�เป�นวัตถุดิบผลิต
ยางรถยนต�

เร��มจำหน�ายเม็ดพลาสติก PE
ชนิด UHMW-PE

เป�ดตัว 7 ผลิตภัณฑ�ใหม�
สายโพลิโอเลฟ�นส�
ภายใต�แนวคิด “Next Generation
Polyolefin for Better Life”

เป�ดตัวเคร�่องหมายการค�า

เป�ดตัวระบบ (IRPC 
Intelligent Port Service)
สำหรับให�บร�การท�าเร�ออิเล็กทรอนิกส�ผ�านระบบออนไลน�

พัฒนานวัตกรรมทางการเง�น
ด�านระบบประกันการส�งออก
IRPC Global Export Insured

พัฒนาผลิตภัณฑ� UHMW-PE
(Ultrahigh Molecular Weight
Polyethylene) ร�วมกับ PTTPM
พัฒนา Wood Plastic Composite 
จากการนำผงไม�มาผสมกับพลาสติก
ประเภทต�าง ๆ

พัฒนา Super Clarity
Polypropylene for Baby Bottle
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพ�ลีนใสพ�เศษ
สำหรับขวดนมเด็ก

เป�ดโครงการ Protection Strip 

พัฒนากระบวนการจัดการระบบ
สร�างฐานข�อมูลลูกค�า
ระบบ iCons สำหรับธุรกิจป�โตรเคมี
ระบบ iRIS สำหรับธุรกิจป�โตรเลียม

โครงการขาเทียมจากนวัตกรรม
พลาสติกต�านแบคทีเร�ย
บร�จาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรม
POLIMAXX BANBAX
ต�านแบคทีเร�ยให�มูลนิธิขาเทียม ใน
สมเด็จพระศร�นคร�นทรา บรมราชชนนี
ใช�ทำขาเทียมเพ�่อสุขภาพอนามัยที่ดี
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นายอธิคม เติบศิร� 
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 3 2 5 5 4
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นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�

ด�านความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 5 2556

ประสบความสำเร็จในโครงการ
ปรับปรุงหน�วยผลิตน้ำมันเบนซิน
Gasoline Hydrogenation Unit
(GHU) เพ�่อผลิตน้ำมัน Euro IV

โครงการขยายกำลัง
การผลิตโพรพ�ลีน
เพ��มข�้น 100,000 ตันต�อป�
แล�วเสร็จ

ร�วมมือทางว�ชาการระดับโลก
กับมหาว�ทยาลัยอ�อกฟอร�ด
เพ�่อการว�จัยและพัฒนาด�าน
High Performance Polymer

ลงนามกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพ�่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยบร�ษัทฯ ได�รับเลือกจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให�เป�นต�นแบบอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของประเทศ

เป�ดตัวผลิตภัณฑ�
POLIMAXX BANBAX

สร�างหอชมว�วศูนย�การเร�ยนรู�
ระบบนิเวศป�าชายเลนพระเจดีย�
กลางน้ำฯ จังหวัดระยอง

เร��มติดตั้งระบบ Power
Management System (PMS)
เพ�่อบร�หารจัดการระบบไฟฟ�าทั้งหมด
ของโรงงานให�เกิดเสถียรภาพ

เร��มโครงการข�ดลอกร�องน้ำ
บร�เวณท�าเร�อน้ำลึก

ลงนามซื้อขายหุ�นและ
สัญญาระหว�างผู�ถือหุ�น
เพ�่อเข�าร�วมลงทุนในบร�ษัท
อูเบะ เคมีคอลส� (เอเชีย)
จำกัด (มหาชน) ในสัดส�วน
ประมาณร�อยละ 25
ของทุนชำระแล�ว

ลงนามซื้อขายที่ดิน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไออาร�พ�ซี โซน 4 
กับบร�ษัท ไทยเคียววะ
ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

ขายหุ�นในบร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จำกัด (IRPC-CP)
ที่บร�ษัทฯ ถืออยู�ร�อยละ 51 ให�แก�บร�ษัท
โกลบอล พาวเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด
(GPSC) เพ�่อบร�หารจัดการระบบไฟฟ�า
ทั้งหมดของโรงงานให�เกิดเสถียรภาพ

ดำเนินแผนพัฒนาความเป�นเลิศ
ทั้งองค�กร (DELTA)

จัดตั้งบร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จำกัด (IRPC-CP)

เป�ดตัว IRPC Process License
สำหรับการผลิต Green ABS 

ดำเนินโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
เพ��มกำลังการผลิต
EBSM 260,000 ตันต�อป� 

ก�อสร�างโรงผลิต ABS6 & 
SAN3 แล�วเสร็จ
เพ��มกำลังการผลิต ABS 
29,000 ตันต�อป� และ 
SAN 33,000 ตันต�อป�

ร�วมกับสถาบันว�จัยเทคโนโลยี ปตท.
คิดค�นพัฒนากระบวนการผลิต BHD 
(Bio Hydrogenated Diesel)
จากน้ำมันปาล�ม หร�อ RPO
(Refined Palm Oil) ผลิตน้ำมัน
ดีเซลพ�้นฐาน

ร�วมมือกับบร�ษัท PTTPM
และสถาบันว�จัยและเทคโนโลยี ปตท.
ในโครงการ “Polymer Compounding
Synergy Project”

โครงการ ๑ ช�วย ๙ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
9 โรงเร�ยน ร�วมลงนามกับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค�การมหาชน) (สมศ.)14



นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
ดำรงตำแหน�ง

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านนวัตกรรม
และการเพ��มมูลค�า

ผลิตภัณฑ�
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สิ�งแวดล�อม

ด�านธุรกิจ

ด�านปฏิบัติการ

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

2 5 5 5 2556
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สัญญาระหว�างผู�ถือหุ�น
เพ�่อเข�าร�วมลงทุนในบร�ษัท
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ของทุนชำระแล�ว

ลงนามซื้อขายที่ดิน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค�การมหาชน) (สมศ.) 15
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ด�านความรับผ�ดชอบ
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บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นสมาชิก DJSI เป�นป�ที่ 2 การเป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส�อย�างต�อเนื่องคือบทพ�สูจน�ระดับสากลที่สะท�อนให�เห็นว�า บร�ษัทฯ มีการ 
พัฒนาอย�างเข�มแข็งและยั่งยืน มีแนวทางการดำเนินธุรกิจผ�านความสมดุล ทั้งด�าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

ศักยภาพและความพร�อมของบร�ษัทฯ ในวันน้ีจะทำให�ธุรกิจสามารถขับเคล่ือนไปข�างหน�าได�
อย�างมั่นคง และโครงการ EVEREST จะเป�นเป�าหมายระยะสั้นที่ท�าทายและส�งผลให� 
บรรลุว�สัยทัศน� ได�อย�างแน�นอน

2557 2 5 5 8

บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการต�อต�าน
คอร�รัปชัน Call to Action: Anti-Corruption
and the Global Development Agenda 
ของ UN Global Compact (UNGC)

บร�ษัทฯ ได�รับรองการเป�นสมาชิกแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต
(Collective Action Coalition Against 
Corruption หร�อ CAC) จากองค�กรต�อต�าน
คอร�รัปชัน (ประเทศไทย)

ขยายกำลังการผลิต
โรงผสมน้ำมันหล�อลื่นพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เป�น 72 ล�าน
ลิตรต�อป�

เป�ดโรงงาน NANO 
Chemical ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร�พ�ซี 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต
โรงงานโพลิเอทิลีน
จาก PE Natural เป�น PE-Pipe
grade โดยเพ��มกำลังการผลิต
PE-Pipe grade ได�ถึง 120,000
ตันต�อป�

เร��มโครงการปรับปรุง
โรงกลั่นน้ำมัน
เพ�่อเพ��มศักยภาพในการผลิต
ลดต�นทุน และรักษาสิ�งแวดล�อม

โครงการ Upstream Project for 
Hygiene and Value Added Product 
(UHV) ก�อสร�างแล�วเสร็จ อยู�ในช�วงงาน
ทดสอบเดินเคร�่อง

บร�ษัทฯ ได�รับเลือกเป�น
สมาชิก DJSI
ประเภท Emerging Markets 
2015 ในกลุ�ม Oil & Gas 
Industry ต�อเนื่อง
เป�นป�ที่สอง

ร�วมกับบร�ษัท วันเดอร�เว�ร�ล โปรดัคส� จำกัด 
เป�ดตัวของเล�นพลาสติกผสมไม�
“Wood Plastic Composite”
ภายใต�ชื่อผลิตภัณฑ� “TrixTrack”

บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�น
สมาชิก DJSI ประเภท Emerging
Markets 2014 ในกลุ�ม Oil & Gas
Industry เป�นป�แรก

ลงนามร�วมทุนกับบร�ษัท PCC
Rokita SA ประเทศโปแลนด�
สอดคล�องกับกลยุทธ�การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพ��มสูง โดย
เน�นตลาดภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก

เป�ดตัวโครงการ "EVEREST"
พัฒนาองค�กรสู�ความเป�นเลิศ

จัดพ�มพ�คู�มือ
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ร�วมกับบร�ษัท บลูไล�ท� 
อุตสาหกรรม จำกัด เป�ดตัว
กระเป�าเดินทางที่ทำจาก
เม็ดพลาสติก Green ABS
ครั้งแรกของโลกภายใต�
แบรนด� “คาจ�โอนี่ 
(CAGGIONI)”

เร��มใช�หลักปฏิบัติทางธุรกิจ
ในการส�งเสร�มสิทธิเด็ก
ตามแนวทางของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
ทรงเป�ดโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�และสถาบันว�ทยสิร�เมธี 
ซึ่งบร�ษัทฯ ร�วมกับกลุ�ม ปตท. จัดตั้งข�้นเพ�่อเป�น
สถานศึกษาเพ�่อความเป�นเลิศด�านว�ทยาศาสตร�

ร�วมกับกรมศิลปากรบูรณะวัดขรัวตาเพชร 
ในคลังน้ำมันอยุธยา

เร��มดำเนินโครงการ
IRPC Cubic Academy

บร�ษัทฯ และกลุ�มเลี่ยวไพรัตน� ได�ลงนามบันทึก
ข�อตกลงยุติคดีที่มีต�อกันทั้งหมด 

ร�วมกับบร�ษัท ป�คนิคพลาส
อินดัสเทร�ยล จำกัด
เป�ดตัวผลิตภัณฑ�พลาสติก
ผสมสีธรรมชาติ (Natural
Color Compound)

ลงนามบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือ โครงการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร�วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมืองคิตะคิวชู ประเทศญ่ีปุ�น

เร��มดำเนินโครงการ
สร�างคลอง สร�างคน16
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เร��มดำเนินโครงการ
สร�างคลอง สร�างคน 17



กุมภาพันธ�

บร�ษัทฯ ร�วมกับบร�ษัท บลูไล�ท� อุตสาหกรรม จำกัด 
เป�ดตัวกระเป�าเดินทางท่ีทำจากเม็ดพลาสติก Green ABS 
ครั�งแรกของโลกภายใต�แบรนด� “คาจ�โอน่ี (CAGGIONI)” 
มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนแรงเสียดสี เหนียว 
และยืดหยุ�นได�มากกว�าเม็ดพลาสติกทั่วไป

โล�เกียรติยศด�านความยั่งยืน 
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

มีนาคม

การลงนามความร�วมมือทางการผลิตและการค�าเพื่อ
ซ� ้อ-ขายผลิตภัณฑ� ABS Powder และ Resins กับ
บร�ษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation

พัฒนาการที่สำคัญ
และรางวัลแห�งความสำเร็จ ป� 2558

มกราคม

ลงนามร�วมทุนกับบร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศ
โปแลนด� เป�นการลงทุนท่ีสอดคล�องกับกลยุทธ�การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพิ ่มสูง (High Value Added
Product) ของบร�ษัทฯ เพื ่อดำเนินการจัดจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทน โดยเน�นตลาดภูมิภาคเอเช�ย-
แปซ�ฟ�กเป�นหลัก

บร�ษัทฯ เป�ดตัวสถาบันการเร�ยนรู � “IRPC CUBIC 
ACADEMY” ป��นบุคลากรคุณภาพ ขับเคลื่อนองค�กร
สู�ความยั่งยืนตามนโยบายและแนวทางหลักของกลุ�ม
ปตท. “สร�างสรรค�สังคมอุดมป�ญญา” ท่ีมุ�งเน�นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให�ก�าวสู�การเร�ยนรู�อย�างไม�หยุดนิ่ง 
สร�างความเป�นมืออาช�พในสายงานและสร�างความเข�มแข็ง
ทางธุรกิจ ทั�งในระดับประเทศและในระดับสากล

รางวัล Thailand Top Company 
Awards 2015 ประเภทรางวัลพิเศษ 
Top Business Strategy Award
จากนิตยสาร Business Plus ในเคร�อ
บร�ษัท เออาร�ไอพี จำกัด (มหาชน) 
(ARiP) และมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

รางวัล Best Investor Relations by 
Company in 2015 จาก Corporate 
Governance Asia

เมษายน
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กุมภาพันธ�
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มกราคม

ลงนามร�วมทุนกับบร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศ
โปแลนด� เป�นการลงทุนท่ีสอดคล�องกับกลยุทธ�การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพิ ่มสูง (High Value Added
Product) ของบร�ษัทฯ เพื ่อดำเนินการจัดจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทน โดยเน�นตลาดภูมิภาคเอเช�ย-
แปซ�ฟ�กเป�นหลัก

บร�ษัทฯ เป�ดตัวสถาบันการเร�ยนรู � “IRPC CUBIC 
ACADEMY” ป��นบุคลากรคุณภาพ ขับเคลื่อนองค�กร
สู�ความยั่งยืนตามนโยบายและแนวทางหลักของกลุ�ม
ปตท. “สร�างสรรค�สังคมอุดมป�ญญา” ท่ีมุ�งเน�นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให�ก�าวสู�การเร�ยนรู�อย�างไม�หยุดนิ่ง 
สร�างความเป�นมืออาช�พในสายงานและสร�างความเข�มแข็ง
ทางธุรกิจ ทั�งในระดับประเทศและในระดับสากล

รางวัล Thailand Top Company 
Awards 2015 ประเภทรางวัลพิเศษ 
Top Business Strategy Award
จากนิตยสาร Business Plus ในเคร�อ
บร�ษัท เออาร�ไอพี จำกัด (มหาชน) 
(ARiP) และมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

รางวัล Best Investor Relations by 
Company in 2015 จาก Corporate 
Governance Asia

เมษายน
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พฤษภาคม

บร�ษัทฯ ร�วมเป�ดตัวโครงการความร�วมมือการพัฒนา
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ซ�ง่เป�นการดำเนิน
งานภายใต�บันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ�น และ
ไออาร�พีซ� ทั�งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 
ได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เป�นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป�นเมืองอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ และจะเป�น
ต�นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเช�งนิเวศของ
ประเทศ

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 
รางวัลระดับ Excellence จากโครงการปรับปรุงและ
รวมระบบงานภาษีสรรพาสามิต (Excise Integrated 
System) รางวัลชมเชย จากโครงการ
Intelligence PORT & TANK Service

กรกฎาคม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�นด�านความปลอดภัย 
อาช�วอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทำงาน (สปก.) 
ระดับประเทศ ประจำป� 2558 จากกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน

รางวัล Asia Responsible Entrepre
neurship Awards 2015 ด�าน Social 
Empowerment จากโครงการ “From 
Bench to Community” (โครงการ
ขาเทียม) จาก Enterprise Asia

การลงนามสัญญาว�าจ�างก�อสร�างโครงการเพ่ิมกำลังผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion 
Project: PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ-
โพรพิลีนคอมพาวด� (Polypropylene Compound and 
Specialties Project: PPC) เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับ 
Propylene จากโครงการเพ่ิมมูลค�าเพ่ือผลิตภัณฑ�สะอาด 
(Upstream Project for Hygiene Valued: UHV)

มิถุนายน

บร�ษัทฯ ร�วมกับบร�ษัท วันเดอร�เว�ร�ล โปรดัคส� จำกัด 
เป�ดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ของเล�นพลาสติกผสมไม� 
หร�อ “Wood Plastic Composite” ภายใต�ช�อ่ผลิตภัณฑ� 
“Trix Track” เป�นการดึงเอาจุดเด�นของพลาสติกมาผสม
ผสานกับความเป�นธรรมชาติของเนื้อไม�เข�าไว�ด�วยกัน

รางวัล Carbon Footprint for Organization 2015 ใน
โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) 
เพ่ือ Green Supply Chain เพ่ือการส�งออกเป�นรายแรก
ของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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พฤษภาคม

บร�ษัทฯ ร�วมเป�ดตัวโครงการความร�วมมือการพัฒนา
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ซ�ง่เป�นการดำเนิน
งานภายใต�บันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ�น และ
ไออาร�พีซ� ทั�งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 
ได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เป�นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป�นเมืองอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ และจะเป�น
ต�นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเช�งนิเวศของ
ประเทศ

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 
รางวัลระดับ Excellence จากโครงการปรับปรุงและ
รวมระบบงานภาษีสรรพาสามิต (Excise Integrated 
System) รางวัลชมเชย จากโครงการ
Intelligence PORT & TANK Service

กรกฎาคม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�นด�านความปลอดภัย 
อาช�วอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทำงาน (สปก.) 
ระดับประเทศ ประจำป� 2558 จากกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน

รางวัล Asia Responsible Entrepre
neurship Awards 2015 ด�าน Social 
Empowerment จากโครงการ “From 
Bench to Community” (โครงการ
ขาเทียม) จาก Enterprise Asia

การลงนามสัญญาว�าจ�างก�อสร�างโครงการเพ่ิมกำลังผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion 
Project: PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ-
โพรพิลีนคอมพาวด� (Polypropylene Compound and 
Specialties Project: PPC) เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับ 
Propylene จากโครงการเพ่ิมมูลค�าเพ่ือผลิตภัณฑ�สะอาด 
(Upstream Project for Hygiene Valued: UHV)

มิถุนายน

บร�ษัทฯ ร�วมกับบร�ษัท วันเดอร�เว�ร�ล โปรดัคส� จำกัด 
เป�ดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ของเล�นพลาสติกผสมไม� 
หร�อ “Wood Plastic Composite” ภายใต�ช�อ่ผลิตภัณฑ� 
“Trix Track” เป�นการดึงเอาจุดเด�นของพลาสติกมาผสม
ผสานกับความเป�นธรรมชาติของเนื้อไม�เข�าไว�ด�วยกัน

รางวัล Carbon Footprint for Organization 2015 ใน
โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) 
เพ่ือ Green Supply Chain เพ่ือการส�งออกเป�นรายแรก
ของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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กันยายน

การลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเง�นมูลค�า 220 ล�าน
เหร�ยญสหรัฐฯ กับธนาคารกสิกรไทย เพ่ือใช�ในการขยาย
ระยะเวลาการชำระค�าน�ำมันดิบกับบร�ษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ซ�ง่จะช�วยเสร�มสภาพคล�องสำหรับการประกอบ
ธุรกิจของบร�ษัทฯ และรองรับการขยายงานในอนาคต

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
Eco Factory จากสถาบันสิ่งแวดล�อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence 
in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute 
of Directors (IOD) ประเทศ
อินเดีย  

รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 
2015 หร�อรายช�่อหุ�นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�ฯ สมาคม
บร�ษัทหลักทรัพย� สมาคมบร�ษัท
จดทะเบียน สมาคมส�งเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และ
มูลนิธ�เพื่อคนไทย 

ตุลาคม

การลงนามสัญญาขาย Propylene จากโครงการ UHV 
(Upstream Project for Hygiene and Value Added 
Products) กับบร�ษัท Marubeni Thailand Co.,Ltd. 

บร�ษัทฯ ประกาศใช� i SPIRIT เป�นค�านิยมใหม�ขององค�กร 
เพ่ือให�พนักงานได�ยึดถือเป�นหลักปฏิบัติในการปรับเปล่ียน
ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน ซ�่งจะนำไปสู�ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธ�ภาพและมธีรรมาภิบาล 

สิงหาคม

บร�ษัทฯ ร�วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร� ทรงเป�ดโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�และ
สถาบันว�ทยสิร�เมธ�ของบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. ณ ตำบล
ป�ายุบใน อำเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน�โจนส� 
หร�อ DJSI Emerging Market ให�เป�นหน่ึงในบร�ษัทชั�นนำ
ของโลกด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนในกลุ�มอุตสาหกรรม
ประเภท Oil & Gas ประจำป� 2558 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2บร�ษัทฯ รับมอบรางวัล Asia Best Employer Brand 

Awards 2015 จากสถาบันด�านการบร�หารทรัพยากร
บุคคล Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย
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กันยายน

การลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเง�นมูลค�า 220 ล�าน
เหร�ยญสหรัฐฯ กับธนาคารกสิกรไทย เพ่ือใช�ในการขยาย
ระยะเวลาการชำระค�าน�ำมันดิบกับบร�ษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ซ�ง่จะช�วยเสร�มสภาพคล�องสำหรับการประกอบ
ธุรกิจของบร�ษัทฯ และรองรับการขยายงานในอนาคต

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
Eco Factory จากสถาบันสิ่งแวดล�อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence 
in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute 
of Directors (IOD) ประเทศ
อินเดีย  

รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 
2015 หร�อรายช�่อหุ�นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�ฯ สมาคม
บร�ษัทหลักทรัพย� สมาคมบร�ษัท
จดทะเบียน สมาคมส�งเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และ
มูลนิธ�เพื่อคนไทย 

ตุลาคม

การลงนามสัญญาขาย Propylene จากโครงการ UHV 
(Upstream Project for Hygiene and Value Added 
Products) กับบร�ษัท Marubeni Thailand Co.,Ltd. 

บร�ษัทฯ ประกาศใช� i SPIRIT เป�นค�านิยมใหม�ขององค�กร 
เพ่ือให�พนักงานได�ยึดถือเป�นหลักปฏิบัติในการปรับเปล่ียน
ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน ซ�่งจะนำไปสู�ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธ�ภาพและมธีรรมาภิบาล 

สิงหาคม

บร�ษัทฯ ร�วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร� ทรงเป�ดโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�และ
สถาบันว�ทยสิร�เมธ�ของบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. ณ ตำบล
ป�ายุบใน อำเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน�โจนส� 
หร�อ DJSI Emerging Market ให�เป�นหน่ึงในบร�ษัทชั�นนำ
ของโลกด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนในกลุ�มอุตสาหกรรม
ประเภท Oil & Gas ประจำป� 2558 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2บร�ษัทฯ รับมอบรางวัล Asia Best Employer Brand 

Awards 2015 จากสถาบันด�านการบร�หารทรัพยากร
บุคคล Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย
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โล�เกียรติคุณ ในโครงการ ๑ ช�วย ๙ จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) 
(สมศ.)

รางวัลบุคคลตัวอย�าง ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
(มสวท.)

บร�ษัทฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำป� 2558 
(Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเด�น จาก 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ�ง่ในป� 2558 ไออาร�พีซ� 
เป�น 1 ใน 32 บร�ษัท ที่ได�รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
จากทั�งสิ้น 106 บร�ษัท โดยได�รับรางวัลต�อเนื่องเป�น
ป�ท่ี 3 จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน

ธันวาคม

โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value 
Added Products (UHV) ก�อสร�างแล�วเสร็จ อยู�ใน
ช�วงงานทดสอบเดินเคร�่อง คาดว�าจะดำเนินการผลิต
เช�งพาณิชย�ได�ในไตรมาสแรกของป� 2559  

รางวัล Best Corporate Governance
Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia เขตบร�หารพิเศษ
ฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น

บร�ษัทฯ ร�วมให�คำมั่นในการส�งเสร�มสิทธ�เด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business 
Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก: 
ธุรกิจเพื่อวันหน�า (Children Sustainability Forum: 
Business for the Future)

โครงการผลิตไอน�ำและไฟฟ�าร�วมเมืองระยอง (Muang 
Rayong Combined Heat and Power Project: CHP II) 
เดินเคร�่องเช�งพาณิชย�ในระยะที่ 1

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลคณะกรรมการแห�งป�ดีเด�น และ
รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห�งป� จากโครงการ 
“คณะกรรมการแห�งป� ประจำป� 2558 (Board of the 
Year Awards 2015)" จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย ร�วมกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย สภาหอการค�าแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบร�ษัท
จดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณและยกย�องคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอย�าง
มีคุณภาพและประสิทธ�ผล ซ�่งเป�นหัวใจสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

พฤศจ�กายน

บร�ษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ลงนามในสัญญาร�วมทุน
กับบร�ษัท นิปปอน เอ แอนด� แอล จำกัด ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพ่ิม (High Value Added Product) 
ของบร�ษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันในกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สไตร�นิคส�คอมพาวด� โดยมุ�งเน�นการขยาย
ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต�ในกลุ�ม AEC

บร�ษัทฯ เป�ดตัวโครงการ "EVEREST" พัฒนาองค�กร
สู�ความเป�นเลิศยกระดับศักยภาพขององค�กรทั�งด�าน
ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� และบุคลากรเพื่อ “มุ�งสู�เป�าหมาย
สูงสุดท่ีท�าทาย และยืนหยัดได�อย�างย่ังยืน” เช�นเดียวกับ
การไต�ข�้นไปสู�จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต�ที่สูงที่สุด
ในโลก

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับอยู�ใน Top 50 ของ ASEAN 
ตามเกณฑ� ASEAN CG Scorecard
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โล�เกียรติคุณ ในโครงการ ๑ ช�วย ๙ จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) 
(สมศ.)

รางวัลบุคคลตัวอย�าง ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
(มสวท.)

บร�ษัทฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำป� 2558 
(Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเด�น จาก 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ�ง่ในป� 2558 ไออาร�พีซ� 
เป�น 1 ใน 32 บร�ษัท ที่ได�รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
จากทั�งสิ้น 106 บร�ษัท โดยได�รับรางวัลต�อเนื่องเป�น
ป�ท่ี 3 จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน

ธันวาคม

โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value 
Added Products (UHV) ก�อสร�างแล�วเสร็จ อยู�ใน
ช�วงงานทดสอบเดินเคร�่อง คาดว�าจะดำเนินการผลิต
เช�งพาณิชย�ได�ในไตรมาสแรกของป� 2559  

รางวัล Best Corporate Governance
Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia เขตบร�หารพิเศษ
ฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น

บร�ษัทฯ ร�วมให�คำมั่นในการส�งเสร�มสิทธ�เด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business 
Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก: 
ธุรกิจเพื่อวันหน�า (Children Sustainability Forum: 
Business for the Future)

โครงการผลิตไอน�ำและไฟฟ�าร�วมเมืองระยอง (Muang 
Rayong Combined Heat and Power Project: CHP II) 
เดินเคร�่องเช�งพาณิชย�ในระยะที่ 1

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลคณะกรรมการแห�งป�ดีเด�น และ
รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห�งป� จากโครงการ 
“คณะกรรมการแห�งป� ประจำป� 2558 (Board of the 
Year Awards 2015)" จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย ร�วมกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย สภาหอการค�าแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบร�ษัท
จดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณและยกย�องคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอย�าง
มีคุณภาพและประสิทธ�ผล ซ�่งเป�นหัวใจสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

พฤศจ�กายน

บร�ษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ลงนามในสัญญาร�วมทุน
กับบร�ษัท นิปปอน เอ แอนด� แอล จำกัด ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพ่ิม (High Value Added Product) 
ของบร�ษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันในกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สไตร�นิคส�คอมพาวด� โดยมุ�งเน�นการขยาย
ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต�ในกลุ�ม AEC

บร�ษัทฯ เป�ดตัวโครงการ "EVEREST" พัฒนาองค�กร
สู�ความเป�นเลิศยกระดับศักยภาพขององค�กรทั�งด�าน
ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� และบุคลากรเพื่อ “มุ�งสู�เป�าหมาย
สูงสุดท่ีท�าทาย และยืนหยัดได�อย�างย่ังยืน” เช�นเดียวกับ
การไต�ข�้นไปสู�จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต�ที่สูงที่สุด
ในโลก

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับอยู�ใน Top 50 ของ ASEAN 
ตามเกณฑ� ASEAN CG Scorecard
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BOARD
RESPONSIBILITY
ความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัท
 โครงสร�างองค�กร
 คณะผู�บร�หาร
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 การควบคุมภายใน
 สารประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
 สารประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
 สารประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



BOARD
RESPONSIBILITY
ความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัท
 โครงสร�างองค�กร
 คณะผู�บร�หาร
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 การควบคุมภายใน
 สารประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
 สารประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
 สารประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชวลิต พันธ�ทอง

กรรมการ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช

ประธานกรรมการบร�ษัท

นายสรัญ รังคสิร�

กรรมการ/

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง/

กรรมการสรรหาและกำหนด

ค�าตอบแทน

นายเชิดพงษ� สิร�ว�ชช�

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

(ลาออก 4 มกราคม 2559)

คณะกรรมการบร�ษัท
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นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชวลิต พันธ�ทอง

กรรมการ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช

ประธานกรรมการบร�ษัท

นายสรัญ รังคสิร�

กรรมการ/

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง/

กรรมการสรรหาและกำหนด

ค�าตอบแทน

นายเชิดพงษ� สิร�ว�ชช�

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

(ลาออก 4 มกราคม 2559)

คณะกรรมการบร�ษัท
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พลโทสสิน ทองภักดี

กรรมการอิสระ/

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร

กรรมการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ

กรรมการ

นายทรงภพ พลจันทร�

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

นายประมวล จันทร�พงษ�

กรรมการ/

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

กรรมการ/

กรรมการบร�หารความเสี่ยง/

กรรมการผู�จัดการใหญ�/

เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
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พลโทสสิน ทองภักดี

กรรมการอิสระ/

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร

กรรมการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ

กรรมการ

นายทรงภพ พลจันทร�

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

นายประมวล จันทร�พงษ�

กรรมการ/

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

กรรมการ/

กรรมการบร�หารความเสี่ยง/

กรรมการผู�จัดการใหญ�/

เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัท 

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมเคมี,	Rice	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมปิโตรเลียม,	University	of	Houston		

สหรัฐอเมริกา
•	 โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง	สถาบันศศินทร์แห่ง	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Senior	Executive	Program		
(SEP)	รุ่นที่	7

•	 โครงการอบรมผู้นำาสากล	(Program	for	Global	Leadership:	
PGL)	Harvard	Business	School	สหรัฐอเมริกา	รุ่นที่	3

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)		
สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	10

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รุ่นที่	6

•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปริญญาบัตร		
ปรอ.)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกัน	
ประเทศ	รุ่นที่	22

•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร	
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน		
สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	7

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน		
สถาบันวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	3

•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	21/2545

•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	6/2552

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	13/2554

•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	ไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	15/2558

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 ก.ย.	2557	-	ก.ย.	2558	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
	•	 พ.ค.	2555	-	ก.ย.	2558	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/		

กรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการ

นายเทวินทร์	วงศ์วานิช

อายุ : 57 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 900 หุน้ คิดเปน็ร้อยละ 0.0000044 

	•	 ม.ค.	2553	-	เม.ย.	2555	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2553	-	เม.ย.	2555	 กรรมการ		
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2552	-	มี.ค.	2554	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จำากัด

	•	 ก.ค.	2552	-	ธ.ค.	2552	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/	
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ก.ค.	2552	-	ต.ค.	2552	 กรรมการ/	กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2550	-	เม.ย.	2533	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเส่ียง	
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	
(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 ต.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ก.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/		

กรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ก.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
	•	 ก.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 •	 ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Board	of	Trustee	
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
(TMA)

	•	 พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ	
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ของประเทศ	(กพข.)

•	 พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์		
คณะกรรมาธิการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์

•	 M.A.	Economics	Georgetown	University,	USA

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยป้องกัน	
ราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	40

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	
สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.)	รุ่นที่	5

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

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
(วตท.)	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	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

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

ประสบการณ์ทำางาน

	•	 พ.ย.	2554	-	ต.ค.	2557	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	
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.	สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	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
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 เม.ย.	2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ค.	2552	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	
จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		
บริษัท	โซลาร์ตรอน	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2552	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	
และกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	เงินทุนแอ๊ดวานซ์	จำากัด	
(มหาชน)	

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2555	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ไทยชูการ์	มิลเลอร์	จำากัด

	•	 2554	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		
บริษัท	วิทัยไบโอเพาเวอร์	จำากัด

	•	 2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		
บริษัท	เอเวอร์กรีน	พลัส	จำากัด

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเชิดพงษ์	สิริวิชช์

อายุ : 69 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	(พบ.ม.)	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

•	 Master	of	Policy	Science	(M.P.S.)	International	Program,	
Saitama	University,	Japan

•	 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร์		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตรวุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน		
สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	1

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 ต.ค.	2557	-	เม.ย.	2558	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2556	-	เม.ย.	2558	 ประธานกรรมการสรรหา	
และกำาหนดค่าตอบแทน	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	 กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2552	-	เม.ย.	2558	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

•	 มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน		 เลขาธิการ	สถาบันพระปกเกล้า

	•	 ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่าง	
รัฐธรรมนูญ	2558

	•	 ปัจจุบัน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	•	 ปัจจุบัน		 กรรมการ		
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

	•	 ปัจจุบัน	 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา	
ระบบราชการ

	•	 ปัจจุบัน	 กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาธรณีวิทยา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 Ph.D.	(Petroleum	Geology),	Royal	Holloway	and	

Bedford	New	College,	University	of	London,	U.K.
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	

วิทยาลัยยุติธรรมการปกครอง	(บยป.)	รุ่นที่	3
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	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)	รุ่นท่ี	42
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	23/2547

•	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	Program	(FND)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	9/2547

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia	

ประสบการณ์ทำางาน

	•	 ก.ค.	2557	-	ก.ย.	2557	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
	•	 เม.ย.	2556	-	ต.ค.	2557	 กรรมการ	

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 2553	-	2557	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	

กระทรวงพลังงาน
	•	 2549	-	2553	 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	

กระทรวงพลังงาน
	•	 2545	-	2549	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและ	

ยุทธศาสตร์	สำานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน	
กระทรวงพลังงาน

		•	 2543	 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน	
กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรธรณี

	•	 2539	 รองประธานหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
(DCEO)	องค์กรร่วมไทย	-	มาเลเซีย

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 เม.ย.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนด	

ค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร	ตันไชย

อายุ : 57 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/	 
กรรมการตรวจสอบ

นายทรงภพ	พลจันทร์

อายุ : 61 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
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	 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
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(ปรอ.)	รุ่นที่	23
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ	

การลงทุน	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	(วธอ.)	รุ่นท่ี	1
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน		

สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	5
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	8/2547
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	61/2548
•	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	Program	(FND)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	19/2548

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2554	-	ก.ย.	2556	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

หน่วยธุรกิจน้ำามัน	
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	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่	
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ต.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ต.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/	กรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่าตอบแทน/	กรรมการบริหารความเส่ียง		
บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	
(มหาชน)

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 Master	of	Public	Administration	(M.P.A.)	Roosevelt	

University,	IL	USA
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาการจัดการ	วิทยาลัยทองสุข
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปม.)	รุ่นที่	4/2549
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		

(วตท.)	รุ่นที่	9/2552
•	 หลักสูตร	Public	Director	Institute	(PDI)	สถาบันพัฒนา	

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	รุ่นที่	5/2553
•	 หลักสูตร	“นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”	วิทยาลัย

การยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	15/2553
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	

(TEPCoT)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	รุ่นที่	5
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน		

สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	1/2554
•	 หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	ศูนย์บริการ	

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่นที่	1/2555
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา	

ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	สถาบันวิทยาการธุรกิจ	
และอุตสาหกรรม	(วธอ.)	รุ่นที่	1

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนา	
ผังเมือง	(มหานคร	รุ่นท่ี	3)	สถาบันพัฒนาเมือง	(ส.พ.ม.)

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นที่	121/2552
•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	

Governance	Matters	Australia

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 เม.ย.	2554	-	ส.ค.	2557	 กรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 2544	-	2550		 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายท่ีประทับ	

สำานักพระราชวัง
ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	
	•	 ส.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/	

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
	•	 ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ/
	 	 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
	 	 	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
	•	 ปัจจุบัน	 กรมวังผู้ใหญ่	สำานักพระราชวัง
	•	 ปัจจุบัน		 คณะกรรมการดำาเนินการจัดงานกาชาด	

สภากาชาดไทย
	•	 ปัจจุบัน		 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	

โรงเรียนราชวินิตประถม
	•	 ปัจจุบัน		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	•	 ปัจจุบัน		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรง	

คุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กรรมการ/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/	 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายสรัญ	รังคสิริ

อายุ : 58 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

กรรมการอิสระ/	 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายวัชรกิติ	วัชโรทัย

อายุ : 55 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 260,250 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00127 
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	

(ไฟฟ้ากำาลัง)	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

•	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 Certificate	of	Rational	Use	of	Energy	
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)

•	 สามัญวิศวกร	สฟก.	1094

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปม.)	รุ่นที่	6

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(ผู้นำาวิสัยทัศน์	รุ่นท่ี	45)	วิทยาลัย
นักบริหาร	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	สำานักงาน	กพ.

•	 หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง	กระทรวงพลังงาน	รุ่นท่ี	2

•	 หลักสูตรการบริหารงานสำาหรับนักบริหารระดับกลาง
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2556	-	2557	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	

และอนุรักษ์พลังงาน

	•	 2540	-	2544	 อนุกรรมการและเลขานุการ
พิจารณาเคร่ืองจักร	วัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน	
และรักษาสิ่งแวดล้อม	กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	
และสิ่งแวดล้อม

	•	 2540	-	2544	และ	 กรรมการคณะกรรมการพิจารณา
		 2552	-	2553	 เครื่องจักร	วัสดุและอุปกรณ	์

ท่ีประหยัดพลังงานและรักษา	
ส่ิงแวดล้อม	กระทรวงวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

	•	 2537	-	2549	 อาจารย์พิเศษ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมาย	
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(มูลนิธิพัฒนางานอัยการ)	
Bristol	University,	England

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	54

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		
รุ่นที่	16

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2554	-	2555	 กรรมการ	

บริษัทประกันสินเชื่อ	
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

	•	 2546	-	2547	 ที่ปรึกษา	สำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ		
(องค์การมหาชน)	

	•	 2545	-	2554	 กรรมการปรับโครงสร้างหนี้		
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ก.ค.	2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2556	-	ปัจจุบัน		 อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ	
สำานักงานที่ปรึกษากฎหมาย	
สำานักงานอัยการสูงสุด

	•	 2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการปรับโครงสร้างหนี้		
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

	•	 2545	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษา			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายประมวล	จันทร์พงษ์

อายุ : 60 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

นายธรัมพ์	ชาลีจันทร์

อายุ : 57 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•	 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง	
สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	(นบส.)	รุ่นที่	2/2551

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	สำานักงานคณะกรรมการ	
ข้าราชการพลเรือน	(นบส.)	รุ่นที่	65/2552

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับ	
นักบริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.)	รุ่นท่ี	16/2555

•	 หลักสูตรนักบริการระดับสูง	2	สำานักงานคณะกรรมการ	
ข้าราชการพลเรือน	(นบส.)	รุ่นที่	5/2556

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	
สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	5/2557

•	 หลักสูตร	“นักบริหารผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”	
วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม	(บ.ย.ส)		
รุ่นที่	20/2558

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2556	-	2557		 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน		

กระทรวงพลังงาน

	•	 2554	-	2556	 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน		
กระทรวงพลังงาน

	•	 2549	-	2554	 ผู้อำานวยการสำานักความปลอดภัย	
ธุรกิจน้ำามัน	กรมธุรกิจพลังงาน

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 โรงเรียนเตรียมทหาร

•	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

•	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรหลักประจำา	ชุดท่ี	68/2532

•	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นท่ี	40/2541

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราช	
อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นท่ี	24/2554

•	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	ม.	รุ่นที่	7/87	FT.KNOX,	KY	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรนายทหารซ่อมบำารุง	FT.KNOX,	KY		
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2550	 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

	•	 2546	 ผู้อำานวยการกอง
		 	 กรมยุทธการทหารบก

	•	 2543		 ฝ่ายเสนาธิการ		
ประจำากรมยุทธการทหารบก	
(อัตรา	พ.อ.(พ))

	•	 2540	 รองผู้อำานวยการกอง	
กรมยุทธการทหารบก

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ก.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2555	-	ปัจจุบัน		 เจ้ากรมยุทธการทหารบก

กรรมการ

นายสมนึก	บำารุงสาลี

อายุ : 58 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

พลโทสสิน	ทองภักดี

อายุ : 57 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

37รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



	 การศึกษา/	การอบรม
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(กฎหมาย)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	Strategic	for	Improving	Director’	Effectiveness,	
Kellogg	School	of	Management	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	รุ่นที่	10	
(Chief	Information	Officer:	CIO)	สถาบันทรัพยากรมนุษย์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือความสำาเร็จ	
(Managing	People	for	HR	Executive)	รุ่นท่ี	2		
สถาบันทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	:	ผู้บริหาร	
ส่วนราชการ	(นบส.2)	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน		
สำานักงาน	ก.พ.

•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	ประจำาปี	2553		
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตร	“นักบริหารผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”	
วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม	(บ.ย.ส)	รุ่นท่ี	15

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์		
(TEPCoT)	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครอง		
วิทยาลัยการยุติธรรมการปกครอง	สำานักงานศาลปกครอง	
(บยป.)	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	90/2550

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	20/2550

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 มิ.ย.	2558	-	ม.ค.	2559		 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2558		 ประธานกรรมการบริหาร		
ธนาคารออมสิน

	•	 2557	-	ม.ค.	2559		 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2557	-	2558		 กรรมการ		
ธนาคารออมสิน

	•	 2557	-	2558		 กรรมการวินัยทางงบประมาณ	
และการคลัง	
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	•	 2557	-	2558		 รองปลัดกระทรวงการคลัง

	•	 2555	-	2557		 กรรมการ		
บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำากัด	
(มหาชน)

	•	 2554	-	2558	 รองประธานกรรมการ		
บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด

	•	 2554	-	2557	 ประธานกรรมการ		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	•	 2553	-	2557	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

	•	 2553	-	2555	 กรรมการ		
บริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมนเนจเม้นท์	
แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จำากัด

	•	 2553	 กรรมการ		
บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอมอินเตอร	์
เนชั่นแนล	จำากัด

	•	 2552	-	2554	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การเคหะแห่งชาติ

	•	 2552	-	2554	 กรรมการ	
การเคหะแห่งชาติ

	•	 2551	-	2553	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมิน	
ราคาอสังหาริมทรัพย์	กรมธนารักษ์	

	•	 2551	-	2553	 กรรมการ		
บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2550	-	2551	 กรรมการ		
บริษัท	บางพระกอล์ฟอินเตอร	์
เนชั่นแนล	จำากัด

	•	 2549	-	2551	 รองอธิบดีกรมธนารักษ์		
สังกัดกระทรวงการคลัง

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม	
ผู้ทรงคุณวุฒิ

	•	 2550	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาพิเศษ	
สำานักงานศาลปกครอง

กรรมการ/	 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสิทธิ์	สืบชนะ

อายุ : 58 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559)
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี 
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	กรมกิจการพลเรือน	
ทหารบก	รุ่นที่	1

•	 วิทยาลัยการทัพอากาศ	(วทอ.)	รุ่นที่	35/2549

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP-20)	สถาบัน	
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
รุ่นที่	20

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

•	 Advance	Senior	Executive	Program	(ASEP-5),		
KELLOGG	&	SASIN,	Chicago,	USA,	รุ่นที่	5/2553

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นท่ี	10

•	 หลักสูตร	Leadership	Excellence	through	Awareness	and	
Practice	(LEAP)	สถาบัน	INSEAD	ประเทศสิงคโปร์และ	
ประเทศฝรั่งเศส

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	III	(LDP	3)	
สถาบัน	PLLI,	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	รุ่นที่	1/2557

•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	57/2557

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	
สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	7/2558

•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	85/2550

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

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	93/2554

•	 หลักสูตร	Directors	Luncheon	Briefing	(M-DLB)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	1/2556

•	 หลักสูตร	Directors	Dinner	Talk	(M-DDT)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	1/2557

•	 หลักสูตร	Charted	Director	Class	(CDC)

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	11/2558

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 ต.ค.	2558	-	ธ.ค.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2558	-	ต.ค.	2558		กรรมการ		
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2557	-	ก.ย.	2558		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
กลยุทธ์องค์กร		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2557	-	ธ.ค.	2558	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ปตท.	กรีน	เอ็นเนอร์ย่ี		
(ประเทศไทย)	จำากัด

	•	 มี.ค.	2556	-	ก.ย.	2557	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 	
สายพาณิชยกิจและการตลาด		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2555	-	ก.ย.	2557		 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตต้ิง	
จำากัด

	•	 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

	•	 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

	•	 พ.ย.	2554	-	ส.ค.	2557	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	รักษ์ป่าสัก	จำากัด

	•	 ต.ค.	2554	-	ก.พ.	2556		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหาร	
จัดการทรัพย์สิน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ต.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริหารกลยุทธ์กลุ่มปิโตรเลียม	
ข้ันปลาย	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตต้ิง	
จำากัด

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์		
จำากัด

กรรมการ

นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร

อายุ : 55 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี,  
จำานวนหุ้น IRPC ณ 11 กุมภาพันธ์  2559 : 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00245 
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องกล)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาโท	MBA,	Central	Missouri	State	University,	USA

•	 Senior	Executive	Program	(SEP)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 PTT:	GE	Executive	Leadership	Program,	GE	Croton	
Ville,	USA

•	 Nida:	Wharton	Executive	Leadership	Program	2009,	
The	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
รุ่นที่	18

•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	177/2556	

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2556	-	พ.ย.	2558		 ประธานกรรมการ		

บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จำากัด

	•	 2556	-	2558		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
หน่วยธุรกิจน้ำามัน		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	-	พ.ย.	2558		 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ปตท.	บริหารธุรกิจค้าปลีก		
จำากัด

•	 2555	-	พ.ย.	2558		 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ปตท.	ธุรกิจค้าปลีก	จำากัด

	•	 2554	-	2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
การตลาดขายปลีก		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ต.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน		
และบริหารความยั่งยืน	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ย่ี		
จำากัด	(มหาชน)

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาโท	Economics/	Policy	Economics,	University	of	
Illinois	at	Urbana-Champaign,	USA

•	 ปริญญาเอก	Economics/	Macroeconomics	and	International	
Finance,	Claremont	Graduate	University,	USA

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ	
และกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	
สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	9/2554

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	รุ่นที่	93/2550

•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	
Intermediaries	(CGI)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	
บริษัทไทย	รุ่นที่	4/2558

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2558		 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง	

ประเทศ

	•	 2555	-	2558		 รองผู้อำานวยการ	
สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

	•	 2553	-	2555	 อัครราชทูต		
(ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง)	
ประจำาสหราชอาณาจักรและยุโรป

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการ	
สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย	
รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

กรรมการ

นายชวลิต	พันธ์ทอง

อายุ : 59 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

กรรมการ

นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภาศ

อายุ : 44 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
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	•		มี.ค.	2552	-	ต.ค.	2556	 กรรมการ		
บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์น่ิง	
จำากัด	(มหาชน)

	•	 2552	-	2553		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
แผนและบริหารบริษัทในเครือ	
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

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

	•	 2550	-	2551		 ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการด้านธุรกิจ		
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 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		
สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	
จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
	•	 มี.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	เทคโนโลยีไออาร์พีซี	จำากัด
	•	 ก.พ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด
	•	 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

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)		

สาขาวิศวกรรมเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	รุ่นที่	3/2552

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับ	
นักบริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.)	รุ่นท่ี	15/2555

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		
รุ่นที่	16/2556

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(ปรอ.)	รุ่นที่	26/2556

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.6)	
สถาบันวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	6/2558

•	 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)	รุ่นท่ี	12/2555

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 พ.ย.	2556	-	มิ.ย.	2558	 กรรมการ		

บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตต้ิง	
จำากัด

	•	 ม.ค.	2555	-	ต.ค.	2556	 กรรมการ	
บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด

	•	 ต.ค.	2554	-	ก.ย.	2556	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด	(มหาชน)

	•	 ม.ค.	2553	-	ก.ย.	2556		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง/	 
กรรมการผู้จัดการใหญ่/	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ

อายุ : 57 ปี  เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03426 

	 รายชื่อกรรมการที่ลาออกระหว่างปี	2558
	 1.	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร		 	 ลาออกจากประธานกรรมการและกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	9	กันยายน	2558
	2.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย	 	 ลาออกจากกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	1	พฤษภาคม	2558
	3.	นายสุรงค์	บูลกุล	 	 ลาออกจากกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	20	พฤษภาคม	2558
	4.	นายวสันต์	สร้อยพิสุทธิ์	 	 ลาออกจากกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	1	กันยายน	2558
	5.	นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	 	 ลาออกจากกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	1	ตุลาคม	2558
	6.	นายสมชัย	สัจจพงษ์	 	 ลาออกจากกรรมการบริษัท	 มีผลวันที่	30	ตุลาคม	2558
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นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

กรรมการผู�จัดการใหญ�

นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร�

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายบัญชีและการเง�น

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายพาณิชยกิจและการตลาด/

รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานการตลาด

นายพงศ�ประพันธ� ฐิตทว�วัฒน�

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น/

รักษาการผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�

สายงานปฏิบัติการการกลั่น

นายพ�ระพงษ� อัจฉร�ยชีว�น

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

กลุ�มธรกิจป�โตรเคมี

และการกลั่น

(ถึง 31 ธันวาคม 2558)

คณะผู�บร�หาร

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักกิจการองค�กร

ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

สำนักบร�หารความยั่งยืน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี

สายงานปฏิบัติการการกลั่น

สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป�นเลิศ

ฝ�ายโรงกลั่น
ฝ�ายน้ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
ฝ�ายอาร�ดีซ�ซ�

ฝ�ายโพลิโอเลฟ�นส�
ฝ�ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
ฝ�ายโอเลฟ�นส�

สายบัญชี
และการเง�น

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

ฝ�ายธุรกิจป�โตรเคมี
ฝ�ายธุรกิจป�โตรเลียม
ฝ�ายธุรกิจท�าเร�อ
และทรัพย�สิน

ฝ�ายวางแผนการผลิต
ฝ�ายบร�หารแผนการผลิต
ฝ�ายจัดหาและค�าวัตถุดิบ

สายงานการตลาด

โครงการ EVEREST

โครงสร�างองค�กร

ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 1
ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
ฝ�ายตรวจสอบและความเช�่อมั่นโรงงาน
ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
ฝ�ายโรงไฟฟ�า
ฝ�ายแท็งค�ฟาร�ม
ฝ�ายปฏิบัติการท�าเร�อ

ฝ�ายเทคโนโลยี
ฝ�ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศและบร�หารคุณภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ�
ฝ�ายบร�หารความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

ฝ�ายบร�หารเง�น
ฝ�ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
ฝ�ายบัญช�บร�หารและงบประมาณ
ฝ�ายบัญช�
ฝ�ายจัดซ�้อจัดหา

ฝ�ายจัดการทรัพยากรบุคคล
ฝ�ายส�งเสร�มทรัพยากรบุคคล
ฝ�ายพัฒนาองค�กร
ฝ�ายบร�หารทั่วไป

สายงานแผนธุรกิจองค�กร
ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมีและคุณสมบัติพิเศษ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียมและพลังงาน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายปฎิบัติการว�จัย
และพัฒนา

ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�
และห�องปฎิบัติการ

42



นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

กรรมการผู�จัดการใหญ�

นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร�

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายบัญชีและการเง�น

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายพาณิชยกิจและการตลาด/

รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานการตลาด

นายพงศ�ประพันธ� ฐิตทว�วัฒน�

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น/

รักษาการผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�

สายงานปฏิบัติการการกลั่น

นายพ�ระพงษ� อัจฉร�ยชีว�น

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

กลุ�มธรกิจป�โตรเคมี

และการกลั่น

(ถึง 31 ธันวาคม 2558)

คณะผู�บร�หาร

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักกิจการองค�กร

ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

สำนักบร�หารความยั่งยืน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี

สายงานปฏิบัติการการกลั่น

สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป�นเลิศ

ฝ�ายโรงกลั่น
ฝ�ายน้ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
ฝ�ายอาร�ดีซ�ซ�

ฝ�ายโพลิโอเลฟ�นส�
ฝ�ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
ฝ�ายโอเลฟ�นส�

สายบัญชี
และการเง�น

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

ฝ�ายธุรกิจป�โตรเคมี
ฝ�ายธุรกิจป�โตรเลียม
ฝ�ายธุรกิจท�าเร�อ
และทรัพย�สิน

ฝ�ายวางแผนการผลิต
ฝ�ายบร�หารแผนการผลิต
ฝ�ายจัดหาและวัตถุดิบ

สายงานการตลาด

โครงการ EVEREST

โครงสร�างองค�กร

ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 1
ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
ฝ�ายตรวจสอบและความเช�่อมั่นโรงงาน
ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
ฝ�ายโรงไฟฟ�า
ฝ�ายแท็งค�ฟาร�ม
สายปฏิบัติการท�าเร�อ

ฝ�ายเทคโนโลยี
ฝ�ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศและบร�หารคุณภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ�
ฝ�ายบร�หารความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

ฝ�ายบร�หารเง�น
ฝ�ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
ฝ�ายบัญช�บร�หารและงบประมาณ
ฝ�ายบัญช�
ฝ�ายจัดซ�้อจัดหา

ฝ�ายจัดการทรัพยากรบุคคล
ฝ�ายส�งเสร�มทรัพยากรบุคคล
ฝ�ายพัฒนาองค�กร
ฝ�ายบร�หารทั่วไป

สายงานแผนธุรกิจองค�กร
ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมีและคุณสมบัติพิเศษ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียมและพลังงาน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายปฎิบัติการว�จัย
และพัฒนา

ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�
และห�องปฎิบัติการ
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นางสาวอรพ�นท� เกตุรัตนกุล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักบร�หารความยั่งยืน

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานแผนธุรกิจองค�กร

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานทรัพยากรบุคคล

นายศิร�เมธ ลี้ภากรณ�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ผู�อำนวยการโครงการ EVEREST

นายชลอ ภานุตระกูล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายธรรมศักดิ์ ป�ญโญวัฒน�กูล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการ

สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวมนว�ภา จ�ภิบาล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักกิจการองค�กร/

เลขานุการบร�ษัท

นายประเวศ อัศวดากร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

44



นางสาวอรพ�นท� เกตุรัตนกุล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักบร�หารความยั่งยืน

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานแผนธุรกิจองค�กร

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานทรัพยากรบุคคล

นายศิร�เมธ ลี้ภากรณ�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ผู�อำนวยการโครงการ EVEREST

นายชลอ ภานุตระกูล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายธรรมศักดิ์ ป�ญโญวัฒน�กูล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการ

สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวมนว�ภา จ�ภิบาล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักกิจการองค�กร/

เลขานุการบร�ษัท

นายประเวศ อัศวดากร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม
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นายว�ชิต นิตยานนท�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี

นายทฤษฎี วัฒนางกูร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานเทคโนโลยีและ

ปฏิบัติการที่เป�นเลิศ

นายโพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�/

กรรมการผู�จัดการ

บร�ษัท เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี จำกัด

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานว�ศวกรรมและ

บำรุงรักษา
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นายว�ชิต นิตยานนท�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี

นายทฤษฎี วัฒนางกูร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานเทคโนโลยีและ

ปฏิบัติการที่เป�นเลิศ

นายโพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�/

กรรมการผู�จัดการ

บร�ษัท เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี จำกัด

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานว�ศวกรรมและ

บำรุงรักษา

คณะผู้บริหาร

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)		

สาขาวิศวกรรมเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	รุ่นที่	3/2552

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ
นักบริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.)	รุ่นท่ี	15/2555

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		
รุ่นที่	16/2556

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(ปรอ.)	รุ่นที่	26/2556

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	
สถาบันวิทยาการพลัง	(วพน.	6)	รุ่นที่	6/2558

•	 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)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	12/2555

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	
Formulation	Governance	Matters	Australia

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 พ.ย.	2556	-	มิ.ย.	2558	กรรมการ		

บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง		
จำากัด

	•	 ม.ค.	2555	-	ต.ค.	2556	กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด

	•	 ต.ค.	2554	-	ก.ย.	2556	กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด	(มหาชน)

	•	 ม.ค.	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
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 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		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด	
(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 มี.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

	•	 ก.พ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด

	•	 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

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03426

47รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัฒน์		
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	ปี	2552

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานปฏิบัติการการกล่ัน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2556	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน
บริหารจัดการทรัพยสิน/	รักษาการ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานท่าเรือ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2554	-	2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการ	4		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการ	3		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการการกลั่น		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น/	 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานปฏิบัติการการกลั่น

นายพงศ์ประพันธ์	ฐิตทวีวัฒน์

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 264,478 หุน้ คิดเปน็ร้อยละ 0.00129

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเอเชียน
•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	111/2557
•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		

Governance	Matters	Australia
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 •	 ต.ค.	2555-เม.ย.	2558	กรรมการ	
	 	 	 บริษัท	ทีพีไอ	อินเตอร์เน็ต	พอร์ทัล	จำากัด
	 •	 2554	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานการตลาด		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2553	-	2554	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ/		
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สำานักวิจัยและพัฒนา		
บริษัท	ไอาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2553	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/		
รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2551	-	2552	 ผู้จัดการฝ่าย	Complex	3		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2549	-	2551	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	Complex	3	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2543	-	2548	 ผู้จัดการส่วน	Lube	Base	Oil		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2538	-	2543	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/	ผู้จัดการแผนก		
และผู้จัดการส่วน	DCC		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2536	-	2538	 หัวหน้ากะ	แผนก	ADU		
(1st	Unit	of	IRPC	Oil	Refinery)		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2528	-	2536		 Boardman	และหัวหน้ากะแผนก	HDPE		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายพาณิชยกิจและการตลาด		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานการตลาด		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด		
(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ		

บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด	
	 •	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด
	 •	 ก.พ.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด
	 •	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด
	 •	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด
	 •	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายพาณิชยกิจและการตลาด/ 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานการตลาด 

นายสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล

อายุ : 53 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 311,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00152
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 PTT	Group	Leadership	Development	Program	III,	PLLI

•	 หลักสูตร	NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program,		
The	Wharton	School	University	of	Pennsylvania

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	รุ่นที่	4/2552

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	111/2557

•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executive		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	1/2557

•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	and	Execution	of	
Strategy	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		
รุ่นที่	21/2557

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	204/2558

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2553	-	ต.ค.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร		

บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จำากัด

	•	 2551	-	2553	 ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายแผนและบริหาร	
บริษัทในเครือปิโตรเคมี		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2544	-	2551		 ผู้จัดการส่วน	ฝ่ายแผนและบริหาร	
บริษัทในเครือปิโตรเคมี		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2539	-	2544		 พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2532	-	2539	 หัวหน้าแผนกสินเชื่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

	•	 2526	-	2532	 นักการเงิน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน		
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด	
(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายบัญชีและการเงิน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	จำากัด

	•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชีและการเงิน

นางรัชดาภรณ์	ราชเทวินทร์	

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 102,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00050

49รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การบัญชี)		

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	Mini	MBA		
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	The	Manager	สถาบันการบริหารและจิตวิทยา	
รุ่นที่	47

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2556	-	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานบัญชี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ	
สำานักตรวจสอบภายใน	

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการ	คณะกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

นายธรรมศักดิ์	ปัญโญวัฒน์กูล

อายุ : 49 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี 

	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหกรรมเคมี)		

มหาวิทยาลัยโตเกียว

•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(พลังงานเคมี)		
มหาวิทยาลัยโตเกียว

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
รุ่นที่	98/2555

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2552	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายงานพัฒนาธุรกิจ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

นายประเวศ	อัศวดากร

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 148,600 หุน้ คิดเปน็รอ้ยละ 0.00073
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษและธุรกิจ)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การสื่อสารทางการเมือง)		
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง	มหาวิทยาลัยเกริก

•	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	Fundamental	
Practice	for	Corporate	Secretary	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

•	 หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	
จดทะเบียน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

•	 CGR	workshop:	Enhancing	Good	Corporate	
Governance	based	on	CGR	Scorecard	ปี	2558

•	 หลักสูตร	London	Global	Convention	on	Corporate	
Governance	and	Sustainability	ปี	2554,	2557,	2558

•	 หลักสูตร	CSR	Thailand	Conference:	CSR	Roadmap	
for	ASEAN

•	 หลักสูตร	10	th		International	Conference	on	CSR	ปี	2559	

•	 หลักสูตร	Thailand’s	5th	National	Conference	on	
Collective	Action	Against	Corruption	(CAC)

•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	40/2554

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	164/2555

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	(DPCU)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	3/2558

•	 หลักสูตร	Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	(ACPG)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รุ่นท่ี	24/2558

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	
Governance	Matters	Australia

•	 หลักสูตร	Thailand	CG	Forum,	governance	as	a	driving		
force	for	business	sustainability

ประสบการณ์ทำางาน

	•	 2557	-	2558	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สำานักกิจการองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2555	-	เม.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ทีพีไอ	อินเตอร์เน็ต	พอร์ทัล	
จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	มี.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

	•	 2554	-	2557	 ผู้จัดการสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	
และเลขานุการบริษัท/	รักษาการ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานกิจการองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายงานกำากับและสื่อสาร
องค์กรและเลขานุการบริษัท	
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์		
และการกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	 ผู้จัดการฝ่ายงานกำากับ	
และสื่อสารองค์กร		
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส	์
และการกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

•	 2551	-	2553	 ผู้จัดการส่วนงานกำากับองค์กร	
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์		
และการกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สำานักกิจการองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2556	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	
และกำาหนดค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท/	เลขานุการ	
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2554	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการคณะกรรมการจัดการ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สำานักกิจการองค์กร/	เลขานุการบริษัท

นางสาวมนวิภา	จูภิบาล

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี 
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)		
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

•	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วิศวกรรมผังเมือง)	
มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	Leadership	Great	Leaders,	Great	Teams,		
Great	Results	By	PacRim

•	 Management	Accounting	for	Non-Financial	Executive	
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 Air	Emission	Abatement	Technology	for	Petroleum	&	
Petrochemical	industry	[Supported	by	The	Overseas	
Human	Resources	and	Industry	Development		
Association	(HIDA)]

•	 Change	Acceleration	Process,	GE

•	 PTT	Group	VP	Leadership	Development	Program		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

•	 Executive	Development	Program	2010		
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2555	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานคุณภาพ	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2551	-	2555	 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สำานักบริหารความยั่งยืน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สำานักบริหารความยั่งยืน

นางสาวอรพินท์	เกตุรัตนกุล

อายุ : 56 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 92,721 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00045

 การศึกษา/	การอบรม
•		วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

•	 หลักสูตร	PTT	Leadership	Development	Program	(LDP	II)	
Harvard	Business	School

•	 หลักสูตร	GE	Leadership	Development	Program

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
รุ่นที่	205/2558

ประสบการณ์ทำางาน	
	•	 ก.พ.	2558	-	ก.พ.	2559	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานแผนธุรกิจองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ก.ค.	2556	-	ก.ย.	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานแผนธุรกิจองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการกลั่น	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
ผู้อำานวยการ		
โครงการ	EVEREST

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 ม.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 รักษาการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์		
จำากัด

	•	 ก.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์		
จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้อำานวยการ	โครงการ	EVEREST

นายศิริเมธ	ลี้ภากรณ์

อายุ : 48 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 93,154 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00046  
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 การศึกษา/	การอบรม
•	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน	
	•	 ต.ค.	2555	-	เม.ย.	2558	 กรรมการ		

บริษัท	ทีพีไอ	อินเตอร์เน็ต	พอร์ทัล		
จำากัด

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2554	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานทรัพยากรบุคคล		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายไกรสิทธิ์	อนุกูลอุทัยวงศ์

อายุ : 54 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

 การศึกษา/	การอบรม
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงินและการตลาด)	
National	University,	San	Diego,	USA

•	 PTT	HBS	Leadership	Development	Program,	Harvard	
Business	School,	India	&	China	รุ่นที่	1

•	 Refinery	Economics,	Solomon	Associates,	Singapore

•	 IRPC	Middle	Management	Leadership	Development	
Program	Wave	รุ่นที่	1

•	 Advance	Price	Risk	Management,	Invincible	Energy,	
Singapore

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	
Formulation,	Governance	Matters	Australia	

ประสบการณ์ทำางาน

	•	 2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2556	-	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ/	
รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้า	
วัตถุดิบ/	รักษาการผู้จัดการส่วนบริหาร	
ความเส่ียงราคา		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/	
รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความ	
เสี่ยงราคา		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2554	-	2555	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการส่วนน้ำามันดิบและวัตถุดิบ	
ปิโตรเลียม		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานแผนธุรกิจองค์กร

	•	 ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานแผนธุรกิจองค์กร	 

นางสาววนิดา	อุทัยสมนภา

อายุ : 49 ปี
จำานวนหุ้น IRPC 31 ธันวาคม 2558 : 210,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00103

53รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)		

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2554	-	2555	 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์	และฝ่าย

ศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่าย	Complex	1	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
ทรัพยกรบุคคล		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2555	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา

นายวีรวัฒน์	ศรีนรดิษฐ์เลิศ

อายุ : 53 ปี
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 10,579 หุน้ คิดเปน็ร้อยละ 0.00005  

 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต	(การจัดการ)	สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	4/2556

•	 อบรมหลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง		
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
รุ่นที่	3/2557

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2555	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สำานักวิจัยและพัฒนา		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานท่าเรือ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2552	-	2553	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2551	-	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายพาณิชยกิจและการตลาด	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานพัฒนาธุรกิจ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายชลอ	ภาณุตระกูล

อายุ : 57 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
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 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานปฏิบัติการ	4		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานท่าเรือ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด(มหาชน)

	•	 2553	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการ	1		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นายทฤษฎี	วัฒนางกูร

อายุ : 59 ปี
จำานวนหุ้น IRPC 31 ธันวาคม 2558 : 355,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00174

 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2554	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานปฏิบัติการ	2		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานปฏิบัติการ	2	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	 ผู้จัดการฝ่าย	Complex	3		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานเทคโนโลยีและ	
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

นายวรวุฒิ	ศิวะเพ็ชรานาถ

อายุ : 52 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 129,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00063

55รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(วิชาการพัฒนาธุรกิจ)	
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม		
ประเภทสามัญ-เครื่องกล	(สก)	สภาวิศวกร

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2554	-	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สำานักบริหารเขตประกอบการ	
อุตสาหกรรม		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2552	-	2553	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2546	-	2551	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท	เทคโนโลยีไออาร์พีซี	จำากัด	

นายโพธิวัฒน์	เผ่าพงศ์ช่วง

อายุ : 54 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 148,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00073  

 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

•	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		
รุ่นที่	91/2554

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

	 ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2553	-	2555	 กรรมการผู้จัดการ		

บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

	•	 2552	-	2553	 ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและจัดจ่าย
ผลิตภัณฑ์		
บริษัท	ไออารพีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2555	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 	
สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ

	•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2555	-	ปัจจุบัน	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

	•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย		
จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานปฏิบัติการปิโตรเคม	ี

นายวิชิต		นิตยานนท์

อายุ : 56 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 333,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00163 
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 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program,	Sasin	Graduat	
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	รุ่นที่	6

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
รุ่นที่	80/2549

•	 หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	
Statements	(UFS)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
รุ่นที่	2/2549

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 มี.ค.	2556	-	ธ.ค.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 เม.ย.	2557	-	ธ.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	
จำากัด

	•	 มิ.ย.	2556	-	ธ.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	
จำากัด

	•	 พ.ค.	2556	-	ธ.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ย่ี	โซลูช่ันส์		
จำากัด

	•	 ม.ค.	2557	-	ต.ค.	2557	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 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		ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อ	
จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	
(มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
(ดำารงตำาแหน่งตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน

อายุ : 63 ปี  
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : 1,340,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00655
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 การศึกษา/	การอบรม
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)		
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Executive	Leadership	Program		
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		
Governance	Matters	Australia	

ประสบการณ์ทำางาน

	•	 2553	-	ธ.ค.	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานจัดซื้อและบริหาร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2551	-	ส.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 2555	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2555	-	2558	 กรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

	•	 2553	-	2555	 ผู้จัดการฝ่าย	Complex	4		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน
(เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2558)

นายบุญเดช	ภูริยากร

อายุ : 60 ปี 
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 355,801 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00174  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานจัดซื้อและบริหาร
(เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2558)

นางศรีสุดา	สุรเลิศรังสรรค์

อายุ : 60 ปี 
จำานวนหุน้ IRPC ณ 31 ธนัวาคม 2558 : 462,109 หุน้ คิดเปน็ร้อยละ 0.00226  
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	 การศึกษา/	การอบรม
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติ)	เกียรตินิยม	อันดับ	1	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 PTT	Executive	Program,	GE	CROTONVILLE,	USA

•	 PTT	Leadership	Development	Program	III

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

ประสบการณ์ทำางาน
	•	 พ.ย.	2554	-	พ.ย.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายบัญชีและการเงิน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

	•	 พ.ย.	2557	-	มิ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง		
จำากัด

	•	 มิ.ย.	2556	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์		
จำากัด

	•	 ก.พ.	2558	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2555	-	ธ.ค.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)		
จำากัด	(มหาชน)

	•	 ก.พ.	2555	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	พลังงาน	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2554	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	
จำากัด

	•	 พ.ย.	2554	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

	•	 พ.ย.	2554	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

	•	 พ.ย.	2554	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

	•	 ก.พ.	2554	-	ต.ค.	2554	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
การเงินและบัญชีองค์กร		
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และ
การกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

	•	 ต.ค.	2553	-	ม.ค.	2554	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
การเงินและบัญชีองค์กร	
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และ
การกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2551	-	2554	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จำากัด

	•	 ธ.ค.	2550	-	ก.ย.	2553	 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร	
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และ
การกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

	•	 2544	-	2550	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
บริษัท	อะโรเมติกส์	(ประเทศไทย)		
จำากัด	(มหาชน)

	•	 2538	-	2544	 ผู้จัดการส่วนวัตถุดิบ	
และวางแผนผลิต		
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

	ตำาแหน่งปัจจุบัน
	ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน

	•	 พ.ย.	2554	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่	
บริหารการเงิน		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายบัญชีและการเงิน
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

นางสาวดวงกมล	เศรษฐธนัง

อายุ : 56 ปี
จำานวนหุ้น IRPC ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ

มีประสบการณ์สูงทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน โดยมี

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน นายทรงภพ พลจันทร์ และนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ และการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิ รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปสาระสำาคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลสำาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำา
ปี 2558 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล มีการเปิดเผย
ขอ้มูลทีส่ำาคัญอยา่งครบถว้นและเพียงพอ รวมทัง้ได้สอบถามจากผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบภายในและรบัฟังคำาชีแ้จงจากผูบ้รหิาร 
ในสายบัญชีและการเงิน และการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลสำาคัญในการจัดทำารายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี 
ได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเง่ือนไข รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพ่ือรับฟังความเห็นใน 
การตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ พร้อมทั้งรับฟังแผนการตรวจสอบซ่ึงผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มี 
นัยสำาคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ

2. สอบทานการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเนน้การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทานรายการ
ระหวา่งกนัทีบ่รษิทัฯ มีการดำาเนนิการกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นไปตามธรรมเนยีม
ปฏิบัติทางการค้า และเกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
การทุจริตของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee: 
RMSC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นประธาน และฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ  
ทำาหนา้ทีก่ำาหนดกรอบมาตรฐานและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง พิจารณาแผนการบรหิารความเสีย่ง ตดิตามและประเมินผล 
การบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee: 
RMC) ทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำาเนินงานตามแผน
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือพิจารณา
ปจัจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึกฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ พบวา่บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม รวมทัง้บรษิทัฯ ได้ดำาเนินการในเรือ่งของนโยบายและกระบวนการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

5. สอบทานและกำากบัดแูลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในทีมี่ความ
เป็นอิสระและมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำากับดูแลการดำาเนินงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล 
มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติไว้ และติดตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้สนับสนุนและผลักดันให้สำานัก
ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการเป็นที่ปรึกษาด้าน 
การควบคุมภายใน สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ ส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ
ต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เพ่ือใหไ้ด้ผูส้อบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตั ิความสามารถ และ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้น
ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิผล ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ 
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ไออาร์พซี ีจำากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสำาคัญในเร่ืองของระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของบรษิทัฯ มคีวามถกูต้อง โปร่งใส และปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและ
สำานกัตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาแบบประเมินทีฝ่า่ยบรหิารจัดทำาแล้วสรปุได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มีความ
เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในป ี2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบ
การควบคุม COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในสาระสำาคัญตาม
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรม 
การสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลงานด้านต่างๆ และใน 
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่และเปล่ียนแปลงค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงต่อสภาวการณ์ของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเป็นค่านิยมใหม่คือ i SPIRIT เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็น 
หลกัปฏบิตัใินการทำางานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะนำาไปสูผ่ลการปฏิบตังิานทีมี่ประสทิธภิาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคัญในการกำาหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิ พรอ้มทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเพ่ือกำากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การ
บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยบริษัทฯ นำาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยงล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบุและประเมิน
ความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ซึ่งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ พร้อมทั้ง
กำาหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การควบคุมภายในด้านมาตรการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป 
อย่างมีระบบและช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการทบทวนและ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำางานอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Excellence) ด้านทรัพยากรบุคคล (HR 
Excellence) ด้านการตลาด (Commercial Excellence) และด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการปฏิบัติงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และสร้างการกำากับดูแลที่ดีควบคู่
ในด้านต่างๆ อย่างสมดุล

4. การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บรษิทัฯ จัดใหมี้ชอ่งทางการสือ่สารขอ้มูลท้ังภายในและภายนอกองค์กรหลายชอ่งทาง รวมทัง้มีการประชาสมัพันธช์อ่งทางการรบั
เรือ่งรอ้งเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ นอกจากนีไ้ด้ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูลของบรษิทัฯ โดย
เฉพาะในเรือ่งคุณภาพของสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบขอ้มูล ซ่ึงได้นำาระบบการบรหิารจดัการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้ เพือ่ให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมใช้งานและธุรกิจสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการควบคุมภายในสามารถดำาเนิน 
ไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ 
ในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์การปฏิบัติงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันใน
แต่ละสายงานภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ
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สารประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในป ี2558 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรครบถว้นทกุประการ อกีทัง้ยงัไดน้ำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถึงแนวทางใหม่ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันส่งผลให้การดำาเนินงานขององค์คณะโดยรวมเข้มแข็งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เข้มข้นตามมาตรฐานสากล

ภารกิจที่สำาคัญได้แก่ การเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องจำานวนกรรมการจากจำานวน 5-17 ท่าน เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้มี 
โครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การกำาหนดแนวทางการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการด้วย ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำาเสนอผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ปี 2558  
ให้ประกอบด้วย Corporate KPI และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวครอบคลุมทั้งเรื่องการบริหาร
จัดการทางธุรกิจ ภาวะผู้นำา ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการ
คำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ใช้
แนวทางดังกลา่ว สามารถประเมินผลได้เพียงพอและชดัเจนทกุมิต ิและเป็นเครือ่งมือทีก่ระตุน้ ผลกัดันใหผู้บ้รหิารระดับสงูสดุได้ 
ใช้ศักยภาพทุกด้านให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่
สำาหรับการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม Directors 
Pool ของกระทรวงการคลังประกอบด้วย นอกเหนือไปจากเกณฑ์การสรรหาที่กำาหนดไว้ อาทิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ 
หลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการ สัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องมีความสมดุล โดยมีผู้มีความรู้  
ความสามารถครบทุกด้าน ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554  
เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น 
หลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง) นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ยังให้ความสำาคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
อย่างละเอียด เพื่อให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ในสว่นของค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาเสนอใหค้งอัตราเดิมตามท่ีผูถ้อืหุน้ได้อนมัุตไิวต้ัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษิทัฯ และงดโบนสั
กรรมการสำาหรบัผลประกอบการปี 2557 ทัง้นีไ้ด้ศกึษาขอ้มูลการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการตามทีส่ถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำารวจและให้แนวทางไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ประเทศไทยและ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดใกล้เคียง นอกจากนั้นในการพิจารณา
กำาหนดอัตราค่าตอบแทนต่างๆ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นต้องให้ความสำาคัญสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะมุ่งม่ันปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
อยา่งเตม็ที ่ควบคู่ไปกบัการศกึษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนใหย้งัประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ  
และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

(นายวุฒิสาร ตันไชย)

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายสรัญ รังคสิริ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไออาร์พซี ีจำากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคัญเปน็อย่างย่ิงตอ่การบริหารความเสีย่งทัว่ท้ังองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ รวมถึงป้องกัน 

และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ  

จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยม ี

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี นายสรัญ รังคสิริ  

เป็นประธานฯ นายประสิทธิ์ สืบชนะ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยตลอดปี 2558 ท่ีผ่านมา ได้มีการประชุม 

รวม 5 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา

2. กำากบัดูแลและพิจารณาการบรหิารความเสีย่งองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย การระบ ุวเิคราะหแ์ละประเมินความเสีย่ง การกำาหนด 
 มาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมท้ังติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่ือบริหาร 
 จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

3. ใหข้้อเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสี่ยงองค์กร ต่อคณะกรรมการขบัเคลื่อนการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยงด้านห่วงโช่อุปทานและการเงิน เพื่อนำาไปดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาและให้ความเห็นสำาหรับรายการความเสี่ยงระดับองค์กรประจำาปี 2559 ก่อนการนำาเสนอขอความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
 ขององค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และครบถ้วน เต็มกำาลัง 
ความรู้ความสามารถ ด้วยความเป็นอิสระและสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม
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สารจากประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 ตามขอบเขตความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือน 

และสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีตระหนักดีว่า ปัจจัยสู่ความสำาเร็จดังกล่าวต้องมาจากการสร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่จากกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทั้งหมดภายในองค์กรที่จะร่วมกันดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้

เสียของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน และการยอมรับจากภายนอกองค์กรเพื่อการ

เติบโตขององค์กรไปพร้อมๆ กับสังคมด้วยความผาสุขอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนระยะยาว 5 ปี และแผนงานประจำาปี ตามท่ีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีนำาเสนอ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และวิถีในการเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบที่ใช้บังคับในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ 
และบริษัทจดทะเบียนไทย รวมไปถึงแผนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมโลกให้เทียบเคียงได้กับ 
หลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมและในระดับสากล คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีดำาเนิน 
บทบาทกำากับดูแล ติดตามให้บริษัทฯ ดำาเนินการและรายงานผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายภายในกำาหนดเวลาที่เหมาะสม 
อย่างเคร่งครัด เพื่อนำามาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาทั้งในแง่ของระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในระดับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและขยายผลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดลอ้มของบรษิทัฯ ออกไปสูพั่นธมิตรทางธรุกจิและผูมี้สว่นได้เสยี ซ่ึงได้ดำาเนินการมาอยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง ความพยายาม
กอปรกับการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจังของบรษิัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ได้รับการยอมรับ ชมเชย และประกาศเกียรติคณุจาก 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยเฉพาะรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น  
ประจำาปี 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจำาปี 2558 อันเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่สำาคัญทั้งทางด้านนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และการดำาเนิน
กิจกรรมธรรมาภิบาลอย่างบูรณาการจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลท. IOD CGR และ ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์สากลอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของตลาดทุนอาเซียนให้มีความน่าเชื่อถือ 
และเป็นที่ยอมรับ และเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำารงตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วย 
ความผาสขุอยา่งยัง่ยนื โดยประเด็นทีมี่การปรบัปรงุพัฒนาทีส่ำาคัญในปี 2558 อาท ิการพัฒนาบทบาทของกรรมการด้านการกำาหนด
กลยุทธ์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินกรรมการโดยบุคคลภายนอกเพื่อให้ทราบมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทฯ และก่อให้เกิด
การพัฒนาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคล
เพ่ือสรรหาเป็นกรรมการ การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การวางกรอบนโยบาย แนวทางการสง่เสรมิจรยิธรรม ความ
โปรง่ใส และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัในพนกังานทกุระดับทัว่ทัง้องค์กร เป็นตน้ (ดังมีรายละเอียดในรายงานการกำากบัดูแลกจิการทีดี่)

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเชื่อม่ันว่า ความพยายามของบริษัทฯ ในการสร้างระบบที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และความมุ่งม่ันร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่มีรากฐานมาจากจริยธรรมตามหลักการ 
กำากับดูแลกิจการท่ีดี และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคนในการรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม จะนำามา 
ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(นายวัชรกิติ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มาโดยตลอด สง่ผลใหไ้ดร้บัการประเมนิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
(CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อยู่ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดย 
ในปี 2558 ไออาร์พีซี มีผลการประเมินอยู่ที่ 92 คะแนน 
ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2557 และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน  
17 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน ตาม
เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณให้ ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล
องค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำาปี 
2558 (Thailand Sustainability Investment Awards 
2015) ในฐานะที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมให้เป็นแบบอย่าง  
และยังได้รับ 2 รางวัลที่สำาคัญ คือ คณะกรรมการแห่งปี 
ดีเด่นและรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จาก 
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำาปี 
2558 (Board of the Year Awards 2015) 

ในด้านการบรหิารจัดการเพ่ือความยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้รบัการจดั 
อันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ประจำาปี 2015 ตอ่เนือ่งเป็น 

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำากับดูแลให้บริษัทฯ  
มีทั้งประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (ตลท.)  
และตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) เพ่ือให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และยึดหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ 
- Creation of Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ใน 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Tone at the Top  

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติและกำาหนดเป็นนโยบายต่างๆ  

จะเป็นแม่แบบให้ฝ่ายจัดการและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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-	 Equitable	 Treatment:	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
	 อย่างเท่าเทียมกัน	มีความเป็นธรรมและมีคำาอธิบาย
-	 Accountability:	 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ 

การกระทำาของตนเอง	 สามารถชี้แจงและอธิบายการ 
ตัดสินใจนั้นได้

-	 Transparency:	 ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่ 
สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปรง่ใส 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-	 Ethics:	 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเป็นอิสระ	 บทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	กำาหนดวสิยัทศัน	์กลยทุธ	์นโยบาย
และแผนงานทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ	โดยพิจารณาถงึปัจจัยเสีย่ง
และวางแนวทางการบรหิารจัดการทีมี่ความเหมาะสม	รวมทัง้
ตอ้งดำาเนนิการเพ่ือใหม่ั้นใจวา่ระบบบญัช	ีรายงานทางการเงิน	
และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

4.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	กำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	
และกลไกสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้ง	เพ่ือป้องกนัการทจุรติในการปฏบิตัิ
งานและเป็นหลกัปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมทีดี่
ขององค์กร	 รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม	
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
ขึ้นตามความเหมาะสม	 เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี
ความสำาคัญอย่างรอบคอบ

7.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตอ้งจัดใหมี้การประเมินผลตนเอง
และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี	เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจ
สอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี	 รวมท้ังให้มีการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	อาทิ	3	ปี

8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องกำาหนดจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน	 ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

9.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	
และกำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิด
เผยสารสนเทศของบรษิทัฯ	ทัง้ในเรือ่งทางการเงินและท่ีไม่ใช่
เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	เชื่อถือได้และทันเวลา	และมี
ช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ	ที่เหมาะสม	

10.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายและให้มีการจัดทำาแผน
สบืทอดตำาแหนง่	เพ่ือใหมี้ระบบการคัดสรรบคุลากรทีจ่ะเขา้มา
รบัผดิชอบในตำาแหนง่บรหิารทีส่ำาคัญทกุระดับอยา่งเหมาะสม	
และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	เป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	 ยึดม่ันจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจซ่ึงครอบคลุมประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อบุคลากร	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 การ
ต่อต้านการทุจริต	 และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งการปฏิบัติ
ตอ่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่ม	เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัแิละปลกู
ฝังให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร	 โดยกำาหนดไว้ในคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งในปี	2558	ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่
ดีมากยิ่งขึ้น	 โดยได้มีการเพ่ิมเติมประเด็นด้านความรับผิด
ชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยา
บรรณในการดำาเนนิธรุกจิและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	ตลอด
จนมุ่งเนน้การดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสเพ่ือใหไ้ด้รบัความเชือ่
มั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ที่สำาคัญในปี 2558
เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯ	ในการเป็นองค์กรแห่งความ
เป็นเลศิ	และมุ่งม่ันทีจ่ะรกัษาคุณภาพการกำากบัดูแลกจิการที่
ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ	ASEAN	CG	Scorecard	ใน
ปี	 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ปรับปรุง	พัฒนาเพื่อยก
ระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน
สากลและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	มีการทบทวนจำานวน	
คุณสมบตั	ิบทบาท	ความรบัผดิชอบของกรรมการ	และกรรมการ 
ชดุยอ่ยใหช้ดัเจน	และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและกตกิาสากล 
ที่พัฒนาขึ้น	 และเป็นไปตามข้อแนะนำาของ	 IOD	 ตาม
เกณฑ์	CGR	ซึ่งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ฉบับปรับปรุงปี	2558	สรุปได้เป็น	4	เรื่อง	ได้แก่	1.	ความ 
รับผิดชอบของกรรมการ	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน	3.	การกำาหนดนโยบายการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์	
4.	การวางกรอบนโยบาย	แนวทางการสง่เสรมิจรยิธรรม	ความ
โปร่งใส	และการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

•	 การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ	โดยผูป้ระเมินอิสระ	(Independent	
Assessment)	เป็นปีแรก	และมแีผนดำาเนนิการทกุ	3	ปี	นอก
เหนอืจากการประเมินกรรมการทีป่ระเมินเป็นประจำาทกุปี	และ
ทำาการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน	 ให้สอดคล้องกับ
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แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2558

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
ชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแก้ไขจำานวนกรรมการลดลง
จากเดิมคือไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็น 
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 4 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
โดยได้ทำาหนงัสอืแจง้ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้ม
กับเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ตัง้แตว่นัที ่25 กนัยายน 
2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นการลว่งหนา้เกนิกวา่ 90 วนั 
ก่อนสิ้นปีบัญชี

3. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในการประชุมกำาหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ (BOD-STS 
2015) ของบรษิทัฯ เม่ือวนัที ่21 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้าน CG & CSR Excellence 
และเห็นชอบให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate 
Compliance Policy) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
ให้ชัดเจน และยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ได้
พิจารณานโยบายการกำากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
และประกาศใช้ทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ ดังนี้

1. การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ 

การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำารงไว้ซ่ึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น 

3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ 
คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน 

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานกลุ่มบรษิทัไออารพี์ซี ตอ้งเคารพ 
และปฏบัิตติามหลกักฎหมายเรือ่งแรงงานและสทิธมินษุยชน  
และเคารพสทิธแิรงงาน สทิธสิตร ีสทิธเิด็ก และศกัด์ิศรคีวาม
เป็นมนษุย ์รวมถงึเสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคลทีไ่ด้รบั 
การรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี  
ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่บริษัท 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำาไปใช้โดย 
ไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 
มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ 
ประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ
สนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี  
ตอ้งมีความระมัดระวงัมิใหต้กเป็นเครือ่งมือของกระบวนการ 
ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการ
รา้ย โดยใหค้วามสำาคัญกบัการสอดสอ่งดูแลและใหเ้บาะแสแก ่
เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือ 
ทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัท
อย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เกบ็รกัษาขอ้มูลและทรพัยส์นิด้วยมาตรฐานการบรหิารจดัการ
ที่ดแีละถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
และทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำาไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตวัหรอืเพ่ือบคุคลอ่ืนอยา่งไม่ถกูตอ้ง รวมถงึจะปฏบิตัติาม
หลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมาย 
และจรยิธรรมทางธรุกจิทีจ่ะไม่นำาขอ้มูลของบรษิทั ลูกค้า คู่ค้า 
หรอืขอ้มูลสว่นบคุคลของผูอ่ื้นไปเปิดเผย หรอืใชเ้พ่ือแสวงหา
ประโยชน์อย่างอ่ืนอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือ 
นอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายตอ่กนั ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือปลูก
ฝังจิตสำานึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

• บรษิทัฯ จดัตัง้หนว่ยงาน Compliance ใชช้ือ่วา่ สว่นงาน 
เลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ สังกัดสำานักกิจการ
องค์กร เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำาเนินการตามนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทฯกำาหนดอย่างชัดเจน อันจะทำาให้ม่ันใจ
ได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด 
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 
3 ด้าน คือ การกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร 
ความเสีย่ง (Risk Management) และการปฏบิตัติามกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ CGR 

4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม 
ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน
• การปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ 
บรษิทัจดทะเบยีนทีก่ำาหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ASEAN CG Scorecard และข้อกำาหนดอันเป็นสากลอื่นๆ 

ในการดำารงตนเป็นพลเมืองโลกที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เช่น UN Global Compact เป็นต้น และจัดพิมพ์ใหม่มอบ
ให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเซ็นต์รับ 
และให้คำามั่นว่าจะปฏิบัติตาม

• การเข้าร่วมโครงการ Call to Action: Anti-Corruption 
and The Global Development Agenda ของ UNGC เพื่อ
เรยีกรอ้งและสง่สญัญาณถงึภาครฐัและเอกชนทัว่โลกรว่มกนั
ต่อต้านการทุจริต 

• การจัดทำารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็น
ผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชนบ์รษิทัฯ โดยพนกังานทกุ
คนในรปูแบบ On-Line เป็นปีแรก นอกเหนอืจากการรายงาน
ของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนด

• การรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ของผู้บริหารและพนักงาน และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เหมาะสมทัง้กลุม่ใหญ่และกลุ่มยอ่ยอยา่งทัว่ถงึ ผา่นการอบรม
สมัมนา และระบบ E-Leaning ของบรษิทัฯ ในหวัขอ้ “สำารวจ
ดีกรี Ethics ในตัวคุณ” โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายให้
พนักงานร่วมทำาแบบสำารวจไว้ทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งมีพนักงาน
เข้ามาทำาแบบสำารวจผ่านระบบ E-learning จำานวน 870 
คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ร้อยละ 74 การดำาเนินงาน 
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการ
เป็นกลุ่มเพ่ือจะได้มีพลังและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน  
ร่วมกันทำาหน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดี 
ไปยังทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยนำาพาให้ 
สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืนได้

• บริษัทฯ เผยแพร่แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปสู่ภายนอกที่กว้างขวาง
มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอ่ืนในกลุ่ม 
ASEAN เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global 
Award for Excellence in Corporate Governance 2015” 
โดยสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย 
และรางวัล Best Corporate Governance Asia 2015  
จากนติยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารความเส่ียงด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

70



การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มีการปฏบิตังิาน
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 สรุปเป็นราย
หมวด 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความ
รับผิดชอบของกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ ใหก้ารคุ้มครองและสง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษิทัฯ อยา่งครบถว้น  
โดยการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตดัสนิใจ ใชส้ทิธลิงมตอิอกเสยีง 
ในเรื่องสำาคัญ รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

ก่อนการประชุม

1. การกำาหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 
และสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ผ่านวารสารสำาหรับผู้ถือหุ้น 
IRPC Newsletter ฉบับที่ 15/2015 ฉบับภาษาไทยพร้อม
คำาแปลซ่ึงจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน  
มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิและรับทราบการดำาเนิน 
งานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำา 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 พร้อม
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะเพ่ืออำานวย
ความสะดวกสำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุได้ด้วย
ตนเอง โดยคำานึงถึงความเพียงพอครบถ้วนของข้อมูล ให้ผู้
ถอืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในแตล่ะวาระ ท้ังนี ้บรษิทัฯ จัด
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเรื่องสำาคัญ ในปี 2558 รวม 9 
วาระ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก บริษัทฯ 
ได้นำาเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ พร้อมจัด
ส่งรายงานการประชุมเป็นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเพ่ือ
พิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้ง ถือว่า
เป็นการรับรอง ในแต่ละวาระมีการระบุวัตถุประสงค์เหตุผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ สรุปสาระสำาคัญดังนี้ 

2.1 วาระการพิจารณาอนมัุตงิบการเงิน ประจำาปี 2557 ผา่น 
การตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต

2.2 วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัฯ ใหข้อ้มูลกรรมการ
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา 
ประสบการณ์การทำางาน จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม

2.3 วาระอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ นำาเสนอนโยบาย
ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ (งดจ่ายโบนัส
กรรมการจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากผลประกอบ
การขาดทนุ) นอกเหนอืจากนี ้บรษิทัฯ ไม่มีการใหค่้าตอบแทน
อื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด 

วัน รายละเอียด

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 • คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำาหนดวัน Record Date วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558

• บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้างต้น) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 • วันกำาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
• นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล

ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558 • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำาเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม

พุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 • ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น - หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง  
3 วันทำาการก่อนวันประชุม

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 • วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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2.4 วาระแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ และกำาหนดค่าสอบบญัช ี
ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบ
บัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งประเด็นกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและ
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน 

2.5 วาระอนมัุตจ่ิายเงินปันผล บรษิทัฯ เปิดเผยนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการ
เงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ โดยระบุประเภท
และทีม่าของกำาไรสะสมทีน่ำามาจ่ายปันผลอยา่งละเอียด อัตรา
เงินปันผลทีเ่สนอจ่าย กำาหนดวนัจา่ยเงินปันผล พรอ้มเหตผุล
และข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 

2.6 ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคับ 
บริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 และข้อ 22  
(เรือ่งจำานวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ตามลำาดับ) แกไ้ขจำานวนกรรมการ จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
แตไ่ม่เกนิ 17 คน เปล่ียนเป็นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แตไ่ม่เกนิ 15 คน 
และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบับรษิทัใน 
กลุ่ม ปตท. โดย บมจ. ปตท. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ

โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการ 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของ 
คณะกรรมการและจำานวนคะแนนเสียงที่ต้องลงมติใน 
แต่ละวาระไว้ชัดเจน 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ จัดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)  
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ 
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุถึงเอกสาร  
หลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำา ขั้นตอนในการมอบฉันทะ  
เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำานวน 6 ราย เพ่ือเป็นทาง
เลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระราย
ใดรายหนึ่งได้สะดวก ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ www.irpc.co.thได้ รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. พร้อมกันนี้บริษัทฯ อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุนสถาบัน สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้า
ซองถึงเลขานุการบริษัท หรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวัน
ประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เตรียมตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารไว ้กอ่นทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจะเดินทางมาถงึ 
เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในขัน้ตอนการลงทะเบยีน ทำาใหก้าร
จัดประชุมราบรื่น

การดำาเนินการในวันประชุม 

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ใน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และเตรียมการ
อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

• สถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำาทาง มีที่จอดรถอย่าง
เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

• จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green 
Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 3 

• จัดเตรียมที่นั่งและเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ 

• จัดใหมี้จดุลงทะเบยีนอยา่งเพียงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีน
เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความถูกต้องและความรวดเร็ว

• อำานวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอากรแสตมป์ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 (12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86)

กรรมการ ตำาแหน่ง
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
8. พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
9. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
10. นายสมนึก บำารุงสาลี กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ
12. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
หมายเหตุ : กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน
  1. นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 
  2. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน
   นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558

ผูบ้รหิารระดับรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
จำานวน 10  ท่าน

2. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก บริษัท 
วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด (นางสาวเพียงพนอ 
บญุกล่ำา) เพ่ือทำาหน้าทีดู่แลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอส จำากดั (PWC) และ
บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 2 คน ซึ่งทำาหน้าที่สังเกตการณ์และ
เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ 

1.  นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม

2. นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข อาสาสมัครจาก 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้ง
ที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว  
(One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• จัดนิทรรศการทิศทางการดำาเนินธุรกิจและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรูปสินค้าท่ีมีจำาหน่ายในท้องตลาด 
อาทิ ชั้นวางของในห้องน้ำาจากเม็ดพลาสติกต้านแบคทีเรีย 
เพ่ือให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการให้คำาแนะนำา หรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานด้านการตลาดและนวัตกรรมของบริษัทฯ

การดำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดับ ดังนี้
1. การประชมุเริม่ขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนดโดยประธานกรรมการ
ได้ทำาหนา้ท่ีประธานทีป่ระชมุ โดยมีประธานกรรมการชดุยอ่ย 
กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารระดับสงู 
และเลขานกุารบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุ (มีการบนัทกึรายละเอียด
ทัง้หมดไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และเปิดเผยรายงานฯ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

4. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อ
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้อง 
ประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย  
ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเชิดพงษ์ สิรวิชช์  
นายสรัญ รังคสิริ พลโทสสิน ทองภักดี และนายสุกฤตย์  
สุรบถโสภณ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจน 
เสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ ประธานที่ประชุม (นายไพรินทร์  
ชโูชตถิาวร) ได้มอบหมายใหน้ายทรงภพ พลจันทร ์กรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้ำาเนนิการประชมุวาระนี ้

5. ระหว่างการประชุมประธาน ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือ 
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่าง 
เพียงพอ และใหก้รรมการทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มูลตา่งๆ  
แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็น
คำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

6. บรษิทัฯ จัดใหมี้การลงคะแนนเสยีง ดูแลใหมี้การเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการ
บันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode 
ประมวลผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการ 
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แจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอยา่งชดัเจนพรอ้มรายละเอียดจำานวน
เสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ในทกุวาระและ
แสดงผลบนจอโปรเจ็คเตอร์เพื่อความชัดเจน

7. ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระท่ีแจ้งไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชมุอยา่งเครง่ครดั และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม: 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ

1. จัดสง่รายงานสรปุผลการลงมตกิารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเผยแพรบ่น
เว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุม (3 เมษายน 2558) หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม 

2. จัดสง่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ซ่ึงบนัทกึการแจ้งวธิกีาร 
ลงคะแนน และนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นเขา้สูว่าระการ 
ประชุม รายละเอียดการประชุมที่สำาคัญ โดยแยกวาระชัดเจน
และครบถ้วนประกอบด้วย 

- เนื้อหาการประชุม
- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม/ 

ลาประชุม
- ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้รวมทัง้การชีแ้จงของกรรมการและ

ผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ
- มติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง 

รายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
พร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ในวนัที ่17 เมษายน 
2558 (14 วัน) และจัดทำาเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้
แกผู่ถ้อืหุน้ทกุราย โดยระบใุหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแกไ้ขหรอื
โต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 

3. ดำาเนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำาเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
บังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ มีการออกหุ้น
เพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยให้
ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และผ่านหลายช่องทางที่สะดวกใน 
การเข้าถึงรายละเอียดระบุในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส

2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำาไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหา 
เป็นกรรมการได้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558

3. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือความโปรง่ใส 
ซ่ือสัตย์สุจริต บริษัทฯ จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ (ปรับปรุงในปี 2558) กำาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือถือปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 จัดทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน โดย
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/  
เปิดเผยรายการดังกลา่วตามขอ้กำาหนดของ ตลท. อยา่ง
โปร่งใสในรายงานประจำาปี (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หน้า 235-328 และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หน้า 109-113)
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3.2	ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย	 โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ใน
กลุ่มบริษัทฯ	และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ	คืน

3.3	จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	 ของ
กรรมการและผู้บริหาร	 และกำาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และบริษัทฯ	ได้นำาเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบเป็น
ประจำาทุกเดือน	 บริษัทฯ	 ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่อง 
ดังกล่าวจากหนว่ยงานกำากบัดูแล	ในปี	2558	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	 รวมกันไม่เกินกว่า
ร้อยละ	25	ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว	

3.4	ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน	บรษิทัฯ	ระบใุนคู่มือการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีส่วนที่	4	จรรยาบรรณของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานบริษัทฯ	ข้อ	4.1.5	จรรยาบรรณใน
การดำาเนนิธรุกจิวา่ด้วย	การซ้ือขายหลักทรพัยบ์รษิทัฯ	และ
การใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ	และกำาหนดนโยบายการ	
ป้องกันการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และใช้ข้อมูล
ภายใน	โดยกำาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	
ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

3.5	บรษิทัฯ	แจ้งชว่งเวลางดซือ้ขายหลกัทรพัยก์อ่นการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงิน	45	วัน	และหลังประกาศอย่างน้อย	2	
วัน	 ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์	 ก.ล.ต.	 ทราบ	 
ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.6	กำาหนดใหพ้นกังานทกุระดับของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	 
จัดทำารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผล
ประโยชนท์ีข่ดักนักบัผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	ตามหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ในรปูแบบออนไลน์	เพ่ือเป็นการปลกู
ฝงัจติสำานกึการปฏบิตังิานด้วยความโปรง่ใส	ป้องกนัการ
ทจุรติ	และบรษิทัฯ	นำาเสนอรายงานผลตอ่คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือทราบ	 พนักงานเข้าใจหลักการ
เหตุผลและให้ความร่วมมือด้วยดี

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้กำาหนดใหบ้รษิทัฯ	พิจารณาบทบาท
และกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับ
สากลด้วยความสมัครใจ	 อาทิ	 UN	Global	 Compact	 ให้
ความสำาคัญในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	 โดยแผนงานของบริษัทฯ	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
กำาหนดให้ตอบโจทย์ความคาดหวังและความพึงพอใจแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	โดย
คำานงึถงึความยัง่ยนื	ธรรมาภิบาล	และความเป็นเลศิ	และจัด

ใหมี้ชอ่งทางสือ่สารกบัผูมี้สว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่อยา่งหลาก
หลาย	เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ดำาเนินบทบาทของบริษัทฯ	ต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บรษิทัฯ	ดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรมเพ่ือใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น	โดยคำานึงถึง
การเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ	อยา่งยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	
ASEAN	Corporate	Governance	Awards	ณ	กรุงมะนิลา	
ประเทศฟิลิปปินส	์ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ด้รบัผลการ
ประเมินในระดับ	TOP	50	ASEAN	PLCs	ตามหลักเกณฑ์	
ASEAN	CG	Scorecard	

บรษิทัฯ	มีการเปิดแผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ	รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	

•	 การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศเป็นประจำา	 (รายละเอียดปรากฏในหมวด	4	
การเปิดเผยข้อมูล	หน้า	79-81)

•	 รว่มกจิกรรมกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่สง่
เสรมิการลงทนุในตลาดทนุและเผยแพรข่อ้มูลบรษิทัฯ	อาท	ิ
งาน	SET	in	The	City	ปี	2558

•	 กิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	 
ที่จังหวัดระยอง	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	2558	

•	 การใหข้า่วกบัสือ่มวลชนเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณชน
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ	ตลอดปี

•	 การรว่มกจิกรรมใหค้วามรูน้กัลงทนุโดยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่บรรยายเจาะหุน้กลุม่ปิโตรเคมีและสถานการณน์้ำามัน	
2	ครั้ง	ในเดือนมกราคมและตุลาคม

•	 ดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือชมุชน	สงัคม	สง่เสรมิเรือ่งสทิธมินษุยชน 
ร่วมกับผู้ถือหุ้น	 อาทิ	 เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมทำากิจกรรม
โครงการกระดาษหน้าที่	 ๓	 ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	โดยนำาปฏิทินตั้งโต๊ะที่
ไม่ใช้แล้วมาบริจาค	เพื่อจัดทำาหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ 
ผู้พิการ	 พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุน	 และบริจาคเงิน
เพ่ือมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	เพื่อทำากุศลร่วมกันทุกปี	โดยมูลนิธิฯ	ได้รายงาน
ความสำาเร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแจ้งให้
บริษัทฯ	ทราบ	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้สำารวจความพึงพอใจของผูถ้อืหุน้และนกั
ลงทนุ	รวมทัง้ผลตอบรบัและกระแสตอ่เนือ่งทัง้ในสือ่ออนไลน์
และในสือ่กระแสหลกัทีมี่ตอ่กจิกรรมทกุครัง้	เพ่ือนำาผลและ 
ขอ้แนะนำา	ความคิดเหน็มาปรบัปรงุและพัฒนาการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	ให้ดีขึ้นต่อไป	
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2.	ลูกค้า	/	ผู้บริโภค

บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภ�พ คว�มปลอดภัยและมุ่งมั่นพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และบริก�ร โดยคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เปน็
มิตรตอ่สิง่แวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล สร�้งคว�มพึงพอใจ
สูงสดุและสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหล้กูค้�อย่�งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�และคุณภ�พชีวิตของผู้บริโภค 
มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รตล�ดอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง 
โดยไม่มีก�รปกปิดบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มทัง้พัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือประสิทธิภ�พและคว�มรวดเร็วใน
ก�รติดต่อและจัดก�รฐ�นข้อมูลต่�งๆ ตลอดท�งตั้งแต่เริ่ม
ต้นก�รซื้อข�ย ชำ�ระค่�สินค้� ก�รติดต�มสถ�นะก�รซื้อจน
ส่งมอบสินค้� และมีหน่วยง�นให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� แก้ไข
ปัญห�ท�งเทคนิครวมถึงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 
รว่มกบัลกูค้� และมีก�รจัดกจิกรรมเสรมิสร�้งคว�มสมัพันธท์ี่
ดีกับลูกค้�ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (ร�ยละเอียดปร�กฏใน  
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น หน้� 171) 

3.	คู่ค้า		

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้�ทุกร�ยด้วยคว�มเสมอภ�คและ
ยุติธรรม ต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริต โปร่งใส 
บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบและจรรย�บรรณแนวปฏิบัติที่ดี 
ว่�ด้วยก�รจัดห�พัสดุ เพ่ือใชเ้ป็นแนวท�งในก�รปฏบิตังิ�นและ
กำ�หนดนโยบ�ยคว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดซ้ือ (Procurement 
Excellence) และปฏิบัติต่อคู่ค้�ต�มกฎหม�ยและเง่ือนไข
สัญญ�ด้วยคว�มเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิด
สทิธมินษุยชน โดยมุ่งเนน้ดำ�เนนิก�รต�มแนวท�ง ESG เพ่ือ
สนับสนุนคว�มอย่�งยั่งยืน 

E : Environment กำ�หนดนโยบ�ย Green Procurement โดย
ให้มีก�รจัดซื้อสินค้�ที่เป็น green product เช่น ปฏิบัติต�ม 
ขอ้กำ�หนด REACH & RoHS ในก�รสัง่ซ้ือส�รเคมี หรอืใหส้ทิธิ
ในก�รพิจ�รณ�ก�รจดัซ้ือสนิค้�ทีไ่ด้รบัก�รรบัรองฉล�กเขยีว

S : Social ก�รจ้�งแรงง�นท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น 
จัดซื้อจ�กคู่ค้�ที่มีแนวปฏิบัติที่เค�รพสิทธิมนุษยชน

G : Governance ระเบียบ ข้อกำ�หนด วิธีก�รปฎิบัติ  
ก�รจัดซ้ือจัดห�ต�มม�ตรฐ�นที่ยอมรับกันในอุตส�หกรรม 
ชัน้นำ� ก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนั ก�รป้องกนัก�รฟอกเงิน ก�รขึน้
ทะเบยีนคู่ค้� Approved Vender, Manufacture, Contractor 
List และก�รจัดซื้อจัดห�ที่มีประสิทธิภ�พตรวจสอบได้

• บรษิทัฯ จัดกจิกรรม SUPPLIER CONFERENCE 2015  
 “IRPC SUSTAINABILITY GROWTH” ในวนัที ่14 ตลุ�คม 
2558 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหค้ว�มรูก้บัคู่ค้�ถงึเกณฑใ์นก�ร
ประเมิน เพ่ือเข�้อยูใ่นทำ�เนยีบร�ยชือ่ของ DJSI (Sustainability 
Business with DJSI Appliance) ก�รชกัชวนใหคู่้ค้�ยอมรบั
และปฏิบัติต�มจรรย�บรรณของคู่ค้�ที่กลุ่มบริษัทไออ�ร์พีซี 
จัดทำ�ขึ้นต�มหลักส�กล (Supplier Code of Conduct)  
ก�รประก�ศนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัชนัอย�่งชดัเจน (Anti- 
Corruption) และมุ่งหวังให้คู่ค้�ร่วมสนับสนุนนโยบ�ย  
เม่ือพบปัญห�ก็ส�ม�รถร้องเรียนผ่�นช่องท�งต่�งๆ ได้  
และชักชวนให้คู่ค้�ร่วมกันผลิตสินค้� หรือเลือกซื้อสินค้�ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นนโยบ�ยของ
กลุ่มบรษิทัไออ�รพี์ซี ทีพ่ย�ย�มปฏบัิตจินส�ม�รถผ�่นเกณฑ์
ก�รประเมินของ Eco-Factory โดยสถ�บันสิ่งแวดล้อม
อุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรมแหง่ประเทศไทย ในระดับที ่5 
รวมทัง้แนะนำ�ระบบ Procurement Web Portal ซ่ึงเป็นชอ่ง
ท�งในก�รตดิตอ่สือ่ส�รขอ้มูลข�่วส�รต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ร
จัดซื้อจัดห� เช่น ประก�ศประกวดร�ค� e-Sourcing (RFP, 
RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซ่ึงจะทำ�ใหคู่้ค้�ได้รบัคว�มสะดวก  
รวดเร็ว โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ม�กขึ้นในทุกขั้นตอน 

• บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้�ม�ร่วมกิจกรรม PTT Group CG 
Day 2015 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. 
เมื่อวันที่ 25 สิงห�คม 2558 เพื่อขย�ยผลและเสริมสร้�งก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและร่วมกันต่อต้�นคอร์รัปชันไปสู่กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• บริษัทฯ ได้จัดง�น CSHE DAY ร่วมกับผู้รับเหม� ในวัน
ที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 เพื่อเสริมสร้�งจิตสำ�นึกให้แก่ผู้รับ
เหม�ในด้�นสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ลูกจ้�ง/ พนักง�น

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
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ของผู้รับเหมาปฏิบัติงานคำานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

• บรษิทัฯ มีนโยบายงดรบัของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่หรอื
โอกาสอ่ืนใดจากกลุม่คู่ค้า รวมทัง้งดการใหข้องขวญักบักลุ่ม 
ดังกล่าวเชน่กนั เพ่ือสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลักการกำากบั
ดูแลกจิการทีดี่และนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ

4. คู่แข่ง

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยมีนโยบายในการปฏบิตัติอ่คู่แขง่อยา่ง
เป็นธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้ 
กรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ว่าด้วยความ
สัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือ
แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัด้วยวธิทีีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  
(ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของคู่แข่ง) ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญา ข้อกำาหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้การ
ค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าหนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้ง 
เจ้าหนีล่้วงหนา้ เพ่ือเจรจาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั

6. พนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการ
ขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จ จึงมุ่งม่ันที่จะดูแล 
พัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน 
ใหมี้คุณภาพอยูใ่นระดับมาตรฐานเทยีบเคียงกบับรษิทัชัน้นำา
อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัฯ กำาหนด
ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมเพ่ือรกัษา
พนกังานทีมี่คุณภาพไว้กบัองค์กรในระยะยาว สรา้งวฒันธรรม
และบรรยากาศในการทำางานที่ดี ให้ความสำาคัญกับสิทธิ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางานและอุปกรณ์
ในการทำางาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน สรุป
กิจกรรมและการพัฒนาด้านพนักงานที่สำาคัญ ดังนี้

• การวางโครงสรา้งการบรหิารทรพัยากรบคุคลสูค่วามเป็นเลิศ  
(HR Excellence) เป็นส่วนหน่ึงในโครงการ DELTA ประกอบด้วย

- การปรบัโครงสรา้งองค์กรใหเ้กดิประสทิธภิาพ บรษิทัฯ ได้

ดำาเนนิการปรบัโครงสรา้งองค์กร ประเมินค่างานและกำาหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ วางแผนกำาลังคน  
วางแผนพัฒนาการเจริญเติบโตทางสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

- การจัดทำาระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัด
ทำาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใชต้วัชีว้ดั KPI เพ่ือความเป็นธรรมและสามารถอธบิาย
ได้ในการวัดผล กำาหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกนัใหส้ามารถรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัฯ มี
การกำาหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเลือ่นตำาแหนง่พนกังานตาม
ผลงานอยา่งเป็นธรรม อธบิายได้ และได้ดำาเนนิการออกแบบ 
และกำาหนดความรูค้วามสามารถทีจ่ำาเป็นในตำาแหนง่งาน 
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจัดหลักสตูรอบรม พัฒนาพนกังาน 
ให้มีคุณสมบัติตรงตามตำาแหน่งงานนั้น 

•  การพัฒนาภาวะผู้นำา บริษัทฯ มีการประเมินพฤติกรรม
พนักงานและภาวะผู้นำาของผู้บริหารในรูปแบบ 180 องศา 
และมีการสำารวจทัศนคติของพนักงานในด้านความผูกพัน
องค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้
มีความผกูพันกบัองค์กรเป็นการเสรมิสรา้งสขุภาพองค์์กรให้
แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว 
• การสรา้งค่านยิมองค์กร บรษิทัฯ ได้กำาหนดค่านยิมองค์กร 
i SPIRIT เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค่านยิมในกลุ่มบรษิทั ปตท. ซ่ึง
เป็นสว่นสำาคัญในการปลูกฝงัวฒันธรรมการทำางานในการขบั
เคลื่อนองคก์รให้ไปในทิศทางเดยีวกนัสูเ่ป้าหมายที่วางไวท้ั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร 

บุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์ 
อักษร เพ่ือสื่อสาร ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและ 
เข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาใหแ้กพ่นกังานผา่น 
“คู่มือการอบรมพัฒนา” เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำาหนดหลัก
เกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ 
(Training Needs) สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 
หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety & 
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Environment, Quality & Productivity และ Tech-
nical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของ 
บริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสายอาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดเป้า
หมายจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อ
ปใีนแต่ละระดับตำาแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปดิเผยสถิติดงั
กล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน 

• การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
- กจิกรรม “กรรมการผูจั้ดการใหญ่พบพนกังาน” เป็นประจำา

รายไตรมาส และเมือ่มเีหตกุารณส์ำาคัญทีต่อ้งการสือ่สาร 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสือ่สารผลการดำาเนนิงานนโยบาย 
ทศิทางของบรษิทัฯ ใหพ้นกังานทราบ เปิดโอกาสใหซั้กถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยาย
ในห้องประชุม มี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการ
สื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร สง่เสรมิกจิกรรมของ
สหภาพแรงงานและเขา้รว่มกจิกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำาปี 
สมาชกิสหภาพแรงงาน และงานทำาบญุวนัครบรอบ 15 ปี  
การก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ 
รวม 8 สหภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำาคัญ
ดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะ
กรรมการลูกจ้างเพ่ือประสิทธิภาพ ความรวดเร็วเป็นที่
ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหา

- กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิาร และพนกังานรว่มกจิกรรม
วนัเกษยีณอายจัุดขึน้เป็นประจำาทกุปีเพ่ือเป็นเกยีรตแิละให้ 
กำาลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับ
บริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำางานเพื่อให้ยึดเป็น
แบบอย่างที่ดี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
- กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีเ่ป็นธรรมสอดคล้อง

กับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและใน 
ระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำาหนดตัวชี้วัดระดับ 

องค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี  
และประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม KPI & Competency ของ 
พนกังาน และกำาหนดการจ่ายโบนสัผูบ้รหิารระดับสงูตามผล
งานท่ีทำาได้ (Variation Bonus) เป็นการนำารอ่งเป็นปีแรก 

- ปรบัปรงุโครงสรา้งสวสัดิการตา่งๆ เชน่ ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าเชา่บา้น และค่าตา่งจังหวดั เพ่ือรกัษาพนกังานคุณภาพ
ไวก้บัองค์กร เสรมิสรา้งและยกระดับคุณภาพชวีติทีดี่ของ 
พนักงานบริษัทฯ 

- จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดง 
ถงึการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมของบรษิทัฯ ในการดูแลพนกังาน
ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราท่ีสูงกว่า
กฎหมาย และเป็นอัตรากา้วหนา้ตามอายงุาน เปิดโอกาสให ้
เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุและยดืหยุน่ได้ตามเหมาะสมกบัเป้าหมาย
การออมของพนักงานแต่ละราย

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงานให้
เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้
พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ
ได้จัดทำานโยบายว่าด้วยกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเพ่ีอมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจ
สอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

- หนว่ยงานภายในทีเ่กีย่วขอ้งเคารพเง่ือนไขการตรวจตดิตาม 
การปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแล
รักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
อย่างถ้วนหน้า โดยได้กำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมไว้ในแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และ
แผนการดำาเนนิงานประจำาปีตามแนวทางการสรา้ง Creating 
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Shared Value (CSV) เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่ง
แยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ UN 
Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำามาปรับใช้ให้ 
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards: 
Social Empowerment จากโครงการ From Bench to 
Community หรือโครงการขาเทียม จาก Enterprise Asia, 
Hong Kong สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านชุมชนและ
สังคมที่สำาคัญ ดังนี้

- กำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ที่เปน็ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืน นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบาย การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้ง
มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง

- สนบัสนนุการจัดกจิกรรมและมีสว่นรว่มกบัการพัฒนาชมุชน โดย
ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้สง่โรงงานเขา้รว่มโครงการ CSR-DIW  
11 โรงงาน (PW, PP, PS, ADU2, ETP, ACB, PRP, LUBE,  
WWT 1, 2, Polyol, โรงกรองน้ำาบ้านค่าย) และมี 4 
โรงงาน ที่เข้าประกวดแผนชุมชนดีเด่นคือ ETP, ACB, 
ADU2, PRP

• สนับสนุน “โครงการ ๑ ช่วย ๙” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออารพี์ซี ออกหนว่ยกองกำาลงัอาสาทีโ่รงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดน 

• สนับสนุนโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” ต่อยอด
โครงการโดยการชว่ยหาตลาดขา้วใหช้าวบา้นในพ้ืนทีล่ำาไทรโยง 
และดำาเนินโครงการประปาและน้ำาดื่มชุมชน

(รายละเอียดในหวัขอ้การดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบตอ่
สังคม หน้า 207-217)

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระ
สำาคัญของประชาคมโลกทีต่อ้งรว่มกนัดูแลรบัผดิชอบ และได้
รบัการพิจารณาคัดเลอืกโดยสถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นต้นแบบด้านการ
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปกิจกรรมและการ 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง 
ความปลอดภัยที่สำาคัญ ดังนี้

• มีนโยบายทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการดูแลเรือ่ง
ความปลอดภัยและสขุอนามัยของพนกังานทกุระดับในทกุพ้ืนที่
รวมถงึลกูจ้างตามสญัญาจา้งและพนกังานของผูร้บัเหมาทีม่า
ปฏบิตังิานในพ้ืนที ่กำาหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัเกีย่วกบัอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย 

จากการทำางาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงเปิดเผย
สถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน กำาหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
และการปฏบิตัติามมาตรฐานสากลและทีก่ำาหนดตามกฎหมาย 
และมีเป้าหมายในการเป็น Eco Factory 

• สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุน 
สิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองศรีมโหสถเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองศรีมโหสถ และพื้นที่ต่อเนื่อง

2. โครงการรณรงค์เพ่ือร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่ารอบ
พื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่

3. โครงการพืชสมุนไพร พันธ์ุไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา

4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เศรษฐกิจพันธ์ุดี (พื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์)

• พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัยต่างๆ ในพ้ืนที่รอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซีอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ โครงการ
ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการ
คลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน้ำาด่ืมเพ่ือชุมชน โครงการ
กีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

• ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การดำาเนิน
งาน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในปัจจุบันและทิศทางใน
อนาคต” ของสำานักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ความปลอดภัย (รายละเอียดปรากฏ 
ในการบรหิารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม หน้า 197-206 และการบริหารจัดการ 
อย่างยั่งยืนหน้า 192-196)

งานเสวนาการดำาเนินงานด้าน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มูลทีส่ำาคัญอยา่งถกู
ตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้ขอ้มูลทางการ
เงินและขอ้มูลทีมิ่ใชข่อ้มูลทางการเงินของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
นกัลงทนุ และนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์บรษิทัฯ ได้กำาหนดแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

1. การจดัทำารายงานเกีย่วกบัขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑข์อง
สำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

• การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

• รายงานขา่วขอ้มูลทีส่ำาคัญและงบการเงินผา่นชอ่งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• จัดทำารายงานประจำาปี 2557 ทีแ่สดงงบการเงินและขอ้มูล
สาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงงบการเงิน 
ของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัช ี
และไม่เคยมีประวตักิารถกูสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินจาก  ก.ล.ต. 
และ ตลท.

• การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
ทีมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่ผูถ้อืหุน้รายอ่ืนหรอืตอ่บรษิทัฯ 

2. การจัดทำารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

• จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2557 (Corporate 
Sustainability Report 2014) เพ่ือสือ่สารแนวทางการบรหิาร
จัดการและผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines 
ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อ
ใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน
ความสมบรูณข์องเนือ้หาสอดคล้อง (In Accordance) ทีร่ะดับ 
Core ซ่ึงได้จดัใหมี้การสอบทานขอ้มูลในรายงานโดยหนว่ยงาน 

ภายนอก เพ่ือสรา้งความนา่เชือ่ถอื โดยได้จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้ม 
รายงานประจำาปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก
และมีพันธะสญัญาในการดำาเนนิงานและรายงานผลการดำาเนนิ
งานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้
สมัครเขา้เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 โดยในปี 2557 และ 2558 
บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced 
Level ซ่ึงนบัเป็นระดับสงูสดุของการรายงาน โดยสง่รายงานใน 
รปูแบบอิเลก็ทรอนกิสไ์ปยงัเวบ็ไซตข์อง UN Global Compact 
(www.unglobalcompact.org) และเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ

3. การสือ่สารผา่นอิเล็กทรอนกิส ์บรษิทัฯ เปิดเผยสารสนเทศ
ทีส่ำาคัญในรายงานประจำาปี และผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.
irpc.co.th เพ่ือนำาเสนอขอ้มูลทีท่นัเหตกุารณเ์กีย่วกบับรษิทัฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน เอกสารข่าว (Press 
Release) โครงสรา้งการถอืหุน้ โครงสรา้งองค์กร โครงสรา้ง
กลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูล
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท 
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิรายงานประจำาปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วน
ได้เสีย และการดำาเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เช่น การส่ง
จดหมายขา่วถงึผูถ้อืหุน้ (Newsletter) เพ่ือแจ้งผลการดำาเนนิ
งานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งสม่ำาเสมอ
ทุกไตรมาส

5. การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์และนกัขา่ว สือ่มวลชน โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ตลอดปี

กิจกรรม จำานวน (ครั้ง)

การพบนักลงทุน (ต่างประเทศ) 4
การพบนักลงทุน (ในประเทศ) 7
IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนและสื่อมวลชน
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บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4
Company Visit (การประชุมทางโทรศัพท์) 8
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ) 32
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี  
Set in the City 2015

1

IRPC Newsletter 4
พบสื่อมวลชน/ แถลงข่าว/ Press Release 19

6. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึง
บริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน
กอ่นทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จากการดำาเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา งานนักลงทุน
สมัพันธข์องบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัจากนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย์
และนกัลงทนุ จากการเปิดเผยขอ้มูลกบันกัลงทนุอยา่งโปรง่ใส 
และเป็นธรรมกบัผูมี้สว่นได้เสยี บรษิทัฯ ได้รบัรางวลับรษิทัยอด
เยีย่มด้านนกัลงทนุสมัพันธ ์“Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2015: Best Investor Relations by 
Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 โทรศัพท์ : 0 2649 7380
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรสาร  : 0 2649 7379

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล กรรมการมี Fiduciary Duties หรือ
หน้าที่ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
กำากับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแล
ให้การดำาเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม 
ขณะเดียวกนักส็รา้งมูลค่าเพ่ิมใหผู้มี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มควบคู่
กนัไป รายละเอียดในหมวดความรบัผดิชอบขององค์กร หนา้ 
207-217

2. การปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความซือ่สตัยส์จุรติ 
มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  
และสังคม รายละเอียดในรายงานผลการดำาเนินงาน  
หน้า 165-181 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of 
Obedience) กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและกำากับดูแลให้
บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ รวม
ทัง้เง่ือนไขต่า่งๆ อยา่งเครง่ครดั ในปี 2558 ได้กำาหนดนโยบาย
การกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ัง้องค์กร  (Compliance 
Policy) รายละเอียดในหน้า 129-130

4. หนา้ทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลแกส่าธารณะ (Duty of Disclosure)  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานด้าน
การเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และการใหข้า่วสารเพ่ือสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจแกน่กัลงทุนอยา่งเพียงพอ รายละเอียดการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในหน้า 80

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แสดงบทบาท หนา้ที ่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ และได้ผลักดันให้บริษัทฯ ยกระดับการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์ASEAN 
CG Scorecard ดังนี้ 

• การปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามข้อแนะนำาของ 
IOD ตามเกณฑ์ CGR

- กำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน 
จะได้ดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

- กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของ    
กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)

• การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยโดยผูป้ระเมินอิสระ (Independent Assessment) ใน
ปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ซึ่งควรมี
การประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อยทุก 3 ปี  
นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัฯ ทำาการประเมินกรรมการเป็นประจำาทกุปี

• ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

• กำาหนดนโยบายด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Corporate 
Compliance Policy) ท่ีครอบคลุม 8 เรือ่งสำาคัญ ประกอบด้วย 
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและการตอ่ตา้นการผกูขาดทางการค้า 
3) การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 4) การเคารพ
และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 6) การตอ่ตา้นการฟอกเงิน 7) การจดัการทรพัยส์นิ
และข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย
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โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 โครงสร้างคณะกรรมการมีการแก้ข้อบังคับในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	 2558	 เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ	
มีจำานวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 แต่ไม่เกิน	 15	 คน	 กรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร	 ไม่มีเกณฑ์การสรรหาที่มีการแบ่งแยก 
หรือกีดกัดทางเพศ	และกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 
รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทอยู่ในโครงสร้างการจัดการ	หน้า	117

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
•	 กำาหนดวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ที่
สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	รว่มกนัระดมความคิดในการจัดทำา	Board	Strategic	
Thinking	Session	(STS)	ในเดือนสิงหาคมของทุกปี	โดย
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	วิกฤต	โอกาส	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้น	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้	 และ
ผู้บริหารจะต้องสามารถนำาวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ที่
กำาหนดไปจัดทำาแผนปฏบิตักิารใหเ้กดิผลได้อยา่งมีประสทิธภิาพ	
อาท	ิแผนการเงิน	แผนการลงทุน	แผนการบรหิารความเสีย่ง	
แผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน	แผนบรหิารความยัง่ยนื	
แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ในป	ี2558	การประชุม	STS	กำาหนดวันที่	21	สิงหาคม	2558		
กรรมการได้แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนด
ทิศทางดังกล่าวและศึกษารายละเอียดมาล่วงหน้า	 เพ่ือนำา
มาอภิปรายอย่างกว้างขวาง	 และมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์
สู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ	 อันประกอบด้วย	 Operational	
Excellence,	Commercial	Excellence,	RD	Excellence,	
Financial	Excellence,	HR	Excellence,	SD	Excellence,	
IRPCT	Excellence,	และ	CG	&	CSR	Excellence	โดย
เป็นแผนระยะยาวถึงปี	2563	และให้ทบทวนเป็นประจำาทุกปี

•	 จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบ
บญัชทีีมี่ความนา่เชือ่ถอื	รวมทัง้ดูแลใหมี้กระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	คณะกรรมการตรวจสอบได้
ทำาหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	 มีกลยุทธ์สนับสนุนให้พนักงานเห็น
ความสำาคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน	 อาทิ	
โครงการเพชรน้ำาหนึง่	หรอื	ตู	้ป.ณ.	35	เพ่ือแจง้เบาะแส	ทำาให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในองค์กร	ในปี	2558	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รบัรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งปี	จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี	
ประจำาปี	2558	(Board	of	the	Year	Awards	2015)	

•	 กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงแสดง 
ถึงแนวทางในการกำากับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 เสนอแนะและทบทวนนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร 
และพนักงาน	ซึ่งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

•	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ/	คู่มือจรรยาบรรณ	รวมถึงจัดให้มีมาตรการ
ในการติดตาม	รายงาน	ผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 กำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการทีบ่รษิทั
อื่น	หรือตำาแหน่งอื่นใดของกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ	 7	 ข้อ	 มีรายละเอียดใน
โครงสร้างการจัดการหน้า	121	นอกจากนั้นในส่วนของการ
ไปดำารงตำาแหนง่อ่ืนใดทัง้ด้านวชิาการและสงัคมของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้	 ในเรื่องที่สำาคัญรวมทั้งเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น
อำานาจของผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการดำาเนนิการใหมี้การนำาเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการอิสระ

•	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ 
บริษัทฯ	 ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(ตลท.)	ในขอ้การถอืหุน้ 
ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 และได้กำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	

คุณสมบตั	ิวาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอิสระ	และการ
จำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนไป 
ดำารงตำาแหน่งมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ	 หน้า	
117-118		

คณะกรรมการตรวจสอบ มอบรางวัลเพชรน้ำาหน่ึงให้หน่วยงานท่ีมีการควบคุมภายใน
ดีเด่นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

•	 เพ่ือให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีความโปร่งใส	 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
เพ่ือพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผ่านกระบวนการ
สรรหาที่เป็นระบบ	 รวมทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	โดยไม่มีการกีดกัน	
แบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ	สถานะทาง
สังคม	ศาสนา	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือ
หุ้นอนุมัติตามลำาดับ	 โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การผสมผสานกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลาก
หลาย	(Skill	Matrix)	มีการพิจารณาบคุคลจากบญัชรีายชือ่ใน	
Directors’	Pool	ของกระทรวงการคลังและ	IOD	ประกอบ	
และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกำากบัดูแลกจิการท่ีดีในเรือ่งการ
สรรหากรรมการบริษัท	รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ 
หน้า	123-124
การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 เพ่ือใหบ้ทบาทของประธานกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่มีความเป็นอิสระแยกจากกัน	 โดยบทบาท
ของประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นฝ่ายกำากับดูแล	 ขณะที่
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการ	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 จึงกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นคนละคน 
กบักรรมการผูจั้ดการใหญ่	มีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั	 
ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ	 (นายเทวินทร์	 วงศ์วานิช)
มิได้เป็นกรรมการอิสระ	หากแต่คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติ
เป็นเอกฉันท์เลือกเป็นประธานกรรมการ	เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ความรู้	 ความสามารถ	 และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน
กลุม่ธรุกจิพลงังาน	ปิโตรเลียม	และปิโตรเคมี	มีประสบการณ์ 
ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่	 สามารถเอ้ือประโยชน์ 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
•	 ในปี	 2558	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้กำาหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยประธานกรรมการ 
บริษัทฯ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือก
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ	 โดยพิจารณาให้
แนใ่จวา่เรือ่งทีส่ำาคัญได้นำาเขา้รวมไวแ้ล้ว	และกรรมการแตล่ะ 
คนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมโดย
แจ้งต่อประธานกรรมการได้	กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้จัดวาระ
•	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 ได้ควบคุมการประชุมให้มี
ประสทิธภิาพ	เป็นไปตามระเบยีบ	ขอ้บงัคับบรษิทัฯ	สนบัสนนุ 
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และบริหารจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหาร 
ในการนำาเสนอข้อมูล	 และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการ 
ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำาคัญ	 โดยใช้เวลาในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่ละครั้งเฉลี่ย	 2.5	 ชั่วโมง	 ตาม 
ตารางเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า	1	ปี

•	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 มีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือให้
กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างครบถ้วน	 ใน
รูปแบบการนำาเสนอที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ	 และมี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา	และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทุกครั้ง	
ประธานกรรมการมีการทบทวนประเด็นและเอกสารวาระ
ประชุมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซ่ึงเป็นเลขานุการคณะ 
กรรมการบริษัทฯ	 ก่อนการประชุมประมาณ	 2	 วัน	 เพ่ือให้
ม่ันใจว่าเอกสารมีความครบถ้วน	 หรือต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้กรรมการเพื่อประสิทธิภาพในวันประชุม

•	 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำานาจ	 หน้าที่	
ความรับผิดชอบ	และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

•	 ดูแล	ติดตาม	การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำาหนดไว้

•	 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 มีการลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	อยา่งมีประสทิธภิาพทำาใหไ้ด้รบัรางวลัคณะกรรมการ
แห่งปีดีเด่น	ในปี	2558	

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	4	ชุด	
ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการกำากับดูแล
กจิการทีดี่	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือทำาหนา้ทีช่ว่ยศกึษาและ
กล่ันกรองการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญเป็นการเฉพาะในด้านตา่งๆ	
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	โดยมีบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งกำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน	(รายละเอียดตาม
โครงสร้างกรรมการ	:	คณะกรรมการชุดย่อย	หน้า120-125)	

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(ปี 2558 มีการประชุมรวม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเชิดพงษ์	สิริวิชช์	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบ

2. นายทรงภพ	พลจันทร์		 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

3. นายธรัมพ์	ชาลีจันทร์		 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายการตรวจสอบ	
สอบทานระบบการควบคุมภายใน	และรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และมีผู้มีส่วนได้เสียทราบ	 โดยมี 
สำานกัตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีต่รวจสอบและรวบรวมเสนอ	 
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาประเด็นทีส่ำาคัญ ได้แก ่
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่
บริษัทฯ ดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง 
ผูส้อบบญัช ีแตง่ตัง้และเลิกจ้างผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบภายใน 
การสอบทานรายงานทางการเงิน สำานกัตรวจสอบภายในของ 
บรษิทัฯ ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธรรมศกัด์ิ 
ปัญโญวฒันกู์ล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ปฏบิตักิารผูจ้ดัการ
สำานกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุาร คุณสมบตัคิณะกรรมการ
ตรวจสอบ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและสถติกิารเขา้รว่มประชมุของ 
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นมีรายละเอียดในโครงสรา้ง
การจัดการ หน้า 121-122 และ 126 

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ กรรมการสรรหา 
 และกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
 และกำาหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือนำาเสนอผู้ถือหุ้น 
การสรรหาบุคลากรและการกำาหนดค่าตอบแทนต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และ 
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีกติกาที่เป็นสากลซ่ึงจะ
ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดตอบแทนแต่ละท่านมี 
รายละเอียดในโครงสรา้งการจัดการ หน้า 122-123 และ 126

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 7 คร้ัง)

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ/ ประธาน 

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2. พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ/  

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ/ 

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณาเสนอ
แนวทางปฏิบัติ ให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ และกำากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 
รวมทั้งดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  ในช่วงปลายปีเป็นประจำาทุกปี เป้าหมายหลักของ
การดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีคือ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมีการ
พัฒนายกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ืองตาม
แผนที่กำาหนดไว้ ในปี 2558 มีแผนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยี เชน่ โครงการ IRPC  
Cubic Academy การจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เป็นต้น
คุณสมบัติคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความ
รับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
กำากบัดูแลกจิการทีดี่แตล่ะทา่นมีรายละเอียดในโครงสรา้งการ
จัดการ หน้า 124-126  

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง

3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พัฒนาระบบ
การจัดการบรหิารความเสีย่ง พิจารณาหลักการเครือ่งมือทาง 
การเงิน สญัญาอนพัุนธ ์มีการตดิตามและประเมินผลสนบัสนนุ
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยรายงานความเสี่ยงต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบเป็นประจำาทุก 6 เดือน และ
ตามโอกาสที่มีวาระนำาเสนอ คุณสมบัติคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 
รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 124-126
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การประชุมกรรมการ
บริษัทฯ กำาหนดวันประชุมสำาหรับการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทฯ  
(คณะกรรมการบรษิทัฯ แตง่ตัง้ นางสาวมนวภิา จูภิบาล ดำารง
ตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทั ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปัจจุบนั) จะแจ้ง
กำาหนดวันประชุมสำาหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบ 
ล่วงหน้าในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพ่ือให้ 
กรรมการสารมารถจัดสรรเวลาและร่วมเข้าประชุมได้ และ 
อาจมีการนดัประชมุคณะกรรมการเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสม  
โดยเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมและ 
ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5-7 วนั 
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนด 
หลักเกณฑ์การประชุม ไว้ดังนี้

• บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการตอ้งเขา้รว่มประชมุอยา่ง
น้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2558 มีการประชุม
คณะกรรมการรวม 12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของ
กรรมการทุกท่านปรากฏในหน้า 126)

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

• มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการ และมีแนวปฏิบัติที่กรรมการต้องอยู่ในที่
ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดแสดงความเห็นและ 
งดออกเสียงในวาระนั้นๆ (ปรากฏในคู่มือการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6)

• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหมี้การจัดประชมุโดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระ ปีละ 2 ครั้ง 

ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคมและตลุาคม ซึง่กำาหนดในปฏิทินการประชมุไวล้ว่ง
หนา้ใชเ้วลาครัง้ละ 1 ชัว่โมง คณะกรรมการอิสระได้มีประเด็น
หารืออย่างกว้างขวางซ่ึงเป็นเรื่องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถดำาเนิน
งานได้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำาหนดเวลาและ
เป้าหมายที่กำาหนด เรื่องการก่อสร้างโครงการแม้จะต้องเร่ง
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

และความปลอดภัยเป็นสำาคัญ และเรื่องนโยบายของภาครัฐ 
สถานการณ์น้ำามันและผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกรรมการ
อสิระไดส้รปุแจง้ผลการประชมุใหป้ระธานกรรมการและคณะ
กรรมการทราบ รวมทัง้แจ้งฝา่ยจัดการเพ่ือใหด้ำาเนนิการตาม
มตทิีป่ระชมุ และรายงานผลการปฏบิตัติอ่คณะกรรมการตอ่ไป

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมนอก
สถานทีอ่ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสรา้งความสมัพันธแ์ละความ 
เข้าใจระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ประชุมเมื่อ 
วนัที ่19 มิถนุายน 2558 ณ โรงเรยีนกำาเนดิวทิย ์จังหวดัระยอง 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ระยะยาว 
และแผนงานประจำาปี 2558 ตัวชี้วัดการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ในมิติสำาคัญ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษทัฯ ซึง่เปน็ตวัชี้วดัทางเศรษฐกจิ
2. ดัชนีวัดด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. ดัชนีีวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
 และพลังงาน
4. ดัชนีวัดความยั่งยืนตามแนวทางของ DJSI
5. ดัชนีวัดสุขภาพองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย มีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการ 
ปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี 
และเป็นไปตามหลักการกำากบัดูแลกิจการทีด่ีหรือไม ่อยา่งไร 
และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพ่ิมการประเมินกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent 
Assessment) และมีแผนการประเมินอย่างน้อยทุก 3 ปี 

คณะกรรมการบริษัทตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการ UHV  
ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี
บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฎิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏบิตัิงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งคณะ ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.28% 

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างของคณะกรรมการ  
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

93.10%

• บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ

94.68%

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 96.79%

• การประชุมคณะกรรมการ 96.57%

และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่าควรมี 
กรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคคล และบัญชีเพ่ิมขึ้น  
ควรจะหาทางเพ่ิมกรรมการอิสระมากขึ้นในโอกาสต่อไป  
และควรมีการดูแลโรงงานเรื่องการหยุดผลิตนอกเหนือ 
จากแผน (unplan shutdown) ที่อาจสร้างมลพิษและส่งผล 
กระทบต่อชุมชน

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติิงานตนเอง ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 
95.97% 

- การปฏบิตังิานกรรมการทา่นอ่ืน (แบบไขว)้ ประจำาปี 2558 
คะแนนเฉลี่ย 89.15% 

หัวข้อประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ 94.00% 89.97%

• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
และการกระทำาของตนเอง 
สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

99.05% 91.56%

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

94.29% 87.73%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ 
สามารถมีคำาอธิบายได้

97.14% 90.67%

• มีความโปร่งใสในการดำาเนิน
งานที่สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมูล

97.86% 83.33%

• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว

91.43% 88.00%

• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุรกิจ

98.10% 92.89%

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 
คณะประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44% 

หัวข้อประเมิน คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
96.66%

• บทบาทและความรับผิดชอบ 100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน  

และผู้สอบบัญชี
100%

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 100%
• การรายงาน 100%
• การควบคุมคุณภาพ 100%

3.2 การประเมินการปฏิบตังิานคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคล ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 91.95% 

หัวข้อประเมิน คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 88.88%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 91.66%
• อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 80.55%
• ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 100%
• ความเข้าใจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 95.23%
• การปฏิบัติงานและการประชุม 95.37%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยประธานกรรมการ ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลีย่ 100%  

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  
ประจำาปี 2558
- คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉล่ีย 
 92.15% 
- คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คะแนนเฉล่ีย 98.96%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2558 คะแนน 
 เฉลี่ย 99.44%  

หัวข้อประเมิน คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับ 

ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

โครงสร้างของ 
คณะกรรมการ

91.11% 97.77% 97.77%

นโยบาย 
คณะกรรมการ

88.33% 98.09% 100%

แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ

94.16% 100% 100%

การจัดเตรียม
และดำาเนิน
การประชุม

95.00% 100% 100%
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ
ภายนอก
นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประเมิน 
เป็นประจำาทุกปีแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินตนเอง 
ของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล โดยใช้บริษัท 
ที่ปรึกษาภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ซึ่ง
แนะนำาให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยใน 
การกำาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 
3 ปี และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน 
ประจำาปี เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ นำาไปสู่การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
และยงัเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำางานของคณะกรรมการ
บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

• ผลการประเมินคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558  
ใชผู้ป้ระเมินอิสระภายนอก Governance Matters Thailand 

(GMT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Governance Matters 
(GM) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้มาตรฐานตัวเปรียบเทียบ
จากบริษัทในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 50 บริษัท ที่ทำา 
การประเมินโดยใชแ้บบฟอรม์เดียวกนั (model governance 
performance against benchmark) โดยการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ 
ได้แก่ 1. Structure and Skills 2. Strategic Direction 
and Planning 3. Policy 4. Monitoring and Supervision  
5. Accountability 6. CEO and Succession 7. Leadership and  
Teamwork 8. Agendas, Papers, Meetings and Minutes

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี  
จำากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94 คะแนน โดยได้ 
รับคะแนนการปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก 
เป็นที่น่ายอมรับเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอ่ืนได้ดังภาพ 
ด้านล่าง โดย ไออาร์พีซี (เส้นสีฟ้า) อยู่สูงกว่า Benchmark 
(เสน้สแีดง) เรือ่งทีค่ณะกรรมการฯ คิดวา่เป็นสิง่ทีส่รา้งความ 
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ คือ เรื่องของการทำางาน 
เป็นทีมและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการฯ
ทำางานเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ มีคุณธรรมและ 
มีความตั้งใจในการอุทิศตนให้แก่งาน ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น 
คุณสมบัติสำาคัญของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ใน 
ขณะเดียวกนัจากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้วางแผน 
การพิจารณาเรื่องแผนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง  
และแผนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาสู่การ 
ปฏิบัติให้มากขึ้น
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• ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนน นับว่า
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุมีประสทิธภิาพของคณะกรรมการ
หรือมีระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
หวัขอ้การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 
3. Auditors 4. Meetings 5. Reporting โดยได้รบัผลคะแนน
ประเมินรวมเฉลี่ย 97 คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำาหรับเรื่องการรายงานต่อ
คณะกรรมการได้รับคะแแนนสูงถึง 98 คะแนน แต่อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนเพื่อปรับปรุงการ
ตรวจสอบที่รุดหน้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่  
1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities  
3. Meetings 4. Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 
95 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ Reporting ได้ 
รับคะแนนสูงถึง 99 คะแนน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำาหรับคะแนนใน 
ข้อย่อยอ่ืน เช่น องค์ประกอบ การประชุม ได้รับคะแนนใน 
ระดับ 97 และ 93 คะแนน ตามลำาดับ คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดทำาแผนเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการโดยจัดทำา Board Skill 
Matrix เพ่ือสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และมีความหลากหลายในเรื่องอายุและ
เรือ่งเพศ อันสง่ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มีมุมมองทีห่ลาก
หลาย รวมถึงการวิเคราะห์หา Board Skill Gap เพื่อเตรียม
พร้อมสำาหรับการสรรหากรรมการเมื่อโอกาสมาถึง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 
4. Reporting ได้รบัผลประเมินรวมเฉลีย่ 96 คะแนน จากผล 
คะแนนชี้ว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดในด้านการปฏิบัติตามกฎบัตร การมีความรับผิดชอบ  
และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับ 
ผลคะแนนสูงถึง 96 คะแนน สำาหรับในหัวข้ออ่ืนๆ เช่น  
องค์ประกอบ และการประชุมมีประสิทธิภาพมากในระดับ  
95 และ 94 คะแนน ตามลำาดับ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ได้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงโดยมี 
เป้าหมายที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการป้องกันความเสี่ยงและมีความ 
รับผิดชอบร่วมกัน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 
4.Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 94 คะแนน หัวข้อ 
Charter, Duties, and Responsibilities ได้รบัผลคะแนนสงู
ที่สุด 95 คะแนน หัวขอ้อื่นได้รับคะแนนไม่ต่ำากวา่ 93 คะแนน 
นบัวา่ คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่มีการปฏบิตัใินเรือ่ง
การกำากับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้วางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของ
คณะกรรมการฯ ในเรือ่งของการจัดทำานโยบายใหช้ดัเจนและ
ครบถ้วน และเน้นในเรื่องการนำาหลักการไปปฏิบัติมากขึ้น 
(substance over form)
ผลประเมินของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล 

กรรมการรายบุคคล มีการประเมินตนเองและประเมินกรรมการ
ท่านอื่นรวมถึงประธานกรรมการ 
หวัขอ้ทีใ่ชป้ระเมินประธานกรรมการประกอบด้วย 1. Strategic 
2. Ethics/Values 3. Knowledge and Experience  
4. Relationship with other Directors 5. Relationship 
with The Chief Executive Officer 6. Public Profie  
7. Diligence 8. Chairing Meetings 
หวัขอ้ทีใ่ชป้ระเมินกรรมการรายบคุคลประกอบด้วย 1. Character  
2. Knowledge and Experience 3. Competence  
and Judgement 4. Diligence 5. Collegiate  
ผลของการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการ 
รายบุคคลมีคะแนนโดยเฉลี่ย 95 คะแนน 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการ

ผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ พบว่า
ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางบวก จึงต้องเน้น 
เรื่องการปรับปรุงการทำางานของคณะกรรมการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนรวมสูงมากอยู่แล้ว
ก็ตาม และเชื่อว่าควรจะเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
• การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
• การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
• การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์ 
• การทบทวนนโยบาย
• การจัดระบบการประชุม

ซ่ึงภายใต้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดที่เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องคอยติดตามให้เป็น
ไปตามตารางทีก่ำาหนด การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ โดยใชผู้ป้ระเมินอิสระภายนอกในปี 2558 นี ้เป็นการ
ประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะทำาการประเมินทุก 3 ป ี
เพ่ือให้มีมุมมองและมาตรฐานเปรียบเทียบที่เป็นกลางใน 
ระดับสากลและจะได้นำาผลจากการประเมินโดยอิสระ 
ดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
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กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะ 
กรรมการชุดย่อย เพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมินผลปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใตห้ลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน 
โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน 
ดำาเนินการในปี 2558 ดังนี้
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผูพิ้จารณาทบทวนเกณฑก์ารประเมินเพ่ือกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำาปี และนำาเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาอนมัุตใินการประชมุครัง้ที ่1/2558  ในเดือน
มกราคม 2558 พรอ้มขอคำายนืยนัจากกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ในเป้าหมายที่กำาหนด
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
สรุปผลการดำาเนินงานปี 2558  ตามเกณฑ์การประเมินและ
นำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม 2558
• สำาหรับปี 2558 องค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แบง่เป็น 2 ปัจจยั คือ ผลการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ (Corporate KPI) และปัจจยัสนบัสนนุ
การเติบโตที่ยั่งยืน 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่ง
ใหม่ทุกท่าน ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่รวม  
8 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชวลิต 
พันธ์ทอง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายเอกนิติ  
นิติทัณฑ์ประภาศ มีการดำาเนินงานดังน้ี
1. กรรมการผู้จดัการใหญจ่ดัการบรรยายสรปุข้อมูลบริษัทฯ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม 

การดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ 
ให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำากัด
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร
สำาหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบยีน เลม่ 1 – เล่ม 3 (Director’s Handbook) คู่มือการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อ 
คณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2552-2558 รายงานการ 
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ยอ้นหลงั (ปี 2555-2558) แบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี  
2557 รายงานความยั่งยืนปี 2557 หลักสูตรการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
กำาหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจำาปี 2558-2559 

การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงกรรมการส่วนใหญ่เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรพ้ืนฐานของ IOD แลว้ รวมจำานวน  10 คน  
รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 32-41 อย่างไรก็ตาม 
เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการที่ยังไม่เคย
เข้าอบรมหลักสูตร IOD เพ่ือจัดเวลาเข้าอบรมตามเวลาที่ 
เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
จัดการบรรยายพิเศษให้คณะกรรมการ 2 ครั้ง ในเนื้อหาที่ 
เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์และ
เรือ่งสถานการณร์าคาน้ำามันโลกซ่ึงมีผลตอ่ธรุกจิโดยตรง ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เชิญ Ms. Kate Costello วิทยากรด้าน 
Corporate Governance จาก Governance Matters, 
Australia มาบรรยายหวัขอ้ “The Board’s Role in Strategic 
Formulation” ในลักษณะ Case Study เพ่ือสนบัสนนุความรู ้
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ความเข้าใจสำาหรับกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการวาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
• บริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Feredium Fesharaki ประธาน
บริษัท FACTS Global Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
พลงังานทีมี่ผลงานเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางในระดับสากล  
มาบรรยายพิเศษเรือ่งสถานการณร์าคาน้ำามันโลกใหก้รรมการ
และผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดับสงูสดุ คือกรรมการผูจั้ดการใหญ่นำาเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา  โดยจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ ์
ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมเีป็น
อย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำา และประพฤติตนตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2558 ไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ หากแต่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มีการสรรหาผูบ้รหิารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 3 ราย คือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน 
แทนนางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง นายพงศ์ประพันธ์  
ฐิตทวีวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน แทนนายพีระพงษ์  
อัจฉริยชีวิน และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ดำารง 
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุุรกิจปิโตรเคมี  
ซึ่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำาแหน่งนี้

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา 
รับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและ 
ความรู้เพ่ิมเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพตามโครงการ  

HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการสืบทอด 
ตำาแหน่งสำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง  
และผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก
สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะ
ผู้นำา มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits 
สำาหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือเรียนรู้ 
งานหลักที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ในการทำางานจริง 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
• โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมัุตโิครงสรา้งการจัดการของ 
บริษัทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะ
สมสำาหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่กระชับ ลดลำาดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อน 
เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 42
• กลไกการกำากับดูแล 
นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร 
ระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำากับ 
ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และ 
บริษัทร่วม รวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น 
หน้า 93) ดังนี้
การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัท
หรือองค์กรอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ะต้องไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัทหรือองค์กรอ่ืน  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การบรรยายสถานการณ์น้ำามันโลก  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
Dr. Feredium Fesharaki
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ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัท 
ร่วม และภายใต้กรอบอำานาจที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
สำาหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้การรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ 0.08 บาท
ต่อหุ้น จากผลการดำาเนินงานปี 2557 ซ่ึงบริษัทฯ ประสบ
ภาวะขาดทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดแนวปฏบิตัทิีดี่เกีย่วกบัการรกัษา
ความลบัไวใ้นคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานพึงระมัดระวงัในการรกัษาความลับของ 
บริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษา 
ความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้นความลับและจำากัดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่
มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน อันรวมถึง 
การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บรษิทัฯ วา่จา้ง “บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส  
จำากัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นผู้สอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
(Corporate Citizenship)
นอกจากการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ตามแนวทางของกฎหมาย 
ข้อกำาหนด และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของตลาดทุนไทยแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี สรุปได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านสิทธิมนุษยชน 2. ด้านแรงงาน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
4. ด้านการตอ่ตา้นการทจุรติ และ 5. ด้านการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
1. ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ พัฒนาบทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate 
Citizenship) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่ง
แยก กดีกนั อันเนือ่งมาจากความแตกตา่ง โดยดำาเนนิกจิกรรม
ส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
การจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม ประกอบด้วย 
• การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระ 
และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNGC ซึ่งดำาเนินงานด้าน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
• เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตจำานงเข้าร่วมเป็น 
ผู้ก่อตั้ง (Founder) ร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้ง 
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อ
สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการเคารพ
ศกัด์ิศรขีองการเป็นมนษุย ์และสนบัสนนุการดำาเนนิงานตาม 
หลัก Global Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ 
• ร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามแนวทาง Children’s 
Right ของ UNICEF เรื่องสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles 
หรือ CEBP) และร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมผู้บริหาร 
และพนักงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ในการพัฒนาความยั่งยืนทั้งกับตัวเด็กและกิจการไป 

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ จำานวน

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน 

ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน
120,000

รวม 4,220,000

2. ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ จำานวน

1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ 
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำานวน 2 บัตร

120,000

2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย 552,320
3. ค่าสัมมนาทางการเงิน 16,000 
4. ค่าสัมมนา 23,800
รวม 712,120
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พร้อมกัน โดยได้มีโครงการในปี 2558 ที่ส่งเสริมการดำาเนิน
งานดังกล่าวแล้ว รายละเอียดในรายงานผลการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 203
• สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
อาคารจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
• สนับสนุนอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในศาสนกิจโดยไม่แบ่ง
แยกศาสนา เช่น ร่วมกับศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม ใน
โครงการ “คืนสันติสุขสู่แดนใต้” มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อม
นาฬิกาเพ่ือดูเวลาละหมาด โดยมุ่งหวังท่ีจะให้หลักคำาสอน 
ของศาสนาอิสลามได้กระตุน้จติสำานกึ และขดัเกลาจิตใจใหผู้ท้ี ่
หลงผิดหันกลับมาร่วมมือสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ  
โดยจะแจกจ่ายใหก้บัมัสยดิ หอ้งละหมาดประจำาโรงเรยีนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มี 
ห้องละหมาดในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ให้แก่มูลนิธิ
• การสง่เสรมิคุณภาพชวีติของสมาชกิในสงัคม ประกอบด้วย  
เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
2. ด้านแรงงาน 
• พนักงาน : กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความ
เป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส
ความกา้วหนา้ในงานและการพัฒนา รวมทัง้ฝกึอบรมพนกังาน 
เพื่อสร้างคณุภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครวั และสง่ผ่าน
ไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน 
• สหภาพแรงงาน : ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์  
และเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของกลุม่สหภาพแรงงาน 8 สหภาพ 
• กลุ่มแรงงานจ้างเหมา : กำาหนดนโยบายจัดหาแรงงาน 
จ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้ 
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย คำานึงถึงความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ
• พนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา : กำาหนด
มาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ผู้รับเหมาปฏิบัติต่อพนักงาน
หรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นธรรม
• เด็กและเยาวชน : ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็ก  
เกี่ยวกับการใช้แรงงาน ตามแนวทาง UNICEF
• การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยไม่มีการกีดกัน
แบง่แยกอันเนือ่งจากความแตกตา่งทางเพศ อาย ุการศกึษา 
ศาสนา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ มีการสรา้งหว่งโซ่แหง่คุณค่าในการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือ
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Conglomerated Value Chain) 
ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : กำาหนด
มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านสิง่แวดล้อม เทยีบ
เคียงกับสากลและกำากับดูแลให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIZ) 
• การปลูกต้นไม้รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม : การเลือก
พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพ่ือสร้าง/รักษาสมดุลระบบ
นิเวศ และจัดหาต้นกล้าจากชุมชน
(รายละเอียดการดำาเนินงานอยู่ในรายงานด้านการบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืน และ QSHE หน้า 193 และหน้า 188)
4. ด้านการต่อต้านการทุจริต 
• คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิและ
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัไว้ในคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
และมีการปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนด
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทุกคนจัดทำา
รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

• บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

• บริษัทฯ ทำาการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ตามแนวทางท่ีแนวร่วม CAC กำาหนดและมีการประเมินในทุกๆ  
3 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ 
มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จึงไม่มีความเส่ียงในด้านน้ีอย่างมีนัยสำาคัญ

• บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ดำาเนินการให้บริษัทในเครือกำาหนดให้มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่ม
คู่ค้า เข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC ในปี 2559

• บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้ความ
รู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำาเนินการแล้ว  
จำานวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงานทั้งหมด 
และมีการสื่อความภายใต้โครงการรณรงค์ “We Can Stop 
Corruption” นำาเสนอในรูปแบบคลิปโฆษณาเชิญชวน 
ใหท้กุคนมารว่มเป็นสว่นหนึง่ในโครงการนี ้และเผยแพรผ่า่น 
ทางช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงาน
ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน จน
เกิดเป็นจิตสำานึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนั้น 
ยังสอดแทรกไว้ในการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ  
รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์

• บริษทัฯ เขา้รว่มรณรงคก์ารตอ่ตา้นคอรร์ปัชนักบัภาครฐั/  
หน่วยราชการ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำาคัญและนำามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 
อาทิ “Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน”  
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) งานวันต่อต้าน
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คอร์รัปชันสากล ซ่ึงจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำานักป้องกันการ
ทจุรติภาคประชาสงัคมและการพัฒนาเครอืขา่ย ภายใตแ้นวคิด 
Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส แสดงถึงความ
รว่มมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ขม้แขง็ ซ่ึงถอืวา่เป็น
ปัจจัยและรากฐานที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียม และเป็นที่ยอมรับ
จากนานาอารยประเทศ

 • รว่มกบักลุ่ม ปตท. ขยายผลความรว่มมือของกลุ่ม ปตท. 
ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูป
แบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์สร้าง
จิตสำานกึ กระตุน้ใหมี้การดำาเนนิธรุกจิด้วยความโปรง่ใส และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

• สำานักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง 
(Diamond Award)” ประจำาปี 2558 เป็นกิจกรรมที่จัด 
ต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกย่องหน่วยงานที่มีการกำากับดูแล การควบคุมภายใน และ
การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่องค์กร อันเป็นรากฐานทีส่ำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2558 หน่วยงานที่ได้ 
รางวัลชนะเลิศเพชรน้ำาหนึ่ง คือ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา

•  คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผดิ (Whistleblowing Policy) โดยจัดใหมี้ชอ่งทาง 
ในการแจ้งเบาะแสและรบัขอ้รอ้งเรยีน สำาหรบัผูร้อ้งเรยีนภายใน
และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 
ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจ
ส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุก
ระดับและผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ รวมทัง้มีขัน้ตอนการตรวจสอบ
และแกไ้ขทีช่ดัเจน เป็นกลาง และโปรง่ใส มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง 

• ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2  
 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนน 
 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร ์
 กรุงเทพฯ 10900 

• ขัน้ตอนการตรวจสอบเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน มีหนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำาเนินการและ
ตดิตามผล พรอ้มกบัรวมรวบขอ้มูลการกระทำาผดิหรอืละเมิด
จรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำารายเดือน 
และรายไตรมาสตามลำาดับ

• ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ตู้ ปณ. 35 จดหมาย และอีเมล์ สำาหรับตู้ ปณ. 35 นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดใหเ้ป็นชอ่งทางขอ้รอ้งเรยีน
ที่สะดวกและปลอดภัยในการรักษาความลับ รวมจำานวนข้อ 
ร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้อง 
กับหลักการกำากับดูแลที่ ดีและจรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 
ของพนกังาน 60 เรือ่ง และการทจุรติ 5 เรือ่ง ซึง่ได้ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงโดยสำานักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนมีการรายงานผลตอ่กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรยีนและตามวาระเวลาทีก่ำาหนดไว ้โดยบรษิทัฯ สามารถสรปุ
ผลและปิดขอ้รอ้งเรยีนได้ทัง้สิน้ 25 เรือ่ง สว่นขอ้รอ้งเรยีนอีก  
40 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
บรษิทัฯ เขา้รว่มเป็นสมาชกิ World Economic Forum (WEF)  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำาทุกปี  
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับสากลมาใช้ในองค์กร ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวทางพัฒนา
โลกใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืและยงัครอบคลมุถงึ 4 ด้าน ทีก่ลา่ว
มาแล้ว โดยในปี 2558 ประเด็นที่โลกให้ความสำาคัญและ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ The Forth 
Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สี่ 

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนในด้านธรรมาภิบาล 
ด้วยการยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อม่ันให้เป็นที่ยอมรับแก่ 
นกัลงทนุ และผูมี้สว่นได้เสยี ตลอดจนการเป็นผูป้ระกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำารงตนเป็นบรรษัท 
พลเมืองที่ดี ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงการพัฒนา สังคม  
และดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ  
นำามาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง  
ดังรายละเอียดการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาที่สำาคัญ 
ในปี 2558 และแผนดำาเนินงานในอนาคต ตามที่กล่าว 
แล้วข้างต้น
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บจ. เทคโนโลยี ไออาร�พ�ซี
(โรงเร�ยนอาช�วะ)

99.99%

ธุรกิจท�าเร�อ

บจ. ไทย เอบีเอส
(ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ�มสไตร�นิคส�)

99.99%

บจ. ไออาร�พ�ซี เอ แอนด� แอล
(จำหน�ายเม็ดพลาสติก)

59.94%

บจ. ไออาร�พ�ซี โพลีออล
(ผลิตและจำหน�ายโพลีออล)

99.99%

ธุรกิจป�โตรเคมี

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

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99%

ธุรกิจป�โตรเลียม

35% บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล
 5%   อื่นๆ

บจ. ไออาร�พ�ซี พ�ซีซี
(จำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีกลุ�มโพลิยูร�เทน)

49.99% 50%  PCC Rokita SA

25.00%

บมจ. อูเบะ เคมิคอลส� (เอเชีย)
(ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี)

74% บจ. อูเบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด
 1% อื่นๆ

48.99%

บจ. ไออาร�พ�ซี คลีน พาวเวอร�
(ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าและไอน�ำ)

51%  บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
 ซ�นเนอร�ยี

20.00%

บจ. พ�ทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่นส�
(ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม)

40%  บมจ. ปตท.
20%  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
20%  บมจ. ไทยออยล�

ธุรกิจบร�หารจัดการ
ทรัพย�สิน

และธุรกิจอื่นๆ

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทัฯ ดำ�เนนิธรุกจิกลัน่น้ำ�มัน โดยโรงกล่ันน้ำ�มันของบรษิทัฯ มี
กำ�ลังก�รผลติรวม 215,000 บ�รเ์รลตอ่วนั ประกอบด้วย ADU 1  
และ ADU 2 กำ�ลังก�รผลิต 65,000 และ 150,000 บ�ร์เรล
ตอ่วนั ต�มลำ�ดับ จัดอยูใ่นอันดับ 3 ของกำ�ลังก�รกล่ันน้ำ�มัน

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลติผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีขัน้ตน้ ได้แก ่โอเลฟินส ์
อะโรเมตกิส ์โดยมีกำ�ลังก�รผลิต 828,000 และ 367,000 ตนั
ต่อปี ต�มลำ�ดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นปิโตรเคมี
ขั้นปล�ย ประกอบด้วย เม็ดพล�สติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่นน้ำามัน

และโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ 

พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี

ในประเทศ ส�ม�รถผลติผลิตภัณฑปิ์โตรเลยีมได้หล�กหล�ย
ชนดิ ประกอบด้วย ก�๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ำ�มันเต�  
แนฟท� น้ำ�มันเบนซิน ดีเซล นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ มีโรงง�นผลิต 
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�นกำ�ลังก�รผลิต 320,000 ตันต่อปี ซึ่ง
มกีำ�ลงัก�รผลติสงูสดุภ�ยในประเทศ และมโีรงง�นผลติย�ง
มะตอยขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 600,000 ตันต่อปี

(HDPE, PP) ด้วยกำ�ลังก�รผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ด
พล�สติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยกำ�ลัง
ก�รผลติ 334,000 ตนัตอ่ปี เพ่ือจำ�หน�่ยใหก้บัผูป้ระกอบก�ร
อุตส�หกรรมพล�สตกิสำ�เรจ็รปูชนดิต�่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่�งประเทศภ�ยใต้แบรนด์ POLIMAXX

นอกจ�กนี ้ธรุกจิปิโตรเคมียงัมุ่งเนน้ก�รก�้วไปข�้งหน�้ ปรบัตวั
ใหส้อดคล้องกบัก�รเปลีย่นแปลงของโลก พัฒน�คว�มเป็นอยู่
ทีดี่ขึน้ของมนษุย ์และเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัสูส่�กล 
ด้วยก�รคิดค้นและสร�้งสรรค์ผลิตภัณฑน์วตักรรมของบรษิทัฯ 
จ�กก�รวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิคส์ ได้แก่ Green ABS, ABS 
Powder, Impact modifier-MBS, Anti-dripping Additive, 
Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, 
Polyolefins Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, 
Antimicrobial Compound เป็นต้น
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ท่าเรือไออ�ร์พีซี เป็นท่�เรือน้ำ�ลึกที่ให้บริก�รท่�เทียบเรือเพื่อ
ขนถ่�ยสินค้�ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ ตั้งอยู่ในเขตภ�ค
ตะวันออก อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง มีคว�มพร้อมทั้งด้�น
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ทันสมัยเป็น
ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล ประกอบด้วย

ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container 
Terminal: BCT) ท่�เรือคอนเทนเนอร์และสินค้�ทั่วไป หรือ
ท่�เรือ BCT ตัวท่�มีคว�มย�ว 900 เมตร ประกอบด้วย 
ท�่เทยีบเรอื 6 ท�่ ส�ม�รถรบัเรอืลำ�เลยีงได้ตัง้แตข่น�ด 800 
ตัน จนถึงขน�ด 150,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ทั่วไป 
เช่น เหล็ก กะล�ป�ล์ม ถ่�นหิน สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบัน
มีปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�กว่� 2 ล้�นตันต่อปี

ทา่เรอืปโิตรเคมแีละปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical 
Terminal: LCT) ท่�เรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ
ท่�เรือ LCT ตัวท่�มีคว�มย�วประม�ณ 1,623 เมตร ประกอบด้วย 

บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยธุรกิจบริห�รจัดก�รทรัพย์สินเพ่ือบริห�ร
จัดก�รที่ดินที่มีศักยภ�พ ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
และจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประม�ณ 10,000 ไร่ โดยมีเป้�
หม�ยในก�รพัฒน�พ้ืนที่ให้เป็นโครงก�รเชิงนิเวศ ทั้งนิคม
อุตส�หกรรมและเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม ซึ่งโครงก�ร
เพียบพร้อมไปด้วยระบบส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นและระบบ  
ส�ธ�รณปูโภคต�่งๆ ทีส่�ม�รถรองรบัอุตส�หกรรมเป้�หม�ย
ได้อย�่งสมบรูณ ์ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้รบัอนมัุตใิหร้ว่มดำ�เนนิก�ร 
กับก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในก�ร
พัฒน�พ้ืนที่นิคมอุตส�หกรรมระยอง (บ้�นค่�ย) สำ�หรับให้
บริก�รแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งไทยและต่�งช�ติ พร้อมรองรับ
โครงก�รต่�งๆ ของบริษัทฯ และลูกค้�จ�กภ�ยนอก

นอกจ�กนี้ ฝ่�ยธุรกิจทรัพย์สินยังมีธุรกิจ IRPC Solutions 
Provider ซ่ึงเป็นธุรกิจก�รให้บริก�รสนับสนุนกิจก�ร 
ของนักลงทุนที่ม�ลงทุนในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม 

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ท่�เทียบเรือขน�ดใหญ่ 6 ท่� ส�ม�รถรับเรือได้ตั้งแต่ขน�ด 
1,000 - 250,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ปิโตรเคมี 
ปิโตรเลยีมเหลว และก�๊ซ มีปรมิ�ณสนิค้�ผ�่นท�่ 15 ล้�นตนั 
ต่อปี และรองรับเรือม�กกว่� 2,000 ลำ�ต่อปี

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Service) บริษัทฯ มี
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่� 300 ถัง 
ส�ม�รถรองรับก�รจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้�นตัน เพื่อ
รองรับก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�มันของบริษัทฯ และให้
บริก�รแก่บุคคลภ�ยนอก บริษัทฯ มีทีมง�นที่มีประสบก�รณ์
และมีระบบก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พกว่� 33 ปี ทำ�ให้ก�ร
บริก�รมีคว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล โดยมีคลังน้ำ�มัน 5 แห่ง 
กระจ�ยไปต�มภูมิภ�ค ได้แก่ คลังน้ำ�มันระยอง คลังน้ำ�มัน
พระประแดง คลังน้ำ�มันอยุธย� คลังน้ำ�มันชุมพร และคลัง
น้ำ�มันแม่กลอง นอกจ�กนี ้คลังน้ำ�มันแตล่ะแหง่ยงัมีท�่เทยีบ
เรือเพ่ือให้บริก�รขนถ่�ยสินค้� ซ่ึงจะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�น
และก�รกระจ�ยสินค้�มีประสิทธิภ�พ ช่วยให้ประหยัดค่�ใช้
จ่�ยและระยะเวล�ในก�รขนส่งของลูกค้�

ไออ�ร์พีซีอย่�งเต็มรูปแบบ ด้วยคว�มเชี่ยวช�ญและคว�ม
เป็นมืออ�ชีพ เพ่ือให้กิจก�รของนักลงทุนเติบโตไปพร้อมๆ 
กับบริษัทฯ ก�รให้บริก�รประกอบไปด้วย บริก�รง�นบำ�รุง
รักษ�โรงง�นและเครื่องจักรต่�งๆ บริก�รง�นว�งระบบ IT 
และ Internet บรกิ�รทดสอบและวเิคร�ะหท์�งหอ้งปฏบิตักิ�ร 
บริก�รศูนย์ม�ตรวิทย� บริก�รจัดเก็บสินค้� (Warehouse) 
บริก�รชั่งน้ำ�หนักรถพ่วง และบริก�รฝึกอบรมด้�นคว�ม
ปลอดภัยต�มกฎหม�ย เป็นต้น
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1.	 ผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง

• ก�๊ซปิโตรเลียมเหลวหรอืก�๊ซหงุตม้ (LPG) คือ ส�รประกอบ
ไฮโดรค�ร์บอน ก๊�ซโปรเพน และก๊�ซบิวเทน ส่วนใหญ่นำ�ไป
ใช้ในง�นหุงต้มในครัวเรือนอีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในง�น
อุตส�หกรรมต่�งๆ นอกจ�กนี้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครื่องยนต์เบนซินได้

• น้ำ�มันเบนซิน (Gasoline) คือน้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครือ่งยนตเ์บนซิน แบง่โดยค่�อ๊อกเทน ซ่ึงเป็นตวัเลขทีแ่สดง

คุณสมบัติต้�นท�นก�รน็อคของเครื่องยนต์ต�มข้อกำ�หนด
ของรฐั น้ำ�มันเบนซนิของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น น้ำ�มันเบนซนิ
ไร้ส�รตะกั่ว ULG95 น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ GSH 95, GSH91 
และ Gasohol Base ซึ่งเป็นน้ำ�มันเบนซินพื้นฐ�นสำ�หรับนำ�
ไปผลิตเป็น Gasohol และ E20

• น้ำ�มันดีเซล (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์
ดีเซลที่ใช้ในอุตส�หกรรม และย�นพ�หนะ เช่น รถยนต์ รถ
บรรทุก เรือประมง เรือโดยส�ร รถแทรกเตอร์ ปัจจุบันได้มี
ก�รผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5-7 ต�มนโยบ�ยของ
รัฐบ�ลเพื่อส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทน 

• น้ำ�มันเต� (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑน์้ำ�มันทีไ่ด้จ�กสว่นทีมี่
จุดเดือดสงูของน้ำ�มันดิบ ใชป้ระโยชนม์�กในง�นอุตส�หกรรม
ก�รคมน�คมขนส่งท�งเรือ และใช้ในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�

2.	 ผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน	

• น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น (Lube Base Oil) คือ ผลิตภัณฑ์
น้ำ�มันที่ได้จ�กผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจ�กหอกลั่น ซึ่งนำ�ไปผลิต
เป็นน้ำ�มันหล่อลืน่เกรดต�่งๆ ปัจจบุนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลิตน้ำ�มัน
หล่อลื่นพื้นฐ�นหล�ยเกรด ต�มลักษณะและคว�มเหม�ะสม 
ในก�รนำ�ไปใช้ง�น ดังนี้

 - 150 SN ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำ�มันหล่อล่ืนสำ�หรับ
อุตส�หกรรมก�รผลิต เช่น อุตส�หกรรมรถยนต์ 
อุตส�หกรรมขนส่ง เป็นต้น

 - 500 SN ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับอุตส�หกรรมน้ำ�มัน
หล่อลื่นสำ�หรับรถยนต์เกือบทุกประเภท

 - 150 BS ใช้ในอุตส�หกรรมและเครื่องจักรที่มีแรง 
เสยีดท�นม�ก เชน่ เครือ่งยนตร์ถบรรทกุ รถไฟ เครือ่ง
เรือเดินทะเล เป็นต้น

• ลองเรสซิดิว (Long Residue) คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนหนัก
จ�กกระบวนก�รกล่ันน้ำ�มัน ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับก�รผลิต
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น

นอกจ�กนี้บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒน�ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
ในกลุ่มน้ำ�มันหล่อลืน่พ้ืนฐ�น ได้แก ่น้ำ�มันย�ง TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตย�งรถยนต์ โดยลด
ปริม�ณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ่ง
เป็นส�รก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558

IRPC
ร�อยละ 17

PTTGC
ร�อยละ 17

ESSO
ร�อยละ 12

BCP
ร�อยละ 10

TOP
ร�อยละ 28SPRC

ร�อยละ 16

สัดส�วนการผลิต
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
ของโรงกลั่นน้ำมัน

ภายในประเทศ

ยอดผลิตรวม
1,130 KBD
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3.	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

• แนฟท� (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันส่วนเบ�ที่ได้
จ�กกระบวนก�รกล่ันน้ำ�มันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับ
โรงง�นปิโตรเคมี

• ย�งมะตอย (Asphalt) คือ ส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอน 
หล�ยชนิด และส�รอินทรีย์อ่ืนๆ ซ่ึงรวมเรียกว่� บิทูเมน มีลักษณะ
เป็นของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีหนักท่ีสุด 
ท่ีได้จ�กกระบวนก�รกล่ันน้ำ�มันดิบ ใช้สำ�หรับทำ�ถนน วัสดุกันซึม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1.	 โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวท�ไดอีน ใช้
เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ดพล�สติกชนิดต่�งๆ ได้แก่ เม็ด
พล�สตกิชนดิโพลิเอทลีิน (PE) และโพลิโพรพิลนี (PP) บรษิทัฯ 
มีกำ�ลังก�รผลิตโอเลฟินส์ 828,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย 
เอทิลีน 360,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 412,000 ตันต่อปี และ
บิวท�ไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ 
ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจ�กนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จ�กโรงง�นโอเลฟินส์ ได้แก่ 
อะเซทลินีแบล็ค (Acetylene Black) มีลกัษณะเป็นผงละเอียด
สดีำ� มีคุณสมบตัเิด่นในเรือ่งคว�มบรสิทุธิแ์ละก�รนำ�ไฟฟ้�สงู 
นิยมนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตถ่�นไฟฉ�ย ผลิตภัณฑ์
โพลิเมอร์และย�ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิตอะเซทิลีน
แบล็ค 4,000 ตันต่อปี

2.	 อะโรเมติกส์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน 
(Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) ใชเ้ป็นวตัถดิุบ
สำ�หรับผลิตเม็ดพล�สติกกลุ่มสไตรีนิคส์ ปัจจุบันบริษัทฯ มี
กำ�ลังก�รผลิตอะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี อะโรเมติกส์ 
ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นในเครือของบริษัทฯ 
และจำ�หน่�ยให้บุคคลภ�ยนอกบ�งส่วน

ก�าซป�โตรเลียมเหลว

น้ำมันเบนซิน

น้ำมันดีเซล

น้ำมันเตา

เอทิลีน

โพรพ�ลีน

บิวทาไดอีน

อะเซทิลีนแบล็ค

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน

ป�โตรเลียมอื่นๆ

โอเลฟ�นส�

อะโรเมติกส�

โพลิเมอร�

โพลิออล

ผลิตภัณฑ�พ�เศษ/ นวัตกรรม

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน

ลองเรสซิดิว แนฟทา

ยางมะตอย

เบนซีน

โทลูอีน

ไซลีน

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน�นสูง (HDPE)

เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพ�ลีน (PP)

เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)

เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)

เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS)

โพลิเอสเทอร�

โพลิอีเทอร�โพลิออล

Ultra High Molecular Weight Polyethylene

Baby Bottle Polypropylene 

Antimicrobial compound 

Marine Pipe

Natural Coloring and Additive Carrier System

กลุ�มโพลิโอเลฟ�นส�
Green ABS

Anti-dripping Additive

Anti-bacteria Agent

ABS Powder

กลุ�มสไตร�นิคส�

สายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	
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3.	 โพลิเมอร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือ
เม็ดพล�สติกภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “POLIMAXX” 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปล�ย 
ซึ่งอุตส�หกรรมต่อเนื่องส�ม�รถนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พล�สตกิสำ�เรจ็รปูชนดิต�่งๆ ผลติภัณฑเ์ม็ดพล�สตกิของบรษิทัฯ 
ประกอบด้วยเม็ดพล�สติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) 
ได้แก่ HDPE, PP และกลุ่มสไตรีนิคส์ (Styrenics) ได้แก่ 
ABS, PS, EPS เม็ดพล�สติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตก
ต่�งกันต�มลักษณะของก�รนำ�ไปใช้ง�น ดังนี้

3.1	 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene - HDPE)
เม็ดพล�สติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพล�สติก
โพลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นสูงท่ีมีก�รคอมพ�วด์ภ�ยใน
ส�ยก�รผลิต (in-line compound) ในรูปแบบสีดำ� เหม�ะสำ�หรับ
ก�รนำ�ไปใช้ในก�รข้ึนรูป ได้แก่ ง�นผลิตท่อ (Pipe Extrusion) 
HDPE ในรูปของท่อ มีลักษณะท่ีเหม�ะสมต่อง�นผลิตท่อ
น้ำ�ประป� ท่อร้อยส�ยไฟฟ้� ซ่ึงมีคุณสมบัติเชิงกลท่ีทนแรงดึง 
ทนแรงกระแทก มีคว�มยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภ�พแวดล้อม

3.2	 เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน	(Polypropylene	-	PP)
เม็ดพล�สตกิ PP ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพล�สตกิทีมี่คุณสมบัติ
ที่ใกล้เคียงกับเม็ดพล�สติกชนิด HDPE และ LDPE จึง
ส�ม�รถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง แต่ PP ส�ม�รถทน
คว�มร้อนได้สูงกว่� HDPE เหนียว แข็งแกร่ง ทนต่อแรงอัด
และแรงกระแทก ไม่สึกกร่อนง่�ย ทนต่อส�รเคมี เป็นฉนวน
ไฟฟ�้ทีด่ ีปัจจบุันมีก�รนำ�เม็ดพล�สติกชนิด PP ไปใช้ในก�ร
ผลิตในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้

• งานแผ่นฟิล์ม (Film) ใช้ในก�รผลิตแผ่นพล�สติก 
ที่ต้องก�รคว�มใส เพ่ือใช้เป็นถุงพล�สติกประเภทถุงร้อน 
ฟิล์มห่อของทั่วไปหรือบรรจุอ�ห�ร เป็นต้น

• งานในรปูของเสน้ใย/เสน้เทป (Filament/Yarn) ใชใ้น 
ง�นทอกระสอบส�น ถุงหอม ถุงกระเทียม ผ้�ใบส�น ส่วน
เส้นใยกลม (Filament) มี 2 ลักษณะ คือ Mono-Filament 
(เส้นใยเดี่ยว) ใช้ในง�นทำ�เชือกที่ต้องก�รรับแรงม�กๆ เช่น 
เชือกใยยักษ์ หรือ Multi-Filament (เส้นใยกลุ่ม) ใช้ในง�น
ส�ยเข็มขัดและส�ยกระเป๋�

• งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) เหม�ะสำ�หรับ
ก�รผลิตเครื่องใช้ในบ้�น เครื่องครัว ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้� เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี และเฟอร์นิเจอร์
กล�งแจ้ง เป็นต้น

• งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) มีคุณสมบัติในก�ร
ผลิตบรรจุภัณฑ์ใสที่ให้ผิวแข็ง ทนต่อกรดและด่�ง มีคว�ม
สะอ�ดปลอดภัยสงู เหม�ะแกก่�รใชเ้ป็นขวดบรรจุอ�ห�รหรอื
ขวดบรรจุเครื่องสำ�อ�ง เป็นต้น

• งานรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion) ได้รับคว�มนิยม
ม�กขึ้น เนื่องจ�ก PP ให้ก�รทรงรูปชิ้นง�นที่ดี ส�ม�รถ 
recycle ได้ และร�ค�ไม่สูงม�กนัก ซึ่งง�นที่ใช้ PP sheet มี
ตั้งแต่ง�นแฟ้มเอกส�รต่�งๆ ง�น vacuum forming ได้แก่ 
ง�น packaging เช่น ถ้วยน้ำ�หรือถ�ดใส่ของต่�งๆ เป็นต้น

3.3	 เม็ดพลาสติกชนิด	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene	(ABS)
ABS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพล�สติกที่มีคุณสมบัติเด่นในก�ร
ทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact Strength) มีคว�มมัน
เง�ที่ผิว (High Gloss) ทนคว�มร้อน (High Heat) แข็งแกร่ง 
(High Stiffness and High Rigidity) และทนตอ่ส�รเคมีได้ดี 
(High Chemical Resistance) นิยมนำ�ไปใช้ในง�นต่อไปนี้

• งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) คือก�รนำ� 
เม็ดพล�สติกไปฉีดเข้�แบบเพ่ือให้ได้ชิ้นง�นต�มต้องก�ร 
เหม�ะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้ง�นต่�งๆ ได้แก่

 - เครือ่งใชไ้ฟฟา้ ได้แก ่ชิน้ง�นสว่นประกอบหม้อหงุข�้ว 
เต�รีด โทรศัพท์ พัดลม แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ
โทรทัศน์ เนื่องจ�ก ABS มีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อ
คว�มร้อนสูง มีคว�มมันเง� ส�ม�รถชุบโลหะได้ดี มี
อัตร�ก�รไหลสูง และมีก�รหน่วงเหน่ียวก�รติดไฟท่ีดี

 - ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ กระจกมองข้�ง กล่อง
เก็บสัมภ�ระ แผงหน้�ปัดรถยนต์ และชิ้นส่วน
รถจักรย�นยนต ์ได้แก ่แผงหน�้ปัด หน�้ก�ก บงัโคลน 
หมวกกนัน็อก เนือ่งจ�ก ABS มีคุณสมบตัด้ิ�นคว�ม
แข็งแรง ทนท�น ทนคว�มร้อน ทนต่อแรงกระแทก
สูง มีก�รเก�ะติดของสีท่ีดี ทนต่อตัวทำ�ละล�ยจำ�พวก
ทินเนอร์ และให้คว�มมันเง�

 - เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ช้ินส่วนเคร่ืองเรือน สุขภัณฑ์ 
เน่ืองจ�ก ABS มีคุณสมบัติมีคว�มมันเง�สูง ทนแรง
กระแทก ส�ม�รถชุบโลหะได้ดี และทนต่อส�รเคมีได้ดี

 - ของเด็กเล่น เน่ืองจ�กเม็ดพล�สติกชนิด ABS มี
คุณสมบัติทนต่อก�รแตกหัก ห�กแตกหักก็จะไม่เกิด
เหล่ียมคม (Sharp Point) ท่ีเป็นอันตร�ยต่อเด็ก รวมถึง 
มีคว�มมันเง�สูงและให้สีท่ีสดใส

• งานรีด (Extrusion) โดยก�รนำ�เม็ดพล�สติกไปรีดเป็นแผ่น 
แลว้จงึนำ�ไปขึน้รปูด้วยวธิสีญูญ�ก�ศ เชน่ ผนังตูเ้ยน็ เป็นตน้

3.4		เม็ดพลาสติกชนิด	Acrylonitrile	Styrene	(SAN)
SAN หรือ AS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพล�สติกที่ให้คุณสมบัติ
คว�มใส คว�มแข็ง คว�มแกร่ง คว�มเหนียว ก�รทนคว�ม
ร้อน และทนส�รเคมีได้ดีกว่� PS จึงนิยมนำ�ไปใช้ในง�นฉีด 
(Injection Molding) ได้แก่
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• ชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เลนส์ไฟหน้� ไฟท้�ย ไฟเล้ียว
ในบ�งส่วน โดยนำ�ม�แทน PMMA เนื่องจ�กมีร�ค�ถูกกว่�

• เครือ่งใชภ้ายในบ้าน เชน่ สขุภัณฑ ์ไฟแชค็ ภ�ชนะใสข่อง 
ซึง่ได้รับคว�มนิยมใช้ม�กเนื่องจ�กมีคุณสมบัติเฉพ�ะตัวที่ดี

• เครือ่งใชไ้ฟฟา้ ได้แก ่ใบพัดพัดลม หน�้ก�กแอร ์เครือ่ง
ป่ันน้ำ�ผลไม้ เนื่องจ�กมีคุณสมบัติให้คว�มมันเง� คว�ม
คงรูปสูง ก�รทนคว�มร้อนและส�รเคมีได้ดี โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งก�รทนต่อแรงเฉือนได้ดี

3.5	 เม็ดพลาสติกชนิด	Polystyrene	(PS)
PS ของบรษิทัฯ ส�ม�รถแบง่ต�มคุณสมบตัไิด้เป็น 2 ประเภท คือ

• GPPS (General Purpose Polystyrene)
คือเม็ดพล�สตกิ PS ทีใ่หค้ว�มใสม�ก มีคว�มแขง็และคว�ม
ส�ม�รถในก�รขึน้รปูเป็นชิน้ง�นง่�ยโดยไม่ตอ้งอบเม็ดกอ่น แต่
มีข้อเสียคือทนแรงกระแทกได้น้อย (Low Impact Strength) 
จึงนิยมใช้กับชิ้นง�นที่เน้นคว�มใสม�กๆ และต้องก�รคว�ม
ทรงรูปสูง ตัวอย่�งเช่น ตลับเทป ตลับซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้� 
เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

• HIPS (High Impact Polystyrene)
คือเม็ดพล�สติก PS ที่ส�ม�รถทนแรงกระแทกได้ม�กกว่� 
GPPS เนื่องจ�กมีก�รพัฒน�โดยใส่ Butadiene แต่จะ
สูญเสียคุณสมบัติด้�นคว�มใส อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รที่ 
ร�ค�เม็ดพล�สติก HIPS ต่ำ�กว่�ร�ค�เม็ดพล�สติก ABS 
ค่อนข้�งม�ก จึงถูกใช้ทดแทนเม็ดพล�สติก ABS ในง�นที่
ตอ้งก�รลดตน้ทนุ แตจ่ะใหค้ว�มเง�และก�รทรงรปูทีด้่อยกว่� 
เม็ดพล�สติกทั้ง 2 ประเภท เหม�ะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้ในก�ร
ผลิตขึ้นรูปต่�งๆ ดังนี้

 - งาน Injection Molding ตลับเทป ตลับวีดีโอ ตลับ
ซีดี และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

 - งาน Sheet & Film Extrusion ได้แก่ ถ้วยไอศครีม 
ฟิล์มที่ใช้ในก�รห่อดอกไม้ เป็นต้น

3.6	 เม็ดพลาสติกชนิด	Expandable	Polystyrene	(EPS)
EPS ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ สีข�ว ซ่ึงใช้
สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้แก๊สเพนเทน 
(Pentane) เป็นส�รทำ�ให้พองตัว (Blowing Agent) ซ่ึง
บริษัทฯ ใช้ในกระบวนก�รผลิต โดยจะไม่มีก�รใช้ส�ร CFC 
ซึ่งทำ�ล�ยชั้นบรรย�ก�ศโอโซน เม็ดพล�สติก EPS ส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ง�นดังนี้

• งาน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในง�น
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�งๆ เป็นต้น

• งาน Block ได้แก ่ฉนวนกนัคว�มรอ้นในหอ้งเยน็สำ�หรบั
ง�นประมง ง�นก่อสร้�ง และง�นประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นต้น

4.	 โพลิออล

ผลติภัณฑโ์พลอิอล ได้แก ่โพลเิอสเทอร ์และโพลอีิเทอรโ์พลิออล 
(Polyether Polyol) เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตโพลิยูรีเทน 
ซึ่งนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่�งๆ เช่น โฟมที่ใช้ในก�ร
ทำ�เฟอรน์เิจอร ์โฟมทีใ่ชเ้ป็นฉนวนกนัก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นใน
อุตส�หกรรมก่อสร้�งอ�ค�ร และอุปกรณ์ทำ�คว�มเย็นต่�งๆ 
และโฟมสังเคร�ะห์ซ่ึงใช้ทำ�พ้ืนรองเท้� โดยใช้ Propylene 
Oxide ซึ่งนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศเป็นวัตถุดิบหลัก

ผลิตภัณฑ์โพลิออลดำ�เนินก�รผลิตและจำ�หน่�ยโดยบริษัท  
ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ย่อยในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 มีกำ�ลังก�รผลิต 25,000 ตันต่อปี โดยมี
โรงง�นตั้งอยู่ในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเดียวกับ
ไออ�ร์พีซี ที่จังหวัดระยอง

5.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
โดยก�รพัฒน�องค์คว�มรูภ้�ยใน (Self-Development) เพ่ือ
รองรบัคว�มตอ้งก�รของลูกค้�ทีห่ล�กหล�ยและภ�วะเศรษฐกจิ
ทีเ่ปล่ียนแปลงอย�่งรวดเรว็ ตลอดจนส�ม�รถตอบสนองคว�ม
ต้องก�รและคว�มค�ดหวังของลูกค้�ได้อย่�งสูงสุด รวมถึง
ใส่ใจต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม

5.1	ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์	ประกอบด้วย
• Green ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส�ม�รถผลิตได้
เป็นร�ยแรกในโลก และได้จดลิขสิทธิ์กระบวนก�รผลิตเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยก�รนำ�เอ�ย�งธรรมช�ติม�ทดแทนก�รใช้
ย�งสงัเคร�ะหใ์นก�รผลิตเม็ดพล�สตกิ ABS ซ่ึงนวัตกรรมนี้
ส�ม�รถนำ�ไปเป็นโครงก�รชว่ยเหลือเกษตรกรและลดก�รนำ�เข�้ 
อีกทั้งยังเป็นไปต�มโครงก�รกลไกพัฒน�ที่สะอ�ดด้วย

• Anti–dripping Additive เป็นส�รเติมแต่งสำ�หรับ
โพลิเมอรท์ีมี่คุณสมบตัชิว่ยป้องกนัก�รหยดตวัของโพลเิมอร์
เม่ือตดิไฟ ซ่ึงบรษิทัฯ ได้พัฒน�ขึน้ด้วยน�โนเทคโนโลยทีำ�ให้
ส�ม�รถกระจ�ยตวัได้ดีในโพลเิมอร ์อีกทัง้ยงัส�ม�รถจดัเกบ็
ได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในด้�นก�รเก็บรักษ�และ
ก�รจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหม�ะสำ�หรับก�รเติมโพลิเมอร์หล�ก
หล�ยชนดิทีต่อ้งก�รเพ่ิมคุณสมบตัเิกีย่วกบัก�รหน่วงไฟต�ม
ม�ตรฐ�น UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำ�ส�รเติมแต่ง
นี้ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติก ABS-Flame Retardant 
Grade ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นด้วย

• Anti–bacteria Agent เป็นผลติภัณฑใ์หม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
ก�รผลิตระดับน�โน มีคุณสมบตัใินก�รยบัยัง้ก�รเจรญิเตบิโต
และกำ�จัดเชือ้แบคทเีรยีได้เป็นอย�่งดี ส�ม�รถนำ�ไปใชเ้ป็นส�ร
เติมแต่ง (Additive) ในเม็ดพล�สติกหล�กหล�ยชนิด ไม่ว่�
จะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้�นก�รยับยั้ง
เชือ้แบคทเีรยีในผลติภัณฑโ์ดยไม่สง่ผลตอ่คุณสมบตัเิดิมของ
เม็ดพล�สติก
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• ABS Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS 
ในรูปแบบผง เหม�ะสำ�หรับผู้ผลิตที่ต้องก�รคุณสมบัติ
ก�รกระจ�ยตวัของโพลเิมอรท์ีดี่กว�่ก�รใชเ้ม็ดพล�สตกิแบบ
เดิม ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับเม็ดพล�สติก PVC, PC หรือ PC/
ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้�นก�รทนต่อแรงกระแทก
และทนต่อคว�มร้อน

5.2	ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิโอเลฟินส์	ประกอบด้วย
• Ultra High Molecular Weight Polyethylene 
(UHMW-PE) มีลักษณะเป็นผงสีข�วขุ่น ทึบแสง มีคว�ม
หน�แน่นของโมเลกุลสูงกว่�โพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่� 
ส�ม�รถนำ�ไปขึ้นรูปได้หล�ยวิธี เช่น Compression, RAM 
Extrusion, Gel Spinning เป็นตน้ โดยมีอุณหภูมิในก�รใชง้�น 
ตั้งแต่ -200 ถึง 200 องศ�เซลเซียส ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่�
ข้อต่อและเฟืองเหล็ก เหม�ะสำ�หรับง�นหล�กหล�ยประเภท
ที่ต้องก�รคว�มเหนียว แข็งแรง ทนท�นต่อก�รเสียดสี และ
ก�รกัดกร่อนของส�รเคมี

• Baby Bottle Polypropylene เป็นท�งเลือกใหม่
ของเม็ดพล�สติกที่ได้รับก�รพัฒน�คุณลักษณะให้โดดเด่น
และขึ้นรูปง่�ยยิ่งขึ้นทั้งแบบฉีดและแบบเป่� ด้วยคุณสมบัติ
ก�รทนคว�มร้อนเกินกว่� 100 องศ�เซลเซียส ทรงรูปดี มี
คว�มใสพิเศษ และมีอัตร�ก�รหดตัวต่ำ� ไม่มีส�รก่อมะเร็ง 
จึงมั่นใจได้ว่�ปลอดภัยสำ�หรับเด็ก

• Antimicrobial compound คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
โพลิโอเลฟินส์ที่ได้เพ่ิมคุณสมบัติด้�นก�รยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่ส่งผลต่อ
คุณสมบัติของเม็ดพล�สติก ซึ่งนับเป็นก�รยกระดับคุณภ�พ
ชวีติในปัจจบุนัใหมี้คว�มปลอดภัยม�กยิง่ขึน้ และได้รบัคว�ม
นยิมอย�่งแพรห่ล�ยในอุตส�หกรรมบรรจภัุณฑส์ำ�หรบัอ�ห�ร
และในวงก�รแพทย์ รวมทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือน

• Marine Pipe คอมพ�วด์สตูรพิเศษทีมี่คุณสมบตัป้ิองกนั
หอยเจ�ะท่อ ซึ่งทำ�ล�ยท่อโพลิเอทิลีนในพื้นที่บริเวณช�ยฝั่ง
ทะเลและพื้นที่น้ำ�กร่อย

GREEN ABS
ผลิตภัณฑ�ที่บร�ษัทฯ ผลิตได�

เป�นรายแรกของโลกโดยนำยาง

ธรรมชาติมาใช�ทดแทนยางสังเคราะห�

ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS 

นวัตกรรมดังกล�าวมีส�วนช�วยเหลือ

เกษตรกร อีกทั้งยังเป�นไปตาม

โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด

WOOD PLASTIC
COMPOSITE
กลุ�มนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ที่เป�น

มิตรกับสิ�งแวดล�อมที่บร�ษัทฯ คิดค�น

การนำเอาผงไม�คุณภาพ

ที่เหลือใช�มาผสมกับพลาสติก PP 

เพ�่อได�วัสดุที่คงคุณสมบัติเด�น

ของพลาสติกและไม�

สามารถทดแทนและส�งเสร�มการ

ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า
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ผลิตภัณฑ์ บริษัท กำาลังการผลิต ร้อยละ

HDPE

บมจ. ไออาร์พีซี 140 7
บจ. ไทยโพลิเอททีลีน 960 51
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน จำากัด 500 26
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 300 16
รวม 1,900 100

PP

บมจ. ไออาร์พีซี 475 24.11
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 775 39.34
บจ. ไทยโพลิโพรพิลีน 720 36.55
รวม 1,970 100

ABS
บจ. ไทย เอบีเอส 179 65
บจ. อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) 95 35
รวม 274 100

EPS
บจ. ไทย เอบีเอส 30 50
บจ. หมิงตี้ เคมิคอล 30 50
รวม 60 100

PS

บจ. ไทย เอบีเอส 125 34
บจ. สยามโพลีสไตรีน 150 41

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ 90 25

รวม 365 100

รายชื่อผู้ผลิตและกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ	ปี	2558 หน่วย : พันตันต่อปี

• Natural Coloring and Additive Carrier System 
ประกอบด้วย

 - Natural Coloring เป็นเม็ดพล�สติกที่มีส่วนผสม
ของสทีีส่กัดจ�กธรรมช�ต ิเพ่ือลดก�รใชส้สีงัเคร�ะห์
จ�กปิโตรเคมี เช่น สีเขียวจ�กผักโขม (Spinach) 
สีน้ำ�ต�ลจ�กค�ร�เมล (Caramel) เป็นต้น ส�ม�รถ
ลดปัญห�เรื่องส�รพิษและส�รโลหะหนักตกค้�ง 
โดยเฉพ�ะในด้�นคว�มคงตัวของสีที่ไม่มีคว�มแตก
ต่�งจ�กก�รใช้สีสังเคร�ะห์

 - Master Batch Carrier เป็นผลิตภัณฑ ์HDPE รปูแบบ
ใหม่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีข�ว ทำ�ให้ส�ม�รถ
รวมตัวกับผงสีและส�รเติมแต่งได้เป็นอย่�งดี และ

มีค่�ดัชนีก�รไหลที่สูงถึง 33 กรัม ต่อ 10 น�ที ด้วย
คุณสมบตัเิด่นดังกล่�ว ทำ�ใหก้�รกระจ�ยตวัของผงสี
และส�รเติมแต่งต่�งๆ มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 - Wood Plastic Composite บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
คุณค่�ของก�รอนรุกัษธ์รรมช�ต ิจึงได้นำ�ผงไม้คุณภ�พ
ม�ผสมลงในกระบวนก�รผลิตเม็ดพล�สติกประเภท
ต่�งๆ แล้วนำ�ไปขึ้นรูปด้วยกระบวนก�รขึ้นรูปของ
พล�สติก เพ่ือให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่ยังคงคุณสมบัติ
เด่นของพล�สติกและไม้ และส�ม�รถทดแทนเพ่ือ
ลดและส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�
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แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซิดิว

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซีน 114 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

โพโรไลซิส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผ�วถนน

ผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน

320 KTA

TDAE

50 KTA

ยางมะตอย

600 KTA

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไออาร�พ�ซี โพลีออล

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

ป�โตรเคมีป�โตรเลียม

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โพรพ�ลีน
อ�อกไซด�

น้ำมันดิบ

EBSM
260 KTA

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น
พ�้นฐาน

ก�าซ
ธรรมชาติ
ถ�านหิน

โรงไฟฟ�า 220 MW
108 MW

PS
125 KTA

EPS
30 KTA

ABS/SAN
179 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene
Black
4 KTA

PP
475 KTA

โพลิออล
25 KTA

ก�าซหุงต�ม น้ำมันเบนซิน แก�สโซฮอล�

น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

ตลับซีดี ตลับเทป เคร�่องใช�ไฟฟ�าPS

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อนEPS

ของเด็กเล�น เคร�่องใช�ไฟฟ�า

ชิ�นส�วนยานยนต� เคร�่องใช�ในครัวเร�อน
ABS/SAN

ถุงหิ�วบรรจ�สินค�า ขวดบรรจ�น้ำด่ืม (ข��น)

ท�อน้ำ เชือก แห อวน
HDPE

ถุงใส�บรรจ�อาหาร ขวดน้ำผลไม�PP

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�Acetylene Black

โฟมทําพ�้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�โพลิออล

ACN
27 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

แผนภูมิกระบวนการผลิต
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แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซิดิว

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซีน 114 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

โพโรไลซิส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผ�วถนน

ผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน

320 KTA

TDAE

50 KTA

ยางมะตอย

600 KTA

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไทย เอบีเอส

บจ. ไออาร�พ�ซี โพลีออล

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

ป�โตรเคมีป�โตรเลียม

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โพรพ�ลีน
อ�อกไซด�

น้ำมันดิบ

EBSM
260 KTA

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น
พ�้นฐาน

ก�าซ
ธรรมชาติ
ถ�านหิน

โรงไฟฟ�า 220 MW
108 MW

PS
125 KTA

EPS
30 KTA

ABS/SAN
179 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene
Black
4 KTA

PP
475 KTA

โพลิออล
25 KTA

ก�าซหุงต�ม น้ำมันเบนซิน แก�สโซฮอล�

น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

ตลับซีดี ตลับเทป เคร�่องใช�ไฟฟ�าPS

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อนEPS

ของเด็กเล�น เคร�่องใช�ไฟฟ�า

ชิ�นส�วนยานยนต� เคร�่องใช�ในครัวเร�อน
ABS/SAN

ถุงหิ�วบรรจ�สินค�า ขวดบรรจ�น้ำด่ืม (ข��น)

ท�อน้ำ เชือก แห อวน
HDPE

ถุงใส�บรรจ�อาหาร ขวดน้ำผลไม�PP

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�Acetylene Black

โฟมทําพ�้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�โพลิออล

ACN
27 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส�
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โครงสร้างรายได้

ธุรกิจ ดำ�เนินก�รโดย/ 
สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ

2556 2557  2558 

ล้�นบ�ท สัดส่วน ล้�นบ�ท สัดส่วน ล้�นบ�ท สัดส่วน

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ. ไออาร์พีซี, 

บจ. น้ำามันไออาร์พีซี (99.99%)

216,175 76% 205,657 75% 143,295 72%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี บมจ. ไออาร์พีซี, บจ. ไทยเอบีเอส (99.99%), 

บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล (99.99%)

63,582 23% 63,853 24% 53,111 27%

3. ธุรกิจอื่นๆ (1) บมจ. ไออาร์พีซี 2,892 1% 3,458 1% 3,189 1%

รวมรายได้จากการขายสุทธิ (2) 282,649 100% 272,968 100% 199,595 100%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

(39) (139) (184)

สัดส่วนรายได้จากการขาย ในประเทศ : ต่างประเทศ 61 39 63 37 61 39

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

ร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำ�หรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีร�ยก�รท�งธุรกิจที่สำ�คัญกับบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
และ/หรือมีกรรมก�รร่วมกัน ร�ยก�รระหว่�งกันได้กำ�หนดขึ้น โดยใช้ร�ค�ตล�ดหรือร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�ในร�ค�และ
เงื่อนไขที่ยุติธรรมห�กไม่มีร�ค�ตล�ดรองรับ โดยคว�มสัมพันธ์กับบริษัทต่�งๆ และร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกัน มีร�ยละเอียดดังนี้ 

 ชื่อบริษัทและลักษณะคว�มสัมพันธ์  ร�ยก�ร ปี 2558
ล้านบาท 

ปี 2557
ล้านบาท 

 ลักษณะเงื่อนไขของร�ยก�ร 

บมจ. ปตท. (PTT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้น 38.51%

- มีกรรมการร่วมกันคือ 
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
 นายวัชรกิติ วัชโรทัย
- มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น

กรรมการของบริษัทฯ คือ  
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

 นายสรัญ รังคสิริ 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
 นายชวลิต พันธ์ทอง 
 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 
- ลูกหนี้อื่น 
- เจ้าหนี้อื่น 

19,806 

128,922  

20

50

866 
22,758 

13 
4

28,444 

175,327 

454

53

1,099 
22,752 

23 
57

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ PTT  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซ้ือน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำามันจาก PTT  
ในราคาตลาด 
รายได้จากการทำาสัญญาซื้อขายน้ำามันล่วงหน้า รายได้
ค่าที่ปรึกษาด้าน IT และรายได้ค่าบุคลากร ให้กับ PTT  
ในราคาตามสัญญา 
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT ในราคา 
ตามสัญญา

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
(PTTGC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 48.89% 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
 นายสรัญ รังคสิริ

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- รายได้อื่น 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า

14,531 

20,055 

1 
1 

1,024 
1,668

23,027 

28,691 

-   
2 

1,477 
2,058

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ PTTGC  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก PTTGC  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ PTTGC ในราคาตลาด 
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC ในราคา 
ตามสัญญา

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

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

994 

910 

8

94 

617 

8

บริษัทฯ ขายน้ำามันดิบและให้บริการเช่าถังน้ำามันกับ  
TOP ในราคาตลาด
บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือเพลิงจาก  
TOP ในราคาตลาด

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

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

226 

10 

19 

740 

27 

-  

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานให้ TLB  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ  ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB  
ในราคาตลาด

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

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- เจ้าหนี้การค้า

23 
1,218 

51

 -   
 2,021 

 -   

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TPX ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX ในราคาตลาด
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 ชื่อบริษัทและลักษณะคว�มสัมพันธ์  ร�ยก�ร ปี 2558
ล้านบาท 

ปี 2557
ล้านบาท 

 ลักษณะเงื่อนไขของร�ยก�ร 

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

- รายได้จากการบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร 
- ลูกหนี้การค้า

21 
-   

1

23 
3 

3

บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด 
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ TOM ในราคาตลาด

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

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า

1,332 
75 
66 
8

1,953 
107 
100 
13    

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS ในราคาตลาด
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS ในราคาตลาด

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

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

674 

53

491 

57

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ 
บจ. ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ในราคาตลาด

บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ (SAKC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ. ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52%

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

364 

20

590 

8

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC 
ในราคาตลาด

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 
(PTTES) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 40.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% 
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น

กรรมการ PTTES คือ
 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

82 94 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES  
ในราคาตลาด

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  
(PTTPL) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00% 
- มีกรรมการร่วมกันคือ 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

1
 
2  

3 

2

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTPL ในราคา 
ตามสัญญา
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ PTTPL ในราคาตลาด 

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง  
(PTTPM) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00% 
- มีกรรมการร่วมกันคือ 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- ขายสินค้า
 
- ซื้อสินค้า
 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

119

800
 
5 

51

299

606
 
4 

76

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ PTTPM  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์จาก PTTPM  
ในราคาตลาด

บจ. โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  
ดีเอ็มซีซี (PMDMCC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  
ถือหุ้น 99.99%  

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

 4 
 
2

-   

- 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ PMDMCC
ในราคาตลาด 

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

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

90 83 บริษัทฯ เช่าอาคารสำานักงานจาก EnCo ในราคาตลาด
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 ชื่อบริษัทและลักษณะคว�มสัมพันธ์  ร�ยก�ร ปี 2558
ล้านบาท 

ปี 2557
ล้านบาท 

 ลักษณะเงื่อนไขของร�ยก�ร 

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

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
 และบริหาร 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น

11,024 

928 

282 

572 
63

11,167 

35,336 

56 

801 
65

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT 
ในราคาตลาด
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และน้ำามันดิบจาก PTTT  
ในราคาตลาด 
ค่าใช้จ่ายจากการทำาสัญญาซื้อขายน้ำามันล่วงหน้ากับ 
PTTT ในราคาตลาด

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

- ซื้อสินค้า 

- รายได้อื่น 

- เจ้าหนี้การค้า

1,206 

1 

85

1,665 

1 

127

บจ. ไทย เอบีเอส ซื้อผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ (เอเอ็น)  
จาก PTTAC ในราคาตลาด 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดา้น IT กับ PTTAC 
ในราคาตลาด

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 41.44%

-  รายได้อื่น 1 1 บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ HMC ในราคาตลาด

บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 13.33%

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- ลูกหนี้อื่น

1,313 

844

-

1,710 

473 

1,000

บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก TIP ในราคา 
ตามสัญญา
บริษัทฯ ชำาระค่าเบ้ียประกันอาคาร เบ้ียประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุให้ TIP ในราคาตามสัญญา

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
(PTTTANK) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

- รายได้อื่น 

- ลูกหนี้อื่น

2 
 
1

 -   

 - 

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTTANK 
ในราคาตามสัญญา

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ (BSA) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 25.00%

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- เจ้าหนี้อื่น

4 

248 

6

4 

263 

23 

บจ. น้ำามันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริหารร้านค้าจาก 
BSA ในราคาตามสัญญา 
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคา 
ตามสัญญา

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

เป็นกรรมการคือ 
 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

 -  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
    และบริหาร 

5 5 บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล 
ปตท. ระยอง ให้ SSA

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

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 และบริหาร   
- เจ้าหนี้อื่น

36 

1

38 

2

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTTICT  
ในราคาตลาด 

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

199 

7

858 

64

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TSCL 
ในราคาตลาด
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 ชื่อบริษัทและลักษณะคว�มสัมพันธ์  ร�ยก�ร ปี 2558
ล้านบาท 

ปี 2557
ล้านบาท 

 ลักษณะเงื่อนไขของร�ยก�ร 

บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า 1 1 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PPCL 
ในราคาตลาด

บจ. ทีโอซี ไกลคอล (TOCGC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า 

- เจ้าหนี้การค้า 

36 

6

45

11

บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล ซ้ือผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์จาก 
TOCGC ในราคาตลาด

บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์  
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส  
(NPC S&E) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

1 

2

2 

3

บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์นิรภัยจาก NPC S&E 
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัยให้ NPC S&E 
ในราคาตลาด

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

- ซื้อสินค้า 266 239 บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก TOL 
ในราคาตลาด  

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

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- เจ้าหนี้อื่น 

-   

-

1 

4

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการซ่อมแซมเครื่องจักรให้ PTTME  
ในราคาตามสัญญา

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
(GPSC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ถือหุ้น 22.73% 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 22.58% 
- มีกรรมการร่วมกันคือ 
 นายชวลิต พันธ์ทอง

- รายได้อื่น
 
- ลูกหนี้อื่น

-   

-

2 

1

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก GPSC  
ในราคาตามสัญญา

บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ 
(IRPC-CP) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
ถือหุ้น 51.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% 
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ  
 เป็นกรรมการคือ 
 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน 
 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

- รายได้จากการบริการ 
      

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น 

 64 

10 

257 

20 
286 
106

30 

23 

-   

8 
-   
-

บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรกับ IRPC-CP 
ในราคาตามสัญญา 
บริษัทฯ รับรายได้จากการพัฒนางานโครงการจาก 
IRPC-CP ในราคาตามสัญญา 
บริษัทฯ จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP 
ในราคาตลาด

บมจ. วีนิไทย (VNT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ถือหุ้น 24.98%  

- ซื้อสินค้า 23 37 บริษัทฯ ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก VNT ในราคาตลาด 
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 ชื่อบริษัทและลักษณะคว�มสัมพันธ์  ร�ยก�ร ปี 2558
ล้านบาท 

ปี 2557
ล้านบาท 

 ลักษณะเงื่อนไขของร�ยก�ร 

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

- ขายสินค้า
 
- ซื้อสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า

749 

718 

-   
- 

6,244 

1,506 

175 
58

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ BCP  
ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก BCP 
ในราคาตลาด

บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
ถือหุ้น 21.28%*

- รายได้จากการบริการ 
- ลูกหนี้การค้า

25 

 -

22
 
8

บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำามันกับ UBE ในราคาตลาด

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง**  
(SPRC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 36.00%

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า

-   
- 

1,765 
37

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง จาก SPRC 
ในราคาตลาด

นโยบ�ยและคว�มจำ�เป็นของร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น
ครบวงจร ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ 
ปตท. จึงทำ�ใหเ้กดิธรุกรรมระหว�่งบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 
ปตท. ซึ่งเป็นก�รทำ�ธุรกิจต�มปกติ โดยร�ยก�รระหว่�งกัน
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�มันและก�รบริก�รที่
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ ซ่ึงสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ เป็นก�รทำ�ร�ยก�รที่มีร�ค�และเงื่อนไขไม่แตกต่�งกับ
ก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก ปร�ศจ�กก�รถ่�ยเทผล
ประโยชนร์ะหว�่งกนั ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว�่ง
กนัอย�่งรอบคอบ อย�่งมีเหตผุล และเป็นอิสระ โดยคำ�นงึถงึ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ม�ตรก�รเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกัน 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั
หลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยทีเ่กีย่วกบัร�ยก�รระหว�่งกนั โดยคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์อย่�งเหม�ะสม เพ่ือให้เกิดคว�มเชื่อม่ันว่�ก�ร 
ทำ�ร�ยก�รเป็นไปอย่�งเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล  
โดยกรรมก�ร พนกัง�น หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่ผลประโยชน ์
ขดัแยง้ จะไม่ส�ม�รถอยูใ่นทีป่ระชมุและออกเสยีงในว�ระนัน้ได้

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบยังทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบ
ท�นร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกบับคุคล
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นประจำ�ทกุไตรม�ส เพ่ือขจัดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯ ในอน�คต จะเป็นร�ยก�รที่
ดำ�เนนิก�รท�งธรุกจิต�มปกต ิโดยบรษิทัฯ ยดึถอืคว�มเหม�ะ
สมในเง่ือนไขและร�ค�ทีเ่ป็นธรรมเป็นหลัก เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยได้รับก�รดูแลผลประโยชน์อย่�ง
เป็นธรรมต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และปฏิบัติ
ต�มขอ้กำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลักทรพัย์
และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันอย่�งเคร่งครัด

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันและ
ให้คว�มเห็นว่� ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นเป็นร�ยก�ร
ท�งก�รค้�อันเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไป มีคว�มสมเหตสุมผลและ
ก�รกำ�หนดร�ค�ได้อ้�งอิงต�มร�ค�ตล�ดทีเ่หม�ะสม ซ่ึงเป็น
ร�ค�และเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่�งกับก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคล
ภ�ยนอก ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ถอืปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแล
กิจก�รที่ดี และต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

* บมจ. ปตท. ถือหุ้นใน บมจ. บางจากปิโตรเลียม 27.22% จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 ได้จำาหน่ายหุ้นท้ังหมดให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์หน่ึงและสำานักงานประกันสังคม 
**  บมจ. ปตท. จำาหน่ายหุ้นของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง ในเดือนธันวาคม 2558 โดยภายหลังจากการจำาหน่ายหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ปตท. ลดลงจาก 
 ร้อยละ 36 เหลือร้อยละ 5.41     
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 

ชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 15 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
• กรรมการอิสระ 6 คน (ร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ)

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ 

2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4 นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5 นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ

7 นายชวลิต พันธ์ทอง กรรมการ

8 นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

9 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

10 นายสมนึก บำารุงสาลี กรรมการ

11 นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

12 พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

13 นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

14 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ

15 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
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กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย 
(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย  
(3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (4) นายสรัญ รังคสิริ  
(5) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการสองในห้าคนนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ท้ังหมด และต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

4. วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการและกรรมการ
อสิระของบริษัทฯ คราวละ 3 ปี โดยสามารถดำารงตำาแหน่งได ้
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) 

5. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ 
รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู ้
ความสามารถที่จำาเป็น ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้าน
ธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและ
เกณฑก์ารสรรหาและแตง่ตัง้ทีจ่ะพิจารณาถงึพ้ืนฐานทางการ
ศกึษา ประสบการณบ์รหิารจัดการในด้านนัน้ และความสำาเรจ็
เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ง
ตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น 
หลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม 
การดำาเนินงานดา้นการกำากับดูแลกิจการทีด่ีเพื่อสร้างคุณคา่

ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้า
แสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์ (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม เป็นต้น

10. หากเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจาก 
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
และการใหข้อ้คิดเหน็/ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืกลุม่ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
ปัจจบุนับรษิทัฯ มีกรรมการอิสระ 6 คน จากกรรมการทัง้คณะ 
15 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

บริษัทฯ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเข้มกว่า 
ขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้  
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ด้วย (ตามข้อกำาหนดไม่เกินร้อยละ 1)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม 
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ 
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
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ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายการ
ทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ การเชา่หรอื
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า 
ทัง้นี ้การคำานวณภาระหนีดั้งกลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคำานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อำานาจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของสำานกังานสอบบญัช ีซึง่มีผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึ 
การใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน  
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
นั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดทีท่ำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่ง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหนง่ บรษิทัฯ จะสรรหา
ผู้ที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทัง้รกัษาจำานวนกรรมการอิสระ
ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการ
คนอ่ืนๆ หากตอ่มามีคุณสมบตักิรรมการอิสระตามทีก่ำาหนด
เม่ือใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ โดยทันที

การแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บรษิทัฯ ได้กำาหนดเกีย่วกบัการแตง่ตัง้และการพ้นจากตำาแหนง่ 
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำานาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหนา้ที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
รายบคุคล หรอืเป็นครัง้เดียวเตม็ตามจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร โดยในการออกเสยีงลง
คะแนนไม่วา่จะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล หรอืเป็น
คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
นั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา 
เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จำานวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ 
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนน 
เสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง 
เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลอืกกรรมการ 
คนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพ่ือปฏบิตั ิ
หน้าท่ีตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีประธานกรรมการ 
มอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ 
บริษัทฯ)
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3. ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

4. ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวน้แตว่าระของกรรมการทีว่า่งลงจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บคุคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการ
ได้เพียงเทา่วาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการในการเลอืกตัง้กรรมการแทนนีต้อ้งประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่

5. กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จำานวน
ทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ ใหก้รรมการทีเ่หลอือยูก่ระทำาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจัดใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่ท่ีว่างท้ังหมดเทา่นัน้ โดย
ให้กระทำาภายหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตำาแหนง่ได้เพียงเทา่วาระทีย่งัเหลอื
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ใหม่ควรได้รบัฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หนา้ทีก่รรมการบรษิทัฯ ภายในเวลาสามเดือนนบัจากวนัทีไ่ด้
รับการแต่งตั้ง 

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
1. ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำาแหน่งจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้)

2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออก
ตอ่บรษิทัฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีจัดการกิจการของบริษัทฯ  
ท้ังปวงด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 

1. กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่
สนบัสนนุการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
ให้ความสำาคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
กำาหนดทศิทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่ผูบ้รหิารจะสามารถนำา
วิสยัทศัน ์ทศิทาง และกลยทุธท์ีก่ำาหนดขึน้ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่
สำาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผน
งานต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
แผนงานที่กำาหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 
อย่างสม่ำาเสมอ 

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล

4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น 
และกำาหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
ครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ให้ความสำาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำาคัญ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียโดยรวม

6. จัดใหมี้ระบบหรอืกลไกการจา่ยค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับ 
สงูของบรษิทัฯ ทีมี่ความเหมาะสม เพ่ือกอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว

7. กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรษิทัฯ สว่นผูบ้รหิารระดับสงูจะตอ้งได้รบัความเหน็
ชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำานวน
สดัสว่นการถอืหุน้ตามขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ซึง่
กำาหนดให้เป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. จัดใหมี้การประเมินผลงานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่
อยา่งสม่ำาเสมอ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน

9. จัดใหมี้ชอ่งทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่อยา่ง
เหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือ
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ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมี
มาตรฐานสูง

10. เป็นผูน้ำาและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบตังิานทีดี่ สอดคล้อง
กับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำาเนินงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

12. เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำาหนด เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตาม พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำานาจการอนุมัติของคณะกรรรมการบริษัทฯ 

1. กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว 
และนโยบายที่สำาคัญ เช่น นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 
รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำาปี

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการ 
ลงทุนของบริษัทฯ

3. อนุมัติการขอซ้ือขอจ้างในส่วนท่ีเกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามท่ีได้รับมอบอำานาจไว้ในแต่ละรายการ

4. อนุมัติการดำาเนินงานท่ีสำาคัญๆ ของบริษัทฯ ภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบาย 
และแผนงานทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

5. อนุมัติการประเมินผลและการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

6. อนมัุตกิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ และ
ค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี

7. อนุมัติการเสนอรายช่ือผู้บริหาร เพ่ือไปดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

นอกจากนี้การดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง
สำาคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดัง 
ต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือ 
บางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2. การซ้ือหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอ่ืนหรอืบรษิทัเอกชน
มาเป็นของบริษัทฯ

3. การทำา แก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

4. การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จัดการธรุกจิของบรษิทัฯ 

5. การรวมกจิการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่
กำาไร ขาดทุนกัน

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้

8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพ่ือใหก้ารแบง่แยกอำานาจหนา้ทีใ่นเรือ่งการกำาหนดนโยบาย
ของบรษิทัฯ และการบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน บรษิทัฯ จึงกำาหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมี
อำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประธานการประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน 
มีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระการประชุม ร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. ควบคุมการประชมุใหมี้ประสทิธภิาพเป็นไปตามระเบยีบ 
ข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ
หนา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอำานาจหนา้ที ่ความ
รบัผดิชอบ และตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และสนบัสนนุ 
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. ดูแล ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือพิจารณา
กล่ันกรองการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญเป็นการเฉพาะเรือ่งตามทีไ่ด้
รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบตามวาระที่กำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือนำา 
ผลการดำาเนินงานของแต่ละคณะ ไปดำาเนินการให้เป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม 
ต่อไป โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่งน้อย 
3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุเรือ่งคุณสมบตัแิละขอบเขตการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ตรวจสอบ 
และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอื
ของงบการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
(1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
(3) นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการตรวจสอบ

นายทวีศักด์ิ เดชะไกศยะ ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* หมายเหตุ : นายทวศีกัด์ิ เดชะไกศยะ เกษยีณอายเุมือ่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ัง นายธรรมศักด์ิ ปัญโญวัฒน์กูล ดำารง 
ตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
(ข้อมูลประวัตินายธรรมศักด์ิ ปัญโญวัฒน์กูล ปรากฏในคณะผู้บริหาร หน้า 50)

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหนง่ตามระยะ
เวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่ง ในกรณีใดกรณี 
หน่ึงดังต่อไปนี้

 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 - ลาออก 
 - ตาย 
 - ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตาม 

 กฎหมาย 
 โดยบริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทราบ 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็น 

กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา  
3 เดือน นับแต่วันที่มีจำานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ

อำานาจและหน้าที่
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง 
และเพียงพอ

2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและ
ความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) พิจารณารายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคล 
ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหนา้ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ 
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำานักตรวจสอบภายในให้มีความ
สมัพันธแ์ละเกือ้กลูกนั และลดความซ้ำาซ้อนในสว่นทีเ่กีย่วกบั
การตรวจสอบด้านการเงิน

7) ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความ
เห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำาลังของ
สำานักตรวจสอบภายใน

8) พิจารณา แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำานัก 
ตรวจสอบภายใน รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของ 
สำานักตรวจสอบภายใน

9) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง

10) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง 
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11) มีอำานาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและ
สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏบัิตติามระเบียบของบรษิทัฯ

12) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก 
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาซ่ึงอาจมี 
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ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทจุรติหรอืมีสิง่ผดิปกตหิรอืมีความบกพรอ่งทีส่ำาคัญ

ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการ 
ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งทนัเวลา หากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
หรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการใหมี้การปรบัปรงุแกไ้ขภายใน 
เวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะตอ้งรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทำาที่ 
ฝา่ฝนืกฎหมายดังกล่าวตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13) ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือใหก้ารดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่ง
มีประสทิธภิาพ และเป็นไปตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่วกับการนดัหมายการประชมุ จัดเตรยีมวาระการ
ประชมุ นำาสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงาน
การประชมุ โดยพิจารณาจากบคุคลทีมี่ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน รวมถงึความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ
ดำารงตำาแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Central  
 Oklahoma, USA
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Middle Tennessee State 
 University, USA
ประสบการณ์การทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
• ผูจั้ดการสว่น ฝา่ยคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
 และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน 
เป็นกรรมการอิสระ ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและ 
สมเหตุสมผล โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)   
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
(2) นายทรงภพ พลจันทร์ (กรรมการอิสระ)   
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
(3) นายสรัญ รังคสิริ       
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการ 
ดำารงตำาแหนง่ตามระยะเวลาการดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทีพ้่นจาก
ตำาแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่
1) พิจารณาโครงสรา้งและคุณสมบัตขิองกรรมการบรษิทัฯ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2) พิจารณาหลักเกณฑ ์แนวทาง และวธิกีารสรรหากรรมการ 
บรษิทัฯ กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรง่ใส และมีประสทิธภิาพ
3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำาแหน่งว่าง
ลงหรือกรรมการบริษัทฯ ครบวาระดำารงตำาแหน่ง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4) พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อนุมัติ
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5) พิจารณาคัดสรรบคุคลทีส่มควรดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่อยา่งรอบคอบและเหมาะสม เกดิประโยชนส์งูสดุ
ต่อบริษัทฯ นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

6) พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งโปรง่ใส เป็นธรรม และสมเหต ุ
สมผล โดยค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เเละทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมัุต ิสำาหรบัค่าตอบแทน
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุติ

7) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการประเมินผล 
โบนสั และเป้าหมายการปฏบิตังิานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

8) พิจารณาประเมินผลการปฏบิตังิานประจำาปีของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส  
หรอืผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมิใชต่วัเงิน 
ให้เหมาะสมกับธุรกิจ นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบ
หมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น 
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอน 
การสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้พิจารณาตามแนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ในเรือ่งการ
ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั จึงได้มีการเปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยรายเดียวหรอืหลายราย ถอืหุน้รวมกนัไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 4 ของทุนที่ชำาระแล้ว สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้า
รบัการคัดเลือกเพ่ือเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ ได้เป็น 
การล่วงหน้าสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีด้วย

การสรรหาผูบ้รหิารสงูสดุ คณะกรรมการสรรหาเป็นผูพิ้จารณา 
เสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

การสรรหาผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เสนอ ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมา คณะ 
กรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง โดยผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือก
รายชือ่บคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เป็นกรรมการบรษิทัฯ จากผูถ้อืหุน้ 
ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด และ/หรอืบคุคลทีเ่หน็ควรเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  
กำาหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชนก์บับรษิทัฯ และความ
สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ความชำานาญ 
ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skill Matrix) ความรู้ความ
สามารถทั้งทางด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้ได้
มาซ่ึงกรรมการทีส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้อยา่งมีประสทิธภิาพ 
และสนบัสนนุใหอ้งค์คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะมีความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และมิติความหลากหลายที่เอ้ือประโยชน์ให้การทำางานมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่เป็น Directors’ 
Pool ประกอบการพิจารณาด้วย (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
มีกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors’ Pool 9 ท่าน)

3) ตรวจสอบคุณสมบตัติามกฎหมาย ขอ้กำาหนดของหนว่ย
งานกำากับดูแล ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ โดยใชแ้บบสำารวจ 4 แบบ ได้แก ่1. คุณสมบตัขิอง
กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ 2. คุณสมบัติของ 
กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 3. Board Skill Matrix 4. ตาราง
ครบวาระของกรรมการแต่ละท่าน 

4) พิจารณาการอุทศิเวลาของกรรมการ (กรณกีรรมการเดิม) 
จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการระดับสงูหรอืบคุคลดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5) กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด และ
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนความจำาเป็นในการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติม

6) พิจารณาวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ/  
กรรมการอิสระโดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี  
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ (9 ปี)

7) ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่
กำาหนด เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมา
รับตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง 

8) เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อม
คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
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3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี แต่งต้ังจากกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือทำาหนา้ทีพิ่จารณาเสนอแนวปฏบิตัแิละใหค้ำาแนะนำา
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กำากับดูแลการดำาเนินงาน โดยมีรายชื่อดังนี้

(1) นายวัชรกิติ วัชโรทัย (กรรมการอิสระ)   
 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(2) พลโทสสิน ทองภักดี (กรรมการอิสระ)   
 กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
(3) นายประมวล จันทร์พงษ์     
 กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก
กิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1. กรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่มีวาระการดำารงตำาแหนง่
ตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้
รับการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ใหม่ได้อีก ตามทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่
1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

2) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากลและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3) กำากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝา่ยจัดการเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และแผนปฏบิตังิานกำากบั
ดแูลกิจการที่ดปีระจำาปีที่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
นำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ 
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
ปิโตรเคมี โดยมีอำานาจหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายการบรหิารความ
เสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

(1) นายสรัญ รังคสิร ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
(2) นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
แผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
*หมายเหตุ : 
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559  
- นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
 และนางสาววนิดา อุทัยสมนภา ดำารงตำาแหน่งแทน เนื่องจากมีการ 
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ้่นจากตำาแหนง่ อาจได้รบั
การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่ 
1) กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1 2 3

1 2 3

สำาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  
องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์ 
การดำารงตำาแหนง่ อาท ิBoard Skill Matrix คุณสมบตัคิวาม
เป็นอิสระของกรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

4) กำากับดูแลการดำาเนินการตามนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจและองค์กรของ 
คณะทำางานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

6) ปฏบิตัิหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ
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2) กำาหนดเเผนจัดการความเสีย่งเเละกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

3) พิจารณาหลักการ เครือ่งมือทางการเงิน สญัญาอนพัุนธ ์
เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำาหนดส่วนต่าง
ราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ

4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

5) ตดิตามเเละประเมินผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6) รายงานการกำากับผลการประเมินความเสี่ยง และ
การดำาเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทราบเป็นประจำา ในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) 
ในการดำาเนนิงาน การประเมินปัจจัยหลกัในการบรหิารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate 
Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา

8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการบริษัทแล้ว 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการและ
คณะทำางาน เพ่ือดูแลการบรหิารความเสีย่งและระบบควบคุม
ภายในทั้งองค์กร ได้แก่ 

1. คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Steering Committee: RMSC)  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน 
และด้านการเงิน (Hedging Committee)

3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เป็นผู้ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ
หน่วยงาน

4.  ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) กำาหนดแผน
บริหารความเสี่ยง มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

5. ผู้ประสานงานการบริหาร (Risk Agent) เป็นผู้ประสาน
ใหท้กุคนในหนว่ยงานหรอืในงานโครงการ รว่มกนัดำาเนนิการ
จัดทำาแผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานความคืบหนา้และผล
การบรหิารความเสีย่งตอ่ผูจั้ดการฝา่ยหรอืผูจั้ดการโครงการ 
เพือ่ให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

บรษิทัฯ ได้พัฒนาระบบการกำากบัองค์กรเพ่ือกา้วไปสูห่ลักการ
ปฏบิตังิานทีดี่ตามแนวทางการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงเป็นการ
นำาแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามมาตรฐาน GRC 
โดยนำาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ Good Governance, Risk 
Management and Compliance Management อันมีความ
สัมพนัธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบ
ของการทำางานเป็นทีม มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูล 
ซึ่งกันและกัน เปิดกว้างทางความคิดในการปรับปรุงองค์กร
จากขอ้มูลทัง้ของพนกังานและผูบ้รหิาร มีการจัดอบรมสมัมนา
เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในด้าน Compliance และ
มีเป้าหมายสำาคัญที่ชี้วัดความสำาเร็จของงานคือ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และความยัง่ยนื (Sustainability) ขององค์กร

6. ทมีงาน License & Compliance มีภารกจิในการรวบรวม 
กฎระเบียบ และใบอนุญาตท้ังหมดเพ่ือป้องกันมิให้มีการ 
ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ โดยมีระบบการเตือนเพ่ือต่ออายุ  
หรือดำาเนินการอื่นใดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมของคณะกรรมการไว้ล่วง
หน้าตลอดปี โดยในปี 2558 มีกำาหนดการประชุมเดือนละ  
1 ครัง้ ในทกุวนัอังคารสปัดาหท์ีส่ามของเดือน และอาจมีการ
ประชมุวาระพิเศษเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสม ซ่ึงเลขานกุาร
บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มี
รายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้า
ก่อนการประชุมประมาณ 5-7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในการประชมุทกุครัง้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ กรรมการทีเ่ขา้ขา่ยมีความเกีย่วขอ้ง หรอืมีสว่นได้
สว่นเสยีในแตล่ะวาระการประชมุ จะไม่เขา้รว่มประชมุ หรอืงด
ออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยจะบันทึกในรายงานการประชุม
อยา่งชดัเจน และได้กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัองค์ประชมุ โดย
การลงมตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 คร้ัง  
มีการประชมุคณะกรรมการอิสระ 2 ครัง้ มีการประชมุโดยไม่มี 
ผู้บริหาร 1 ครั้ง และมีการประชุมเพ่ือกำาหนด ทบทวน 
วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร 1 ครั้ง โดยใน 
การประชมุทกุครัง้ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ
เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ สัดส่วนกรรมการเข้าร่วม
ประชุมในปี 2558 เฉลี่ยร้อยละ 95 รายละเอียดตามตาราง
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
บริษัทฯ

(จำานวน 15 คน)
 จำานวน 

การประชุม 
ทั้งปี 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(จำานวน 3 คน)
จำานวน 

การประชุม 
ทั้งปี 5 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(จำานวน 3 คน)
จำานวน 

การประชุม 
ทั้งปี 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
กำากับดูแล 
กิจการที่ดี 

(จำานวน 3 คน) 
จำานวน 

การประชุม 
ทั้งปี 7 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน 
(จำานวน 3 คน)

จำานวน 
การประชุม 
ทั้งปี 8 ครั้ง

คณะกรรมการ
อิสระ 

จำานวน 
การประชุม 

2 ครั้ง

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยไม่ม ี

ผู้บริหาร

จำานวน 
การประชุม 

1 ครั้ง

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช(1) 2/2 - - - - - -
2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 12/12 - 12/12 - - 2/2 1/1
3 นายวุฒิสาร ตันไชย(2) 9/9 1/2 - - 6/6 1/1 1/1
4 นายวัชรกิติ วัชโรทัย 12/12 - - 7/7 - 2/2 1/1
5 นายสรัญ รังคสิริ 12/12 5/5 - - 4/4 - 1/1
6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(3) 2/2 - - - - - -
7 นายชวลิต พันธ์ทอง(4) 1/1 - - - - - -
8 นายทรงภพ พลจันทร์ 12/12 - 6/6 - 8/8 2/2 1/1
9 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 12/12 - 11/12 - - 2/2 1/1

10 นายสมนึก บำารุงสาลี 12/12 - - - - - 1/1
11 นายประมวล จันทร์พงษ์ 12/12 - 7/7 - - 1/1
12 พลโทสสิน ทองภักดี 8/12 - - 6/6 - 2/2 1/1
13 นายประสิทธิ์ สืบชนะ(12) 11/12 2/2 - - - - 1/1
14 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ(4) 1/1 - - - - - -
15 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 12/12 5/5 - - - - -
16 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร(5) 8/8 - - - - - 1/1
17 นายสุรงค์ บูลกุล(6) 5/5 - - - 4/4 - -
18 นายสมบัติ นราวุฒิชัย(7) 4/4 - - - - - -
19 นายกฤษฎา อุทยานิน(8) 2/3 - 3/3 - - - -
20 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์(9) 5/5 - - - - 1/1 1/1
21 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย(์10) 3/3 - - - - - 1/1
22 นายสมชัย สัจจพงษ์(11) 2/2 - - - - - -

(หน่วย : ครั้ง)

หมายเหตุ :
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 10/2558 เม่ือ วันท่ี 20 ตุลาคม 2558
2. นายวุฒิสาร ตันไชย ครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2558  
 และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2558
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558
4. นายชวลิต พันธ์ทอง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 11/2558 
 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558
5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 9 กันยายน 2558 
6. นายสุรงค์ บูลกุล ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558
7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558
8. นายกฤษฎา อุทยานิน ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558
9. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธ์ิ ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2558  
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 กันยายน 2558
10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2558  
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
11. นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558  
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 30 ตุลาคม 2558
12. นายประสิทธ์ิ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 4 มกราคม 2559
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ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 20 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง 

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์(1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

4 นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น

5 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด

6 นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

7 นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักวิจัยและพัฒนา

8 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร

9 นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน

10 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนธุรกิจองค์์กร

11 นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

12 นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและบริหาร

13 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ

14 นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

15 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา

16 นายทฤษฎี วัฒนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต

17 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

18 นายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี  

และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

19 นายบุญเดช ภูริยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

20 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

ผู้บริหารครบวาระระหว่างปี

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558
  2 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2558
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น

2 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด 

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด

3 นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้อำานวยการโครงการ EVEREST

5 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตำาแหน่งผู้บริหารเพื่อการบริหารงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร ดังนี้

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นผูมี้อำานาจหนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการงานของบรษิทัฯ ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
กำาหนดไว ้โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อักษรอยา่งชดัเจน รวมถงึมีการจดัทำาระเบยีบบรษิทัฯ ในการ
ดำาเนนิงานด้านตา่งๆ เพ่ือใหพ้นกังานทราบและยดึถอืปฏบิตั ิ
โดยมีสาระสำาคัญของขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. บงัคับบญัชาผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ 
ทุกตำาแหน่ง การกำาหนดระเบียบข้อบังคับในการทำางาน  
การบรรจุ แตง่ตัง้ กำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจา้งหรอืสวสัดิการ 
การโยกยา้ย ถอดถอน ปลด หรอืปรบัเลือ่นขัน้ เลือ่นเงินเดือน 
เลื่อนตำาแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ ภายใต้กรอบ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
และวสิยัทศันข์องบรษิทัฯ ตามแนวทางทีไ่ด้รบัอนมัุตจิากคณะ
กรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ  
การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ภายใตก้รอบอำานาจอนมัุตจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำาเสนอการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำาปี เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงาน 
ความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำาทุกไตรมาส

8. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9. ดำาเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามอำานาจหนา้ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสาน
งานทีดี่ในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ จึงได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน 
โดยมีผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่สำานักกิจการองค์กร และ
เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีการกำาหนดประชมุล่วงหนา้อาทติยล์ะ  
1 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2558 มีการ
ประชุมรวม 44 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ มีหนา้ทีใ่หค้ำาปรกึษาและขอ้เสนอแนะตอ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการตดัสนิใจในประเด็นทีส่ำาคัญตอ่ 
กลยทุธ ์ทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ แผนการดำาเนนิงานในระยะยาว 
ผลการดำาเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริหาร
จัดการใหเ้กดิระบบการทำางานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกนั ดังนี้

• พิจารณากล่ันกรองการบรหิารการลงทนุ การจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือการลงทุน และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
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• พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ 
บนพ้ืนฐานข้อมูลที่นำาเสนออย่างครบถ้วน ท้ังสถานการณ์
บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก
• พิจารณาอนมัุตงิบประมาณลงทนุทีส่ำาคัญภายใตอ้ำานาจ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กำาหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้าง
กลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
• พิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ
• พิจารณาการดำาเนนิงานด้าน ESG (สิง่แวดล้อม ชมุชน  
สังคม การกำากับดูแลกิจการที่ดี) และความปลอดภัย เพ่ือ
สร้างความตระหนักและพิจารณาเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
และพัฒนาร่วมกัน เช่น ข้อร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น
• ตดิตามความกา้วหนา้และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือ

เลขานุการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมนวิภา 
จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร  
เป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนดตั้งแต่ 
วันที่ 24 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
• ปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความรบัผดิชอบด้วยความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริต

• ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย 
ระเบยีบและขอ้บงัคับตา่งๆ ของบรษิทัฯ และตดิตามใหมี้การ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่คณะกรรมการ

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับบริษัทฯ ตามระเบียบ
และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

• จัดทำาและเก็บรกัษาเอกสารสำาคัญของบรษิทัฯ ทะเบยีน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ

มีสว่นได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร และดำาเนนิ
การอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทนุและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด

• จัดทำาข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการรับรองการเป็น 
สมาชิก หรือการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และระดับสากล

• รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและ
มาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

• ศกึษาขอ้มูลและองค์ความรูห้รอืวธิปีฏบิตัทิีดี่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับงานเลขานุการบริษัทและการกำากับดูแลกิจการที่ดีทั้งใน 
ประเทศและระดับสากล เพ่ือพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับ 
บริษัทฯ โดยเสนอผ่านทางประธานกรรมการและ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  
หรือคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี (ปัจจุบัน  
เลขานุการบริษัท ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน)

• จัดใหมี้การสือ่สารการดำาเนนิการด้านการกำากบัดูแลกจิการ 
ที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ต่างๆ ทั้ง One Way และ Two Way Communication อาทิ  
พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้าน Compliance และงานเลขานุการบริษัท รวมเรียกว่า  
ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ (Corporate  
Secretary and Compliance Division) ปัจจุบันมี 
นายธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการส่วน  
ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่สร้างระบบ  
กรอบการดำาเนนิงาน และผลักดันนโยบายด้าน Compliance 
ใหเ้ป็นนโยบายขององค์กร (Corporate Compliance Policy)  
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล รวมถึง 
การรายงานผลและการติดตามข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงกับมิติ 
ของ Governance และ Risk Management (GRC) 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญอย่าง
ยิ่งกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจาก 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้จัดทำา “นโยบาย 
การกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี”  
โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้
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1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด 
 ทางการค้า
3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้าน 
 การสนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของ 
 บริษัทอย่างถูกต้อง
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ 
 ปลอดภัย

ผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวมนวิภา จูภิบาล
ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555-  
ปัจจุบัน)

(ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา จูภิบาล ปรากฏในประวัติ 
คณะผู้บริหารหน้า 51)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมีแนวทางกำาหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง  
(ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ 
ตัวเงิน - ไม่มี)

2. กำาหนดค่าตอบแทนโดยคำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ โดยพิจารณาเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิ
ของบรษิทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมีขนาดของธรุกจิใกล้
เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ และใช้ข้อมูล
การสำารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่นำาเสนอในปี 2558 เทียบเคียงได้
กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรตาม
รายงานการสำารวจคา่ตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. พิจารณาขอบเขตหนา้ท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย

4. ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน
กรรมการชุดย่อย กำาหนดอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจาก 
อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี กำาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ 
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 
รายครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2558 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2557 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมา 
 ตั้งแต่ปี 2549)

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/คน เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

  ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท

 กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท

2. คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีด ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

 ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000 บาท

 กรรมการ ไม่มี 45,000 บาท

2. โบนัส คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนองดจ่ายโบนัสกรรมการสำาหรับผลประกอบการปี 2557  
 เนื่องจาก ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2558 

รายชื่อ ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย

โบนัส  
(ผลประกอบการ 

ปี 2557)
รวม

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช(1) 143,226 120,000 - - 263,226
2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 540,000 540,000 720,000 - 1,800,000
3 นายวุฒิสาร ตันไชย(2) 427,500 405,000 405,000 - 1,237,500
4 นายวัชรกิติ วัชโรทัย 540,000 540,000 420,000 - 1,500,000
5 นายสรัญ รังคสิริ 540,000 540,000 480,000 - 1,560,000
6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(3) 107,419 90,000 - - 197,419
7 นายชวลิต พันธ์ทอง(4) 66,000 45,000 - - 111,000
8 นายทรงภพ พลจันทร์ 540,000 540,000 630,000 - 1,710,000
9 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 540,000 540,000 495,000 - 1,575,000

10 นายสมนึก บำารุงสาลี 540,000 540,000 - - 1,080,000
11 นายประมวล จันทร์พงษ์ 540,000 540,000 315,000 - 1,395,000
12 พลโทสสิน ทองภักดี 540,000 360,000 270,000 - 1,170,000
13 นายประสิทธิ์ สืบชนะ(12) 540,000 495,000 90,000 - 1,125,000
14 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ(4) 66,000 45,000 - - 111,000
15 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 540,000 540,000 225,000 - 1,305,000
16 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร(5) 498,000 480,000 - - 978,000
17 นายสุรงค์ บูลกุล(6) 207,581 225,000 180,000 - 612,581
18 นายสมบัติ นราวุฒิชัย(7) 180,000 180,000 - - 360,000
19 นายกฤษฎา อุทยานิน(8) 135,000 90,000 135,000 - 360,000
20 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์(9) 222,000 225,000 - - 447,000
21 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย(์10) 153,000 135,000 - - 288,000
22 นายสมชัย สัจจพงษ์(11) 105,968 90,000 - - 195,968

รวม 7,711,694 7,305,000 4,365,000 - 19,381,694

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)  
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558  
 และได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2. นายวุฒิสาร ตันไชย ครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  
 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
4. นายชวลิต พันธ์ทอง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2558  
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 9 กันยายน 2558 
6. นายสุรงค์ บูลกุล ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
8. นายกฤษฎา อุทยานิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2558
9. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558  
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2558
10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
11. นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  
 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
12. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บรษิทัฯ มีการวดัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทกุระดับเป็น
ประจำาทกุปี โดยกำาหนดนโยบายการประเมินผลการปฏบัิตงิาน
ภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้านคือ (1) 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
เป็นภารกิจสำาคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี 
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำาเนินงานของ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ (2) สมรรถนะ
ในการทำางาน (Competency) เป็นเครื่องมือสำาหรับประเมิน
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซ่ึงกำาหนดให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน

สำาหรบัค่าตอบแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสม
ผล โดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาทบทวนและนำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อนุมัติ

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนมีการดำาเนินงานอย่างเป็น 
ขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในเดือนมกราคม

2. เม่ือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้
แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับทราบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ประเมินผลการดำาเนนิงานตามเกณฑแ์ละเหตผุลสนบัสนนุจาก
การปฏิบัติงานตลอดปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำา
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุตใินเดือนธนัวาคม

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำาเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีมี 
เป้าหมายท้าทาย ซ่ึงกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กร 
ให้ดำาเนินไปได้ตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบในการ 
ประเมินแบ่งเป็นสองส่วน คือ Corporate KPI และ ภาวผู้นำา
ซึ่งสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืนของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามเกณฑ์สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557
(7 ราย)

ปี 2558
(20 ราย)

ค่าตอบแทน
เงินเดือน 48.38 86.27

โบนัส 5.93 35.41

ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 0.30 5.88

รวม 54.61 127.56

รายชื่อผู้บริหาร ปี 2557 ตำาแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายมานิตย์ สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย
  (พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย และดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา 
  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558)
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
  (พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557)
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
  (พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557)
7. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร
  (พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557)

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายชื่อผู้บริหาร ปี 25581 ตำาแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร2์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
4. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น
5. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
6. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
7. นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักวิจัยและพัฒนา
8. นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร
9. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน
10. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
11. นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
12. นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและบริหาร
13. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ
14. นายชลอ ภาณุตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
15. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา
16. นายทฤษฎี วัฒนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต
17. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
18. นายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี  
  และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด
19. นายบุญเดช ภูริยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
20.  นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

ผู้บริหารครบวาระระหว่างปี
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:

1 รายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ตามการปรับโครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)
2 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
3 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง พ้นจากตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558
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ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ

1.
 บ

ริษ
ัท 

ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.
 บ

ริษ
ัท 

ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

โพ
ลีอ

อล
 จ

ำาก
ัด

3.
 บ

ริษ
ัท 

ไท
ย 

เอ
บีเ

อส
 จ

ำาก
ัด

4.
 บ

ริษ
ัท 

น้ำา
มัน

 ไ
ออ

าร
์พ
ีซี 

จำา
กัด

5.
 บ

ริษ
ัท 

เท
คโ

นโ
ลย

ีไอ
อา

ร์พ
ีซี 

จำา
กัด

6.
 บ

ริษ
ัท 

ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

เอ
 แ

อน
ด์ 

แอ
ล 

จำา
กัด

7.
 บ

ริษ
ัท 

รัก
ษ์ป

่าส
ัก 

จำา
กัด

8.
 บ

ริษ
ัท 

พ
ีทีท

ี เ
อน

เน
อร

์ยี่ 
โซ

ลูช
ั่น 

จำา
กัด

9.
 บ

ริษ
ัท 

อูเ
บะ

 เ
คม

ิคอ
ลส

์ (เ
อเ

ชีย
) จ

ำาก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

10
. บ

ริษ
ัท 

ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

คล
ีน 

พ
าว

เว
อร

์ จ
ำาก

ัด

11
. บ

ริษ
ัท 

พ
ีทีท

ี โ
พ
ลิเ

มอ
ร์ 

มา
ร์เ

ก็ต
ติ้ง

 จ
ำาก

ัด

12
. บ

ริษ
ัท 

ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

พ
ีซีซ

ี จ
ำาก

ัด

13
. บ

ริษ
ัท 

ปต
ท.

 จ
ำาก

ัด 
(ม

หา
ชน

)

14
. บ

ริษ
ัท 

พ
ีทีท

ี โ
กล

บอ
ล 

เค
มิค

อล
 จ

ำาก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช X /, //

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ /

นายวุฒิสาร ตันไชย /

นายวัชรกิติ วัชโรทัย / /

นายสรัญ รังคสิริ / // /

นายชวลิต พันธ์ทอง / //

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร / / //

นายทรงภพ พลจันทร์ /

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ /

นายสมนึก บำารุงสาลี /

นายประมวล จันทร์พงษ์ /

พลโทสสิน ทองภักดี /

นายประสิทธิ์ สืบชนะ /

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ /

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ /, // X X X X X / X //

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน // / / /

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ // / / / / / / //

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ // / /

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล // / /
นายธรรมศักดิ ปัญโญวัฒน์กูล // /

นายประเวศ อัศวดากร // /

นางสาวมนวิภา จูภิบาล // /

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล //

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ // / /
นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ // /

นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ //

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา //

นายชลอ ภานุตระกูล //

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ //

นายทฤษฎี วัฒนางกูร //

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ // /

นายวิชิต นิตยานนท์ // / /
นายบุญเดช ภูริยากร // / /
นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง // /

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร 
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1. บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ
2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ
4 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ
5 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
6 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ
2 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ
3 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการ
4 นายโทชิโร โคจิมะ กรรมการ
5 นายอิเดะยุกิ โทกิมะซะ กรรมการ
6 นายทาคายูกิ มาโนะ กรรมการ
7 นายฮิโรชิ โอสุโบะ กรรมการ
8 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
9 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
10 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ

5. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ
2 นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล กรรมการ
3 นางสาวมนวิภา จูภิบาล กรรมการ
4 นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ กรรมการ
5 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด (บริษัท น้ำามันทีพีไอ (2001) จำากัด)

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ
2 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
3 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สาตสิน กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ
2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ
4 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
5 นายประเวศ อัศวดากร กรรมการ
6 นายบุญเดช ภูริยากร กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ
2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ
4 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
5 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ
6 นายวิชิต นิตยานนท์ รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อ1

ณ 31 ธ.ค. 57
ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท

ณ 31 ธ.ค. 58
ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท จำ�นวนหุ้นเพิ่ม 

(ลด) ระหว่�งปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น/จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น/จำ�นวนหุ้น

1
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช - 0.000004% 

900 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3
นายวุฒิสาร ตันไชย - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4
นายวัชรกิติ วัชโรทัย

0.00127% 
260,250

0.00127% 
260,250 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5
นายสรัญ รังคสิริ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 3 - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7
นายชวลิต พันธ์ทอง - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8
นายทรงภพ พลจันทร์ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

9
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

10
นายสมนึก บำารุงสาลี - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

11
นายประมวล จันทร์พงษ์ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

12
พลโทสสิน ทองภักดี - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

13
นายประสิทธิ์ สืบชนะ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

14
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

15
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 2 0.02936% 

6,000,000
0.03426% 
7,000,000 1,000,000

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

ก�รถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

ก�รถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 ดังนี้

หมายเหตุ : 1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  2. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จำานวน 1,000,000 หุ้น
  3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซื้อหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จำานวน 500,000 หุ้น

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อ
ณ 2 ม.ค. 58

ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท
ณ 31 ธ.ค. 58

ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
สัดส่วนก�รถือหุ้น/ จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น/ จำ�นวนหุ้น

1

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 1 0.02936% 
6,000,000

0.03426% 
7,000,000 1,000,000

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน 
0.00656% 
1,340,000

0.00656% 
1,340,000 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 2 0.00011% 
22,000

0.00011% 
22,000 -

คู่สมรส
0.00039% 

80,000
0.00039% 

80,000 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
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ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อ
ณ 2 ม.ค. 58

ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท
ณ 31 ธ.ค. 58

ทุนชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บ�ท จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
สัดส่วนก�รถือหุ้น/ จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น/ จำ�นวนหุ้น

4

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์
0.00129% 
264,478

0.00129% 
264,478 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
0.00145% 
295,580

0.00145% 
295,580 -

คู่สมรส
0.00008% 

15,900
0.00008% 

15,900 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7

นายประเวศ อัศวดากร
0.00060% 
123,600

0.00060% 
123,600 -

คู่สมรส
0.00012% 

25,000
0.00012% 

25,000 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8

นางสาวมนวิภา จูภิบาล - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

9

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล
0.00045% 

92,721
0.00045% 

92,721
-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

10

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
0.00031% 

63,292
0.00031% 

63,292
-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

11

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
0.00000% 

1
0.00000% 

1 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

12

นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์
0.00226% 
462,109

0.00226% 
462,109 -

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

13

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
0.00103% 
210,440

0.00103% 
210,440

-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

14

นายชลอ ภาณุตระกูล - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

15

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
0.00005% 

10,579
0.00005% 

10,579
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

16

นายทฤษฎี วัฒนางกูร
0.00174% 
355,866

0.00174% 
355,866

-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

17

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
0.00063% 
129,351

0.00063% 
129,351

-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

18

นายวิชิต นิตยานนท์
0.00163% 
333,394

0.00163% 
333,394

-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

19

นายบุญเดช ภูริยากร
0.00174% 
355,801

0.00174% 
355,801

-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

20

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
0.00031% 

64,320
0.00031% 

64,320
-

คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

ผู้บริห�รครบว�ระระหว่�งปี

21

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 3 - - -
คู่สมรส - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

หมายเหตุ :
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จำานวน 1,000,000 หุ้น
2.  นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
3. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง พ้นจากตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 137รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRPC
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002567
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,475,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 20,434,419,246 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,434,419,246 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท

สำ�นักง�นใหญ่และโรงง�น 
เลขท่ี 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813
สำ�นักง�นกรุงเทพฯ 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7001

เว็บไซต์ www.irpc.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี นายวิเชียร กิ่งมนตรี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 
179/74-80 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร ์
ชั้น15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120 
โทรศัพท์ 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2299 1111
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ  ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 7,869,694,600 38.51

2. ธนาคารออมสิน 1,950,000,000 9.54

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 843,201,590 4.13

4. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 504,906,708 2.47

5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  282,768,946 1.38

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 231,625,478 1.13

7. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี)  207,586,900 1.02

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  183,546,841 0.90

9. กองทุนเปิดไทยแวลูโฟกัสอิควิตี้ ปันผล 168,404,900 0.82

10. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

132,494,000 0.65

การถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558  หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำานวนร้อยละ 9.86 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำาไรสุทธิเทียบกับ 
งบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

(ร้อยละ)
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ลำาดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

1 บริษัท ไทย เอบีเอส จำ�กัด
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6750 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์

99.99 625

2 บริษัท ไออ�ร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์ 0 2649 7511 โทรสาร 0 2649 7550 
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติก 
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

59.94 10

3 บริษัท น้ำ�มัน ไออ�ร์พีซี จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/6688 
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามัน

99.99 2,000

4 บริษัท รักษ์ป่�สัก จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/6688 
ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล 
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

99.99 30

5 บริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6702 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายโพลีออล

99.99 300

6 บริษัท ไออ�ร์พีซี พีซีซี จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6702 
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกลุ่มโพลิยูริเทน 
หมายเหตุ : กิจการร่วมค้าของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

49.99 10 

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
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ลำาดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

7 บริษัท เทคโนโลยี ไออ�ร์พีซี จำ�กัด 
ที่อยู่ :  309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง 
  จังหวัดระยอง  
  โทรศัพท์ 0 3889 9130-2 โทรสาร 0 3889 9130-2 ต่อ 301 
ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนอาชีวะ

99.99 750

8 บริษัท ไออ�ร์พีซี คลีน พ�วเวอร์ จำ�กัด 
ที่อยู่ :  299 หมู่ 5 ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา  

48.99 2,336

9 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มห�ชน) 
ที่อยู่ :  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 
   ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
   โทรศัพท์ 0 2206 9300 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

25.00 10,739

10 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด 
ที่อยู่ :  555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4-5 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 0 2140 2000 
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

20.00 150

11 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด 
ที่อยู่ :  2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำาบลบางแก้ว 
  อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  โทรศัพท์ 0 2338 6100 โทรสาร 0 3862 1602 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแก๊สอะเซทิลีน

13.04 115

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน
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 สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
 คำอธิบายและว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ
 ภาวะตลาดและแนวโน�มอุตสาหกรรม
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 การบร�หารทรัพยากรบุคคล
 การว�จัยและพัฒนาเพ�่อความเป�นเลิศ
 ทิศทางการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ� ผลประโยชน�ส�วนเพ่ิม (Incremental Margin) โดยจะทำควบคู�
ไปกับการพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organizational Health) เพ่ือ
ให�มั่นใจว�าองค�กรจะสามารถรักษาระดับข�ดความสามารถ
ในการแข�งขันได�อย�างย่ังยืน (Getting to the top and staying 
there)

นอกจากการบร�หารจัดการธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี มุ�งสร�างความเป�นเลิศในกระบวนการทำงาน และ
การบร�หารสายโซ�อุปทานให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยตระหนัก
ถึงการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และลดผลกระทบท่ีมีต�อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล�อมแล�ว ในป� 2558 บร�ษัทฯ ยังให�ความ
สำคัญอย�างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธ�ภาพ
สูงสุด เพื่อเป�นพื้นฐานของการเติบโตด�วยความแข็งแกร�ง
ของตัวบุคลากรเอง ควบคู�ไปกับวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็ง
และมีพลังผลักดันให�ผู�บร�หารและพนักงานก�าวไปในทิศทาง
เดียวกันอย�างถูกต�องเหมาะสม ในป�น้ี บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช� 
i SPIRIT เป�นค�านิยมองค�กรเพ่ือให�พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงความเป�นเจ�าของ และมีความรับผิดชอบองค�กรร�วมกัน 
(i = individual ownership) ผนวกกับ SPIRIT ท่ีสะท�อนถึง
ค�านิยมร�วมของกลุ�ม ปตท. ในการเป�นทั�งคนเก�งและคนดี 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�า การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล�อม เป�นรากฐานของการเติบโต
อย�างย่ังยืน และความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�เสีย ทั�งผู�ถือหุ�น 
ลูกค�า คู�ค�า ชุมชน และพนักงาน เป�นผลสะท�อนกลับท่ีบร�ษัทฯ 
ได�ใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให�สามารถสร�าง
มูลค�าเพิ่มร�วมกันได�สูงสุด นอกจากนั�นการสื่อสารเผยแพร�
ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน สื่อมวลชน และ
สาธารณชนให�ได�รับทราบอย�างต�อเนื่องและเพียงพอในการ
ตัดสินลงทุน ก็เป�นส่ิงท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินการต�อเน่ืองมาตลอด 
โดยในป� 2558 น้ี ไออาร�พีซ�ได�รับรางวัลด�านความย่ังยืนจาก
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (Thailand Sustainability 
Investment Awards 2015) 

สำหรับความก�าวหน�าด�านโครงการลงทุนของบร�ษัทฯ โครงการ
เพิ่มมูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาดหร�อโครงการ UHV เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำมันหนักที่มีมูลค�าต่ำให�เป�นผลิตภัณฑ�
มูลค�าสูง โดยผลิตภัณฑ�หลัก ได�แก� โพรพิลีน ที่เพิ่มข�้น
320,000 ตันต�อป� ป�จจุบันการก�อสร�างแล�วเสร็จอยู�ในช�วง
ทดสอบและเตร�ยมความพร�อมสำหรับการป�อนวัตถุดิบอย�าง
ปลอดภัย โดยคาดว�าจะสามารถดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�
ได�ในไตรมาสแรกของป� 2559 สำหรับโครงการขยายกำลัง
การผลิตโพลิโพรพิลีนจำนวน 300,000 ตันต�อป� เร�่มการ
ก�อสร�างในเดือนพฤษภาคม 2558 กำหนดแล�วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3 ป� 2560 บร�ษัทฯ ได�จัดหาเง�นกู�ระยะยาวใน
สกุลเง�นบาท จำนวน 4,000 ล�านบาท ระยะเวลา 8 ป� เพ่ิมเติม
สำหรับใช�ในโครงการลงทุนและจัดหาวงเง�นกู �ระยะสั �น
เพ่ือบร�หารจัดการสภาพคล�องทางการเง�นนอกจากนั�นบร�ษัทฯ 
ยังได�รับชำระหนี ้ของบร�ษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส� จำกัด 
(มหาชน) เป�นเง�น 3,878 ล�านบาท อันเป�นผลจากการยุติคดี
ทั�งหมดกับกลุ�มผู�บร�หารเดิมตั�งแต�เดือนกันยายน 2557

นอกจากโครงการลงทุนต�างๆ แล�ว บร�ษัทฯ ยังมีกลยุทธ�
สร�างความสำเร็จด�วยการว�จัยพัฒนาผลิตภัณฑ�เกรดพิเศษที่
มีมูลค�าเพ่ิม โดยกำหนดงบประมาณลงทุนเพ่ือการน้ี ร�อยละ 1 
ของรายได�ธุรกิจป�โตรเคมีในป� 2559 และจะเพ่ิมข�น้ในแต�ละ
ป�จนถึงระดับ 2-3% ใกล�เคียงกับบร�ษัทชั�นนำของโลก รวม
ทั�งเพิ่มบุคลากรด�านว�จัยให�มีสัดส�วนนักว�จัยเพิ่มข�้น เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และ
สร�างมูลค�าเพิ่มเช�งพาณิชย�ต�อไป

ในป� 2558 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ประสบความ
สำเร็จในการดำเนินธุรกิจได�สูงกว�าเป�าหมาย โดยสามารถทำ
กำไรสุทธ�ได�ถึง 9,402 ล�านบาท จากการสร�างความเข�มแข็ง
ของธุรกิจหลักตามกลยุทธ� “Strengthen Core Business” 
โดยเฉพาะความสำเร็จของโครงการ DELTA ท่ีเสร�มให�บร�ษัทฯ 
มีผลประโยชน�เพิ่มมากข�้นอย�างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จใน
ป�นี้จ�งเป�นพลังให�ทั�งผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทฯ เร�ง
ดำเนินการต�อยอดความสำเร็จให�สูงข�น้อย�างไม�หยุดยั�ง ภายใต�
การส�งเสร�มและสนับสนุนอย�างดีย่ิงของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
และท�านผู�ถือหุ�น

โครงการ EVEREST คือโครงการที่จะช�วยต�อยอดความ
สำเร็จนั�น เป�ดตัวข�น้เม่ือปลายป� 2558 มีช�วงเวลาดำเนินการ
ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษาชั�นนำของโลกประมาณ 2 ป� ด�วย
เป�าหมายที่จะทำให�บร�ษัทฯ สามารถบรรลุว�สัยทัศน� “บร�ษัท
ป�โตรเคมีชั�นนำของเอเช�ย ภายในป� 2563” โดยมีเป�าหมาย
ให�ผลตอบแทนการลงทุนในรูป ROIC สูงกว�า 14% ซ�ง่ต�อง
ทำ EBITDA ให�ได�ราว 29,000 ล�านบาท ใกล�เคียงกับความสูง
ของยอดเขาเอเวอร�เรสต�ที่ระดับ 29,029 ฟุต โครงการนี้มี
วัตถุประสงค�ในการว�เคราะห�หาแนวทางเพ่ิมประสิทธ�ภาพใน
การสร�างกำไร ลดค�าใช�จ�าย การวางแผน และการบร�หาร
จัดการท่ัวทั�งองค�กร โดยเป�าหมายนับจากป�จจุบันจะเพ่ิมข�น้
เป�นระยะๆ เช�นเดียวกับการป�นยอดเขาเอเวอร�เรสต� ท่ีต�องใช�
ความรู� ความสามารถ ความอุตสาหะ พละกำลัง ทั�งกำลังกาย 
กำลังใจ และการสนับสนุนจากเพื่อนร�วมทาง ในการสร�าง

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

ในโอกาสนี้  ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการ

บร�ษัทฯ รวมถึงลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน และ

ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยส�งเสร�ม สนับสนุน และให�ความเช่ือม่ัน

ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงาน

ทุกคนที่ให�ความร�วมมือ ร�วมใจ ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ 

ผมมีความเช่ือม่ันว�าจะสามารถนำองค�กรไออาร�พ�ซีของเราให�บรรลุ

เป�าหมายตามแผนงานท่ีวางไว� เพ�อ่ความเจร�ญก�าวหน�าอย�างม่ันคง

ได�อย�างแน�นอน
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ� ผลประโยชน�ส�วนเพ่ิม (Incremental Margin) โดยจะทำควบคู�
ไปกับการพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organizational Health) เพ่ือ
ให�มั่นใจว�าองค�กรจะสามารถรักษาระดับข�ดความสามารถ
ในการแข�งขันได�อย�างย่ังยืน (Getting to the top and staying 
there)

นอกจากการบร�หารจัดการธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี มุ�งสร�างความเป�นเลิศในกระบวนการทำงาน และ
การบร�หารสายโซ�อุปทานให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยตระหนัก
ถึงการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และลดผลกระทบท่ีมีต�อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล�อมแล�ว ในป� 2558 บร�ษัทฯ ยังให�ความ
สำคัญอย�างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธ�ภาพ
สูงสุด เพื่อเป�นพื้นฐานของการเติบโตด�วยความแข็งแกร�ง
ของตัวบุคลากรเอง ควบคู�ไปกับวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็ง
และมีพลังผลักดันให�ผู�บร�หารและพนักงานก�าวไปในทิศทาง
เดียวกันอย�างถูกต�องเหมาะสม ในป�น้ี บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช� 
i SPIRIT เป�นค�านิยมองค�กรเพ่ือให�พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงความเป�นเจ�าของ และมีความรับผิดชอบองค�กรร�วมกัน 
(i = individual ownership) ผนวกกับ SPIRIT ท่ีสะท�อนถึง
ค�านิยมร�วมของกลุ�ม ปตท. ในการเป�นทั�งคนเก�งและคนดี 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�า การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล�อม เป�นรากฐานของการเติบโต
อย�างย่ังยืน และความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�เสีย ทั�งผู�ถือหุ�น 
ลูกค�า คู�ค�า ชุมชน และพนักงาน เป�นผลสะท�อนกลับท่ีบร�ษัทฯ 
ได�ใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให�สามารถสร�าง
มูลค�าเพิ่มร�วมกันได�สูงสุด นอกจากนั�นการสื่อสารเผยแพร�
ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน สื่อมวลชน และ
สาธารณชนให�ได�รับทราบอย�างต�อเนื่องและเพียงพอในการ
ตัดสินลงทุน ก็เป�นส่ิงท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินการต�อเน่ืองมาตลอด 
โดยในป� 2558 น้ี ไออาร�พีซ�ได�รับรางวัลด�านความย่ังยืนจาก
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (Thailand Sustainability 
Investment Awards 2015) 

สำหรับความก�าวหน�าด�านโครงการลงทุนของบร�ษัทฯ โครงการ
เพิ่มมูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาดหร�อโครงการ UHV เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำมันหนักที่มีมูลค�าต่ำให�เป�นผลิตภัณฑ�
มูลค�าสูง โดยผลิตภัณฑ�หลัก ได�แก� โพรพิลีน ที่เพิ่มข�้น
320,000 ตันต�อป� ป�จจุบันการก�อสร�างแล�วเสร็จอยู�ในช�วง
ทดสอบและเตร�ยมความพร�อมสำหรับการป�อนวัตถุดิบอย�าง
ปลอดภัย โดยคาดว�าจะสามารถดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�
ได�ในไตรมาสแรกของป� 2559 สำหรับโครงการขยายกำลัง
การผลิตโพลิโพรพิลีนจำนวน 300,000 ตันต�อป� เร�่มการ
ก�อสร�างในเดือนพฤษภาคม 2558 กำหนดแล�วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3 ป� 2560 บร�ษัทฯ ได�จัดหาเง�นกู�ระยะยาวใน
สกุลเง�นบาท จำนวน 4,000 ล�านบาท ระยะเวลา 8 ป� เพ่ิมเติม
สำหรับใช�ในโครงการลงทุนและจัดหาวงเง�นกู �ระยะสั �น
เพ่ือบร�หารจัดการสภาพคล�องทางการเง�นนอกจากนั�นบร�ษัทฯ 
ยังได�รับชำระหนี ้ของบร�ษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส� จำกัด 
(มหาชน) เป�นเง�น 3,878 ล�านบาท อันเป�นผลจากการยุติคดี
ทั�งหมดกับกลุ�มผู�บร�หารเดิมตั�งแต�เดือนกันยายน 2557

นอกจากโครงการลงทุนต�างๆ แล�ว บร�ษัทฯ ยังมีกลยุทธ�
สร�างความสำเร็จด�วยการว�จัยพัฒนาผลิตภัณฑ�เกรดพิเศษที่
มีมูลค�าเพ่ิม โดยกำหนดงบประมาณลงทุนเพ่ือการน้ี ร�อยละ 1 
ของรายได�ธุรกิจป�โตรเคมีในป� 2559 และจะเพ่ิมข�น้ในแต�ละ
ป�จนถึงระดับ 2-3% ใกล�เคียงกับบร�ษัทชั�นนำของโลก รวม
ทั�งเพิ่มบุคลากรด�านว�จัยให�มีสัดส�วนนักว�จัยเพิ่มข�้น เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และ
สร�างมูลค�าเพิ่มเช�งพาณิชย�ต�อไป

ในป� 2558 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ประสบความ
สำเร็จในการดำเนินธุรกิจได�สูงกว�าเป�าหมาย โดยสามารถทำ
กำไรสุทธ�ได�ถึง 9,402 ล�านบาท จากการสร�างความเข�มแข็ง
ของธุรกิจหลักตามกลยุทธ� “Strengthen Core Business” 
โดยเฉพาะความสำเร็จของโครงการ DELTA ท่ีเสร�มให�บร�ษัทฯ 
มีผลประโยชน�เพิ่มมากข�้นอย�างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จใน
ป�นี้จ�งเป�นพลังให�ทั�งผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทฯ เร�ง
ดำเนินการต�อยอดความสำเร็จให�สูงข�น้อย�างไม�หยุดยั�ง ภายใต�
การส�งเสร�มและสนับสนุนอย�างดีย่ิงของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
และท�านผู�ถือหุ�น

โครงการ EVEREST คือโครงการที่จะช�วยต�อยอดความ
สำเร็จนั�น เป�ดตัวข�น้เม่ือปลายป� 2558 มีช�วงเวลาดำเนินการ
ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษาชั�นนำของโลกประมาณ 2 ป� ด�วย
เป�าหมายที่จะทำให�บร�ษัทฯ สามารถบรรลุว�สัยทัศน� “บร�ษัท
ป�โตรเคมีชั�นนำของเอเช�ย ภายในป� 2563” โดยมีเป�าหมาย
ให�ผลตอบแทนการลงทุนในรูป ROIC สูงกว�า 14% ซ�ง่ต�อง
ทำ EBITDA ให�ได�ราว 29,000 ล�านบาท ใกล�เคียงกับความสูง
ของยอดเขาเอเวอร�เรสต�ที่ระดับ 29,029 ฟุต โครงการนี้มี
วัตถุประสงค�ในการว�เคราะห�หาแนวทางเพ่ิมประสิทธ�ภาพใน
การสร�างกำไร ลดค�าใช�จ�าย การวางแผน และการบร�หาร
จัดการท่ัวทั�งองค�กร โดยเป�าหมายนับจากป�จจุบันจะเพ่ิมข�น้
เป�นระยะๆ เช�นเดียวกับการป�นยอดเขาเอเวอร�เรสต� ท่ีต�องใช�
ความรู� ความสามารถ ความอุตสาหะ พละกำลัง ทั�งกำลังกาย 
กำลังใจ และการสนับสนุนจากเพื่อนร�วมทาง ในการสร�าง

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

ในโอกาสนี้  ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการ

บร�ษัทฯ รวมถึงลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน และ

ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยส�งเสร�ม สนับสนุน และให�ความเช่ือม่ัน

ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงาน

ทุกคนที่ให�ความร�วมมือ ร�วมใจ ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ 

ผมมีความเช่ือม่ันว�าจะสามารถนำองค�กรไออาร�พ�ซีของเราให�บรรลุ

เป�าหมายตามแผนงานท่ีวางไว� เพ�อ่ความเจร�ญก�าวหน�าอย�างม่ันคง

ได�อย�างแน�นอน
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร

บทสรุปผู้บริหาร

หน่วย 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายสุทธิ (1) ล้านบาท 199,595 272,968 (27%)
กำาไรข้ันตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market GIM) ล้านบาท 32,156 15,788 104%

USD/bbl 13.99 7.63 83%
กำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ล้านบาท 28,741 7,238 297%

USD/bbl 12.50 3.49 258%
EBITDA ล้านบาท 17,033 (1,402) 1,315%
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ ล้านบาท 9,402 (5,235) 280%

ในปี 2558 ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ เตบิโตขึน้อยา่งมาก 
โดยมีผลกำาไรสทุธ ิ9,402 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทนุสทุธใินปี 
2557 จำานวน 5,235 ล้านบาท กำาไรเพ่ิมขึน้ 14,637 ลา้นบาท 
โดยมีสาเหตหุลักจากธรุกจิโรงกล่ันมีสว่นตา่งราคาผลติภัณฑ์
เพ่ิมขึน้ ซ่ึงสว่นใหญ่เกดิจากตน้ทนุน้ำามันดิบและเชือ้เพลิงทีใ่ช้
ในการผลติปรบัตวัลดลงตามราคาน้ำามันดิบ โดยราคาน้ำามัน
ดิบปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 47 ธุรกิจน้ำามันหล่อลื่น
พ้ืนฐานปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยางมะตอย เนื่องจากความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศปรบัตวัสงูขึน้จากนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาล และธุรกิจปิโตรเคมีกลุ่มโพลิโอเลฟินส์
มีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำาไร
ขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market GIM อยู่
ที่ 32,156 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16,368 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.36 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้การดำาเนินการตาม
กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรภายใต้โครงการ
เดลตา้สามารถลดค่าใชจ่้ายและสรา้งผลกำาไรได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แม้ว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำามันสุทธิและ
การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์น้ำามันรวม 3,415 ล้านบาท 
และบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง 1,288 ล้านบาท ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เนื่อง
จากบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำานวน 
403 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำาหรับรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำา (Non recurring items)  
ในปี 2558 ประกอบด้วย กำาไรจากการกลับรายการ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 2,823 ล้านบาท เป็นผลจาก
บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของ 
บรษิทัฯ ได้ขายทีดิ่นผา่นเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์และนำาเงิน
มาจ่ายชำาระหนี้คืนบริษัทฯ จำานวน 3,878 ล้านบาท และด้าน
การดำาเนนิการเรือ่งประกนัภัยกรณเีหตเุพลิงไหม้ บรษิทัฯ ได้
รบัค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภัยเพ่ิมเตมิในปี 2558 
จำานวน 1,305 ล้านบาท รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 
3,015 ล้านบาท 

ผลการดำาเนินงาน

1	 ผลการดำาเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

1.1	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
สถานการณ์ตลาดน้ำามัน

สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในปี 2558 เฉล่ียอยู่ที่ 50.91 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2557 เฉลี่ยที่ 96.61 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ปรบัตวัลดลง 45.70 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะอุปทานน้ำามันดิบที่
ล้นตลาดจากปริมาณการผลิตของแหล่งผลิตน้ำามันดิบจาก
หินดินดานของสหรัฐฯ (US Shale Oil) ยังอยู่ในระดับสูง 
และกลุ่มโอเปคและนอกโอเปคยังคงรักษาระดับการผลิต
เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งผลกระทบจากการประกาศ
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น

หมายเหตุ:  (1) รายได้จากการขายสุทธิ ไม่รวมภาษีสรรพสามิต
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ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

(ราคาเฉลี่ย) 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
น้ำามันดิบดูไบ (USD/bbl) 50.91 96.61 (47%)
น้ำามันเชื้อเพลิง	(USD/bbl)    
 แนฟทา – น้ำามันดิบดูไบ 1.7 (2.3) 177%
 ULG95 – น้ำามันดิบดูไบ 18.3 14.3 28%
 Gas Oil 0.05%S – น้ำามันดิบดูไบ 13.7 16.1 (15%)
 FO180 3.5%S – น้ำามันดิบดูไบ (5.0) (8.3) 40%
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน	(USD/MT)    
 500SN - FO180 3.5%S 438 495 (12%)
 150BS - FO180 3.5%S 777 665 17%
 Asphalt - FO180 3.5%S 55 (32) 272%

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและวัตถุดิบท่ีสำาคัญในปี 2558 เทียบกับปี 2557 
มีดังน้ี

• ส่วนต่างราคาแนฟทากับราคาน้ำามันดิบดูไบเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 177 เนื่องจากอุปสงค์ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากความ
ต้องการใช้เพ่ือนำามาผลิตเป็นน้ำามันเบนซินและจากอุปสงค์ 
ที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานปิโตรเคมี

• สว่นตา่งราคาน้ำามันเบนซิน (ULG95) กบัราคาน้ำามันดิบ 
ดูไบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 เนื่องจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้น
จากราคาน้ำามันเบนซินที่อยู่ในระดับต่ำา รวมทั้งการปิดซ่อม
บำารุงตามแผนและการปิดซ่อมบำารุงอย่างกะทันหันของ 
โรงกลั่นในอเมริกา 

• ส่วนต่างราคาน้ำามันดีเซล (Gasoil 0.05%S) กับราคา
น้ำามันดิบดูไบลดลงรอ้ยละ 15 เนือ่งจากอุปทานทีป่รบัเพ่ิมขึน้ 
โดยเฉพาะจากจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง ในขณะที่
อุปสงค์ค่อนข้างเบาบางเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีอบอุ่นกว่าปกติ

สำาหรับแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในปี 2559 ยังคง
ถกูกดดันจากภาวะอุปทานจากทัว่โลกทีอ่ยูใ่นระดับสงู ทัง้จาก
กลุ่มโอเปคที่ยังไม่มีการปรับลดโควต้าการผลิต และผู้ผลิต

นอกกลุม่โอเปคทีย่งัคงการผลติระดับสงู ประกอบกบัสหรฐัฯ 
มีการยกเลิกการห้ามส่งออกน้ำามันเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี 

• ส่วนต่างราคาน้ำามันเตากับราคาน้ำามันดิบดูไบเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 40 เนื่องจากอุปสงค์ที่ปรับเพิม่ขึ้นจากราคาที่ปรบัลด
ลงตามราคาน้ำามันดิบกระตุ้นให้มีความต้องการใช้มากขึ้น 

• ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืน (500 SN) 
กับราคาน้ำามันเตาลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากอุปสงค์ที่ปรับ
ตัวลดลงจากการทดแทนของน้ำามันหล่อลื่น Group II

• ส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคาน้ำามันเตาเพ่ิมข้ึนสูงมาก
ถึงร้อยละ 272 เนื่องจากราคาน้ำามันเตาซึ่งเป็นวัตถุดิบปรับ
ตัวลดลงตามราคาน้ำามันดิบ ขณะท่ีราคายางมะตอยทรงตัว
จากความต้องการใช้ในภูมิภาค อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย
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ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์	
ปริมาณขาย 
(ล้านบาร์เรล)

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท)

2558 2557 2558 2557

น้ำามันเชื้อเพลิง 54.00 49.78 122,279 177,550
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 8.09 7.91 21,016 28,107
รวม 62.09 57.69 143,295 205,657

ในปี 2558 ปรมิาณการกล่ันรวมอยูท่ี ่66.62 ล้านบารเ์รล คิด
เป็น 183 พันบารเ์รลตอ่วนั โดยมีอัตราการใชก้ำาลงัการผลิตอยูท่ี่ 
รอ้ยละ 85 เพ่ิมขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 6 เนือ่งจากในเดือนเมษายน 
2558 หน่วย VGOHT กลับมาเดินเครื่องตามปกติ สำาหรับ 

หมายเหตุ: กำาลังการกลั่นน้ำามันดิบ 215,000 บาร์เรลต่อวัน

สำาหรับปี 2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขายสุทธิ
จำานวน 143,295 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่จำานวน 205,657 
ล้านบาท ลดลง 62,362 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 สาเหตุหลัก 
จากราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงร้อยละ 38 ตาม

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2558 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

น้ำามันเชื้อเพลิง 65% 35% 68% 32%
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 39% 61% 34% 66%
	รวม 62% 38% 63% 37%

วัตถุดิบนำาเข้ากลั่นและกำาลังการผลิต

ปิโตรเลียม 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
น้ำามันดิบนำาเข้ากลั่น

 ล้านบาร์เรล 66.62 62.81 6%
 พันบาร์เรลต่อวัน 183 172 6%
อัตราการใช้กำาลังการผลิต

 โรงกลั่นน้ำามัน 85% 80% 6%
 โรงน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 103% 82% 25%

โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานอัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ  
103 เพิม่ขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2557 เนือ่งจากหนว่ยปรับปรงุ
คณุภาพน้ำามนัเตา VGOHT ไดเ้ดนิเครือ่งตามปกต ิประกอบ
กับความต้องการยางมะตอยปรับตัวเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำามันดิบที่ปรับลดลง ขณะที่ปริมาณขายรวม 62.09 
ล้านบาร์เรล เทียบกับปีก่อนที่ 57.69 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้น 
4.40 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

สำาหรับปี 2558 สัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกของ 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมอยู่ที่ร้อยละ 62 : 38 ใกล้เคียงกับ 

ปีที่ผ่านมาโดยการขายส่งออกส่วนใหญ่เป็นการขายไป 
ยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว 
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กำาไรขั้นต้นจากการผลิต	(Gross	Refinery	Margin)

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล

2558 2557 2558 2557
น้ำามันเชื้อเพลิง 8,989  3,018 3.91 1.46
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 5,257  3,111 2.29 1.50
Market	GRM 14,246 6,129 6.20 2.96

กำาไร/(ขาดทุน) จากสต๊อกน้ำามันสุทธิ (2,359) (6,399) (1.03) (3.10)
Accounting	GRM 11,887 (270) 5.17 (0.14)

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GRM) 
สำาหรับปี 2558 อยู่ที่ 14,246 ล้านบาท หรือ 6.20 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 8,117 ล้าน
บาท หรือ 3.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยธุรกิจโรงกลั่น
มีกำาไรเพิ่มขึ้น 2.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุหลัก
เกิดจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนน้ำามัน
ดิบและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตลดลงจากราคาน้ำามันดิบที่
ปรับลดลง ขณะที่ธุรกิจน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานมีกำาไรเพิ่มขึ้น 
0.79 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุหลักเกิดจากส่วนต่าง
ราคาของยางมะตอยกับน้ำามันเตา ปรับสูงขึ้นมากจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ไทย ที่ได้แรงหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบที่สำาคัญมีดังนี้

(ราคาเฉลี่ย) 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
แนฟทา (USD/MT) 491 861 (43%)
โอเลฟินส์	(USD/MT)

 เอทิลีน – แนฟทา 613 534 15%
 HDPE – เอทิลีน 261 159 64%
 HDPE – แนฟทา 874 693 26%
 โพรพิลีน – แนฟทา 283 384 (26%)
 PP – โพรพิลีน 384 291 32%
  PP – แนฟทา 667 675 (1%)

1.2	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเลียมมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำามันสุทธิ 2,359  
ล้านบาท หรือ 1.03 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยแบ่งเป็น 
ขาดทุนจากสต๊อกน้ำามัน 3,488 ล้านบาท หรือ 1.52  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล กำาไรจากการกลับรายการ  
LCM จำานวน 2,305 ล้านบาท หรือ 1.00 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล และขาดทุนจาก Oil Hedging จำานวน 1,176 
ล้านบาท หรือ 0.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทำาให้มีกำาไร
ขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GRM) อยู่ที่ 
11,887 ล้านบาท หรือ 5.17 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2557 จำานวน 12,157 ล้านบาท หรือ 5.31 เหรียญ 
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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• ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (HDPE/
PP) กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ทรงตัวอยู่ใน
ระดับสงูจากอุปทานทีต่งึตวั ในขณะทีร่าคาแนฟทาปรบัลดลง 
ร้อยละ 43 ตามราคาน้ำามันดิบที่ปรับลดลง สำาหรับส่วนต่าง
ราคา PP กับแนฟทาอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

• สว่นตา่งราคากลุม่อะโรเมตกิส ์(โทลูอีนและมิกซ์ไซลนี)  
กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคาโทลูอีนกับแนฟทาลดลง

(ราคาเฉลี่ย) 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
อะโรเมติกส์	(USD/MT)

 เบนซีน – แนฟทา 194 354 (45%)
 โทลูอีน – แนฟทา 170 179 (5%)
 มิกซ์ไซลีน – แนฟทา 210 168 25%
สไตรีนิคส์	(USD/MT)

 SM – แนฟทา 610 672 (9%)
 ABS – แนฟทา 973  1,027 (5%)
 ABS – SM 363 354 3%
 PS (GPPS) – แนฟทา 776 827 (6%)
 PS (GPPS) – SM 166 165 1%

ร้อยละ 5 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำา
จากความต้องการที่ลดลง สำาหรับส่วนต่างราคามิกซ์ไซลีน 
กับแนฟทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากอุปทานที่ตึงตัว

• สว่นตา่งราคากลุม่ผลิตภัณฑโ์พลิสไตรนีคิส ์(ABS/PS) 
กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทาลดลง
ร้อยละ 5 และส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาลดลงร้อยละ 6 
เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิจนีทีช่ะลอตวัเป็นปัจจัยทำาใหอุ้ปสงค์
ลดลง

กำาลังการผลิตปิโตรเคมี

อัตราการใช้กำาลังการผลิต 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
1. กลุ่มโอเลฟินส์ 90% 88% 3%
2. กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 91% 90% 1%

ปี 2558 อัตรากำาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์
อยู่ที่ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 เนื่องจากหน่วย 
PRP หยุดผลิต เป็นผลจากขาดวัตถุดิบโพรพิลีนจากหน่วย 
Deep Catalytic Cracking (DCC) ซึ่งหยุดดำาเนินการ

ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 
ปริมาณขาย	(พันตัน) มูลค่าขาย	(ล้านบาท)

2558 2557 2558 2557

1. กลุ่มโอเลฟินส์  791 720  30,794  35,311 
2. กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์  633 597  22,317  28,542 

รวม 1,424 1,317  53,111 63,853 

เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ท่ี VGOHT สำาหรับกลุ่มอะโรเมติกส์
และสไตรีนิคส์ อัตรากำาลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 91 ซึ่งอยู่ใน 
ระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สำาหรบัปี 2558 กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายสทุธิ
จำานวน 53,111 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 10,742 
ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์

ปรบัลดลงรอ้ยละ 25 ตามราคาน้ำามันดิบทีป่รบัตวัลดลง ขณะ
ทีมี่ปรมิาณการขายรวม 1,424 พันตนั เทยีบกบัปีกอ่นเพ่ิมขึน้ 
107 พันตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
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สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

1. กลุ่มโอเลฟินส์ 67% 33% 68% 32%
2. กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 47% 53% 50% 50%

รวม 58% 42% 59% 41%

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล

2558 2557 2558 2557

1. กลุ่มโอเลฟินส์ 10,903 5,155 4.74 2.49
2. กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 4,517  2,068 1.93 1.00
Market	PTF 15,420 7,223 6.71 3.49

กำาไร/(ขาดทุน) จากสต๊อกสุทธิ (1,057) (2,151) (0.46) (1.04)
Accounting	PTF 14,364 5,072 6.25 2.45

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีสำาหรับปี 2558 มี
สดัสว่นการขายในประเทศและสง่ออกในอัตรา 58 : 42 เทยีบ
กับปี 2557 สัดส่วนการขายส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยการ

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด	(Product	to	Feed	Margin,	PTF)

สำาหรับปี 2558 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market PTF) ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 
15,420 ล้านบาท หรือ 6.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 8,197 ล้านบาท หรือ 3.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล โดยกลุ่มโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 2.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล และกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 0.93 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างราคาโพลิเมอร์กับ

ขายสง่ออกสว่นใหญ่เป็นการขายไปยงัประเทศญ่ีปุ่น สงิคโปร ์
และฮ่องกง

วัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น และจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางดา้นการผลิตและการตลาดภายใต้โครงการเดลต้า ขณะ
ทีมี่ขาดทนุจากสตอ๊กสทุธริวม LCM จำานวน 1,057 ล้านบาท 
หรือ 0.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทำาให้มีกำาไรขั้นต้นจาก
การผลิตทางบญัช ี(Accounting PTF) อยูท่ี ่14,364 ล้านบาท 
หรอื 6.25 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 9,292 ล้านบาท 
หรือ 3.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2557 
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อัตราการใช้กำาลังการผลิต รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)

2558 2557 เปลี่ยนแปลง 2558 2557 เปลี่ยนแปลง
ไฟฟ้า 75% 77% (3%)  1,924  2,076 (7%)
ไอน้ำา 78% 78% 0%  1,107  1,150 (4%)
อื่นๆ  158  232 (32%)
รวม	 3,189 3,458 (8%)

กำาลงัการผลิตไฟฟา้และรายไดจ้ากการขาย

1.3	 กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจ
สาธารณูปโภคอยู่ที่ 3,189 ล้านบาท ลดลง 269 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักจากราคาขายต่อหน่วยปรับ
ลดลงตามราคาต้นทุนวัตถุดิบ โดยลูกค้าของกลุ่มธุรกิจ

สาธารณปูโภคสว่นใหญ่เป็นบรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี สำาหรับอตัราการผลิตไฟฟ้าในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 
75 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3 สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าหยุด
ซ่อมบำารุงประจำาปี

2.	 ผลการดำาเนินงานรวม

2.1	 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด	(Market	Gross	Integrated	Margin)

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล

2558 2557 2558 2557

ปิโตรเลียม (GRM) 14,246 6,129 6.20 2.96
ปิโตรเคมี (PTF) 15,420 7,223 6.71 3.49
ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 2,490 2,436 1.08 1.18
Market	GIM 32,156 15,788 13.99 7.63

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคา
ตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 32,156 ล้านบาท หรือ 13.99 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2557 ที่ 15,788 ล้าน
บาท หรือ 7.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้น 6.36 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุหลักเกิดจาก 1) ส่วนต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ทำาให้ GIM 

เพิ่มขึ้น 5.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยส่วนต่างที่เพิ่ม
ขึ้นสว่นใหญเ่กดิจากตน้ทนุน้ำามนัดบิและเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการ
ผลิตลดลงตามราคาน้ำามันดิบที่ลดลง และ 2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพาะการผลิตและการตลาด
ภายใต้โครงการเดลต้า ทำาให้ GIM เพิ่มขึ้น 1.05 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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2.2	 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี	(Accounting	Gross	Integrated	Margin)

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล

2558 2557 2558 2557
ปิโตรเลียม (GRM) 11,887 (270) 5.17 (0.14)
ปิโตรเคมี (PTF) 14,364 5,072 6.25 2.45
ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 2,490 2,436 1.08 1.18
Accounting	GIM 28,741 7,238 12.50 3.49

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำามัน 5,208 
ล้านบาท หรือ 2.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่มีกำาไร
จากกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของราคาสินค้าคงเหลือ 
(LCM) จำานวน 2,969 ล้านบาท หรือ 1.29 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล และมีขาดทุนจาก Oil Hedging จำานวน 1,176 
ล้านบาท หรือ 0.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทำาให้บริษัทฯ 
มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) 
อยูท่ี ่28,741 ล้านบาท หรอื 12.50 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
เทยีบกบัปี 2557 ทีมี่กำาไรขัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี7,238 
ล้านบาท หรือ 3.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

3.	 รายได้อื่น

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการท่าเรือและ 
ถงับรรจุผลิตภัณฑ ์และอ่ืนๆ สำาหรบัปี 2558 มีจำานวน 2,643 
ล้านบาท ลดลง 715 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่า
สินไหมทดแทนลดลงจำานวน 405 ล้านบาท และลดลงจาก
เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก

4.	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 13,144 ล้านบาท  
คิดเป็น 5.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปี 2557 
2,249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจาก 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าที่ปรึกษา ค่าซ่อม
บำารุง และเงินบริจาค

5.	 ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสือ่มราคามีจำานวน 5,457 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 247 ลา้นบาท  
เม่ือเทยีบกบังวดเดียวกนัปี 2557 สว่นใหญ่เกดิจากโครงการ
ปรับปรุงและขยายงานที่แล้วเสร็จ

6.	 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ

ต้นทุนทางการเงินสำาหรับปี 2558 มีจำานวน 1,162 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 180 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 
สว่นใหญ่เกดิจากดอกเบีย้จ่ายลดลงจากการบนัทกึเขา้ตน้ทนุ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น

7.	 กำาไร/(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯ มีขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยงัไม่เกดิขึน้
จริง 1,288 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันปี 2557 มีขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 70 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำานวน 
403 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

8.	 กำาไร/(ขาดทุน)	จากการด้อยค่าและจำาหน่ายทรัพย์สิน

ในปี 2558 บรษิทัฯ มีกำาไรจากการด้อยค่าและจำาหนา่ยทรพัยส์นิ
จำานวน 18 ล้านบาท ลดลง 281 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ 
งวดเดียวกันปี 2557 เนื่องจากปี 2557 ได้รับเงินมัดจำาคืน
จากการยกเลิกสัญญาเช่าจำานวน 470 ล้านบาท กำาไรจาก
การขายอาคารพาณิชย์ TPI Plaza จำานวน 65 ล้านบาท และ
กำาไรจากการขายที่ดิน 183 ล้านบาท ขณะที่มีบันทึกด้อยค่า
ทรัพย์สินของหน่วย VGOHT ที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
จำานวน 267 ล้านบาท

9.	 กำาไร/(ขาดทุน)	จากการลงทุน

กำาไรจากการลงทนุลดลง 274 ลา้นบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2557 
สว่นใหญ่เกดิจากสว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่มลดลง

10.	 ค่าใช้จ่ายอื่น	:	กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจำานวน 2,782 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากใน
ไตรมาส 1/2558 บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นลูกหนีข้องบรษิทัฯ ได้จ่ายชำาระเงินคืนหนีส้งูกวา่มูลหนี้
สุทธิจากที่ตั้งค่าเผื่อไว้เป็นจำานวน 2,823 ล้านบาท
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ฐานะการเงิน

1.	สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มีสนิทรพัยร์วม 163,174 
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จำานวน 376 ลา้นบาท เป็นผลจาก

• ลูกหนี้การค้าลดลง 2,250 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 
สว่นใหญ่เกดิจากราคาผลิตภัณฑท์ีป่รบัลดลงตามราคาตลาด 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่
เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือน เป็นจำานวนเงิน 82 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด หรือ 
ร้อยละ 0.04 ของยอดขาย โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้จำานวน 82 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยสำาหรับสิ้นปี 2558 อยู่ที่ 18 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2557 
จำานวน 3 วัน 

• สินค้าคงเหลือลดลง 4,038 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 
เนื่องจากราคาสินค้าคงเหลือปรับลดลงร้อยละ 38 ตามการ
ปรบัลดราคาของน้ำามันดิบ ขณะทีป่รมิาณสนิค้า ณ สิน้ปี 2558 
เทียบกับสิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 7.41 ล้านบาร์เรลเปน็ 8.93 
ล้านบาร์เรล ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำามันดิบที่บริษัทฯ 
เตรยีมเพ่ือนำาเขา้กลัน่เพ่ิมขึน้ โดยมีจำานวนวนัสนิค้าคงเหลือ
เฉลี่ยอยู่ที่ 44 วันลดลงจากสิ้นปี 2557 จำานวน 1 วัน

• สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,870 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 1,567 
ล้านบาท ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืนลดลง 2,125 
ล้านบาท ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1,009 ล้านบาท 
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 303 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 8,534 ล้านบาท หรือ 
รอ้ยละ 7 สาเหตหุลักจากสนิทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่เป็น
งานระหว่างก่อสร้างของโครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑ์
สะอาด (UHV) ในขณะที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำาหน่าย 5,457 ล้านบาท 

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว	สรุปได้ดังนี้

31	ธ.ค.	58 31	ธ.ค.	57 เปลี่ยนแปลง
หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 8,622 7,870 752
หุ้นกู้สกุลเงินบาท 22,623 27,615 (4,992)
เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 5,959 5,765 194
เงินกู้สกุลเงินบาท 16,296 10,694 5,602
	 รวม 53,500 51,944 1,556

หัก ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (4,265) (7,701) 3,436
	 สุทธิ 49,235 44,243 4,992

2.	หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 87,296 
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 
7,598 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจาก

• เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 74 ล้านบาท เนือ่งจากราคาน้ำามันดิบ 
ถัวเฉลี่ยไตรมาส 4/2558 ลดลงมาอยู่ที่ 40.71 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่การซ้ือน้ำามันดิบมีปริมาณ 
เพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 
59 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำานวน 20 วัน

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 7,109 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 53 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 
การเงินลดลง 8,643 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 
587 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 947 ล้านบาท

• เงินกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่
ปีเพ่ิมขึ้น 1,556 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกเงินกู้
ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท ในขณะที่มีการไถ่ถอน
หุ้นกู้สกุลเงินบาทครบกำาหนด 5,000 ล้านบาท จ่ายชำาระคืน
เงินกู้จากสถาบันการเงิน 2,709 ล้านบาท และมีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำานวน 1,253 ล้านบาท  
ตามค่าเงินบาทที่อ่อนลง

• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 1,971 ล้านบาท เกิดจาก
เงินกู้ยืมจาก บมจ. ทีพีไอ อะโรเมติกส์ ลดลง 2,254 ล้าน
บาท ขณะทีร่ายการภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้ 
283 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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3.	ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
75,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
จำานวน 7,974 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำาไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้น 9,402 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท ในขณะที่มีการ
จ่ายเงินปันผล 1,633 ล้านบาท และขาดทุนจากการคำานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 113 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 3,576 
ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 1,567 ล้านบาท 
โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 27,840 
ล้านบาท ประกอบด้วยกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษีและ
ดอกเบีย้จ่าย (EBITDA) จำานวน 17,033 ล้านบาท และกระแส
เงินสดรบัจากการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดำาเนนิ
งานจำานวน 10,807 ล้านบาท ขณะที่เงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุจำานวน 11,271 ล้านบาท สว่นใหญ่เกดิจากการจา่ยเงิน
ลงทนุในโครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลติภัณฑส์ะอาด (UHV) และ
มีเงินสดจ่ายสุทธิสำาหรับกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 15,002 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำานวน 
8,646 ล้านบาท จ่ายชำาระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว 7,709 
ล้านบาท จ่ายชำาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 3,283 ล้านบาท จ่าย
เงินปันผล 1,633 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 1,520 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากเงิน
กู้ยืมระยะยาว 8,000 ล้านบาท

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากับ 0.99 เท่า ปรับ
ตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 0.94 เท่า เนื่องจาก
หนี้สินระยะสั้นลดลง เป็นผลจากราคาน้ำามันดิบปรับตัวลด
ลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ บริหารจัดการสภาพคล่องได้
อย่างเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ และไมม่ีปัญหาด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.66 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งเป็นผลจากผลการดำาเนินงาน
ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับหนี้สินลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ
ชำาระหนีส้นิได้ตามกำาหนดและสามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขการ
กู้ยืมเงินได้ครบถ้วน
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การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
การขายผ่านช่องทางที่กำาไรสูงสุด 

และความร่วมมือกับบริษัทในเครือ โดยใช้ศักยภาพผู้ผลิต 

ปิโตรเคมีแบบครบวงจรที่มีระบบสนับสนุนอย่างเพียบพร้อม 

ของ ไออาร์พีซี เป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนที่

สามารถแข่งขันได้แม้ในภาวะราคาผลิตภัณฑ์ 
ในตลาดตกต่ำา

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

1. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาวะตลาดน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป

ในปี 2558 ประเทศไทยมีการนําเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่า
กว่า 8 แสนล้านบาท โดยมีการนําเข้าน้ํามันดิบมากที่สุด 
ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยในตลาดโลกอยู่ที่ 50.9 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเรล ราคาน้ํามันดิบในช่วงปี 2558 
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ที่เคยอยู่ที่ระดับ 97 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเรล มาอยู่ที่ 31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บารเรล ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจากปริมาณน้ํามันดิบที่ล้นตลาด 
เพราะผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกต่างก็ยืนกรานที่จะไม่
ปรับลดกําลังการผลิตและเดินหน้าผลิตน้ํามันดิบในระดับ
ที่สูงต่อเนื่องเหนือระดับ 30 ล้านบารเรลต่อวัน เพื่อรักษา 
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกไว้

สําหรับน้ํามันสําเร็จรูปในปี 2558 การผลิตภายในประเทศ
มปีรมิาณรวมทัง้สิน้ 62,626 ลา้นลติร เฉลีย่วนัละ 172 ลา้นลติร 
หรือ 1,079,223 บารเรลต่อวัน ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
วันละ 10 ล้านลิตร หรือร้อยละ 6 ส่วนการนําเข้าจากต่าง
ประเทศมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,621 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 7.2 
ล้านลิตร หรือ 45,252 บารเรลต่อวัน ลดลงจากปี 2557 วัน
ละ 5.0 ล้านลิตร หรือร้อยละ 42 ทั้งนี้ การนําเข้ารวมโปรเพน 
และบิวเทนเพื่อการผสมเป็นแอลพีจี แต่ไม่รวมน้ํามันเบนซิน 
พื้นฐานเพื่อการผลิตแก๊สโซฮอล จํานวน 735 ล้านลิตร เฉลี่ย
วันละ 2.0 ล้านลิตร

สําหรับสถานการณการใช้พลังงาน ปี 2558 พบว่า สัดส่วน
การใช้พลังงานของประเทศไทยแบ่งเป็นน้ํามันสําเร็จรูป
ร้อยละ 48 ไฟฟ้าร้อยละ 20 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 
19 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 8 และถ่านหิน/ลิกไนตร้อยละ 5  
ซึ่งการใช้พลังงานรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

ทั้งนี้ การใช้น้ํามันสําเร็จรูปมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดย 
มีการใช้น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เนื่องจากการลดลง
ของราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศที่ปรับลดลงตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลก สําหรับการใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.8 และการใช้น้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ตามการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2558 ส่วนการ
ใช้ LPG ลดลงร้อยละ 11.4 คิดเป็น 545 พันตันต่อเดือน 
เนือ่งจากความตอ้งการใชท้ีล่ดลงของภาคขนสง่ ภาคครวัเรอืน 
และการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในขณะที่ราคาน้ํามัน 
ปรับลดลง ทําให้ผู้ใช้ LPG บางส่วนหันไปใช้น้ํามันแทน

การใช้ LPG ภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ 4.3 โดยยังคงลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีมาตรการเข้มงวดปราบปรามการ
ลักลอบจําหน่าย LPG ผิดประเภท ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ด้านการใช้ NGV พบ
ว่าเริ่มชะลอตัวและมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.8

ผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศที่สําคัญ 
ประกอบด้วย ปตท. เอสโซ่ บางจาก เชลล เชฟรอน และอื่นๆ 
โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ มีดังนี้

156



บริษัท ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (ร้อยละ)
ปตท. 38
เอสโซ่ 11
บางจาก 10
เชลล์ 9
เชฟรอน 7
ไออาร์พีซี 4
ผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ 21

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558

สถานการณ์ปี 2558

สถานการณราคาน้าํมันดิบถกูกดดันจากการปรบัเพ่ิมการผลิต 
อย่างต่อเนื่องของ US Shale Oil ส่งผลให้อุปทานล้นตลาด 
กอปรกบักลุม่โอเปคทีเ่ดิมจะเป็นผูป้รบัการผลติเพ่ือใหต้ลาด
อยูใ่นภาวะสมดุล กลบัเปลีย่นจุดยนืโดยยงัคงอัตราการผลติ
ไวท้ีร่ะดับ 30 ล้านบารเรลตอ่วนั เพ่ือรกัษาสว่นแบง่ตลาดและ
เพื่อกดดันให้ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตสูง เช่น US Shale 
Oil ของสหรัฐฯ เป็นฝ่ายที่ต้องลดกําลังการผลิต นอกจากนี้  
การประกาศขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
ส่งผลให้ค่าเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น อีกทั้งมาตรการ 

ที่สหรัฐฯ ยกเลิกกฎหมายห้ามส่งออกน้ํามันดิบที่ผลิตใน 
สหรัฐฯ ที่ใช้มาราว 40 ปี สนับสนุนธุรกิจการผลิตน้ํามันจาก 
Shale Oil ในสหรฐัฯ ใหข้ยายตวั ทําใหอุ้ปทานยงัคงล้นตลาด
อย่างต่อเนื่อง กดดันราคาน้ํามันดิบในระยะยาว

แนวโน้มปี 2559

ภาพรวมของตลาดน้ํามันในปี 2559 ยังคงถูกกดดันจาก 
ภาวะอุปทานทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งจากกลุ่มโอเปค
ที่ยังไม่มีการปรับลดโควต้าการผลิต และอิหร่านที่ได้รับ 
การยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรทําให้มีแผนกลับมาส่งออก
น้ํามันเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปค ได้แก่ สหรัฐฯ ที่มีการ
ยกเลิกการห้ามส่งออกน้ํามันเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี  
และคงการผลิตระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีปริมาณ 
น้ํามันดิบคงคลังเพ่ิมขึ้นมาสูงกว่าช่วงปลายปี 2557 มาก
ถึงร้อยละ 26 อีกทั้งรัสเซียที่ยังคงกําลังการผลิตระดับสูง 
เช่นกันเพ่ือชดเชยรายได้จากการขายน้ํามันหลังราคาน้ํามัน 
ตกต่ํา กอปรกับการประเมินการผลิตน้ํามันดิบในตลาดโลก 
ยังคงเกินความต้องการประมาณ 0.5-2 ล้านบารเรลต่อวัน 
ในปี 2559 โดยคาดการณว่าการลดกําลังการผลิตของ 
สหรัฐฯ 500,000 บารเรลต่อวัน ในปี 2559 ก็ยังไม่เพียงพอ
ตอ่การรองรบัการปรบัสมดุลของตลาด เป็นปัจจัยทีย่งักดดัน
ราคาน้ํามันดิบในระยะยาว
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• Bunker เป็นการจาํหนา่ยน้าํมันดีเซล หรอื Automotive 
Diesel Oil (ADO) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ 
ของบริษัทฯ

• Fishery เป็นการจําหน่ายน้ํามันให้กับสมาคมประมง 
ในนา่นน้าํ เป็นน้าํมันดีเซลสเีขยีว โดยบรษิทัฯ มีสว่นแบง่การ 
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 69

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของบริษัท

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑน้ํามัน
ของบริษัทฯ

ลักษณะของลูกค้า หรือช่องทางการจัดจำาหน่าย

บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑน้ํามันให้ 
ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด อีกทั้งยังเน้น
การขายผ่านช่องทางที่กําไรสูงสุด โดยกําหนดราคาน้ํามันให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณของตลาด และการรว่มมือ 
กบับรษิทัในเครอืเพ่ือใหเ้กดิประโยชนสงูสดุในการวางกลยทุธ
การขาย

ในปี 2558 บริษัทฯได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหราคา 
(Athena Pricing Tool) และนําไปสู่การพัฒนากลยุทธ 
การขายแบบใหม่ภายใต้โครงการ DELTA โดยได้นําไปสู่ 
การเพ่ิมผลกําไร (margin improvement) จากการขายได้ 
ถึงกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ลักษณะของลูกค้า หรือช่องทางการจําหน่าย แบ่งได้ดังนี้

• การจำาหนา่ยให้ผูค้า้ขายตรงอุตสาหกรรม (Industry) 
เช่น บริษัทรถ เรือขนส่งสินค้า รถโดยสาร กิจการประเภท
ก่อสร้าง และอื่นๆ รวมทั้งการขายให้บริษัทในเครือด้วย

• การจำาหนา่ยให้ลกูคา้ขายสง่ (Wholesales/Jobber)  
ทัง้รายเล็กและรายใหญ่ เพ่ือไปจําหนา่ยตอ่ใหก้บัผูค้้าขายตรง 
และขายปลีก

• การจำาหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 เป็นการจําหน่ายให้ 
กับบริษัทผู้ค้าน้ํามันทั้งขนาดใหญ่และปานกลาง ซ่ึงมี 
คลังน้าํมันเป็นของตนเอง และนําน้าํมันเหล่านีไ้ปจดัจําหนา่ย
ต่อ ผ่านระบบเครือข่ายและช่องทางการจําหน่ายของบริษัท
เหล่านั้นไปสู่ผู้บริโภคน้ํามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง

• การส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน้ํามันในต่างประเทศ  
แบง่เป็นการขายทางเรอื โดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาคเอเชยี 
เช่น สิงคโปร กัมพูชา และเวียดนาม และการส่งออกทางรถ
โดยมีตลาดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีนตอนใต้ 
กัมพูชา ลาว และพม่า ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดส่งออก
รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดการจําหน่ายทั้งหมด 

ประเภทการจำาหน่าย สัดส่วน (ร้อยละ)
1. การจำาหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง

 (Wholesales)

31

2. การส่งออก (รวม Fishery) 41
3. การจำาหน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7 25
4. การจำาหน่ายให้ผู้ใช้อุตสาหกรรม

 (Industry)

3

ที่มา : ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมบริษัทฯ

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยทุธด้านราคา บรษิทัฯ เนน้การปรบัราคาทีส่ามารถแขง่ขนั 
ได้เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งเพ่ิมจํานวนลูกค้าและ 
ปริมาณการจําหน่าย โดยรักษาระดับค่าการตลาดให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และมีการบริการที่ดีให้กับลูกค้า ดังนี้

• คลังน้ำามัน บริษัทฯ มีคลังน้ํามันจํานวน 5 แห่ง  
เพ่ือบริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคและเปิดบริการตลอด 24 
ชั่วโมง (เฉพาะคลังระยอง) และได้เพ่ิมจุดจําหน่ายน้ํามันที่ 
คลังไออารพีซีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเพ่ิม 
การบริการลูกค้าในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
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• การขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน้ํามันเพื่อจัดส่งให้
ลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่าเทียบเรือ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับน้ํามันทางเรือ

• บคุลากร มีผูแ้ทนขาย เจ้าหนา้ทีป่ระสานงานขาย รวมทัง้
แผนกบรกิารงานขายไวบ้รกิารลูกค้า และหอ้งออกตัว๋ทีค่อยรบั
การสัง่ซือ้น้าํมันจากลูกค้าโดยผา่นระบบ SAP ซ่ึงเป็นระบบการ
จัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน โดยสามารถปรับปรุงข้อมูล
แบบ On-line และ Real Time ให้มีความถูกต้องแม่นยํา 
และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ิมประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 
และลดขัน้ตอนทีซ้่าํซ้อน และเป็นฐานขอ้มูลทีส่นับสนนุในการ 
วิเคราะห ตัดสินใจ และบริหารงานสําหรับผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

หลังจากการนําระบบ iRON หรือ IRPC Oil On Net ระบบ
บรหิารการจัดจําหนา่ยผลิตภัณฑปิโตรเลียมทางอิเลก็ทรอนกิส
ที่รวมศักยภาพของระบบบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ 
เข้ากับระบบ Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนา
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการทําธุรกรรมของลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคง
ดาํเนนิการพัฒนาระบบเพ่ือรองรบัการใชง้านใน Phase ตา่งๆ 
เพื่อรองรับการขายในช่องทางขายส่วนอื่นต่อไป

• การตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคไว้
คอยบริการให้ความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค
คุณภาพตามสถานีบริการ คลังน้ํามัน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ด้านคุณภาพให้กับลูกค้า

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะการแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2558 ยังคงมีมูลค่าการส่งออก
และนําเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมา
จากราคาน้าํมันทีผ่นัผวน อัตราแลกเปลีย่นได้มีการปรบัลดลง
มาก รวมทัง้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีมี่ความไม่แนน่อน 
และมีความเปราะบางสูง ทั้งในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และตลาดเอเชีย โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีน 
ทัง้นี ้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลกระทบจากการทีอุ่ตสาหกรรม 
ปลายทาง (ผลิตภัณฑพลาสตกิ) มีการชะลอตวั สง่ผลใหอั้ตรา
การเตบิโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลงตามไปด้วย สําหรบั
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ปรับตัวสูงขึ้น
จากปี 2557 ทีข่ยายตวัเพียงรอ้ยละ 0.8 ในขณะทีอั่ตราเงินเฟ้อ
เฉล่ียทัง้ปีอยูท่ีร่อ้ยละ -0.9 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัอยา่งลา่ชา้
ของเศรษฐกจิโลกและราคาสง่ออกสนิค้าในตลาดโลก รวมทัง้
ผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้ทําใหก้ารผลิตภาคการเกษตรลด
ลงร้อยละ 4.2 ทั้งนี้ การบริโภคของครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 
2.1 และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 ส่วนอัตราการ 
ว่างงานทั้งปีเท่ากับร้อยละ 0.8 (ข้อมูลจากสภาพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ 2559)

อนึ่ง ในปี 2558 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สําคัญๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ในขณะที่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ยโุรปและญ่ีปุ่นยงัเป็นไปอยา่งล่าชา้ การชะลอตวัของเศรษฐกจิ
ประเทศสําคัญๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
เอเชียส่วนใหญ่ชะลอตัว ควบคู่ไปกับการหดตัวของการ 
สง่ออก อัตราเงินเฟ้อของประเทศตา่งๆ ยงัอยูใ่นระดับต่าํและ 
ยังปรับลดลงในหลายประเทศ  

ทั้งนี้ สภาพฒันฯ ได้ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ  
2.4 เท่ากันกับในปี 2557 ซ่ึงมีปัจจัยสําคัญจากการลดลง
ของการสะสมสินค้าคงคลัง การลดลงของการส่งออก และ
การชะลอตวัของการบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุรวม แต่
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 0.3 ซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ลดลง ทําให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงินสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 
0.0-0.25 ในการประชุมเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ที่
ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซน ปรับตัวดีขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทําให้กลุ่มประเทศยูโรโซนขยายตัว
รอ้ยละ 1.5 โดยได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากการปรบัตวัดีขึน้ของ
การจ้างงานและการผอ่นคลายนโยบายการเงินอยา่งตอ่เนือ่ง 
ซ่ึงส่งผลให้อุปสงคภายในประเทศทั้งการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน และภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ําที่ร้อยละ 0.1 ส่วน
เศรษฐกิจจีนทั้งปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 6.9 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 7.3 ในปี 2557 และเป็นการขยายตวัต่าํสดุในรอบ 25 
ปี จากการชะลอตวัของการลงทนุในสนิทรพัยคงทน การผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกที่หดตัว รวมทั้งการปรับ 
ลดค่ากลางเงินหยวนในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ส่งผล
ให้ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 6  
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ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ที่มา : ICIS

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ควบคู่กับการลดสัดส่วน
เงินสํารองของธนาคารพาณิชยลง

อนึง่ เศรษฐกจิกลุม่ประเทศอาเซยีน สว่นใหญ่ได้รบัผลกระทบ 
จากการหดตัวของการส่งออก และการลดลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑในตลาดโลก โดยสภาพัฒนฯ ระบุว่า การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 4.7 ตามการ
ชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน เศรษฐกิจอินโดนีเซีย  
ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 เนือ่งจากการใชจ้า่ยรฐับาลและการลงทนุ
รวมขยายตัวเร่งขึ้น และช่วยชดเชยผลกระทบจากการหดตัว
ของการส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว
ร้อยละ 7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส่งออก รวมทั้งภาคบริการที่ขยายตัวในเกณฑดี โดย
เวียดนามเป็นประเทศที่มีอนาคตสดใสต่อนักลงทุนในขณะนี้  
เพราะความต้องการภายในประเทศที่สูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านค่าเงินบาทก็มีส่วนสําคัญกับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เม่ือเดือน
ตุลาคม 2558 ค่าเงินบาทเคล่ือนไหวผันผวนในทิศทางที่ 
แข็งค่าขึ้น ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนออกมา 
ต่ํากว่าการคาดการณของตลาด ทําให้นักลงทุนมองว่า FED 
อาจเลือ่นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายออกไป หลังจากนัน้ 
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยค่าเงินบาทช่วงไตรมาสที่  
3/2558 อยู่ที่ 35.26 บาทต่อดอลลารสหรัฐฯ อ่อนค่าลงจาก
ไตรมาส 2 ร้อยละ 5.92 ซึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าของเงิน 

ดอลลารสหรัฐฯ ธนาคารกลางจีนปรับค่ากลางเงินหยวน 
ต่อดอลลารสหรัฐฯ ให้อ่อนค่าลง และการขายสุทธิในตลาด 
หลกัทรพัยและตลาดพันธบตัรของนกัลงทนุตา่งชาตเินือ่งจาก
ความวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชีย

ทั้งนี้ ราคาโมโนเมอรและเม็ดพลาสติกในปี 2558 ปรับตัว
ตามทิศทางและความผันผวนของราคาวัตถุดิบคือน้ํามันดิบ 
และนาฟทา โดยสถานการณราคาเม็ดพลาสติกช่วงปี 2558  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 พบว่า ราคาโพลิโพรพิลีน
ปรบัลดงจากปีกอ่นรอ้ยละ 25 เฉลีย่อยูท่ี ่1,181 เหรยีญสหรฐัฯ  
ตอ่ตนั ราคาโพลิเอทลีินชนดิความหนาแนน่สงู (HDPE) ปรบัลดลง 
จากปีกอ่นรอ้ยละ 20 เฉล่ียอยูท่ี ่1,250 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั 
ราคาโพลสิไตรนีปรบัลดลงรอ้ยละ 28 เฉล่ียอยูท่ี ่1,250 เหรยีญ 
สหรัฐฯ ต่อตัน และราคาเอบีเอสปรับลดลงร้อยละ 22 
เฉล่ียอยู่ที่ 1,491 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สําหรับราคา 
โมโนเมอรพบว่า ราคาเอทิลีนลดลงร้อยละ 23 เฉล่ียอยู่ที่  
1,105 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคาโพรพิลนีปรบัลดลงรอ้ยละ 39  
เฉล่ียอยูท่ี ่786 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั และราคาสไตรนีโมโนเมอร 
ปรบัลดลงรอ้ยละ 29 เฉลีย่อยูท่ี ่1,117 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั

แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยปี 2559

การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 2559  
คาดว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา ตาม 
การขยายตัวของ GDP และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยอัตรา
การขยายตวัของ GDP ปี 2559 ตามคาดการณของสํานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า
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จะขยายตัวร้อยละ 2.8-3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
เร่งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ แรงส่งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ การฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก 
และราคาส่งออก แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะ 
ช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้น ส่งผล
ให้รายรับและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้น 

การปรับตัวอย่างช้าๆ ของราคาสินค้าเกษตร รวมถึงราคา 
น้ํามันที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ํา และการลงทุนใน 
โครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ จะทําให้ความต้องการ 
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีเกิดการขยายตัวตามไปด้วย

ในปี 2559 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ปรับ 
ลดคาดการณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกลดลงที่ 3.4%  
(คาดการณไว้ล่าสุด  ณ เดือน มกราคม 2559 ) ลดลง 0.2% 
จากที่คาดไว้เม่ือเดือนตุลาคม 2558 โดยการปรับตัวเลข
การคาดการณลงเนือ่งจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีรวม
ทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ (Commodity) ในตลาดปรับลดลง
อย่างต่อเนื่อง และตลาดเงินทั่วภูมิภาคมีความผันผวน อนึ่ง 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้น จากการบริโภค
ภายในประเทศที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการ 
จ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) จะยังคงนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายใน 
ปี 2559 นี้ ซ่ึง IMF ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 2.6 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวที่ร้อยละ 1.7 ทั้งนี้  
ควรจับตาประเทศในกลุ่มยูโรโซน เช่น ฝรั่งเศส ที่ถูกโจมตี 
โดยผู้ก่อการร้ายทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 128 คน เม่ือ 
วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงส่งผลให้ค่าเงินยูโร 
อ่อนค่าลง และปัญหาความไม่สงบนี้อาจทําให้มีการปรับลด 
การคาดการณทางเศรษฐกิจลงอีก สําหรับกลุ่มประเทศ 
เกิดใหม่และกําลังพัฒนาในเอเชีย ขยายตัวร้อยละ 6.3  
สว่นจีนขยายตวัลดลงจากรอ้ยละรอ้ยละ 6.9 ในปี 2558 มาอยู ่
ทีร่อ้ยละ 6.3 ในปี 2559 ในขณะทีอิ่นเดียมีอัตราการขยายตวั 
เพ่ิมจากรอ้ยละ 7.3 ในปี 2558 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 7.5 ในปี 2559

สําหรับประเทศไทยในปี 2559 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
ปลายปี 2558 และปี 2559 ภาครัฐให้ความสําคัญกับการ 
ขับเคล่ือนโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และการพัฒนา 
พ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษตามแนวชายแดนในรปูแบบคลัสเตอร 

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการ 
ลงทุน หรือ BOI ได้จัดแบ่งปิโตรเคมีเป็น “คลัสเตอร 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรีและระยอง 
โดยมีกิจการผลิตเคมีภัณฑหรือโพลิเมอรที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ Specialty Polymers 
หรือ Specialty Chemicals และการผลิตบรรจุภัณฑ 
กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ซ่ึงการสร้างคลัสเตอรนี้  

สามารถสนับสนุนการฟ้ืนตัวและการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวได้มากขึ้น อนึ่ง อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมียังต้องเน้นแนวโน้มที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น ต้อง
มุ่งเนน้การสรา้งแบรนดสนิค้าไทย และพัฒนาเทคโนโลย ีวจัิย  
และพัฒนาร่วมกันกับผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังมี 
ขอ้จํากดัคือ การอ่อนค่าของสกลุเงินหลักๆ ของประเทศคู่ค้า 
เช่น เงินยูโร เงินเยน และเงินหยวน ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
ตามนโยบายเศรษฐกจิและการเงินของจีน ซ่ึงการอ่อนค่าของ
เงินเหล่านีเ้ป็นขอ้จํากดัตอ่การขยายตวัของปรมิาณการสง่ออก 
และเป็นปัจจัยกดดันตอ่การฟ้ืนตวัของราคาสนิค้าในตลาดโลก

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ราคา
เนื่องจากผลิตภัณฑโพลิเมอรหรือเม็ดพลาสติกเป็นสินค้า
ที่มีความเคล่ือนไหวของราคาค่อนข้างสูงตามปัจจัย 
หลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยด้านต้นทุนวัตถุดิบตั้งแต่ 
น้ํามันดิบ แนฟทา และโมโนเมอร รวมถึงปัจจัยด้านอุปสงค
และอุปทานทัง้ตลาดในประเทศและตลาดโลก ดังนัน้ บรษิทัฯ 
จึงมีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาตามปัจจัยดังกล่าว  
โดยใช้ราคาอ้างอิงจาก ICIS CFR South East Asia เป็น
พื้นฐาน ประกอบกับปัจจัยภายใน อาทิ สินค้าคงคลัง และ
ต้นทุนการผลิต เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเน้นการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ําจากการที่
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจทางด้านผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร 
รวมถงึมีระบบสนบัสนนุการผลิต เชน่ คลงัเกบ็วตัถดิุบ ทา่เรอื
น้ําลึก อย่างเพียบพร้อม ทําให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบใน
ด้านต้นทุน จึงสามารถแข่งขันได้ในภาวะที่ราคาผลิตภัณฑ
ในตลาดตกต่ํา
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คุณภาพสินค้า
จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
รายแรกของประเทศ มีประสบการณในการพัฒนาและวิจัย
ความต้องการสินค้าร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก 
ทกุประเภทของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 
จึงสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มีศกัยภาพอยา่งสงูในการสรา้งความม่ันใจ
ใหแ้กลู่กค้าในด้านคุณภาพสนิค้าทีไ่ด้มาตรฐานสากล รวมถงึ 
การจัดหาและการพัฒนาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกใหม่ๆ ที่ 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ สามารถผลติเม็ดพลาสตกิทัง้ทีเ่ป็นเกรด Natural 
Color Compounds และ Composites ซ่ึงเป็นเม็ดพลาสตกิ
ผสมสีและเติมสารเสริมแรงต่างๆ ด้วยจุดเด่นของเม็ด
พลาสติกดงักล่าว จึงทําให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ 
ต้องการใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต เป็นต้น โดยโรงงาน  
Compounding และ Composites ดังกล่าวตั้งอยู่ภายใน 
บริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอ่ืนๆ และ
อยู่ภายใต้การจัดการของกลุ่มไออารพีซี จึงทําให้มีความ
สะดวกและมีความคล่องตัวในการตอบรับคําสั่งซ้ือแบบ 
เฉพาะเจาะจง (Tailor Made) ของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังมีแผนกบริการด้านเทคนิคซึ่งสามารถให้คําแนะนําใน 
การเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่เหมาะสมก่อนการขาย และให้
คําปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหากับลูกค้าหลังการขายอีกด้วย

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคาํนงึถงึการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยกําหนดนโยบาย 
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน 
และชมุชนอยา่งเป็นรปูธรรมในทกุๆ ผลติภัณฑ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้
รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก. 18001 ในเม็ด 
พลาสติกทุกชนิด และโรงงานผลิตเอทิลีน เม็ดพลาสติก
โพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน และเม็ดพลาสติก 
โพลสิไตรนี ยงัได้รบัมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมตอ่สงัคม [Standard for Corporate Social 
Responsibility (CSR-DIW)] จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออารพีซีมีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก
กว่า 8 แสนตันต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ HDPE PP EPS PS ABS และ SAN ทําให้
การเสนอผลติภัณฑใหก้บัลกูค้าได้รบัความสะดวกและยดืหยุน่
มากขึ้น เนื่องจากเม็ดพลาสติกบางประเภทสามารถทดแทน
กันได้ในบางตลาด เช่น HDPE สามารถทดแทน PP ได้ 
ในงานฉีดเครื่องใช้ภายในครัวเรือน งานถุงสาน ผ้าใบสาน  
ดังนัน้การเลือกใชเ้ม็ดพลาสตกิขึน้กบัปัจจัยหลายประการ เชน่ 
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกแต่ละประเภท ราคา และอุปทาน
ในตลาด อีกทั้งการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่หลากหลาย 
เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิ โดยบรษิทัฯ และตวัแทนจาํหนา่ย
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสามารถเสนอขายเม็ดพลาสตกิ
ได้หลากหลาย สามารถลดต้นทุนการขายเฉลี่ยต่อหน่วย 
ในการทําตลาดได้อีกด้วย

กลยุทธ์การบริการงานขาย
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายอย่าง
ตอ่เนือ่งตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ และการรว่มออกงาน
แสดงสินค้า โดยร่วมกับบริษัท บลูไล้ท อุตสาหกรรม จํากัด 
เปิดตวักระเป๋าเดินทางทีผ่ลิตจากเม็ดพลาสตกิ Green ABS  
ครั้งแรกของโลกภายใต้แบรนด “คาจิโอนี่ (CAGGIONI)”  
วางจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป 

เม็ดพลาสติก Green ABS เป็นผลิตภัณฑที่นําเอายาง
ธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห มาผสมในเม็ดพลาสติก  
ABS ประมาณร้อยละ 10-40 ของปริมาณยางที่ใช้ จึงทํา 
ให้มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนแรงเสียดสี เหนียว  
และยืดหยุ่นได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป โดยไออารพีซี 
ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ด้วยนโยบายหลักของ 
บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชนิดพิเศษ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้า และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท วันเดอรเวิรล โปรดัคส 
จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหนา่ยของเล่นไม้รายใหญ่ พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑของเล่นพลาสติกผสมไม้ โดยใช้ “POLIMAXX 

เปิดตัว “TrixTrack” ผลิตภัณฑ์ของเล่นพลาสติกผสมไม้ที่ผลิตจาก “POLIMAXX 
Wood Plastic Composite” นวัตกรรมจากไออาร์พีซี

เปิดตัวกระเป๋าเดินทางท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั้งแรกของโลก 
ภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนี่ (CAGGIONI)”
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Wood Plastic Composite” ในการผลิต “TrixTrack” ของ
เล่นฉลาด ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค

POLIMAXX Wood Plastic Composite เป็นหนึ่งในกลุ่ม
นวัตกรรมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากความตระหนักใน 
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยนําเอาผงไม้คุณภาพมา
ผสมกับพลาสติก PP PE และ SAN ในสัดส่วนร้อยละ 20  
เพ่ือดึงเอาจุดเด่นของพลาสติกมาผสมผสานกับความเป็น
ธรรมชาตขิองเนือ้ไม้ ใหมี้ความแขง็แรงทนทานไม่แตกหกัง่าย 
ชว่ยใหก้ระบวนการขึน้รปูชิน้งานง่ายขึน้ มีน้าํหนกัเบา มีความ
ยดืหยุน่ตวัสงู และสามารถนํากลบัมาใชใ้หม่หรอื recycle ได้

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จําหน่าย (Agent) โดยบริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้ลูกค้า
รายใดรายหนึง่เกนิรอ้ยละ 30 ของยอดขาย และไม่มีขอ้ผกูพัน
ว่าจะขายให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของ 
ยอดขายในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงใน 
การพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

การจำาหน่าย และช่องทางการจัดจำาหน่าย

การจำาหน่ายในประเทศ
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานที่สําคัญของ 
การผลิตสินค้าอุปโภคโดยรวมของประเทศ บริษัทฯ จึงมี 
นโยบายเนน้การขายในประเทศ ในปี 2558 มียอดขายรอ้ยละ  
55 ของยอดขายในประเทศ หรือปรับเพ่ิมขึ้นตามอุปสงค 
ของลูกค้าภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการ 
บรษิทัฯ ขายผา่นตวัแทนจาํหนา่ยทีมี่ความชาํนาญและมีความ
พรอ้มใหบ้รกิารจาํนวนถงึ 21 บรษิทั โดยมีสญัญาการแตง่ตัง้ 
ผูแ้ทนจําหนา่ย และตวัแทนจําหนา่ยสว่นใหญ่กมี็ความสมัพันธ
ทางธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จากการที่บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑปิโตรเคมีครบวงจรและมีผลิตภัณฑท่ี 
หลากหลาย จึงส่งผลให้ตัวแทนจําหน่ายสามารถประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในด้านค่าการตลาดและการบริหารจัดการ ทําให้
ความสัมพันธทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทนจําหน่าย
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขายตรงให้
กบัลกูค้าทีมี่ความนา่เชือ่ถอื โดยพิจารณาถงึความพรอ้มและ
ความสามารถในการชําระเงิน

การส่งออก
ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศของผลิตภัณฑ
เม็ดพลาสติกจากการขายผ่านตัวแทนการค้าในต่างประเทศ  
ซ่ึงมีความสัมพันธใกล้ชิดทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นระยะ
เวลายาวนาน โดยกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ จะเน้น 
จุดแข็งด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

การบริการด้านเทคนิค และการให้คําปรึกษาด้านพัฒนา 
ผลิตภัณฑ โดยตัวแทนเหล่านี้มีเครือข่ายใกล้ชิดกับผู้ใช้
ปลายทางอย่างกว้างขวางในตลาดหลักที่มีปริมาณการใช้
เม็ดพลาสติกสูง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายตลาด 
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา  
เอเชียตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบัน
บริษัทฯ สามารถขายเม็ดพลาสติกไปยังประเทศต่างๆ ได้
มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

3. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ 
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือ

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ซ่ึงสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
คาดการณว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีการ
ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่หลายโครงการจากภาค
รัฐเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
กอรปกับมีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขยายกําลังผลิต 
เพิ่มขึ้นใหม่ในพื้นที่ระยองตั้งแต่ปลายปี 2557 ถือเป็นปัจจัย
สาํคัญทีธ่รุกจิทา่เรอืมีโอกาสเตบิโตจากความตอ้งการในการ 
นําเข้าสินค้าผ่านท่าเรือเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทฯ มีกลยุทธการขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้างรายได้
เพิ่มจากกลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจสินค้าเทกองทั่วไป เช่น 
เหล็ก แกรนติ ทราย เป็นตน้ โดยขยายการบรกิารใหมี้ลกัษณะ
ครบวงจร (Total Service Solution) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่ธุรกิจท่าเรือ

ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์

จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2559 และ
แนวโนม้การขยายตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ถอืเป็นโอกาส
ที่ธุรกิจให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากผู้ใช้บริการถังรายใหม่ๆ และ/หรือการบริการถังเก็บใน
ผลิตภัณฑชนิดใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากนโยบาย
กระทรวงพลังงานที่มีการปรับลดอัตราสํารองน้ํามันเชื้อ
เพลิงตามกฎหมายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อธุรกิจการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑเพ่ือสํารองน้ํามัน 
เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ลดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 คาดการณ
ว่าในปี 2559 ปริมาณเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงน่าจะลดลง
อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558

บริษัทฯ มีกลยุทธใช้ถังเก็บผลิตภัณฑที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนาคลังน้ํามันระยอง 
คลังน้ํามันพระประแดง และคลังน้ํามันอยุธยาให้สามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าภายนอก
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4. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกแถลงการณ์ 
โดยแจ้งว่าหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ 
ส่งเสริมการลงทุนรวม 17 โครงการ มูลค่ากว่า 4 หม่ืน 
ล้านบาท นั้น เป็นการส่งสัญญาณว่าการลงทุนจะกลับมา 
ดีขึ้นตามลำาดับ โดยเฉพาะกลุ่ม Super Cluster ได้แก่ 1)  
ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) ดิจิทัล 5) Food innopolis และ 
medical hub จากนักลงทุนต่างชาติที่มีแผนจะใช้ไทยเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน ด้วยความพร้อม 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ประกอบกับการรวม
กลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทีจ่ะมีสว่นชว่ยสนบัสนนุ
กิจกรรมการลงทุนในไทยและยังมีแนวโน้มการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะกระจายตัวไปยังภูมิภาคอ่ืนมากขึ้น
ตามการประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกเหนือจาก 
ที่มีศักยภาพหลักในภาคตะวันออก ซ่ึงสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยง 
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ยังคงเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนท่ี
คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ด้วยแรงหนุนจากความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ทั้งในด้านของ
การลดภาษีสินค้านำาเข้าและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน  
โดยในปี 2558 ได้แบ่งสิทธิประโยชน์ตามประเภทธุรกิจ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซียนแล้ว ยงัเป็นแรงจูงใจใหน้กัลงทนุตา่งชาตทิีไ่ม่ได้ 
เป็นสมาชิกอาเซียนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย

การพัฒนาที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ไออาร์พีซี ส่วนขยาย
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการทั้งหมดในพ้ืนที่ที่เหลือ (สีม่วง) จำานวน 

530 ไร่ ในปี 2559-2560 เพื่อรองรับโครงการของบริษัทฯ 
และโครงการร่วมทุนกับลูกค้า ทั้งนี้ การลงทุนในการพัฒนา
จะพิจารณาลูกค้าแต่ละโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เขตประกอบการเชิงนิเวศ โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ 
และโครงการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนในพ้ืนที่ล้วนเป็น
โครงการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

การสนับสนุนกิจการของนักลงทุนในเขตประกอบการ 
โดย IRPC Solutions Provider
จากแผนการพัฒนาที่ดิน (สีม่วง) จำานวน 530 ไร่ เพื่อรองรับ
โครงการของบริษัทฯ และโครงการร่วมทุนกับลูกค้าดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ มีธุรกิจ IRPC Solutions Provider เพื่อ
สนบัสนนุโครงการและกจิการของนกัลงทนุทกุราย โดยการให้
บรกิารอยา่งมืออาชพีจากผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะสายงาน อีกทัง้
บรษิทัฯ ยงัมีความได้เปรยีบจากตำาแหนง่ทีต่ัง้ของโครงการซ่ึง
อยู่ภายในเขตประกอบการของบริษัทฯ เอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความได้เปรียบในด้านของความสะดวกสบายและความ
รวดเร็วในการให้บริการ 

เป้าหมายในการทำาตลาดเพ่ือสนับสนุนแผนการพัฒนา 
ทีดิ่นเฟส 2 นัน้ บรษิทัฯ จะมุ่งเนน้ทีก่ารประมูลงานวศิวกรรม 
และการบรหิารงานกอ่สรา้ง รวมถงึการวางระบบ IT Internet  
ตลอดจนการใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิค้าในคลังสนิค้า ซ่ึงล้วนแล้ว 
แต่เป็นหัวใจสำาคัญของการเริ่มต้นกิจการของนักลงทุน 
ทัง้สิน้ โดยในปี 2558 มีรายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 25 ล้านบาท

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ปัจจุบนั บรษิทัฯ มีการใหบ้รกิารสาธารณปูโภค ได้แก ่Electrical,  
Steam, Filtered Water, Demineralized water, Raw 
Water, Fire Fighting Water, Waste Water Treatment, 
Nitrogen, Instrument Air, Plant Air เพ่ือรองรบั ตอบสนอง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุน
การประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณเพียงพอ 
และมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 
ทั่วไป
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รายงานผลการดำาเนินงานปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ำาหนดวสิยัทศัน์ การกา้วไปสูก่ารเปน็บริษัทปิโตรเคมช้ัีนนำาของเอเชียภายในปี 2563 หรือ Leading 

Integrated Petrochemical Complex In Asia by 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ธรุกจิหลัก (Strengthen Core Business) มุง่สรา้งความเป็นเลิศในกระบวนการทำางานและการบรหิารจดัการสายหว่งโซอ่ปุทาน 

ใหมี้ประสทิธภิาพสงูสดุ (Excellence) โดยตระหนักถงึความปลอดภัย อาชวีอนามัย สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม เพือ่เตรยีม

ความพร้อมและยกระดับสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ กำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการ
ดำาเนนิธรุกจิโดยการปรบัปรงุกระบวนการผลิตใหมี้ประสทิธภิาพ
สงูสดุเพ่ือเพ่ิมโอกาสและสรา้งกำาไรสว่นเพ่ิม การพัฒนาระบบ
โลจิสตกิส ์การบรหิารจัดการทา่เรอืและถงัเกบ็ผลติภัณฑอ์ยา่ง
เหมาะสม การพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ การ
จัดหาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
มุ่งสรา้งความแขง็แกรง่ในผลิตภัณฑส์ายการผลิตโพลิโพรพิลนี  
การบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งเน้นให้
ระดับปฏบิตักิารตอ้งมีความรู ้ความชำานาญในงานทีร่บัผดิชอบ 
และระดับผู้บริหารมุ่งสร้างสมรรถนะด้านการดำาเนินธุรกิจ
และความเป็นผู้นำา ทั้งนี้ จำาเป็นต้องสร้างความเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กรและปลูกฝังค่านิยม i SPIRIT เพื่อให้
ทกุคนตระหนกัถงึความเป็นเจา้ของและรว่มกนันำาพาบรษิทัฯ 
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงการสร้างความสมดุล
ระหวา่งการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งจะนำาไปสู่การเป็นบรรษัทภิบาลที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สรปุการดำาเนนิงานในด้านตา่งๆ ทีส่ำาคัญประจำาปี 2558 ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ

บรษิทัฯ มุ่งเนน้สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิหลกั (Strengthen 
Core Business) และปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พ่ือใหด้ำาเนนิธรุกจิ
และสร้างผลกำาไร ภายใต้สภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจที่ทวี
ความรนุแรงจากความกดดันของปัจจัยภายนอก เชน่ ผลติภัณฑ ์
มวลรวมของโลก (GDP) ในปี 2558 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.1 ลดลงจาก 
ประมาณการรอ้ยละ 3.8 แสดงถงึการชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก  
โดยเฉพาะประเทศจีน ซึง่เป็นตลาดสำาคัญทางเศรษฐกจิ การ
ลดลงของราคาน้ำามันดิบดูไบต่ำาสุดในรอบ 10 ปี ที่ระดับ  
31 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล จากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา
เพิ่มการผลิต Shale Oil ความขัดแย้งกันของกลุ่ม OPEC 
และภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ล้วนนำามาซึ่งการขาด
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สมดุลของอุปสงค์อุปทานของตลาดและกรอบกระบวนทัศน์
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Paradigm Shift)

สรปุการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกจิทีส่ำาคัญประจำาปี 2558 ดังนี้

1.1 การดำาเนินงานการผลิต

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
รกัษาระดับตน้ทนุใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ด้วยกระบวนการผลิต
ทีต่อ่เนือ่ง มีเสถยีรภาพ และสามารถลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ซ่อมบำารงุ การบรหิารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธภิาพ การ
วางแผนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการ
ของตลาด และปลกูฝงัวฒันธรรมความปลอดภัยซึง่เป็นปัจจยั
ทีส่ำาคัญของการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานทกุคนอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถเดินเครื่องหน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ำามันเตา หรือ Vacuum Gas Oil Hydro Treating 
Unit (VGOHT) ได้ตามแผนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2558 
ทำาให้สามารถนำาน้ำามันดิบเข้าสู่กระบวนการกล่ันทั้งสิ้น 67 
ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลั่นเฉลี่ย 183,000 บาร์เรล
ต่อวัน คิดเป็นอัตราการผลิตร้อยละ 85 สูงขึ้นกว่าปี 2557 
ที่ระดับการกลั่นเฉลี่ย 172,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นอัตรา
การผลิตร้อยละ 80

สรุปการดำาเนินงานการผลิตที่สำาคัญ ดังนี้

1.1.1 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือ่งจกัรอุปกรณข์องกลุ่มโรงงาน ทัง้หมดรวม 94 โครงการ 
เช่น โครงการ Advances Process Control เพ่ือให้การ
ควบคุมกระบวนการผลิตที่แม่นยำา เที่ยงตรง ได้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพในสดัสว่นทีต่อ้งการ รวมทัง้ชว่ยลดการใชพ้ลงังานใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถสรา้งผลกำาไรในระยะยาวประมาณ 
500 ล้านบาทต่อปี โครงการ Alarm Management เพื่อเฝ้า
ระวงัและเพ่ิมความเชือ่ม่ันด้านเสถยีรภาพและความปลอดภัย
ในโรงงาน เป็นต้น

1.1.2 การขยายกำาลังการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินการขยายกำาลังการผลิตในหน่วยผลิต ได้แก่ หน่วย
ปรับปรุงคุณภาพแนฟทา (NHTU) เพ่ือลดปริมาณกำามะถัน
ในผลิตภัณฑ์แนฟทา หน่วยผลิตไอโซเมอร์ (ISOM) เพ่ือ
เพ่ิมค่าอ๊อกเทนในแก๊สโซลีน และหน่วยผลิตอะโรเมติกส์ 
บีทีเอ็กซ์ (BTX) เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์แนฟทาหนัก (HCN) 
จากโครงการ UHV

1.1.3 การเพ่ิมเสถียรภาพทางการผลิต บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะทำางาน Asset Integrity Management Committee 
(AIMC) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
เดินเครื่องจักรในระบบปฏิบัติการ รวมถึงควบคุม ติดตาม 
และรายงานผลการดำาเนินงาน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าโรงงาน
มีความพร้อมและสามารถรองรับการดำาเนินงานได้อย่าง 
ต่อเนื่อง

1.1.4 การบริหารจัดการพลังงาน บริษัทฯ สามารถบริหาร 
จัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมและติดตาม 
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้สามารถควบคุมสารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอนที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตและลดการ 
ปล่อยมลภาวะสู่บรรยากาศ โดยจะเห็นได้จากค่าดัชนีการ 
ใช้พลังงาน หรือ Energy Intensity Index (EII) ลดลงได ้
ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 97.07 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัด
ประมาณ 245 ล้านบาท จากการใช้พลังงานทั้งปีที่ 49 ล้าน
กิกะจูล มูลค่า 13,000 ล้านบาท

1.1.5 ความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
วางระบบและบรหิารจัดการงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดล้อมโรงงานใหมี้ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Process 
Safety Management) จัดทำาคู่มือความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามแนวทางการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Management of 
Change: MoC) การให้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยใหก้บัพนกังานทกุระดับ ตลอดจนผูร้บัเหมาทีเ่ขา้มา
ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน (Safety Awareness Program) 
เป็นผลใหส้ามารถรกัษาสถติด้ิานความปลอดภัยได้ในระดับที่
ดีเยีย่ม โดยอัตราการเกดิอุบตัเิหตถุงึขัน้รกัษาทางการแพทย์
ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำางาน (Total Reportable Injury Rate: 
TRIR) สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ 0.46

1.1.6 การประสานความรว่มมือกบับรษิทัในกลุ่ม ปตท. โดย
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 
(Best Practice Sharing) โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
Top Quartile Performance ซ่ึงผลการดำาเนนิงานของบรษิทั
ในกลุม่ ปตท. บรรลผุลสำาเรจ็ตามตวัชีว้ดัทางด้านปฏบิตักิาร
โดยได้ผลการดำาเนินงานมากกว่าร้อยละ 80 ทุกบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมาย
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำาทางธุรกิจ
ด้วยการสร้างผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ที่ร้อยละ 14 ให้ได้ภายในปี 2563 

ผ่านการดำาเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ ์

ที่สำาคัญ ได้แก่ DELTA, EVEREST, UHV 

และโครงการเพิ่มกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน 

เพื่อสร้างผลกำาไรในระยะยาว
แก่องค์กร
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1.2 การดำาเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อความ
เป็นผูน้ำาทางธรุกจิด้วย Return on Invested Capital (ROIC) 
ทีร่อ้ยละ 14 ใหไ้ด้ภายในปี 2563 บรษิทัฯ จึงดำาเนนิการสรา้ง 
ความร่วมมือและลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับทาง
กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำาหนดให้
อัตราผลตอบแทนข้ันต่ำาในการตัดสินใจลงทุน (Hurdle Rate)  
ท่ีร้อยละ 15

สรุปการดำาเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้

1.2.1 โครงการ DELTA
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ใน 4 ด้านหลัก เพ่ือมุ่งสูก่ารปฏบิตักิาร 
ที่เป็นเลิศ โดยในปี 2558 สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ 
ทั้งสิ้น 4,565 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Operational Excellence การปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลิศด้านการ
ผลิต โดยการนำาซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตในสายห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาระบบ
การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนการผลิตโดย
รวมลดต่ำาลง เช่น การเลือกชนิดและปริมาณน้ำามันดิบเข้ามา 
กลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและได้กำาไรสูงสุด การ
ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตอย่างเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือลด 
การสูญเสียไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิต รวมถึง 
การวางแผนบริหารจัดการการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้ 
วางแผนให้เกิดขึ้นน้อยครั้งที่สุด เป็นต้น โดยในปี 2558 
สามารถสร้างผลประโยชนได้ทั้งสิ้น 1,943 ล้านบาท

Commercial Excellence การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้าน
การตลาด โดยการปรับกลยุทธ์การขาย เพิ่มคุณภาพสินค้า
และบรกิาร รวมทัง้การใชซ้อฟทแ์วรท์ีท่นัสมยัมาวเิคราะหผ์ล
ตอบแทนการขายสนิค้าแตล่ะชนดิใหก้บัลูกค้าแตล่ะราย แล้ว
นำามาเปรียบเทียบและจัดลำาดับความสำาคัญ ทำาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นยำา และสร้างผลกำาไรสูงสุดได้ โดยในปี 2558 สามารถ
สร้างผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 2,244 ล้านบาท

Procurement Excellence การปฎบิตักิารทีเ่ป็นเลิศด้านการ
จัดซือ้จัดจ้าง โดยการบรหิารจัดการชิน้สว่นอุปกรณแ์ละสนิค้า
คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ 
สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่ต่ำาลง เช่น การขยาย
เครือข่ายการติดต่อผู้ขายในประเทศไปสู่ผู้ขายจากทั่วทุกมุม
โลก เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกทัง้ทางด้านคุณภาพและราคา สง่ผลให้
บรษิทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายลงได้ 378 ลา้นบาท ในปี 2558 

HR Excellence การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล โดยการพัฒนาปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการ
งานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและครบถ้วนตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใชเ้ป็นเครือ่งมือในการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรให้
สามารถแขง่ขนัได้ โดยกระตุน้ใหท้กุคนตระหนกัในการมีสว่น
รว่มรบัผดิชอบตอ่ผลกำาไรของบรษิทัฯ รวมทัง้ปลกูฝงัแนวคิด
ในการทำางานภายใต้ค่านิยมองค์กรเดียวกัน คือ “i SPIRIT” 
ประกอบด้วย “Individual Ownership” เราคือบริษัท บริษัท
คือเรา, “Synergy” สรา้งพลังรว่มอันยิง่ใหญ่, “Performance 
Excellence” รว่มมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ, “Innovation” รว่มสรา้ง
นวัตกรรม, “Responsibility for Society” ร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม, “Integrity & Ethics” ร่วมสร้างพลังความดี และ 
“Trust & Respect” ร่วมสร้างความเชื่อม่ัน ส่งผลให้เกิด
พลังร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

โครงการเพิ่มมูลค่า 
เพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV)
ปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักที่มีมูลค่าต่ำา 

ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

สามารถผลิตโพรพิลีน 
เพิ่มขึ้น 3.2 แสนตันต่อปี 
ช่วยสร้างศักยภาพสายผลิตโพลิโพรพิลีน

ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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1.2.2 โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream 
Project for Hygiene and Value Added Products: UHV)
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณลงทุน 1,121 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ือปรบัปรงุคุณภาพน้ำามันหนกัทีมี่มูลค่า
ต่ำาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
โพรพิลีน (Propylene) และแนฟทาหนัก (Heavy Naphtha) 
ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ เอทิลีน (Ethylene) บิวเทน (Butanes) 
โพรเพน (Propane) สว่นประกอบน้ำามันดีเซล (LCO) แนฟทาเบา  
(Light Naphtha) ไฮโดรเจน (Hydrogen) กำามะถัน (Sulfur) 
ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) และน้ำามันข้น (CLO) โครงการ
ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัด
แผนการทดสอบและเดินเครื่องจักร รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมสำาหรับการป้อนวัตถุดิบอย่างปลอดภัย โดยคาดว่าจะ
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2559 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โพรพิลีนที่เพิ่มขึ้น 320,000 ตันต่อปี จะใช้
เป็นวตัถดิุบสำาหรบัโครงการขยายกำาลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสายผลิตโพลิโพรพิลีนอีกด้วย

1.2.3 โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน  
(Fully Integrated Polypropylene)
โครงการมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุและขยายกำาลงัการผลติ
พลาสติกโพลิโพรพิลีนจำานวน 300,000 ตันต่อปี โดยใช้ 
งบประมาณการลงทุน 236 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
สนองตอบความตอ้งการของลูกค้าปัจจบุนัและรองรบัการเตบิโต 
ของตลาดในประเทศและกลุ่ม AEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ทีมี่การเตบิโตสงูได้แก ่รถยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์
อาหาร ซ่ึงโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังน้ี

• โครงการปรบัปรงุสายการผลิตโพลโิพรพิลนี (PP Expansion: 
PPE) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Novolen 
จากที่ปัจจุบันมีกำาลังการผลิตอยู่ 475,000 ตันต่อปี 
โดยจะลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

เพื่อขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปี 
ส่งผลให้มีกำาลังการผลิตรวมเป็น 635,000 ตันต่อปี

• โครงการขยายกำาลังการผลติเม็ดพลาสตกิโพลโิพรพิลีน 
คอมพาวด์ และโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP  
Compounding: PPC) กำาลงัการผลติ 140,000 ตนัตอ่ปี 
โดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติคอมพาวด์ทีมี่ประสทิธภิาพสงู
เพียงขั้นตอนเดียวจากบริษัท Japan Polypropylene 
Corporation (JPP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตโพรพิลีนคอมพาวด์
ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น 
ที่ผลิตให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำา เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ  
ฮอนด้า และนิสสัน เป็นต้น โดยกระบวนการผลิต 
นีจ้ะชว่ยลดขัน้ตอนการผลิตลง ซ่ึงสามารถตอบสนองกบั
กลยทุธข์องผูผ้ลิตรถยนตท์ีมี่เป้าหมายลดตน้ทุนในทกุปี

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
ทั้ง 2 โครงการ กับ Sinopec Engineering Group (SEG) 
และ Sinopec Engineering Incorporation (SEI) ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเริ่มดำาเนินงานก่อสร้างในเดือน
พฤษภาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งโครงการ
ได้รบัสทิธปิระโยชนพิ์เศษด้านภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุนอีกด้วย

1.2.4 โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท IRPC Polyol จำากัด 
และบริษัท PCC Rokita SA
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
โพลิยรูเีทน โดยเนน้ตลาด AEC และประเทศจีนเป็นหลกั ทัง้นี้
บริษัท PCC Rokita SA เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมี
เทคโนโลยกีารผลิตผลิตภัณฑแ์ละวตัถดิุบหลักของโพลิยรูเิทน 
ในประเทศโปแลนด์ ตลอดจนมีเครือข่ายตัวแทนจำาหน่าย
สินค้าอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศ โดยโครงการ
ได้ดำาเนินการศึกษาความเหมาะสมของการร่วมทุนซ่ึง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559

โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE) เพื่อขยายกำาลังการผลิต 
โพลิโพรพิลีนเพิ่มขึ้นเป็น 635,000 ตันต่อปี

โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ และโพลิโพรพิลีนเกรด 
พิเศษ (PPC) ด้วยกำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี
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1.2.5 โครงการ EVEREST
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การวางแผน และบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ DELTA เป็นการดำาเนินการร่วม
กับที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำาระดับโลกซึ่งจะช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้บริษัทฯ มีแผนงานสร้างผลประโยชน์ส่วน
เพิม่ (Incremental Margin) และแผนงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
องค์กร (Organizational Health) เพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กร 
จะสามารถรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
อยา่งยัง่ยนื โดยโครงการมีระยะเวลาดำาเนนิการทัง้สิน้ 20-24 
เดือน และกำาหนดให้ใช้งบลงทุนโครงการรวมไม่เกินร้อยละ 
10 ของผลตอบแทนรวมทัง้โครงการ ซ่ึงโครงการลงทนุตา่งๆ 
ต้องมีระยะเวลาคืนทุน (Pay Back) ไม่เกิน 2 ปี

1.3 การดำาเนินงานทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของกำาไร โดย 
กำาหนดกำาไรกอ่นหกัค่าเสือ่มราคา ภาษ ีและดอกเบีย้ (EBITDA) 
ให้เติบโตในอัตราเฉล่ียร้อยละ 10 จากการดำาเนินงานของ 
4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจ
ทา่เรอืและถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์และธรุกจิบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 
โดยผลการดำาเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มี EBITDA  
ที ่17,033 ลา้นบาท สงูสดุในรอบ 10 ปี เม่ือพิจารณากำาไรขัน้ตน้ 
จากการผลิตตามราคาตลาด (Market Gross Integrated 
Margin: GIM) พบวา่อยูท่ี ่32,156 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2557 
ที่ 15,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,368 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 104 เนื่องด้วยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ
ราคาน้ำามันดิบดูไบที่มากขึ้นจากการที่ราคาน้ำามันดิบและ 
ค่าการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิลดลง รวมทัง้การดำาเนนิโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ของบริษัทฯ

สรุปการดำาเนินงานทางธุรกิจที่สำาคัญ ดังนี้

1.3.1 ธุรกิจปิโตรเลียม

บรษิทัฯ มีเป้าหมายมุ่งเนน้การควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ์
น้ำามันใหไ้ด้มาตรฐานตามทีก่ระทรวงพาณชิยก์ำาหนด ดำาเนนิการ 
ขายผา่นชอ่งทางทีก่ำาไรสงูสดุโดยกำาหนดราคาน้ำามันใหเ้หมาะ
สม สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด ปรับระดับราคาที่
สามารถแข่งขันได้เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ
ให้สมดุลกับการส่งออกที่ร้อยละ 50 เพ่ิมจำานวนลูกค้าและ
ปริมาณการจำาหน่ายโดยรักษาระดับค่าการตลาดให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และการร่วมมือกับบริษัทในเครือเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการวางกลยุทธ์การขาย อีกทั้งพัฒนา
เครื่องมือในการวิเคราะห์ราคา ภายใต้ชื่อ Athena Pricing 
Tool ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การขายแบบใหม่ ช่วย
เพ่ิมผลกำาไรจากการขายได้ถึงกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ 
30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไร
ขัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาดจำานวน 14,246 ลา้นบาท  
สงูขึน้ 8,117 ลา้นบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2557 ที ่6,129 ล้านบาท  
มีสดัสว่นรายได้ภายในประเทศรอ้ยละ 62 และจากการสง่ออก 
ร้อยละ 38 ซึ่งบรรลุเป้าหมายในการสร้างฐานลูกค้าภายใน
ประเทศให้แข็งแกร่ง

สรุปการดำาเนินงานของธุรกิจปิโตรเลียมที่สำาคัญ ดังนี้

• ร่วมลงนามสัญญาซ้ือ/ขายกับ Darby Trading Inc. 
ซ่ึงเป็นการต่อสัญญาระยะยาว มูลค่าสัญญาประมาณ 
28.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยายตลาด Slack Wax 
ไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

• รว่มลงนามในสญัญาซือ้/ขายระยะยาว Asphalt Sales 
Agreement 2017-2021 กบับรษิทั Horizon Petroleum 
Limited เพ่ือตอ่ยอดธรุกจิยางมะตอยทีมี่รว่มกนัมากวา่ 
สิบปี สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และขยายฐานตลาด
ลกูค้าเพ่ือรองรบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของตลาด

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการ EVEREST 
ยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับศักยภาพ
ขององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
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• การประสานความสัมพันธ์และให้การต้อนรับตัวแทน
จาก Lao State Fuel Company ซึ่งเป็นลูกค้าส่งออก
น้ำามันทางรถยนต์ไป สปป.ลาว ในการเข้าเยี่ยมชมโรง
กลั่นน้ำามัน ไออาร์พีซี

• การพัฒนาคุณภาพการบรกิาร โดยมีคลังน้ำามันจำานวน 
5 แห่ง เพ่ือให้บริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาค และเพ่ิม
บริการพิเศษสำาหรับคลังระยองซ่ึงจะเปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้เพิ่มจุดจำาหน่ายน้ำามัน
ที่คลังแม่กลอง เพ่ือรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันตก
และภาคใต้ตอนบน

• การบรกิารขนสง่น้ำามันทางรถ ทางเรอื และทา่เทยีบเรอื 
เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ

• การบรกิารการขาย โดยจัดใหมี้บคุลากรท่ีเป็นผูแ้ทนขาย 
เจ้าหนา้ทีป่ระสานงานขาย รวมถงึแผนกบรกิารงานขาย 
ไวบ้รกิารลกูค้า และหอ้งออกตัว๋ทีค่อยรบัการสัง่ซือ้น้ำามัน
จากลกูค้าโดยผา่นระบบ SAP ซึง่เป็นระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูลใหเ้ชือ่มโยงกนัและสามารถแสดงขอ้มูลแบบ 
Online และ Real Time ทีมี่ความถกูตอ้ง แม่นยำา เพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหาร
งานสำาหรบัผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตังิานทกุระดับ อีกทัง้การ
พัฒนาระบบ IRPC Oil On Net (iRON) เป็นระบบบรหิาร
การจัดจำาหนา่ยผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมทางอิเล็กทรอนกิส ์
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการทำาธรุกรรมของลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

• การตรวจสอบคุณภาพ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็น
ผูใ้หค้วามรูแ้ละแกไ้ขปัญหา รวมทัง้ใหบ้รกิารตรวจเชค็
คุณภาพตามสถานีบริการ คลังน้ำามัน เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านคุณภาพให้กับลูกค้า

1.3.2 ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างผลกำาไรส่วนเพิ่ม จึงมุ่งเน้น
การส่งเสริมและและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ กำาหนดสัดส่วนการขาย
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่ร้อยละ 60 ภายในปี 2563 โดยในปี 
2558 ธุรกิจปิโตรเคมีมีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคา
ตลาดจำานวน 15,420 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 8,197 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ 7,223 ล้านบาท เป็นสัดส่วนรายได้
ภายในประเทศร้อยละ 58 และรายได้จากการส่งออกร้อยละ 
42 นอกจากนี้การขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษในปี 2558  
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 จากร้อยละ 35 ในปี 2557 โดยผ่าน
การดำาเนินกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้

กลยทุธด์า้นราคา โดยพิจารณากำาหนดราคาจากปัจจัยพ้ืนฐาน
ตา่งๆ ทีมี่ผลกระทบ อาท ิตน้ทนุวตัถดิุบ อุปสงค์อุปทานของ
ตลาดในประเทศและตลาดโลก ปรมิาณสนิค้าคงคลัง มุ่งเนน้ 
การเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำาจากการดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมี
อย่างครบวงจรซึ่งมีระบบสนับสนุนการผลิตอย่างครบครัน 
ทำาให้มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน สามารถแข่งขันได้ 
ในภาวะที่ราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดตกต่ำา

กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา
สินค้าร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทัง้ภายในและตา่งประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ทุกประเภทของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001 ISO 14001 และ มอก. 18001 ซึ่งสะท้อนถึง
นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยของพนักงานและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยกำาลังการ
ผลิตเม็ดพลาสติกหลากหลายประเภทกว่า 800,000 ตัน
ต่อปี จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดต้นทุนการขาย
เฉลี่ยต่อหน่วยในการทำาตลาดได้อีกด้วย

การดำาเนินงานของ 4 ธุรกิจหลัก

ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี 

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2558 
บริษัทฯ มี EBITDA ที่  
17,033 ล้านบาท สูงสุดใน 
รอบ 10 ปี
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จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือทดแทนถังน้ำามันเก่าท่ีหมด
อายุการใช้งาน

• ร่วมแสดงสินค้าในงาน “TILOG Logistix 2015  
ASEAN+6 Logistic Connectivity” ซึง่เป็นงานแสดง
การให้บริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่น
ครบวงจร จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์

• ร่วมฝึกซ้อม Rayong Oil Spill Exercise 2015 กับ 
ศรชล.เขต 1 กองทัพเรือ และ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด บริษัท ไทยแท้งค์  
เทอร์มินัล จำากัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นการซ้อมแผนฉกุเฉนิกำาจัดคราบน้ำามัน
ในทะเล เพ่ือเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรและอุปกรณ์
สำาหรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ

1.3.4 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีเป้าหมายบริหารจัดการ ศึกษา และพัฒนาที่ดิน
เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพย์สิน รวมทั้ง 
ดำาเนินงานรังวัดสอบเขต โอนกรรมสิทธิ์ และจัดสรร 
สาธารณูปโภคให้กับลูกค้าในเขตประกอบการฯ

สรปุการดำาเนนิงานของธรุกจิบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีส่ำาคัญ  
ดังนี้

• การขายทีดิ่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ คิดเป็นรายได้ 5 
ลา้นบาท ได้แก ่บา้นและทีดิ่น ตำาบลตะพง อำาเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จำานวน 1 หลัง และบ้านแฝดซิตี้ปาร์ค 
ตำาบลเชงิเนนิ อำาเภอเมือง จังหวดัระยอง จำานวน 4 หลัง

• การขายทีดิ่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั น้ำามัน ไออารพี์ซ ี 
จำากัด คิดเป็นรายได้ 61 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดินเปล่า 
อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน จำานวน 1 แปลง และที่ดิน
สถานบีรกิารน้ำามันและศนูยอ์บรม อำาเภอลาดหลมุแกว้ 
จังหวัดปทุมธานี จำานวน 1 แปลง

• การให้บริการเพ่ือสนับสนุนโครงการและกิจการของ
นกัลงทนุทีม่าลงทนุในเขตประกอบการฯ ในด้านตา่งๆ 
ได้แก่ งานบำารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทดสอบและวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ งานศูนย์มาตรวิทยา งานจัดเก็บ
สินค้าในคลังสินค้า งานชั่งน้ำาหนักรถพ่วง และงานฝึก
อบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย เป็นตน้ โดยใน
ปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท

กลยุทธ์บริหารงานขาย บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
ขายอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละรว่มงาน
แสดงสินค้าต่างๆ

สรุปการดำาเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีที่สำาคัญ ดังนี้
• ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี 

โพลีออล จำากัด กับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศ
โปแลนด์ เพ่ือดำาเนนิการจัดจำาหนา่ยผลิตภัณฑโ์พลิยรูเิทน  
โดยเน้นตลาด AEC และประเทศจีนเป็นหลัก

• รว่มลงนามบนัทกึความรว่มมือทางการผลติและสญัญา
ทางการค้าซ้ือ/ขายผลติภัณฑ ์ABS Powder และ Resins 
กับ Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC)

• ร่วมลงนามในสัญญาการขายโพรพิลีนจากโครงการ 
UHV กับ Marubeni Corporation ระยะเวลาของ
สัญญา 1 ปี ปริมาณ 156,000 ตันต่อปี มูลค่าสัญญา 
4,316 ล้านบาท

• รว่มลงนามในสญัญารว่มทนุบรษิทั ไออารพี์ซ ีเอ แอนด์  
แอล จำากัด โดยบริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด กับบริษัท 
Nippon A&L Inc. และ Sumi-Thai International 
Limited เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์คอมพาวด์ มุ่งเน้นการขยายตลาด
อุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่ม AEC

• ร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงาน CHINAPLAS 
2015 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การ
เป็นผูน้ำาในธรุกจิปิโตรเคมีทีมี่ศกัยภาพ ขยายฐานลกูค้า 
และส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เม่ือวันท่ี 
20-23 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

1.3.3 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีเป้าหมายปรับปรุงคุณภาพถังเก็บผลิตภัณฑ์และ 
การบรกิารทา่เรอือยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 
ที่หลากหลายของลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
โดยในปี 2558 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์มีรายได้ 
732 ล้านบาท
สรุปการดำาเนินงานของธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่
สำาคัญ ดังนี้
• ร่วมลงนามสัญญาให้บริการถังเก็บน้ำามันดีเซลเกรด

พรีเมี่ยมกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• การขยายทา่เรอืปิโตรเคมีและปิโตรเลยีมเหลว Wharf 3  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้า
ได้มากขึ้น

• การมอบถังน้ำามันเชื้อเพลิงขนาดความจุ 200 ลิตร 
เพ่ือใสน่้ำามันดีเซล 20 ถงั และถงัใสน่้ำามันเบนซิน 10 ถงั  
ให้กับกรมทหารราบที่ 112 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า 
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• การให้บริการระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความ 
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการ 
ประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ คิดเป็นรายได้ 3,211 
ล้านบาท

1.4 การดำาเนินงานนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

บริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาการเติบโตของธุรกิจควบคู่กันไป 
ด้วยการนำาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืนมาใช้ใน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่ม โดยกำาหนดงบประมาณลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา 
ร้อยละ 1 ของรายได้ธุรกิจปิโตรเคมี หรือประมาณ 500 
ล้านบาท รวมทั้งเพ่ิมบุคลากรด้านวิจัยในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกให้มีสัดส่วนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น ภายใต้การ
ดำาเนินกลยุทธ์นวัตกรรมและการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการขยายเข้าสู่ตลาด
ผลติภัณฑเ์กรดพิเศษทีมี่คุณภาพสงูขึน้ ควบคู่ไปกบัการบรหิาร
จัดการตน้ทนุการผลิต 2) การพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ ์
รวมทั้งขยายสู่ธุรกิจใหม่ 3) การสร้างกำาไรจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 4) การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรที่เหมาะ
สมทางด้านนวัตกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management Process) เพ่ือคัดสรร จัดการ และ 
ใช้ประโยชนจ์ากผลงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา มกีาร 
สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่าง 
จากผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างความร่วมมือในการวิจัยกับ 
สถาบนัวจัิย มหาวทิยาลัย บรษิทัเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สนบัสนนุการวจิยัในการใชว้สัดุจากธรรมชาตแิละการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สรปุการดำาเนนิงานนวตักรรมและการวจัิยพัฒนาทีส่ำาคัญ ดังนี้

1.4.1 Natural Color Compound ผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิ
ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เกิดจากการผสมระหว่างพลาสติก

เดิมกับสีที่สกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์ โดยไม่
ทำาให้คุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลง 
และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมคุณภาพระดับสากล โดยในปี 2558 
บรษิทัฯ ได้รว่มกบั Picnic Plast Industrial Co., Ltd. พัฒนา
บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิผสมสธีรรมชาต ิผลิตเป็นกล่องใสอ่าหาร 
ช้อน ส้อม จานชาม ภายใต้แบรนด์ “Clip Pac”

1.4.2 Green ABS ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS ที่นำายาง
ธรรมชาตมิาทดแทนการใชย้างสงัเคราะหเ์ป็นรายแรกของโลก 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังสามารถช่วย
เหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้มีรายได้และลดการสูญเสีย
เงินตราจากการนำาเขา้อีกด้วย โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รว่ม 
กับบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำากัด ผู้ผลิตกระเป๋าและ
อุปกรณ์เดินทางชั้นนำาของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เดินทางภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนี่ (CAGGIONI)” ซึ่งทำาจาก
เม็ดพลาสติก Green ABS มีคุณสมบัติทนทาน รองรับแรง
กระแทกได้ดี ยืดหยุ่นมากกว่าเม็ดพลาสติกธรรมดา

1.4.3 Wood Plastic Composite ผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิ 
ที่มีส่วนผสมของผงไม้ที่ผสานคุณสมบัติเด่นของพลาสติก 
และไม้ได้อยา่งลงตวั โดยเนน้การพัฒนาผลิตภัณฑส์ำาหรบัใช้ 
เป็นบรรจุภัณฑ ์งานเฟอรน์เิจอร ์และของเลน่สำาหรบัเด็ก ซ่ึงใน 
ปี 2558 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำากัด  
ผู้ผลิตและจำาหน่ายของเล่นไม้รายใหญ่ พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของเล่นพลาสติกผสมไม้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Trix Track”  
ของเล่นฉลาด ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

1.4.4 POLIMAXX BANBAX ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก 
ต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน 
ผสมสารตา้นและยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีในเนือ้พลาสตกิระหวา่ง
ขั้นตอนการผลิตทำาให้สารต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ 
ถกูชะลา้งหลุดออกไป ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที่ให้ความสำาคัญในด้านสุขภาพ ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น สามารถนำาไปผสมกับพลาสติก
ได้หลายชนิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการเติบโตของธุรกิจ 

ควบคู่กับการนำาแนวคิดการ 

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 
มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 

รองรับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค 
ในปัจจุบัน

172



เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Trix Track” ของเล่นฉลาด ส่งเสริมพัฒนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์

1.6 การดำาเนินงานทางการเงิน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
อยา่งมีประสทิธภิาพ ด้วยการจัดหาเงินทนุด้วยตน้ทุนทางการ
เงินที่เหมาะสม สามารถรองรับการดำาเนินงานและโครงการ
ลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน
อย่างเพียงพอและสม่ำาเสมอ

สรุปการดำาเนินงานทางการเงินที่สำาคัญ ดังนี้

1.6.1 การจัดหาวงเงินกู้ระยะยาวเพ่ิมเติมเพ่ือใช้สำาหรับ
โครงการลงทนุ ในสกลุเงินบาทจากสถาบนัการเงินในประเทศ 
จำานวน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 8 ปี

1.6.2 การจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่

• ต่อสัญญาและจัดหาวงเงินสินเชื่อที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้เพิ่มเติม หรือ Committed Line สำาหรับ 
เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศหรือ Domestic  
Letter of Credit (DLC) จำานวนรวม 32,400 ล้านบาท  
เพ่ือขยายระยะเวลาการชำาระค่าน้ำามันดิบกับบริษัท  
ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นเวลา 90 วัน

• การต่อสัญญาเงินกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. 
เพ่ือบรหิารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหวา่งบรษิทั
ในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวงเงินกู้จำานวน 
5,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้จำานวน 300 ล้านบาท

1.6.3 การดำาเนินการเรื่องประกันภัย โดยได้รับเงินชดเชย 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ำามันเตา หรือ Vacuum Gas Oil Hydro Treating 
Unit (VGOHT) เป็นเงินจำานวน 1,305 ล้านบาท

1.6.4 การจัดกจิกรรมสำาหรบัผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ และรางวัล
แห่งความสำาเร็จ

• การจัดประชุมกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ เพ่ือให้ข้อมูล ทิศทาง และนโยบายการ
ดำาเนนิงานธรุกจิของบรษิทัฯ รายละเอียดอยูใ่นรายงาน 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81 

• การจัดกจิกรรมรว่มกบัตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน SET in the  
City ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี และกิจกรรม Opportunity 
Day โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเป็นประจำาทุกไตรมาส

• รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
“Corporate Governance Asia Recognition Awards  
2015: Best Investor Relations by Company”  
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกง 
จากการที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟอร์นิเจอร์ และสุขภัณฑ์ 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเม็ดพลาสติก 
POLIMAXX BANBAX สำาหรับการทำาขาเทียม ซ่ึงผสม
สารต้านแบคทีเรีย มีความยืดหยุ่นเหมาะกับสรีระของ 
ผู้ใช้ช่วยลดปัญหาการระคายเคืองผิวหนังจากความชื้นเม่ือ
สวมใส่เป็นเวลานาน

1.5 การดำาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีเป้าหมายปรับปรุงและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเครือข่ายเพ่ือรองรับการขยายงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากล 
การรกัษาความปลอดภัยขัน้สงู การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
กับทุกส่วนงาน อีกทั้งขยายและปรับปรุงระบบงานหลัก 
Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือนำามาใช้กับ
บริษัทในเครือ สร้างความร่วมมือการดำาเนินการกับกลุ่ม 
ปตท. และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
จัดการ Management Information System (MIS)  
ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการเงิน เพื่อส่งเสริมให้การ 
บรหิารงานมีความคล่องตวั สามารถตดัสนิใจและปรบัเปลีย่น 
กลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จอย่างมากที่มีความ
เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งเสริมให้สามารถยกระดับมาตรฐานและนำาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเป็นระบบ ทำาให้
ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2015  
จำานวน 2 รางวัล ได้แก่

• โครงการปรับปรุงและรวมระบบงานภาษีสรรพสามิต 
(Excise Integrated System) รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน

• โครงการระบบงานบรกิารทา่เรอืและถังเก็บน้ำามันอัจฉรยิะ 
(Intelligence Port & Tank Service) รบัรางวลัชมเชย 
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
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1.7 การดำาเนินงานกฎหมาย

บรษิทัฯ มีเป้าหมายในการดำาเนนิงานและได้รบัประโยชนจ์าก
การบรหิารงานด้านกฎหมาย ทัง้งานนติกิรรมสญัญา งานด้าน
คดีความ และงานรัฐกิจสัมพันธ์

สรุปการดำาเนินงานกฎหมายที่สำาคัญ ดังนี้

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท ทีพีไอ  
อะโรเมติกส์ จำากัด (มหาชน) ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย โดยที่
ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขายที่ดินของลูกหนี้ที่
ตั้งอยู่ที่ ตำาบลตะพง อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง รวม 103 
แปลง หรือประมาณ 1,000 ไร่ ให้แก่บริษัทฯ เจ้าหนี้รายที่  
3 ในฐานะผู้สวมสิทธิ์แทนเจ้าหนี้จำานองในราคา 4,244 
ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทำาให้บริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำากัด 
(มหาชน) ได้รับชำาระหนี้เป็นเงินจำานวน 3,878 ล้านบาท และ
สามารถนำาที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้

1.8 การดำาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง คนดี  
เพ่ือเข้ามาปฎิบัติงาน พัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งยิ่งขึ้น  
และรักษาบุคลากรให้สามารถอยู่กับบริษัทฯ ได้นานอย่างมี
ปกติสุข นอกจากนี้ยังสามารถใช้บุคลากรให้ตรงกับงานและ 
สง่เสรมิใหท้ำางานได้อยา่งมีประสทิธภิาพซ่ึงจะนำาองค์กรไปสู่ 
ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
เดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ
สรุปการดำาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำาคัญ ดังนี้

1.8.1 โครงการพฒันาภาวะผูน้ำาสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื 
Executive Leadership Development Program (Ex-LDP) 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำาตามแนวทางการ 

พัฒนาค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้พัฒนาผูน้ำาขององค์กรใหมี้ความพรอ้มในการขบัเคล่ือน
ธรุกจิ โดยมีผูบ้รหิารเขา้รว่มหลกัสตูรในปี 2558 จำานวน 98 คน

1.8.2 โครงการพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารระดบักลาง 
หรือ Middle Management Leadership Development 
Program (MLDP) โดยใชก้ระบวนการพัฒนาใหผู้บ้รหิารรว่ม
กันระดมสมองวิเคราะห์และนำาเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจ  
ซ่ึงโครงการนี ้มีผูบ้รหิารผา่นหลักสตูรในปี 2558 จำานวน 72 คน

1.8.3 โครงการพฒันาการเรยีนรูแ้บบบรูณาการดา้นวศิวกรรม 
เคมีสำาหรับพนักงานสายผลิต หรือ IRPC Chemical  
Engineering Practice School (I-ChEPs) ซ่ึงเป็นโครงการ 
พัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการความรูด้้านวศิวกรรม
เคมี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสรา้งความสามัคคีและสานความ
สัมพันธ์ระหว่างทีม โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 4

1.8.4 คา่นยิมองคก์ร i SPIRIT ได้เปิดตวัอยา่งเป็นทางการ
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความแข็งแกร่งด้วย 
พลังจากภายใน อันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญอย่างยิ่งใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาและจิตสำานึกในเรื่องการ
ดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และ 
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเจริญของสังคมให้ 
ดีขึ้นเสมอมา 

โครงการ IRPC Cubic Academy 
สร้างสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สร้างคนและองค์กรที่มีคุณภาพ

ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล
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สรุปการดำาเนินงานด้านสังคมที่สำาคัญ ดังนี้ 

2.1 โครงการขาเทยีม บรษิทัฯ บรจิาคเม็ดพลาสตกิ POLIMAXX 
 BANBAX
2.2 โครงการ IRPC Cubic Academy
2.3 โครงการ ๑ ช่วย ๙
2.4 โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน
2.5 โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี
2.6 โครงการบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร
2.7 โครงการคลินิกปันน้ำาใจ
2.8 หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพชุมชน (Mobile Clinic)
2.9 โครงการลำาไทรโยงโมเดล
2.10 โครงการผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อชุมชน
2.11 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.12 โครงการสร้างงานรับเชือกเรือ
2.13 โครงการแกไ้ขปัญหาน้ำาทว่มในชมุชนและจักรกลหนกั 
 พัฒนาชุมชน 

ปี 2558 โครงการคลินิกปันน้ำาใจมีประชาชน 

เข้ามาใช้บริการ 4,787 คน 
และมียอดการทำาบัตรสุขภาพ 
IRPC Card 7,925 ใบ 
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่

ออกตรวจสุขภาพชุมชน 1,288 คน

2.14 โครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน
2.15 โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน
2.16 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2.17 โครงการหอกระจายข่าวชุมชน 
2.18 โครงการ Public Right to know 

รายละเอียดอยู่ในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หน้า 207-217

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำาระบบมาตรฐาน
สากลมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เน้นหลัก
การดำาเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ อนุรักษ์
พลังงาน และจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยใช้แนวทางพัฒนา CSR-DIW  
ของกระทรวงอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้ชุมชน ทั้งยังปลูกฝังจิตสำานึก 
และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ปฏิบัติงานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ อีกด้วย 

สรุปการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ ดังนี้

3.1 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย 
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำามันเตาที่ใช้ 
ในกระบวนการผลิตโรงงานปิโตรเคมีขั้นกลางและโรงกล่ัน
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

3.2  การจัดการสารอินทรยีร์ะเหยง่าย หรอื Volatile Organic 
Compounds (VOCs) ในเขตประกอบการฯ โดยใช้ Mobile 
Activated Carbon เพ่ือดูดซับไอสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน 
ช่วงที่มีการหยุดระบบเพ่ือซ่อมบำารุง และมีการเฝ้าระวัง 
พิเศษด้วยการตรวจวัด VOCs แบบ Canister รอบพื้นที่

3.3 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ 
ฝุ่นละอองได้อย่างต่อเนื่อง และลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ได้ 960 ตันต่อปี

3.4 การปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
(Protection strip) เพิ่มเติม 39 ไร่ จำานวน 35,000 ต้น ซึ่ง
สามารถช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้น
จำานวน 300 ตัน คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ดูดซับได้ทั้งหมดประมาณ 2,800 ตันต่อปี เทียบกับปี  
พ.ศ. 2557 สามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

3.5 การสร้างระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
สำาหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตประกอบการฯ 
สามารถลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 50 เม่ือ
เทียบกับปี 2557

3.6 การดำาเนินโครงการเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ 
และผูร้บัเหมา ทำาใหส้ถติกิารเกดิอุบตัเิหตทุีต่อ้งรบัการรกัษา
โดยแพทย์ลดลง

3.7 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กับเมืองคิตะคิวชู  
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยสาระสำาคัญ
ของบนัทกึขอ้ตกลง ได้แก ่การแลกเปลีย่นขอ้มูลเพ่ือประโยชน์
ต่อการลดคาร์บอนในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกันเผยแพร่การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยกรอบการปฏิบัติ Reduce, Reuse, Recycle (3R) 
และเป็นการส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพของภาคธุรกิจทั้ง 2  
ประเทศ

ปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการฯ 

เพิ่มอีก 35,000 ต้น 
ช่วยให้การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น  
2,800 ตันต่อปี
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3.8 ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
หรอื Eco Factory แลว้จำานวนทัง้สิน้ 4 โรงงาน ได้แก ่โรงงาน
ผลิตเอทิลีน โรงผลิตพลังงานไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม โรงกล่ัน
น้ำามัน และโรงผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

3.9 รางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

• รางวัล CSR DIW Award 2015 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous 
Award จำานวน 11 ทะเบียนโรงงาน และได้รับรางวัล
สถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรความมุ่งม่ันใน 
การดำาเนนิงานพัฒนาชมุชนในระดับดี จำานวน 1 โรงงาน

• รางวัล Thailand Quality Prize 2015 จากสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยกลุ่ม QCC ของ
สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมีและการกล่ันได้รับรางวัล
ทั้งสิ้น จำานวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Golden 
4 รางวัล และระดับ Silver 2 รางวัล

• รางวลั Carbon Footprint for Organization 2015 โดย 
ทา่เรอืไออารพี์ซีได้รบัมอบโลร่างวลัและประกาศนยีบตัร
คารบ์อนฟุตพริน้ท์ ในโครงการจัดทำาแนวทางการปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลิศ เพ่ือ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออกเป็นรายแรกของประเทศไทย

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับ
ประเทศ ประจำาปี 2558 ได้แก่ โรงงานบีทีเอ็กซ์ คลัง
น้ำามันอยุธยา คลังน้ำามันพระประแดง และคลังน้ำามัน
ชุมพร

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง ตามโครงการ
รณรงค์ลดสถิติการประสบภัยอันตรายจากการทำางาน
ให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ได้แก่ คลังน้ำามันอยุธยา และคลังน้ำามันพระประแดง

4. ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ ตามแนวทางของมาตรฐาน 
สากลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรปุการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทีส่ำาคัญ ดังนี้

4.1 การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนไทย ประจำาปี 2558 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการไทย (IOD) บรษิทัฯ ได้ 92 จาก 100 คะแนน จัดอยูใ่น 
ระดับดีเลิศ 

4.2 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ปี 2558 โดยสมาคมผู้ลงทุนไทย หรือ Thai 
Investors Association บริษัทฯ ได้ 94 จาก 100 คะแนน 
จัดอยู่ในระดับดีเลิศ

4.3 การจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการ
เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการ 
บรษิทัฯ สำาหรบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 ตัง้แต่
วันที่ 25 กันยายน–31 ธันวาคม 2558 

4.4 การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ โดย Governance 
Matters Thailand ในปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG 
Scorecard ซ่ึงควรมีการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมิน 
อิสระ หรือ Independent Assessment อย่างน้อยทุก 3 ปี

4.5 การจัดตั้งหน่วยงาน Compliance โดยใช้ชื่อว่า  
ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ รายงานต่อ 
สำานักกิจการองค์กร มีหน้าที่กำากับกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้อง 
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งใน 
แง่กฎหมายและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4.6 การจัดพิมพ์คู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ฉบบัปรบัปรงุ
ครั้งที่ 2 ให้พนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติทั้งองค์กร 
รวมทัง้รณรงค์สรา้งจติสำานกึเรือ่งการปฏบิตังิานโดยยดึหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-learning

4.7 การให้พนักงานทุกระดับทำารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ผ่านระบบอินทราเน็ต

4.8 การพัฒนาบทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี หรือ 
Corporate Citizenship ซึ่งประกอบด้วย การร่วมจัดตั้ง 
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทยกับ
องค์กรธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามหลัก Global 
Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ และการลงนามส่งเสริม
สทิธเิด็กและหลักปฏบิตัทิางธรุกจิตามแนวทางของ UNICEF  
หรอื Children’s Rights and Business Principles (CRBP)  
ที่เน้นย้ำาให้ภาคธุรกิจตระหนักว่า ทุกองค์กรสามารถมีส่วน 
ในการดูแลเด็ก ผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมใน 
กระบวนการธุรกิจของตน

4.9 การดำาเนินการในฐานะสมาชิกของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption ด้วยการอบรมผู้บริหารและพนักงานหลักสูตร
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ซึง่จัดไวเ้ป็นแผนการอบรมของสายงาน
บุคคลต่อเนื่องจากปี 2557 โดยได้จัดการอบรมแล้ว 28 รุ่น  
มีพนกังานเขา้รว่ม 2,872 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56 ของพนกังาน
ทั้งหมด และจะดำาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน
คอรร์ปัชนั และเขา้รว่มการอบรมเพ่ือเพ่ิมแนวคิดและกลยทุธ์
ใหม่ๆ โดยบรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน ์
เรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ 4 
(Certified) ทั้งยังเตรียมความพร้อมเพ่ือการต่ออายุสมาชิก 
CAC ในปี 2559 และพัฒนาระดับการดำาเนินงานไปสู่ระดับ 
5 (Extended) โดยมีแผนการสนับสนุนให้บริษัทในเครือและ
คู่ค้าเป็นสมาชิก CAC เช่นเดียวกัน
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4.10 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ
กับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ 
กลุ่ม โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารตรงกับ 
กลุ่มเป้าหมายโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การจดักจิกรรมรว่มกนั 
การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน การสัมมนา/ฝึกอบรม และมีการ 
บูรณาการระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยใช้กิจกรรม 
เดียวที่ได้ประโยชน์ตรงตามต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่พบนกัลงทนุรว่มกบัสือ่มวลชน เป็นตน้

4.11 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 
2015 ในวนัที ่25 สงิหาคม 2558 ภายใตแ้นวคิด “Shade of  
Sharing” โดยเน้นความมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในการดำาเนิน 
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชัน 

4.12 รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ DJSI: Emerging Market  

ประเภท Oil & Gas ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• รางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น และรางวัลคณะ 

กรรมการตรวจสอบแห่งปี จากการประกาศเกียรติคุณ  
“คณะกรรมการแห่งปีประจำาปี 2558 (Board of the 
Year Awards 2015)”

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รางวัล Sustainability Report Awards ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์
• รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards  

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะบริษัท 

จดทะเบียนไทยท่ีได้รับผลการประเมินในระดับ Top 
50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard 2015

• รางวลั Corporate Governance Asia: 11th Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2015 – The 
Best of Asia จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

• รางวลั Corporate Governance Asia (Investor Relation) 
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

• รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 
2015 ด้าน Social Empowerment จากโครงการ 
“From Bench to Community”

• รางวลั The Winner of the ‘Golden Peacock Global 
Award for Excellence in Corporate Governance 
2015 โดยสถาบนั Institute of Directors (IOD) ประเทศ
อินเดีย เป็นปีที่ 3

• รางวลั The 6th Asia’s Best Employer Brand Awards 
จาก ประเทศสิงคโปร์

5. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ มุ่งเนน้การบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร โดยกำาหนด 
เป็นนโยบายเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ นำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Steering Committee) ซ่ึงมีกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง (Risk Management Committee) ซ่ึงมีคณะกรรมการ
ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย กำากับดูแล และ
ใหแ้นวทางในการบรหิารความเสีย่งขององค์กร เพ่ือลดความ
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เสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งส่งเสริม
และสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร 
และพนักงาน มีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจใน
การนำากรอบและมาตรฐานที่กำาหนดไว้ไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สรุปการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk)

จากแนวโน้มราคาน้ำามันดิบยังคงผันผวนอย่างมาก ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของโลกและประเทศจีน
แนวทางการลดความเส่ียง : บรษิทัฯ ดำาเนนิการด้วยความ
รว่มมือกบับรษิทัในกลุ่ม ปตท. อยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือลดตน้ทนุจาก
การใชน้้ำามันดิบจากแหลง่ในประเทศมากขึน้ การบรหิารจัดการ
สนิค้าคงคลงัใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม การปรบัปรงุเครือ่งมือ
ในการบริหารการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน
การซ้ือวัตถุดิบ การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีกรอบนโยบายในการทำาสัญญาซ้ือขายตราสาร
อนุพันธ์โดยมีการกำาหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และ 
ระยะเวลาในการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้าน 
การเงิน (Hedging Committee) และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee)

5.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Currency Exchange Risk)
เป็นความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อรายได้ ต้นทุนวัตถุดิบ และเงินกู้
เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

แนวทางการลดความเสีย่ง : บรษิทัฯ มีแนวทางการบรหิาร 
ความเสี่ยงโดยจัดสัดส่วนเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงการ 
บริหารจัดการสัดส่วนและเง่ือนไขการจัดซ้ือน้ำามันดิบ  
เช่น การชำาระเงินค่าน้ำามันดิบจากการใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ  
มาเป็นเงินบาท ซ่ึงจะช่วยลดความผันผวน หรือการขาย 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ล่วงหน้าเพ่ือรองรับการชำาระ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท 

5.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

จากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการสนับสนุนการผลิต  
โดยอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน บุคลากร และสูญเสีย 
โอกาสในการสร้างรายได้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการ 
บริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ดังนี้ 

5.3.1 ความไมพ่รอ้มในการผลติของโรงงานหรอืการหยดุ
ชะงักของการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Plant 
Reliability Risk) จากการที่หน่วยผลิตมีอายุการใช้งานมา
ยาวนานและดำาเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เครื่องจักร
และอุปกรณต์า่ง ๆ  เกดิการเสือ่มสภาพ หากไม่ได้รบัการบำารงุ 
รักษาที่ดีเพียงพอ
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการใน
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จากโครงการปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์
โดยมีโครงการย่อย เช่น โครงการเพ่ิมเสถียรภาพการผลิต
เพ่ือไม่ให้เกิดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 
(Zero Unplanned Shutdown) การตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานอย่างทั่วถึงในจุดเสี่ยง
ต่างๆ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำารุงให้สั้นที่สุดโดย
การวางแผนและบริหารจัดการผู้รับเหมา และอุปกรณ์สำารอง 

บริษัทฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีประจำาปี 2558”
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ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการดำาเนินงานตามโครงการ 
บริหารจัดการระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational  
Excellence Management System) 

5.3.2 ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ผู้รับเหมา 
และผู้รับจ้างจากภายนอก (Safety Risk) ซึ่งมักเกิดจาก 
ความประมาท การไม่ตระหนกัถงึความปลอดภัย หรอืความรู ้
ของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ดำาเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยกำาหนดเป็นนโยบาย
และดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการสร้าง
พฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety)  
ซ่ึงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีจัดทำาวารสารความปลอดภัย
และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำาเสมอ จัดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมาและผู้รับจ้าง 
รวมถึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติให้หัวหน้างานกำากับดูแล
กลุ่มผู้รับจ้างภายนอกอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งทีมงานตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย และในกรณีที่ 
เกิดเหตุแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เพ่ือหาสาเหตุ จัดทำาเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับ 
พนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำาอีก

5.3.3 การดำาเนนิโครงการลงทนุ (Capital Projects Risk) 
ในโครงการ UHV จากมูลค่าการลงทนุทีส่งูและเป็นโครงการที ่
สำาคัญ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับ 
องค์กร
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ บรรจุโครงการลงทุน
สำาคัญเข้าเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือติดตามความ 
คืบหน้าในการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งทันทว่งที และใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนนิโครงการ

สามารถบรรลเุป้าหมายในทกุมิต ิได้แก ่ระยะเวลาการดำาเนนิ
โครงการ การบริหารงบประมาณ คุณภาพของโครงการ  
ความปลอดภัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ 
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5.3.4 ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและชมุชน (Environmental 
and Community Risk) จากที่หน่วยผลิตของบริษัทฯ 
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้
แนวทางการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ  
มุ่งเน้นการดำาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 
และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
อย่างเคร่งครัด การศึกษาแนวทางการลดสารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย (VOCs) การตรวจเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงต่างๆ 
โดยมีทีมงานท่ีสามารถเข้าไปวิเคราะห์และแก้ไขได้ทันที 
หากพบค่าการตรวจวัดที่สูงขึ้นผิดปกติ และการร่วมมือกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในการพัฒนาเขตประกอบการฯ  
ให้เป็นเขตประกอบการฯ เชิงนิเวศรายละเอียดในรายงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 200
แนวทางการลดความเส่ียงด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ 
ดำาเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี 
อย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอ เช่น การสร้างและบูรณะ 
สาธารณูปโภคต่างๆ การให้ทุนการศึกษา การเปิดโอกาส 
ให้ชุมชน และบริษัทฯ ได้สร้างความเข้าใจในการดำาเนิน
กิจการจากโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) 
การดำาเนินงานศูนย์ประสานงานภาคสนามเพ่ือลงพ้ืนที่ 
ในกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนการร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน 
กบัชมุชนและหนว่ยงานภาครฐั รายละเอยีดในรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม หน้า 212
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5.4 ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
(Organizational Capability Risk)

จากการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานต้องมี 
การปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับการแข่งขันในธุรกิจที่ 
เพิ่มสูงขึ้น 
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ดำาเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นเลิศด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการ
บรหิารความกา้วหนา้ในอาชพี ระบบการพัฒนาศกัยภาพของ 
พนกังาน รวมถงึการปรบัปรงุโครงสรา้งขององค์กรใหส้ามารถ
แข่งขันได้ 

5.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Risk) 

จากภัยคุกคามหลายประเภทที่อาจส่งผลกระทบทำาให้ธุรกิจ
เกิดการหยุดชะงักได้ เพื่อช่วยลดความสูญเสีย ปกป้องภาพ
ลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมสำาคัญทางธุรกิจ 
แนวทางการลดความเส่ียง : บริษัทฯ ได้นำามาตรฐาน
และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business 
Continuity Management (BCM) มาใช้ โดยมีการจัด
ทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity 
Plan (BCP) อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงดำาเนินการซ้อมแผนฯ  
โดยนำามาตรฐานสากล BS 25999 และ ISO 22301  
มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 
วิกฤตการณ์ต่างๆ

5.6 ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(Emerging Risk) 

ใน 3-5 ปีขา้งหนา้ จากการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
กฎหมาย เทคโนโลยี และอื่นๆ เช่น 

5.6.1 ความเสีย่งในการจัดสรรคา่การปลอ่ยมลพษิ สำาหรบั
โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (Emission 
Management for Future Project Risk) โดยมีขอ้กำาหนด
ตามกฎหมายที่บริษัทฯ จะไม่สามารถเพ่ิมการปล่อยมลพิษ 
ที่สูงกว่าที่อนุญาตในปัจจุบัน อาจทำาให้ไม่สามารถขยาย 
การเติบโตของธุรกิจได้อีก
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ศึกษาการลดการปลดปล่อยมลพิษในโรงงานที่มีอยู่เดิมใน
ปัจจุบนั และจดัทำาคู่มือปฏบิตักิารเพ่ือลดการปลดปลอ่ยมลพิษ
ในกจิกรรมเสีย่งตา่งๆ รวมถงึการนำาเทคโนโลยสีะอาดมาใช้
สำาหรับโครงการใหม่ เป็นต้น

5.6.2 ความเสี่ยงจากการกำาหนดเขตการค้าเสรีและ 
กฎระเบยีบทางการคา้ท่ีเปลีย่นแปลงไป เชน่ Trans-Pacific 
Partnership (TPP) บรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการสญู
เสียโอกาสทางธุรกิจและตลาดการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบ 
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิตและจำาหน่าย การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ 
เปลี่ยนแปลงไปและสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดการใช้พลังงาน เป็นต้น
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ใหค้วามสำาคัญกบัสขุภาพองค์กร โดย
กำาหนดใหอ้ยูใ่นดัชนวีดัตวัหนึง่ในระดับองค์กร และเสนอแนะ
ใหมี้การแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทรพัยากรบคุคล การ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการแก้ปัญหา
แรงงานเพื่อมิให้มีข้อขัดแย้ง ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้
ความสำาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาในระบบงานทรัพยากรบุคคลในทุกบริบท จนเปน็ทีม่า
ของ HR Excellence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DELTA 
ในปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย module ต่างๆ ที่เร่ง
ดำาเนินการสอดประสานควบคู่กันไป 

ในการพัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรมนษุยน์ัน้ บรษิทัฯ ได้
เนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษาทศิทาง
การทำาธุรกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน 
การออกแบบกระบวนการทางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์ให้บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ  
มีสมรรถนะในการทำางานอยา่งมืออาชพี สามารถปฏบิตัพัินธกจิ 
ของบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและตอบสนองวสิยัทศันข์องบรษิทัฯ  
ในอนาคต ให้มีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันที่เทียบเคียง
ได้กับบริษัทชั้นนำา โดยในปี 2558 มีโครงการที่สำาคัญดังนี้

1. การปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรใหก้ระชบัและทนัสมัย มุ่ง
เนน้ใหท้กุหนว่ยงานเพ่ิมขดีความสามารถและความรบัผดิชอบ  
ทัง้ในด้านการพัฒนาระบบงานควบคู่ไปกบัการพัฒนาทรพัยากร
บคุคลไปพรอ้มๆ กนั ในการดำาเนนิการดังกล่าวทำาใหบ้รษิทัฯ 

สามารถดำาเนนิงานด้านการจดัการความรู ้การสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ในด้านตา่งๆ โดยสามารถใชบุ้คลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสทิธภิาพ

2. การศึกษาเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารงานบุคคลให้
สอดรับกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
อัตรากำาลังที่จำาเป็นโดยการทบทวนกระบวนการทำางานให้
ทันสมัยและกระชับ การพัฒนาสมรรถนะในสายวิชาชีพ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบความก้าวหน้าในงาน 
โดยทกุกจิกรรมจะมีการเชือ่มโยงและสง่เสรมิกนักนัอยา่งเป็น
ระบบ และมีการตดิตามผลเพ่ือนำามาเป็นขอ้มูลในการกำาหนด
นโยบายประจำาปีต่อไป

3. ด้านการพัฒนาผูน้ำา มีการสรา้งสมรรถนะผูน้ำาในทกุระดับ 
ทัง้ในด้านการอบรมและพัฒนา อาทหิลักสตูร Seven Habits of 
Highly Effective People หลักสตูร Leadership Greatness  
เป็นตน้การศกึษาดูงานจากองค์กรทีมี่ Good practice ในด้าน 
ต่างๆ การพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
สำาหรบัผูบ้รหิารเพ่ือเป็น Role Model ของพนกังานทกุระดับ

4. การสง่เสรมิพัฒนาตนเองของพนกังานโดยการใหร้างวลั
เชดิชเูกยีรต ิโดยบรษิทัฯ จดัใหมี้รางวัล Presidential Award 
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กร ด้านปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก และพนักงานผู้มี
พฤติกรรมดีเยี่ยม

ทรพัยากรมนุษย์น้ัน ถอืเป็นหวัใจสำาคัญท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งใหแกอ่งค์กรอย่างย่ังยืน เพราะความสำาเร็จเกดิจากพนกังานทกุคน 

ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับองค์กร
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ

การวิจัยพัฒนาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในสายงานการผลิต และการตลาดสู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ 

ทำาให้ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการทุ่มเททรัพยากรอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1.	 การเพิม่งบประมาณ	R&D บรษิทัฯ ได้เพ่ิมงบประมาณ
การสนบัสนนุด้านวิจัยและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการกำาหนด
ให้ค่าใช้จ่ายประจำาปีของงานวิจัยและพัฒนาเป็นสัดส่วนกับ
รายได้ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และเพ่ิมขึ้นเป็นขั้นบันได 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2569 ไว้ที่ร้อยละ 3 ซ่ึงใกล้เคียงกับ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยของบริษัทชั้นนำาที่
ผลิตสินค้าเชิงเทคโนโลยีของโลก หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 
1,500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เท่า ของงบประมาณของ 
ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2559 นี้ มีเป้าหมายงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 1 หรือ 500  
ล้านบาท ของรายได้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

2.	 การเพิ่มบุคลากรอย่างมีนัยสำาคัญ	ความสำาเร็จของ
งานวิจัยและพัฒนาท่ีผ่านมา เป็นผลงานที่มีคุณค่าของ 
นกัวจัิยและการสนบัสนนุขององค์กร จนสามารถสรา้งผลิตภัณฑ์
นวตักรรมออกสูต่ลาดได้อยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงได้จดสทิธบิตัรเพ่ือ
ปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมความได้เปรยีบทางด้าน
การแขง่ขนัทางธรุกจิ บรษิทัฯ จึงได้ใหค้วามสำาคัญกบัโครงการ

เพ่ิมบุคลากรด้านวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 100 คน ในระยะ
เวลา 5 ปี นับจากปี 2558 ซึ่งจะทำาให้อัตราส่วนของนักวิจัย 
ตอ่บคุลากรทัง้หมดของบรษิทัฯ ใกล้เคียงกบัอัตราสว่นค่าเฉล่ีย 
นกัวจิยัตอ่บคุลากรทัง้หมดของบรษิทัปิโตรเคมีชัน้นำาระดับโลก

3.	 การขยายศูนย์วิจัยและพัฒนา	บริษัทฯ ได้เตรียมเงิน
ลงทนุในการปรบัปรงุอาคารสำานกังานเดิมทีมี่อยูใ่หเ้ป็นศนูยว์จัิย
และพัฒนาส่วนขยาย เพื่อรองรับกับการใช้งานอย่างเร่งด่วน 
พรอ้มทัง้จดัสรา้งศนูยแ์สดงสนิค้าและผลงานด้านการวจัิยของ 
บริษัทฯ ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการในปี 2558 ทั้งนี้ศูนย์วิจัย
สว่นขยายนีจ้ะมีวตัถปุระสงค์ในการรองรบังานในอนาคต นบั
จากปี 2558 อีก 5 ปี ส่วนในระยะยาว บริษัทฯ ได้พิจารณา
กอ่สรา้งสำานกัวจัิยแหง่ที ่2 ในทีดิ่นของบรษิทัฯ จังหวดัระยอง 

4.	 การจัดทำาแผน	10	ปี	R&D	Roadmap	บริษัทฯ ได้
มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำา เพ่ือทำาการศึกษาจำาลอง
การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค 
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ผลิตภัณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ในอนาคต เพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการจัดทำาแผน 10 ปี R&D Roadmap ใช้เป็นแนวทางใน
การกำาหนดหวัขอ้งานวจิยัผลติภัณฑท์ีมี่มูลค่าสงู มีคุณสมบัติ
พิเศษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าในอนาคต โดยแผนดังกล่าวจะมีความสอดคล้อง
กับแผนการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อ
ใหก้ารนำาสนิค้าออกสูต่ลาดเชงิพาณชิยใ์หไ้ด้มูลค่าสงูสดุ โดย
แผน 10 ป ีR&D Roadmap สามารถสรุปสาระสำาคัญโดยย่อ 
ดังนี้

• การพัฒนาผลิตภัณฑปั์จจุบนัด้วยเทคโนโลยทีีเ่ชีย่วชาญ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยของบริษัทฯ ได้พัฒนา
ผลติภัณฑพิ์เศษ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า เชน่
การพัฒนาผลติภัณฑโ์พลิเอทลีินความหนาแนน่สงู สำาหรบัการ
ผลิตท่อส่งน้ำาและแก๊ส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีน
ประเภทโมเลกุลสูงยิ่งยวด สำาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
เชิงวิศวกรรม โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
จะเป็นแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเดิมของบริษัทฯ 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือผลิต
สินค้าเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง เหมาะสำาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่
ดีตอ่ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ หรอืวัสดุสงัเคราะหท์ีท่นทานตอ่การ
ขีดข่วน สำาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เพ่ือลดการซ่อมแซมสี 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษเหล่านี้จะมีผลตอบแทนได้สูง
ขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าปัจจุบัน

• การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทฯ 
มีแผนการลงทุนสร้างฐานเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นใหม่ เพ่ือวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สำาหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในอนาคต เช่น การลงทุนสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโน
เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ที่แม้ในปัจจุบันมีการพูดถึงสมรรถนะ
นาโนเทคโนโลยีอย่างมาก แต่กลับมีการนำามาใช้พัฒนาวัสดุ
สังเคราะห์ไม่กว้างขวางนัก บริษัทฯ จึงมีโครงการสร้างศูนย์
ความเป็นเลิศขึน้ เพ่ือนำาสมรรถนะของนาโนเทคโนโลยมีาผลิต
สินค้าเกรดพิเศษ เช่น สารเติมแต่งขนาดนาโน สำาหรับใช้กับ
วสัดุสงัเคราะหเ์พ่ือใหไ้ด้น้ำาหนกัเบาพิเศษ แตมี่ความแขง็แรง
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งนำามาใช้กับอุตสาหกรรม
รถยนต์ บรรจุภัณฑ์เกรดพิเศษ ที่ต้องการความสะอาดสูง 
ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีขั้น
สูงที่บริษัทฯ จะลงทุนนี้ นอกเหนือจากจะนำามาผลิตสินค้า
เกรดพิเศษที่มีความต้องการสูงในอนาคตแล้ว ยังสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีคุณสมบัติอัน 
โดดเด่นและทันสมัย เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าตลอด 
ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดกับทุกฝ่ายท่ีอยู่ในวงจรห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่สำาคัญให้มาก 
ยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 
อีกด้วย

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ บริษัทฯ  
ได้ตระหนกัถงึความสำาคัญของการค้นคว้าวิจัยวัสดุสงัเคราะห์
จากวตัถดิุบทางธรรมชาต ิเชน่ ปาลม์น้ำามัน ยางพารา เสน้ใย
ธรรมชาติ ฯลฯ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษในรูปของ
สารเคมีและพลาสติก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จำาหน่ายแล้วใน
ท้องตลาด เช่น Green ABS, Wood polymer composite, 
Natural color compound และกำาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิด
พิเศษทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมน้ำามันหลอ่ล่ืน เพ่ือใชก้บัเครือ่งจกัร
ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค 
โดยสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ เป็นการส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง
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5	 เป้าหมายระยะยาว	บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง
กำาไรของบริษัทฯ จากสินค้าเชิงเทคโนโลยี ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรทัง้หมดของบรษิทัฯ และมีกำาไรเบือ้งตน้เฉลีย่ของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ภายใน
ปี 2569 ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีทั้งจากการค้นคว้าวิจัย
ภายในบริษัทฯ หรือนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว หลากหลาย ทันสมัย และลดความ
เสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับ
เปล่ียนโครงสรา้งสายงานวจิยัและพัฒนา ใหมี้ความสามารถ
ด้านการวิจัยทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำาของโลก พร้อมทั้งแต่ง
ตั้งกลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและต่าง
ประเทศ เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กับผู้ถือหุ้น คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
ผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์เด่นในรอบปี 2558

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการใช้วัสดุที่มีสมบัติพิเศษ
และมีมูลค่าสูง จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรด 
พิเศษทีมี่คุณสมบตัเิฉพาะ เหมาะสำาหรบังานในอุตสาหกรรม
ตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าในธรุกจิตา่งๆ เชน่

1. ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนชนิดนำ�ไฟฟ้�ได้ เกรด PP 
C3104BKC 

เป็นการนำาโพลิเมอร์ชนิดโพลิโพรพิลีนซึ่งปกติมีคุณสมบัติ
เป็นฉนวน (Insulator) มาเติมแต่งด้วยผงคาร์บอนแบล็กช
นิดท่ีมีโครงสร้างพิเศษ มีคุณสมบัตินำาทางไฟฟ้า ทำาให้ได้
โพลิเมอร์เชิงประกอบ (PP Composites) ที่มีคุณสมบัติ
ในการกระจายประจุไฟฟ้าได้ดี ซ่ึงเม่ือนำาไปวัดค่า Surface 
Resistivity จะอยู่ในช่วง 103-104 Ω/sq. เหมาะสำาหรับงาน 
Extrusion Sheet ทีต่อ้งการคุณสมบตักิระจายไฟฟ้าสถติในงาน 
บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดผลกระทบของการประทุ 

ของไฟฟ้าสถิตต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการป้องกัน 
อุปกรณจ์ากประจุทีเ่กดิจากการเคล่ือนทีข่องอุปกรณเ์องภายใน
บรรจภุณัฑ ์ซึง่จะช่วยให้ผู้ผลติสามารถลดความเสียหายของ
สินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้เป็นจำานวนมาก 

2. ผลิตภัณฑ์พล�ติกคอมพ�วด์ชนิดโพลิเอทิลีนคว�มหน� 
 แน่นสูง (High Density Polyethylene)

ผสมสารเติมแต่งชนิดพิเศษเพื่อให้มีคุณสมบัติที่สามารถทน
แสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลต มลภาวะ และความสามารถ
ในการทนการเกิดรอยไหม้ POLIMAXX C2307 B018 หรือ 
Track Resistant PE Compound ถูกพัฒนาขึ้นสำาหรับ
งานอุปกรณไ์ฟฟ้าแรงสงูทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารประเภท Cable 
Spacer สำาหรบังาน Suspension Line System ซ่ึงโดยปกติ
วสัดุทีหุ่ม้ด้วยฉนวนพลาสตกิจะได้รบัผลกระทบจากมลภาวะ
รุนแรงเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นความชื้น สิ่งสกปรก
ตา่งๆ มูลสตัว ์รวมถงึรงัสอัีลตราไวโอเลต ซ่ึงมลภาวะเหลา่นี้
เป็นปัจจัยสำาคัญทีท่ำาใหอ้ายกุารใชง้านและคุณภาพของฉนวน
อุปกรณไ์ฟฟ้าเสือ่มลง อันอาจทำาใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้

3. ผลิตภัณฑ์เอบีเอสเกรดท่อ POLIMAXX EP601 8E83 

ไดถู้กพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำาไป
ใชใ้นกระบวนการผลิตขึน้รปูเป็นทอ่สง่น้ำาได้ มีคุณสมบตัโิดด
เด่นในด้านการใชง้านในชว่งอุณหภูมิกวา้งระหวา่ง -30 ำC ถงึ 
70 ำC ทนต่อแรงกระแทกได้สูง สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนประกอบของสารโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม ดังนั้นจึงไม่มีสารพิษและโลหะปนเป้ือน
เขา้สูข่องเหลวหรอืน้ำาทีไ่หลผา่นทอ่เอบีเอส อีกหนึง่ผลิตภัณฑ์
คุณภาพของไออาร์พีซีที่เติมเต็มทางเลือกในการใช้งานท่อ 
สง่น้ำาทีน่อกเหนอืจากทอ่โพลิเอทิลีนชนดิความหนาแนน่สงูที่
ไออารพี์ซเีป็นผูผ้ลติเม็ดพลาสตกิรายใหญ่ในภูมิภาค ตอกย้ำา
ความเป็นผูน้ำาในด้านการผลิตพลาสตกิเกรดทอ่ทีต่อบสนอง
ต่อทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

POLYPROPYLENE CONDUCTIVE 
POLIMAXX C3104BKC

ABS PIPE GRADE POLIMAXX EP601 8E83
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4. Green ABS wood composite

เม็ดพลาสตกิทีมี่การนำาน้ำายางพาราจากธรรมชาตมิาทดแทน
การใชย้างสงัเคราะหเ์พียงรายเดียวในโลก โดยปัจจบุนัสามารถ
ทดแทนในอัตรา 10-40% ของปริมาณยางสังเคราะห์เดิม

นอกจากนีย้งัมีการนำาผงไม้ซึง่เป็นวสัดุทางธรรมชาตมิาผสม
ในสัดส่วน 10-20% อีกด้วย

Green ABS wood composite จึงเป็นอีกหนึง่แรงสนบัสนนุ
ในการเพ่ิมมูลค่าและปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของ
ประเทศ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และนับเป็น
อีกทางหนึ่งในการช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากแหล่งฟอสซิล
ที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งช่วยลดการตัดไม้ทำาลายป่า 
เนื่องจากสามารถนำามาทำาเป็นวัสดุที่ทดแทนไม้ได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Green ABS 
wood composite grade NRG350VC ซึ่งมียางพาราเป็น
ส่วนผสม 10% และผงไม้ 10% โดยลูกค้านำาไปขึ้นรูปเป็น
สินค้าประเภท Decoration เพื่อส่งจำาหน่ายในต่างประเทศ 
โดยมีการเปิดตัวสินค้าที่ประเทศฝรั่งเศสในงาน Maison 
เดือนมกราคม 2559 และประเทศเยอรมันในงาน Avente 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

5. โพลิเอทิลีนคว�มหน�แน่นสูง (High Density 
Polyethylene, HDPE) เกรดท่อคว�มดันสำ�หรับน้ำ�และแก๊ส 

บรษิทัฯ ได้พัฒนาผลติภัณฑเ์กรดพิเศษตา่งๆ เพ่ือสรา้งมูลค่า
เพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์เดิม เช่น เกรดท่อความดันสำาหรับน้ำา 
และแก๊ส โดยมีการพัฒนาทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวน 
การผลติในสว่นของการผลิตโพลิเมอร ์(polymerization) และ 
ในกระบวนการผสมพลาสติก (Compounding) ซึ่งการวิจัย 
และพัฒนาทั้งหมดนี้ เ พ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ 
สำาหรับท่อความดันที่เรียกว่า PE100 สามารถขายได้ใน 
ทุกตลาดทั่วโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูง โดยผลิตภัณฑ์นี้ 
สามารถใช้งานได้ทั้งการขนส่งน้ำาและแก๊ส

โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเกรดท่อความดันสำาหรับน้ำา
และแก๊ส ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่
เหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนการเกิด 
polymerization ในโรงงานผลิต HDPE ให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น พัฒนาเครื่องจักร สูตรการผลิต และสภาวะปฏิกิริยาที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี โดยได้รับการ
รับรองจากการผ่านมาตรฐานการผลิตท่อความดันที่ยอมรับ
ในระดับสากล เช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐาน PIPA ของ 
ออสเตเรีย มาตรฐาน GOST ของรัสเชีย มาตรฐาน SABS 
ของแอฟริกา มาตรฐาน PE100+ ของกลุ่มประเทศยุโรป  
และมาตรฐาน มอก. ของประเทศไทย เป็นต้น 

6. ผลิตภัณฑ์ ไม้พล�สติก ผงไม้เป็นเส้นใยธรรมช�ต ิ
ที่ถูกผสมกับพล�สติกเพื่อผลิตไม้พล�สติก (Wood Plastic  
Composite, WPC)

สามารถนำามาใชง้านแทนไม้ธรรมชาตแิละพลาสตกิได้ เป็นวสัดุ
ที่มีน้ำาหนักเบาเมื่อเทียบกับไม้ธรรมชาติแต่แข็งแรงมากกว่า
พลาสติก ผงไม้บางส่วนเป็นของเสียในอุตสาหกรรมไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นวัตถุดิบที่ปลูกใหม่ทดแทนได้ (renewable) 
สามารถย่อยสลายได้ (biodegradable) เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม จากการสำารวจตลาดของ WPC ที่ใช้ท่ัวโลกมี
ปริมาณถึง 1,620 กิโลตันต่อปี และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 18 ต่อปี
ในประเทศไทยมีผงไม้จากขีเ่ล่ือยซ่ึงเป็นของเสยีจากอุตสาหกรรม
ไม้และเฟอร์นิเจอร์ เป็นจำานวนมากและมีราคาถูก มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมจำานวนมากสามารถปลูกไม้โตเรว็เพ่ือการผลิตผงไม้  
อีกทั้งเป็นผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมการขึ้นรูปพลาสติกใน
ภูมิภาคนี้ มีผู้ประกอบการเป็นจำานวนมาก ประเทศไทยจึงมี 
ความได้เปรียบในการผลิต WPC ท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าว จึงได้ทุ่มเทวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ ์WPC ทีมี่คุณภาพเขา้สูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง 
ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม 100% พร้อม
กันนี้คุณสมบัติ WPC ที่ได้จะมีความโดดเด่นในด้านความ
แขง็แรงทีเ่พ่ิมขึน้จากผงไม้ทีเ่ตมิเม่ือเปรยีบเทยีบกบัพลาสตกิ
ทั่วไป และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปรัญญา
องค์กรของบริษัทฯ อีกด้วย
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ทิศทางดำาเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์

Leading Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่การเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563” หรือ “Leading Integrated 

Petrochemical Complex In Asia by 2020” โดยสร้างผลกำาไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจและ 

โครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นร้อยละ 14 เข้าสู่ระดับ Top Quartile Performance ของกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีภายในปี  2563  รวมทั้งสามารถแข่งขันและรักษาระดับทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคม  

ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม จากวสิยัทศันแ์ละเปา้หมายดงักลา่ว บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิโครงการสำาคญัเชงิกลยทุธต์ัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั  

รวมไปถึงการวางแผนโครงการสำาคัญในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ 
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“PHOENIX” ยุคของก�รเกิดใหม่ กับก�รลงทุนขน�ดใหญ่
เพื่อสร้�งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

โครงการเชงิกลยทุธข์นาดใหญ่ด้วยเม็ดเงินลงทนุกวา่ 43,000 
ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของบรษิทัฯ เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั ยกระดับการ
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งขยายกำาลงัการผลิตใน
สายผลติภัณฑท์ีมี่ศกัยภาพ โดยมีโครงการสำาคัญทีด่ำาเนินการ
แลว้เสรจ็ ได้แก ่โครงการขยายกำาลงัการผลติโพรพิลนี (PRP) 
โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพน้ำามันได้ตามมาตรฐาน EURO 
IV โครงการเพิ่มกำาลังการผลิตหน่วยผลิต TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract oil) และเพ่ิมกำาลังการผลิต 
หน่วยผลิต Bright Stock โครงการเพ่ิมกำาลังการผลิต 
สไตรีนโมโนเมอร์ ABS และ SAN โครงการขยายโรงผสม
น้ำามันหล่อลื่น และโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด 
หรือ Upstream Project for Hygiene and Value Added 
Products (UHV) สามารถปรบัปรงุคุณภาพน้ำามันทีมี่มูลค่าต่ำา 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซ่ึงจะได้ผลิตภัณฑ์โพรพิลีนเพ่ิม
ขึ้น 320,000 ตันต่อปี  

“DELTA” ยุคของก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งจ�กภ�ยใน  
ด้วยประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศ 

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านการผลิต (Operational 
Excellence) ด้วยการนำาซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยมาช่วยบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตในสายห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนา
ระบบการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนการผลิต
โดยรวมลดต่ำาลง การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านการตลาด 
(Commercial Excellence) ด้วยการปรับกลยุทธ์การขาย 
เพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งการใช้ซอฟท์แวร์ที่
ทันสมัยมาวิเคราะห์ทำาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา และสร้าง
ผลกำาไรสูงสุด การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (Procurement Excellence) ด้วยการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบ สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ ในคุณภาพที่ดีและราคา
ที่ต่ำาลงโดยการขยายเครือข่ายการติดต่อผู้ขายในประเทศไป
สู่ผู้ขายจากทั่วทุกมุมโลก และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ด้วยการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัยและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหส้ามารถแขง่ขนัได้ โดย
กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
กำาไรของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดในการทำางานภาย
ใต้ค่านิยมองค์กรเดียวกัน โดยความสำาเร็จของการดำาเนิน
โครงการสามารถสร้างผลประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้นมากกว่า 
4,000 ล้านบาท 

“EVEREST” ยุคของก�รเพิ่มศักยภ�พก�รดำ�เนินง�นทั่วทั้ง
องค์กรควบคู่ไปกับก�รพัฒน�สุขภ�พองค์กรเพื่อคว�มยั่งยืน 
(Oraganization Health) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมและ
พัฒนาสุขภาพองค์กร โดยดำาเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
ชัน้นำาของโลกในการพัฒนาการดำาเนนิงานทกุด้านของบรษิทัฯ 
ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มีกระบวนการที่ช่วย
สนบัสนนุและเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ พรอ้มทัง้ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สอดรับกับการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรได้อย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยมีเป้าหมายในการสรา้งกำาไรสว่นเพ่ิม 3,500 ลา้น
บาทต่อปี ในปี 2559 และเพิ่มอีกเป็น 7,000 ล้านบาทต่อปี  
ในปี 2560 เพ่ือผลักดันใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้วย
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROIC) มากกว่าร้อยละ 
14 ภายใต้การดำาเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านหลัก ได้แก่ 
การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซ้ือจดัจา้ง การบรหิาร
จัดการด้านภาพรวมองค์กร และการพัฒนาสุขภาพองค์กร

“Fully Integrated PP & Other Projects” เพื่อเพิ่ม
ศักยภ�พก�รผลิตปิโตรเคมี

การดำาเนนิโครงการขยายกำาลังการผลิตพลาสตกิโพลิโพรพิลนี 
จำานวน 300,000 ตันต่อปี ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 
7,700 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน และรองรับการ
เตบิโตของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีมี่การ
เติบโตสูง เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร 
ซึ่งโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (PP Expansion: PPE) 
เพ่ิมเตมิ เพ่ือขยายกำาลังการผลิตเพ่ิมขึน้อีก 160,000 ตนัตอ่ปี  
และโครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
คอมพาวด์ (PP Compounding: PPC) เพิ่มขึ้นอีก140,000 
ตนัตอ่ปี โดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติคอมพาวด์ทีมี่ประสทิธภิาพ
สงูเพียงขัน้ตอนเดียวจากบรษิทัชัน้นำาของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะ
ชว่ยลดขัน้ตอนการผลิตและลดตน้ทนุได้เป็นอยา่งดี หลังจาก
การดำาเนนิโครงการเสรจ็สิน้จะทำาใหบ้รษิทัฯ มีกำาลงัการผลติ
พลาสติกโพลิโพรพิลีนรวมเป็น 775,000 ตันต่อปี กลายเป็น
ผู้ผลิตที่มีกำาลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกรดพิเศษที่มีมูลค่าสูง โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มี
ศกัยภาพ อันได้แก ่โครงการ Para Xylene (PX) และโครงการ 
Acrylic Acid (AA) / Super Absorbent Polymer (SAP)  
ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศกึษาโครงการรว่มกับบรษิทัในกลุ่ม ปตท.
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การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

เมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำานักบริหารความยั่งยืน
ขึน้ เพ่ือทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการกลยทุธค์วามยัง่ยนืขององค์กร 
ซ่ึงครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการกำากบั
ดูแลกจิการทีดี่ และในปี 2558 ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มไออาร์พีซี โดยมีผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สำานกับรหิารความยัง่ยนื เป็นประธาน
กรรมการ และมีผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่และผูจั้ดการฝา่ย
จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มเป็นกรรมการ ทำาหนา้ทีก่ำาหนด 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน พิจารณากลั่นกรอง 
ให้ความเห็นแผนงานการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ กำากบัดูแล ตดิตาม สนบัสนนุ และสง่เสรมิการดำาเนนิงาน 
ด้านการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ ์ 
เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์  
“บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563”

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
มีปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเน้นการเติบโตทางธุรกิจ ที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับความไว้วางใจ 

จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
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บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน 
กลุ่มไออารพี์ซี ขึน้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัขิองบรษิทัฯ ในทศิทาง
เดียวกันตามมาตรฐานสากล โดยนโยบายฯ ครอบคลุม
ประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมแก่ผู้มี
สว่นได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทกุกลุม่ 
โดยมีสาระสำาคัญ 6 ข้อ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและเน้นย้ำาการดำาเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ 
มีกระบวนการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน  
(Materiality Assessment) ครอบคลุมประเด็นที่ส่งผล 
กระทบสำาคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 ประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

•	 การบรหิารจัดการสายโซ่อุปทาน คู่ค้าถอืเป็นพันธมิตร
ทางธรุกจิทีส่ำาคัญ ด้วยเหตน้ีุบรษิทัฯ จึงใหค้วามสำาคัญในการ
สง่เสรมิการบรหิารจัดการของคู่ค้าใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ
ปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนืสำาหรบัคู่ค้า และบรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการบรหิาร 
จัดการความเสีย่งจากคู่ค้า เพ่ือป้องกนัความเสีย่งในการจัดซ้ือ 
จัดหาและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

•	 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่า
และคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพ่ิมโอกาสทาง 
การตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง 
และมีความหลากหลาย ด้วยการให้ความสำาคัญกับการวิจัย 
และพัฒนานวตักรรม และมุ่งเนน้ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกค้าผ่านกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด 
(Commercial Excellence) และการวิจัยพัฒนา (Research & 
Development Excellence) เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำาในการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้าง 
ความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนไออาร์พีซี เป็นแนวปฏิบัติให้ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายการดำาเนินงาน ดังนี้

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. คำานึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทุกฝ่ายในการดำาเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
2. ลดผลกระทบจากการดำาเนนิงานตลอดหว่งโซ่คุณค่า ไปพรอ้มกบัการเตบิโตทางธรุกจิ โดยครอบคลมุมิติ 
 ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 ที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำาเนินงาน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
5. เปิดเผยพันธสญัญา มาตรฐาน และผลการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนือยา่งโปรง่ใส เพ่ือใหเ้กดิการพัฒนา 
 อย่างต่อเนื่อง
6. ปลูกฝงับคุลากรใหต้ระหนักถงึความรบัผดิชอบและคำานงึถงึผูมี้สว่นได้เสยี เพ่ือสรา้งวัฒนธรรมการดำาเนนิงาน 
 อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซีทุกคน มีหน้าท่ีสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำาหนด 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
           ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
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•	 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ด้วยการตระหนกัวา่ธรุกจิของบรษิทั มีความเกีย่วขอ้งกบัการ 
ใช้และการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลต่อการปลดปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกไปสูช่ัน้บรรยากาศโลก บรษิทัฯ จึงมุ่งม่ันและ
แสดงเจตนารมณ ์ท่ีจะรว่มเป็นสว่นหนึง่ในการแกปั้ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพ้ลังงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงการดำาเนนิงานอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นกระบวนการท่ีสะอาด 

•	 การปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ  
มีเป้าหมายท่ีจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
น้อยที่สุด ตลอดจนได้กำาหนดเป้าหมายให้ได้รับการรับรอง 
การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชงินเิวศครบทกุโรงงานภายใต้
การดำาเนนิงานของไออารพี์ซ ีภายในปี 2560 ตามกรอบแนวคิด
อุตสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) ของสถาบนัสิง่แวดลอ้ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น
รากฐานในการพัฒนาไปสูก่ารเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) ตามกรอบการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

• ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรน้ำา เนื่องจากน้ำาเป็น
ทรัพยากรสำาคัญต่อประชากรโลก อีกทั้งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่อาจมีความเสี่ยง 
ต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำา บริษัทฯ จึงบริหารจัดการน้ำา 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านน้ำา จัดทำาแผนงานและมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบจากการใช้น้ำา ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม

• การปฏบัิติงานอยา่งปลอดภยั บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญ
กบัความปลอดภัยของบคุลากรและกระบวนการผลติ จงึได้มี
การสง่เสรมิวฒันธรรมด้านความปลอดภัยใหเ้กดิขึน้และเสรมิ
สร้างทักษะที่จำาเป็นให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจน 
ใชก้ระบวนการบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยในการป้องกนั
และตอบสนองกับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง 
ต่อความปลอดภัยของบุคลากรและกระบวนการผลิต

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ด้วยการตระหนักว่า 
ความสำาเรจ็ขององค์กรเริม่ตน้จากความสามารถในการสรรหา  
การพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับ
องค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างศักยภาพของ
พนักงาน ตลอดจนรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ 
องค์กร โดยมีแนวทางการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น  
3 ด้านหลัก ได้แก่ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และ 
การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

• การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริษัทฯ มุ่งม่ันใน 
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดย 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีต่อชุมชนและ 
การลงทุนเพ่ือสร้างการพัฒนาสู่สังคม โดยมีเป้าประสงค์
สูงสุดในการสร้างคุณค่าร่วมและเติบโตไปพร้อมกันกับ 
สงัคมไทย ตลอดจนได้รบัการยอมรบัและเชือ่ม่ันในการดำาเนนิ
ธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ

รายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนและผลการดำาเนินงานได้เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน  
(Corporate Sustainability Report) ประจำาปี 2558

1. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

2. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

3. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. การปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรน้ำา

6. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

8. การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
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(Materiality Assessment) ประจำาปี 2558
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บริษัทฯ ได้นำาประเด็นที่สำาคัญดังกล่าว มาเป็นแนวทางใน
การกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการดำาเนินงานที่คำานึง 
ถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
(Environmental Social and Governance: ESG Enhancement) 
พร้อมทั้งดำาเนินการจัดทำาแผนงานการบริหารจัดการอย่าง 
ยั่งยืน (Sustainability Roadmap) ประจำาปี 2559-2563 
ตลอดจนนำาประเด็นที่สำาคัญมาเป็นกรอบในการกำาหนด 
เนื้อหาในรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รับทราบการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2558 ได้จัดทำาโดยประยุกต์
จากหลักการของ Sustainability Reporting Guideline: 
Oil and Gas Sector Disclosure ภาคที่ 4 ของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ในระดับสูง (Core) ซึ่งเป็นหลัก
การจัดทำารายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2558 
(Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเด่น จาก
โครงการประกาศรางวลัรายงานความยัง่ยนื ซ่ึงเป็นโครงการ
ความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ต.ล.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล 
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ในปี 2559 บริษัทฯ จะมีการกำาหนดตัวชี้วัดการดำาเนินงาน  
(Performance Indicator) ของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคล่ือน 
การดำาเนินงานในทุกๆ ด้านเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ 
องค์กรสู่ก้าวย่างที่สำาคัญตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ที่สะท้อนอยู่ใน 
ผลของการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI มีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีการกำากับดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใส โดย
กำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ 
ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการประกาศ 
นโยบายและให้ความรู้กับพนักงานเพ่ือให้เกิดการตระหนัก 
และนำาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการบริหารความ 
เสี่ยงเชิงบูรณาการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ จนถึง 
ระดับพนกังาน ตามแนวทางการบรหิารความเสีย่งท่ีเป็นสากล 
โดยครอบคลุมความเส่ียงในมิติของส่ิงแวดล้อม สังคม 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ESG) นอกจากนั้น บริษัทฯ  
ยังมีการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินธุรกิจ โดยได้ 
จัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพ่ือประเมิน 
ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตและเตรียมแผนรองรับเหตุ 
ฉกุเฉนิตา่งๆ เพ่ือใหธ้รุกจิดำาเนนิได้อยา่งตอ่เนือ่ง มีการบรหิาร 
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  
โดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้าน ESG ตลอดจนมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ์ละบรกิารทีดี่ มีคุณภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกค้า ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใน 
การผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบโจทย์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งของโลก  

ในป� 2558

บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเข�าเป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� 

กลุ�มตลาดเกิดใหม� หร�อ DJSI Emerging Market

ในกลุ�มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 

ซึ่งเป�นการรับรองว�า บร�ษัทฯ เป�นหนึ่งในบร�ษัทชั้นนำของโลก

ด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

สะท�อนให�เห็นถึงความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจด�วยความสมดุล

ทั้งทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 

เพ�่อตอบสนองผู�มีส�วนได�เสียทุกๆ ด�าน
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมเชิงรุก และ 
เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมอย่างโปร่งใส  
อีกท้ังมีการกำาหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี 
หลากหลายซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีนำาออกจำาหน่ายแล้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์ Green 
ABS ผลิตภัณฑ์ Wood Plastic Composite และผลิตภัณฑ์  
Natural Color Compound เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการผลิต 
ให้เกิดดุลยภาพท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการ 
ให้แต่ละโรงงานมีระบบการบริหารจัดการเชิงนิเวศท่ีดี ตามกรอบ 
แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อ 
เป็นรากฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) ตามกรอบการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
ในปี 2558 บริษัทฯ มีโรงงานที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้วทั้งสิ้น 4 โรงงาน คือ โรงงาน
ผลิตเอทิลีน โรงผลิตพลังงานไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม โรงกลั่น
น้ำามัน และโรงผลิตน้ำามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน และมีเป้าหมายที่
จะได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบ 
ทุกโรงงานภายในปี 2560

ด้านสังคม 

บริษัทฯ คำานึงถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร การสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเกิดการตระหนักถึง 
ความปลอดภัย และสร้าง DNA ด้านความย่ังยืนให้เกิดข้ึนกับ
พนักงานทุกคน อันจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำานึง 
ถึงส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ผ่านค่านิยมองค์กร  
“i SPIRIT” ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย  

(Responsibility for Society) ความมุ่งม่ันในการดำาเนินงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใสและมีคุณธรรม (Integrity and Ethics) 
และการสร้างความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ เคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
(Trust and Respect) 
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสื่อความเรื่องการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการประชุมสำาคัญ 
ของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม 
โรงงานระยอง (Rayong Management Committee) วาระพิเศษ  
การอบรมหลกัสตูรการเรยีนรู ้IRPC Cubic Academy การประชมุ 
คู่ค้า (Supplier Conference 2015) เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมาย 
ในการสร้างการตระหนักรู้แก่พนักงานให้ครบทุกระดับทั่ว 
ทัง้องค์กร ภายในปี 2563 นอกจากนีไ้ด้มีการมอบรางวลั Eternity  
Award ให้กับหน่วยงานที่มีการดำาเนินงานท่ีมีความตระหนัก 
ถึงความยั่งยืนอย่างโดดเด่น ในด้านการขยายโครงการ 
ที่มีการขยายกำาลังการผลิตและโครงการใหม่ บริษัทฯ ได้สร้าง 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการประชุมเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและการสำารวจความพึงพอใจของ 
ชุมชนเป็นประจำาทุกปี และได้นำาเสียงสะท้อนที่ได้รับมาพัฒนา 
ศักยภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไออาร์พีซี รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory” สำาหรับโรงงานผลิตเอทิลีน โรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม โรงกลั่นน้ำามัน และโรงผลิตน้ำามันหล่อลื่น
พื้นฐาน จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาวิชาการประจำาปี 2558 
“Eco Innovation and Solution 2015” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล Eternity Award ประจำาปี 2558 ให้กับหน่วยงานที่มี
การดำาเนินงานที่มีความตระหนักถึงความยั่งยืนอย่างโดดเด่น
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การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพ มีการนำาระบบมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้  
มุ่งเน้นการปรับปรุงการผลิต การให้บริการ และการพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีการดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ดา้นส่ิงแวดล้อม นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กำาหนดไว้ในรายงานการ 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) แล้ว องค์กรยัง
มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางน้ำา ทาง
อากาศ และกากอุตสาหกรรม เน้นหลักการ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) และการลดมลพิษจากแหล่งกำาเนิดเป็น
สำาคัญ ตลอดจนการอนรุกัษพ์ลงังานและการจัดการการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกเพ่ือมุ่งสูส่งัคมคารบ์อนต่ำา รวมถงึสง่เสรมิการ
ใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ และลด
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ มุ่งม่ันใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน ตลอด
จนผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืน มีการบรหิารจัดการโครงการตา่งๆ ได้แก ่
โครงการดูแลความปลอดภัยในการทำางานด้วยความ “ห่วงใย
และใส่ใจซ่ึงกันและกัน” โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา (Enhancing 
Contractor Safety Management Improvement Program) 
โครงการการบรหิารกระบวนการด้านความปลอดภัย (Process 
Safety Management: PSM) เพ่ือนำาไปสูเ่ป้าหมายใหป้ลอด
อุบัติเหตุ (Zero Accident) โดยดำาเนินการปรับปรุงและ
ป้องกนัอันตรายอันจะเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ตลอดจนการสง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึและวฒันธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำางานตลอดเวลา

ด้วยวิสัยทัศน์ ในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีของเอเชียภายในปี 2563 และปรัชญาการดำาเนินธุรกิจเพื่อ 

การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจึงมีความตระหนัก 

และให้ความสำาคัญด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นอย่างสูงเพื่อให้ 

เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินงานแบบบูรณาการสำาหรับทุกหน่วยงาน ดังนี้

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

ในระดับ Top Quartile ภายในปี 2563
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กลยทุธก์ารบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มีการทบทวนวิสยัทศันแ์ละแผนการดำาเนินธรุกจิอยา่ง
สม่ำาเสมอ ภายใต้การดำาเนินการที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ทุกด้าน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 4P (Process, Partners, 
People และ Professional) ดังนี้

Process มีการกำาหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากกระบวนการทำางานตัง้แตช่ว่ง
วางแผนโครงการ ช่วงดำาเนินงาน จนสิ้นสุดการดำาเนินงาน 
มีการปรับปรุงการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันมลพิษ
ที่แหล่งกำาเนิด การจัดการพลังงาน พัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำาระบบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational 
Excellence Management System: OEMS) มาประยกุตแ์ละ
บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับระบบการจัดการ QSHE 
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการด้าน QSHE

Partners เน้นการสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำาด้าน 
QSHE ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น โดยมุ่งสร้าง
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน อาทิ ดำาเนินโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม EIZ (Eco Industrial Zone) 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างองค์
ความรูสู้ช่มุชน และการสรา้งความสมัพันธก์บัหน่วยงานตา่งๆ 
ทกุภาคสว่น เพ่ือรว่มใหค้วามเหน็ตอ่การยกรา่งและปรบัปรงุ
กฎระเบียบด้าน QSHE

People สรา้งจิตสำานกึและวฒันธรรมด้าน QSHE แกผู่มี้สว่น
ได้เสยีทกุระดับ โดยเริม่ตน้จากพนกังาน และเพ่ิมประสทิธภิาพ
ของกระบวนการสอนงาน (Coaching) และการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ เช่น การสร้างวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัย (Behavior Based Safety: BBS) การสรุป Safety 
Talk และ Environment Talk การให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และการ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

Professional พัฒนาความเป็นมืออาชพีด้าน QSHE มุ่งสรา้ง
และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM) มีการแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ ์ผลการปฏิบตังิาน
ระหวา่งบรษิทั (Lesson Learned & Best Practice Sharing) 
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยได้รับการยอมรับจาก
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมวงกว้างอ่ืนๆ ตลอดจนการ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การดำาเนินโครงการต่างๆ ด้าน QSHE ที่สำาคัญ 
ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

การจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)

PRTR เป็นโครงการภาคสมัครใจทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ Japan International 
Cooperation Agency (JICA) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ริเริ่มจัดทำา
โครงการรายงานขอ้มลูสถานประกอบการ ปรมิาณการปลดปลอ่ย 
เคลื่อนย้ายมลสาร ของเสียสู่อากาศ ดิน น้ำา ในพื้นที่นำาร่อง
จังหวดัระยอง ตัง้แตปี่ 2555 เป็นตน้มา กลุ่มธรุกจิปิโตรเลียม
ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นโครงการนำาร่องและร่วมดำาเนิน
การจดัทำาคู่มือการดำาเนนิงานตามรายงานการปลดปลอ่ยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำาเนิด (PRTR) โดยในปี 2557 
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการรายงานผล PRTR ของโรงงาน
กลุ่มปิโตรเลียมและกลุ่มปิโตรเคมี โดยทดลองรายงานผล 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูล
ในการนำาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล PRTR จากแหล่งกำาเนิด
ประเภทต่างๆ ในจังหวัดระยองสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคต่างๆ พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็น เพื่อนำามาพัฒนารูปแบบและพัฒนาระบบ PRTR 
ของประเทศให้สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีโอกาสในการปรับปรุงระบบ
การจัดการสารเคมี มลสารตา่งๆ ภายในโรงงาน สง่เสรมิใหมี้
มาตรการใชส้ารเคมีอยา่งมีประสทิธภิาพ หาแนวทางป้องกนั
และลดการสูญเสียวัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการผลิต 
ตลอดจนการดำาเนินมาตรการ โครงการลดการปลดปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

การลดการระบายก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำาเป็นและคำานึงถึงผลกระทบ
ในอนาคต จึงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความมุ่งม่ันในการ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในระดับ Top 
Quartile ภายในปี 2563 โดยบริษัทฯ มีการกำาหนดทิศทาง
การดำาเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ทดแทนพัดลมระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัด
พลังงานของหอหล่อเย็นในกระบวนการผลิตน้ำาหล่อเย็น  
การตดิตัง้ Motion switch สำาหรบัระบบไฟแสงสวา่งในอาคาร 
โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพของอุปกรณแ์ลกเปลีย่นความรอ้น 
(Exchanger) โครงการเปลีย่นอุปกรณก์บัดักไอน้ำา (Steam trap) 
ทีช่ำารดุเพ่ือลดการสญูเสยีไอน้ำาในระบบ โครงการปรบัเปล่ียน 
การใชเ้ชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติมาเป็นกา๊ซธรรมชาต ิโครงการ 
ปรบัปรงุหวัเผา (Burner) ของเครือ่งกงัหนักา๊ซทีใ่ชใ้นการผลิต 
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ออก 
สู่บรรยากาศ อันเป็นผลให้สามารถลดปริมาณไอน้ำาที่ต้องใช ้
กับระบบก่อนดำาเนินการปรับปรุง ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง 
สำาหรับการผลิตไอน้ำาและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
(Protection strip) 

การสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เพ่ือเป็นแนวป้องกันระหว่างเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซีกับชุมชน โดยในปี 2558 ได้ทำาการปลูกต้นไม้
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อจากแนวเดิมที่มี
การดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2537 โครงการ Protection 
strip เริ่มต้นในปี 2554 และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึง 
ปัจจุบัน ได้ปลูกต้นไม้แล้วทั้งหมดจำานวน 318,000 ต้น  
รวมถงึมีแผนดูแลบำารงุรกัษาตน้ไม้อยา่งสม่ำาเสมอ ในปี 2558  
ได้ปลูกเพ่ิมเติม 39 ไร่ จำานวน 35,000 ต้น สามารถ 
ดูดซับปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้จำานวน 300 ตนั  
คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้ทั้งหมด 
ประมาณ 2,800 ตันต่อปี หากเทียบกับปี 2557 สามารถ 
ดูดซับได้เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 11 ชว่ยลดผลกระทบทางด้าน
อากาศและเสยีงตอ่ชมุชนโดยรอบรวมทัง้การเพ่ิมทศันยีภาพ
ตามแบบป่าธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
สนองต่อนโยบายการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของ 
ภาครัฐ ที่จะทำาให้ลดต้นทุนการผลิตและเกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลก
ร้อนและมลสารทางอากาศ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคน 

โครงการอนรุกัษพ์ลงังานทัง้ด้านไฟฟ้าและด้านความรอ้นในปี  
2558 ได้แก่ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิทดแทนน้ำามันเตาทีใ่ชใ้น
กระบวนการผลิตโรงงานปิโตรเคมีขัน้กลาง (EBSM) และโรงกลัน่
น้ำามันหลอ่ลืน่พ้ืนฐาน (LUBE BASE OIL) การใชพ้ลงังานอยา่ง 
คุ้มค่าด้วยโครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ 
มอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) โครงการเปลี่ยน

ปี 2558 ปลูก Protection Strip 

เพิ่มจำานวน 39 ไร่  
รวมเป็นต้นไม้ 318,000 ต้น 
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ประมาณ 2,800 ตันต่อปี 
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 
ร้อยละ 11
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การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเขตประกอบการ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมรอบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยควบคุมการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศท่ีอาจจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ดำาเนิน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง และ 
มีการจัดทำาบัญชีปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs Emission Inventory) มาตลอดต้ังแต่ปี 2552  
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือประเมินและหาแนวทางในการจัดการ 
ด้านคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีให้ดีข้ึน บริษัทฯ มีการควบคุม 
และลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile 
Organic Compounds: VOCs) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
เคร่ืองมือวัดการร่ัวซึมโดยใช้กล้องตรวจจับ (VOCs Camera) 
ทำาให้สามารถแก้ไขและลดการปลดปล่อยจากแหล่งกำาเนิด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำามาซ่ึงการติดต้ังชุดอุปกรณ์ 
ดักจับและลดการปลดปล่อยจากแหล่งกำาเนิด

ในปี 2558 บริษัทฯ โครงการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากแหล่งกำาเนิด ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน
บาท รวมท้ังนำามาตรการลดผลกระทบในพ้ืนท่ีโรงงานช่วงท่ี

การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
โครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมบรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากัด 
(มหาชน) อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง (คพอ.)  
ซึง่ประกอบด้วยภาคประชาชน สว่นราชการ ผู้ทรง
คุณวุฒิและบริษัทฯ

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) 
ในบรรยากาศโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

มีการหยุดระบบเพ่ือซ่อมบำารุง โดยการใช้ Mobile activated 
carbon เพ่ือดูดซับไอสารอินทรีย์ระเหยง่ายในช่วงท่ีมีการ 
Decontaminate ระบบ ป้องกันการระบายออกสู่บรรยากาศ 
และมีการเฝ้าระวังพิเศษด้วยการตรวจวัด VOCs แบบ Canister 
รอบพ้ืนท่ีในช่วงเวลาดังกล่าว

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

บรษิทัฯ มีการบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งมีประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชน
และสิง่แวดล้อม สรา้งระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตประกอบ
การอุตสาหกรรม โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
โครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) อำาเภอเมือง 
จังหวัดระยอง (คพอ.) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA 
Monitoring Committee) ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแทนภาค
ประชาชน สว่นราชการ ผูท้รงคุณวุฒิ และตวัแทนบรษิทัฯ โดย

มีค่าลดลงจากการใช้เชื้อเพลิงและติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่สะอาด

วัดปลวกเกตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี

บ้านพักพนักงาน ไออาร์พีซี

รพ.สต. บ้านก้นหนอง

อบต. บ้านแลง

ที่มา : ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม IRPC
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คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรือ่งรอ้ง 
เรียนของบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ลงพ้ืนท่ีเยีย่มชมุชนเพ่ือรบัฟังปัญหา ผลกระทบ 
จากการดำาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เป็น
ประจำาทุกเดือน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาเป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Zone: EIZ) ตาม
กรอบการพัฒนาและแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ในปี พ.ศ. 
2555-2560 และเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของจังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ มีการจัดทำาแผน 
การดำาเนนิงานในเชงิบรูณาการอยา่งละเอียด เพ่ือสอดคลอ้ง
กับนโยบายหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์กร นอกจากนี้
ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยมีกรอบการดำาเนินงานเพ่ือประเมินความสอดคล้องของ
การดำาเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทำาต้นแบบ
เพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดการกากของเสีย

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) แล้วจำานวนทั้งสิ้น 4 โรงงาน โดยมี
แผนงานทีจ่ะเพ่ิมจำานวนโรงงานทีไ่ด้รบัการรบัรองใหม้ากกวา่
ร้อยละ 80 เพ่ือมุ่งสู่ Eco Industrial Zone ในปี 2560 
นอกจากนั้นยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่าง
เทศบาลเมืองคิตะคิวชู กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท 
ไออารพี์ซ ีจำากดั (มหาชน) โดยสาระสำาคัญของบนัทกึขอ้ตกลง 
ได้แก ่การแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือประโยชนต์อ่การลดคารบ์อน
ในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกันเผยแพร่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกรอบการปฏิบัติ 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) เสริมสร้างกิจกรรม 3R และ
ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพของภาคธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ต่อ 1 ล้าน

ชั่วโมงทำางาน

ลดลงจาก 0.63 เป็น 0.39
และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้าน

ชั่วโมงทำางาน

ลดลงจาก 6.67 เป็น 0.59
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำาเนินงาน

ด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ

คณะกรรมการจะใหข้อ้เสนอแนะและเขา้ตรวจสอบการดำาเนนิ
โครงการและกจิกรรมภายในพ้ืนทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมและลด 
ผลกระทบจากการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของบรษิทัฯ และเป็น
ชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งชมุชน ราชการ และโรงงาน 
ควบคุมแหลง่กำาเนิดมิให้เกดิผลกระทบตอ่ชมุชน บริษัทฯ ได้
ตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีน ซึง่มี
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน พบว่าข้อร้องเรียนมีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 สามารถลดข้อร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2557

นอกจากน้ี ในส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองในแต่ละปี พบว่า
ในปี 2558 ทั้ง 3 ค่า มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่าง
ชัดเจน จากการใช้เชื้อเพลิงและติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่
สะอาดทำาให้สามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดการปลดปล่อย 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ 920 ตันต่อปี
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การสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมด้าน QSHE

เพือ่เปน็การสง่เสรมิวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัทีแ่ขง็แกรง่
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจน 
ผู้รับเหมา อันจะช่วยควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ 
จากกระบวนการผลิตและจำากัดหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับพนักงาน องค์กร และชุมชนโดยรอบโรงงาน บริษัทฯ 
ได้ยึดหลักการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีแข็งแกร่ง
และต้องเกิดจากภายในจิตใจ (Psychological Safety)  
ของพนักงานทุกระดับ ในปีนี้นอกจากการสร้างพฤติกรรม 
ด้านความปลอดภัย (Behavior-based safety: BBS) ท่ีดำาเนิน 
การมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ อาทิ

โครงการดูแลความปลอดภัยในการทำางานด้วยความ 
“ห่วงใยและใส่ใจซ่ึงกันและกัน” (i-CAREs) พนักงาน 
ทกุคนจะถกูหลอ่หลอมด้วยบรรยากาศทีอ่ยากชว่ยเหลอืซ่ึงกนั
และกนั (Cares) และมีคุณลกัษณะท่ีสำาคัญ 2 ประการ คือ ตอ้ง
มีมุมมองเชิงรุก (Proactive) และต้องยกระดับปัญหาต่างๆ 
อย่างทันท่วงที (Timely voice related to failures) อันเป็น
สว่นหนึง่ของการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภัยภายในบรษิทัฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการ
ปฏบิติังานของผูร้บัเหมา (Enhancing Contractor Safety 
Management Improvement Program) เนือ่งจากมีพนกังาน
ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานในบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็น
จำานวนมาก ซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ในรูปแบบต่างๆ  
ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหก้บัเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 
และผู้เฝ้าระวังไฟของผู้รับเหมา ซ่ึงจากการติดตามผล 
การดำาเนินงานพบว่าการปฏิบัติงานของ จป. ผู้เฝ้าระวังไฟ 
เหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่ต้องรับการรักษาโดยแพทย์ลดลง (Total Reportable 
Injury Rate, TRIR)

โครงการบรหิารกระบวนการดา้นความปลอดภยั (Process 
Safety Management: PSM) ซ่ึงมีการทบทวนปรบัปรงุคู่มือ
การดำาเนนิการ PSSR และการทบทวนเทยีบเคียงการปฏบิตัิ
ตามข้อกำาหนดของระบบ PSM กับระบบอ่ืนๆ ที่ใช้บริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น OEMS, TIS/
OHSAS18001 เพ่ือการปรบัปรงุใหดี้ยิง่ขึน้ รวมถงึมีการพัฒนา

โครงการดูแลความปลอดภยัในการทำางานด้วยความ “ห่วงใยและใสใ่จซึง่กันและกัน”  
i-CARES

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

LTSR = จำานวนวันหยุดงานต่อ 
1 ล้านชั่วโมงการทำางาน

TRIR = จำานวนผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 
Medical Treatment ขึ้นไป

TRIR

LTSR

ท่ีมา : ฝ่ายบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยั IRPC

เปรียบเทียบค่าสถิติระหว่างอัตราการบาดเจ็บจากการทำางานรวม (TRIR)  
และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตถึงขั้นหยุดงาน (LTSR) ปี 2557-2558
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ผลการป้องกันอุบตักิารณมิ์ใหเ้กดิซ้ำา โดยนำาผลและมาตรการ
แก้ไขที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติการณ์  
มาจัดทำาเป็น Lesson Learned เผยแพร่แก่ทุกหน่วยงาน 
เพ่ือการเรียนรู้อุบัติการณ์และพิจารณาลักษณะการทำางาน 
รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการดำาเนินการด้านความปลอดภัย จะมีการ
ประเมินผลผา่นสถิตอุิบตัเิหต ุโดยสถิตอัิตราการเกดิอุบตัเิหตุ
ถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำางาน (Total  
Reportable Injury Rate, TRIR) และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถงึขัน้หยดุงานตอ่ 1 ล้านชัว่โมงทำางาน (Lost Time Severity 
Rate, LTSR) เป็นตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงานด้านความปลอดภัย
ทีต่วับคุคล และจำานวนครัง้ของการเกดิเหตกุารณส์ารเคมีรัว่ไหล 
ไฟไหม้ เป็นตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงานของการบรหิารกระบวนการ 
ด้านความปลอดภัย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการ
สนับสนุนให้พนักงานช่วยกันดูแลสถานท่ีทำางานให้มีความ
ปลอดภัย สามารถรายงานสภาวะการทำางานที่ไม่ปลอดภัย
หากพบเห็นและดำาเนินการติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ด้านวฒันธรรม QSHE ซ่ึงเป็นการจัดสมัมนาฝกึอบรม
หลักสูตรต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร เช่น

 - จัดอบรมหลักสูตร Safety Awareness ให้กับพนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) และให้
พนักงานมีการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังมากข้ึน 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Role Model โดย
มีพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย
เข้าร่วมงานจำานวน 19 คน เพ่ือส่งเสริมการเป็น
พนักงานต้นแบบที่ดีด้านความปลอดภัย (Safety 
Role Model) และใหพ้นกังานทัว่ไปยดึถอืเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน

 - จดัอบรมหลักสูตร PSSR และ PSSR Checklist ให้
กบัพนกังานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ 
ความเข้าใจการจัดทำา PSSR และการใช้ PSSR 
Checklist

อบรมหลักสูตร Safety Awareness

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำาหรับพนักงาน outsource

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Role Model

อบรมการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

อบรมหลักสูตร PSSR และ PSSR Checklist

อบรมความปลอดภัยในการทำางานกับสารปรอท

เปรียบเทียบค่าสถิติระหว่างอัตราการบาดเจ็บจากการทำางานรวม (TRIR)  
และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตถึงขั้นหยุดงาน (LTSR) ปี 2557-2558

203รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



 - จัดอบรม ชี้แจง การตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร เพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเกีย่วกบั
แนวทางการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย สำาหรับ
นำาไปปรับปรุงอาคารให้เกิดความปลอดภัย

 - จัดอบรมความปลอดภัยในการทำางานกับสารปรอท
ให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสารปรอทและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย

นอกจากการอบรม สัมมนาดังกล่าว ยังมีการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานการฝึก
อบรมความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ซ่ึงเป็นการดำาเนนิการ  
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปี และนอกจากนี้ยังได้มี
กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำางานสำาหรับพนักงาน Outsource โดยจัดดำาเนินการ
โครงการร่วมกับบริษัท BSA

การสนับสนุนการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน QSHE

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคัญของการสือ่สารและการถา่ยทอด
องค์ความรู้ด้าน QSHE มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558  
ได้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ  
คร้ังท่ี 15 เร่ืองการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในศตวรรษท่ี  
21 : มุมมองอนาคตและการจัดการเชงิระบบ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเผยแพรพ่ระเกยีรตคุิณของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 
60 พรรษา และเพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นความรูใ้หม่ๆ ทัง้ด้าน
การพัฒนาและจัดการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการจัดการ 
องค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนสามารถค้นหา แลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
องค์ความรูภ้ายในองค์กรและภายในกลุ่มอยา่งมีระบบ สามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของคนและ
องค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

และเพ่ือใหก้ารจัดการด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและเป็นระบบพ้ืนฐานในการ
ดำาเนนิงานทกุประเภท บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืทกุบรษิทัได้ดำาเนนิ
การตามระบบการจดัการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก. 18001) มีการตรวจประเมินและ
ทบทวนประสิทธิผลของระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องทุกปี

รางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ได้ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารจัดการอยา่งมีคุณภาพ 
คำานึงถึงความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า/คู่ค้า 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม รวมทั้งการให้ความ
สำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ 
ได้รบัการยอมรบัจากชมุชนและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ดังจะเหน็ได้จากรางวลัตา่งๆ ทีไ่ด้รบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความ
มุ่งม่ันอยา่งตอ่เนือ่งในการพัฒนาและปรบัปรงุระบบการจัดการ
ทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมรวมหลายรางวัล อาทิ

• CSR DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 12 
ทะเบียนโรงงาน ได้รับรางวัลท้ัง 12 ทะเบียนโรงงาน และได้
สอบผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ชำานาญการ โดยได้รับโล่และ 
เกียรติบัตรจากกรมโรงงาน จำาแนกประเภทรางวัล ดังน้ี 
 - รางวัล CSR-DIW Continuous Award จำานวน 11 

โรงงาน
 - รางวัลสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรความ

มุ่งม่ันในการดำาเนินงานพัฒนาชุมชน ในระดับดี 
จำานวน 1 โรงงาน
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ประเภทรางวัล ชื่อโรงงาน ปีที่ได้รับ
CSR-DIW Award PP 2552
CSR-DIW Award

CSR-DIW Continuous Award

ETP, PS

PP

2553

CSR-DIW Award

CSR-DIW Continuous Award

HDPE, BTX

PP, ETP, PS

2554

CSR-DIW for Beginner 

CSR-DIW Award

CSR-DIW Continuous Award 

CSR-DIW Network

CSR-DIW in Supply Chain Award

AB

CHP, LBOP, CON, EPS, IRPC POLYOL,

PP, ETP, PS, HDPE, BTX

PP, ETP, PS, HDPE, BTX

ETP

2555

CSR-DIW Award EBSM, CD1, PTK, DCC, ADU2, WWT1, 2, WW3, CCM, 

ABS-SAN, ACB, PP, ETP, PS, HDPE, BTX, CHP, LBOP, 

CON, EPS, IRPC POLYOL

2556

CSR-DIW Continuous, Advance 4 Award PRP, โรงกรองน้ำาบ้านค่าย, UT1, PP, ETP, PS, HDPE, 

CD1, PTK,CHP, LBOP, ACB, WWT1, 2, WWT3,  

IRPC POLYOL

2557

CSR-DIW Award

CSR-DIW Continuous Award PP, โรงกรองน้ำาบ้านค่าย, PS, ADU2, ETP, PRP, ACB, 

LOBE, PW, WWT1, 2, Polyol

2558

สำาหรับโครงการ CSR-DIW ปี พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้
 - กลุ่มที่ 1 : CSR-DIW Award ดำาเนินตามมาตรฐาน 

CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลัก
 - กลุ่มที่ 2 : CSR-DIW Continuous หมายถึงกลุ่ม

โรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ด้รบัเกยีรตบิตัร CSR-DIW ปี 
2551-2557 และมีการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ CSR-DIW มีเป้าหมายยกระดับสูว่ฒันธรรมสเีขยีว 
(Green Culture) มุ่งเนน้การดำาเนนิงานทีเ่ป็นเครอืขา่ยสเีขยีว 
(Green Network) ในการทำากจิกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน อยา่งมี
คุณภาพ มีการแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ ์ความชำานาญการ 
เพ่ือมุ่งสูก่ารพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและเป็นกา้วสูม่าตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต่ปี 
2552 โดยมีโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เข้าร่วม
โครงการและได้รับรางวัลและเกียรติบัตรแล้วตั้งแต่ปี 2552-
2558 รวมทั้งสิ้น 23 โรงงาน
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• รางวัล Carbon Footprint for Organization 
2015 ทา่เรอืไออารพี์ซ ีรบัมอบโล่รางวลัและประกาศนยีบตัร
คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององค์กร ในโครงการจัดทำาแนวทาง
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือ Green 
Supply Chain ของอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
เป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2558 พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมเสวนาในงาน Industrial 
Supply Chain Logistics Conference 2015 เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจ และ
สรา้งความตระหนกัในการดำาเนนิการด้านสิง่แวดลอ้ม 
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและการส่งออก

• จัดบธูนิทรรศการในงาน รอ้ยดวงใจ รว่มใจ ลด
โลกร้อน ประจำาปี 2558 และรับมอบประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2558 ซ่ึงจัดโดยองค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
การและภาคส่วนต่างๆ ที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่
ดีในการบริหารจัดการและดำาเนินการกิจกรรมเพ่ือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

• รางวัล Thailand Quality Prize 2015 จาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) โดยกลุ่ม 
QCC ของสายงานปฏิบัติการปิโตรเคมีและการกลั่น
ได้รบัรางวัลทัง้สิน้จำานวน 6 รางวลั ได้แก ่รางวลัระดับ 
Golden 4 รางวัล และระดับ Silver 2 รางวัล เมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2558
• รางวลัจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
ได้แก่
 - รางวลัสถานประกอบกจิการดีเด่นด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน ระดับประเทศ 2015 ได้แก่ โรงงาน 
บีทีเอ็กซ์

  - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน ระดับประเทศ 2015 
ได้แก ่คลงัน้ำามันอยธุยา คลงัน้ำามันพระประแดง  
คลังน้ำามันแม่กลอง และคลังน้ำามันชุมพร

 - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานดีเด่น 
(คปอ.) ระดับประเทศ 2015 ได้แก่ คลังน้ำามัน
อยุธยา

• รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบ
อันตรายจากการทำางานให้เป็นศนูย ์ระดบัประเทศ 
(Zero Accident Campaign) 2015 ได้แก่ คลัง 
น้ำามันอยธุยา คลังน้ำามันชมุพร คลังน้ำามันพระประแดง  
และคลังน้ำามันแม่กลอง

ไออาร์พีซี ร่วมงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี ร่วมงาน “ร้อยดวงใจลดโลกร้อน 2558” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

รางวัล Thailand Quality Prize 2015

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำางานระดับประเทศ 2015

รางวลัโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำางานให้เป็นศนูย ์ระดับประเทศ 
(Zero Accident Campaign) 2015
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจอย่างเจริญเติบโตและยั่งยืน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด 

“ห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ” (Care Share Respect)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดทิศทางและนโยบายการ
ดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยใหแ้ผนกลยทุธ์
ด้าน CSR เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาว (5 ปี)  
ของบริษัทฯ และคำานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันระหว่าง 
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ 
ดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สรปุสาระสำาคัญ ดังนี้

1. ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มี
ความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

2. ประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการดำาเนนิ
การท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์สง่เสรมิการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ดำาเนินการใดๆ ที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ส่งเสริมการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและตอ่ตา้นการตดิสนิบน รวมถงึมีระบบการ
แจง้เบาะแสทีมี่ประสทิธภิาพ โดยใหมี้การประเมินความเสีย่ง
ด้านคอรร์ปัชนั ซ่ึงรวมถงึความเสีย่งจากการดำาเนนิโครงการ 
CSR ของบริษัทฯ ด้วย

3. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
เปน็รากฐานของการพฒันาทรพัยากรบคุคล ทัง้นีร้วมถงึการ
ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

4. มีความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค โดยควบคุม พัฒนา และ
ปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้บริโภค และไม่เปิดเผย
ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้บริโภคให้แก่ผู้อ่ืน นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

5. ดำาเนินการพัฒนาชมุชนและสงัคม โดยตรวจสอบ แกไ้ข 
และปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจหรือโครงการ
ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบแก่ชุมชนและสังคมทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งส่งเสริมให้มีโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ องค์
ความรู้ และทรัพยากรของบริษัทฯ

6. ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยสง่เสรมิและจัดใหมี้ระบบการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมิน
ผลการดำาเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการประหยัด
พลังงานและมีการนำาทรพัยากรกลับมาใชใ้หม่ พัฒนาสนิค้า/

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเด็กๆ จากโครงการขาเทียม
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บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน และจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการกับปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น

7. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางธรุกจิจากการดำาเนนิการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถสร้างประโยชน์และ
ความสามารถในการแขง่ขนัและมูลค่าเพ่ิมใหแ้กบ่รษิทัฯ ควบคู่
ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นวัตกรรม
พลาสติกต้านแบคทีเรีย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้าน 
สุขอนามัย เป็นต้น

8. จัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ
ที่สากลยอมรับ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลในการดำาเนินการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
โดยบริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ
และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำาเนินการตามนโยบายนี้ให้
ประสบความสำาเร็จ

บริษัทฯ สรุปการดำาเนินงานด้าน CSR ที่สำาคัญในปี 2558 
ตามกรอบแนวทางการนำาเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Guidelines for Social Responsibility และ 
Guidelines for CSR Report) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1.	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำาเนินงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
รายละเอียดในหน้า 67-93

2.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมี

การทบทวนทกุปี ในปี 2558 มีการจัดพิมพ์ฉบบัปรบัปรงุใหม่ 
เพือ่มอบให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดในหน้า 68

3.	 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) เม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพ่ือใช้ทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจให้พนักงานตามช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ 
อย่างสม่ำาเสมอ รายละเอียดในหน้า 69

4.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่
ประกาศในระดับสากล (UN Global Compact: UNGC) 
ในการไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความ
เหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้บรรจุเนื้อหาไว้
ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ “จรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจ” บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ UNGC เป็นประจำาทุกปี 
และในปี 2558 ได้ร่วมให้คำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและ
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 
Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก : ธุรกิจ
เพื่อวันหน้า (Children Sustainability Forum: Business 
for the Future) ซ่ึงจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์และองค์การ
ยนูเิซฟ ณ อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และผนวก 
โครงการด้านสิทธิเด็กไว้ในแผนกลยุทธ์ ปี 2559

บริษัทฯ ร่วมให้คำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก : ธุรกิจเพื่อ 
วันหน้า (Children Sustainability Forum: Business for the future
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หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ CRBP เป็น
หลักการที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) และองค์การช่วย
เหลือเด็ก (Save the Children) ซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเคารพ
และสนับสนุนสิทธิเด็กภายใต้หลัก 10 ประการ ครอบคลุม
บทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทใน
ตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(Community and Environment) โดยเน้นการผนวกเรื่อง
สิทธิเด็กเข้าไว้ในนโยบายการดำาเนินงานบรรษัทภิบาลและ
กลยุทธ์องค์กร ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจ 
(Core Business) แทนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรายครั้ง 
หรอืโครงการพัฒนาทีแ่ยกตา่งหากจากการดำาเนนิธรุกจิปกติ

นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย กล่าวกับบริษัทที่ได้ร่วมให้คำามั่น โดยเน้นย้ำาให้
ภาคธุรกิจตระหนักว่า ทุกองค์กรสามารถมีส่วนในการดูแล
เด็กผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ
ของตน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนทั้งกับตัวเด็กและ
กิจการไปพร้อมกัน

ในป ี2558 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการส่งเสริมสิทธิเด็กทั้งในเรื่อง
การเปิดโอกาสให้เด็กพิการหรือเด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาส
ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพการศึกษาโดย 
ไม่เลือกปฏบิตั ิในโครงการขาเทยีมสำาหรบัเด็กชาวกระเหรีย่ง  
โครงการมอบทุนการศึกษาสำาหรับเด็กมุสลิมในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตแ้ละเด็กทีค่รอบครวัประสบภัยสนึามิ เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายในการจ้างงานนิสิตนักศึกษาเพ่ือ
ปฏบิตังิานตามโครงการตา่งๆ ของบรษิทัฯ อาท ินสิตินกัศกึษา 
ชมรม Four U For You เพื่อร่วมดำาเนินโครงการ ๑ ช่วย ๙ 
นักศึกษารับงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในโครงการ
บูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร และนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซีดำาเนินโครงการกองกำาลังอาสา IRPC 
ซ่อม เสริม เติมสุข เป็นต้น

5.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ยึดตามหลัก
สากล (UN Global Compact) โดยจัดให้มีระบบการทำางาน
ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน
อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของ
พนักงานอย่างสม่ำาเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนาราย
บคุคล (Individual Development Plan: IDP) มีการใชร้ะบบ
การประเมินผลทีมี่ประสทิธภิาพและเป็นธรรม (Performance 
Management System) มีการดูแลและปรับปรุงในเรื่อง
สวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม 

โดยในปี 2558 มีการปรับปรุงสวัสดิการ อาทิ เพ่ิมวงเงิน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ให้พนักงานมีสิทธิเบิก 
ค่าทนัตกรรมของบดิา มารดา สง่เสรมิใหพ้นกังานมีดุลยภาพ
ในการใช้ชีวิตระหว่างการทำางานและชีวิตส่วนตัว มีขั้นตอน
การพิจารณาในการดำาเนินการจากการร้องเรียนหรือเรียก
รอ้งความเป็นธรรมของพนกังานอยา่งโปรง่ใส เป็นธรรม และ
ชัดเจน ผ่านระบบข้อร้องเรียนซึ่งสำานักตรวจสอบภายในเป็น 
ผูค้วบคุมกลัน่กรอง มีการสนบัสนนุการหารอืระหวา่งนายจ้าง
และพนักงานและตัวแทนพนักงาน รวมถึงเคารพสิทธิในการ
แสดงความคิดเหน็ของพนกังาน โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
เป็นประธานในการประชุมหารือ พนักงานมีอิสระในการให้
ความเห็นอันปราศจากการแทรกแซง สามารถได้รับข้อมูล
หรือความคิดเห็นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ 
รวมทัง้จัดใหมี้ชอ่งทางการสือ่สารเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็ของ
พนักงานอย่างเสรี เช่น Teammate Blog ในอินทราเน็ตซึ่ง
เป็นการสื่อสารสองทาง เป็นต้น

6.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกล่ันและปิโตรเคมี 
รวมทั้งมีการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
จะต้องเป็นไปตามสูตรและเง่ือนไข (Spec) ที่ลูกค้ากำาหนด
และเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค 
ปลายทาง ซ่ึงผลิตภัณฑ์มาจากวัตถุดิบต้นทางของบริษัทฯ  
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณลักษณะพิเศษที่สูงขึ้น และ 
ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าด้วย 
การวจัิยพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิเม็ดพลาสตกิ POLIMAXX 
BANBAX ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงบริษัทฯ ลงทุนสร้าง 
โรงงานนาโนเคมิคัลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าว

“กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง  
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
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นอกจากนั้นยังมี POLIMAXX Green ABS ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม และยงัมีสว่นชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวน
ยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำา ผลิตภัณฑ์ POLIMAXX  
Wood Plastic Composite ซ่ึงผลิตภายใต้แนวคิดการใช้ 
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผลิตภัณฑ์ปลอดจากสารโลหะหนัก 
ตกค้าง สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ได้ผา่นการทดสอบตามมาตรฐานยโุรป (EU10/2011) เป็นตน้

การบริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพ

บรษิทัฯ ได้วางกลยทุธบ์รหิารจดัการชอ่งทางการจัดจำาหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำานึงถึงพฤติกรรม
และความตอ้งการของลูกค้าทีแ่ตกตา่งกนั และใหค้วามสำาคัญ
ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้ง
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่
สำาคัญสำาหรับธุรกิจแต่ละประเภท ให้พร้อมตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ IRIS 
(IRPC Relationship Information System) ใช้รองรับการ
บรหิารจดัการงานลกูค้าสมัพันธส์ำาหรบัธรุกจิปิโตรเลยีม โดย
รวบรวมข้อมูลจากการดำาเนินธุรกิจกับลูกค้า นำามาเป็นฐาน
ข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ พัฒนาตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ระบบ CRM 
iAsset ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2558 สำาหรับการบริหารจัดการความ
สมัพันธก์บัลูกค้าในธรุกจิทรพัยส์นิ โดยรวบรวมขอ้มูลสำาคัญ
ตา่งๆ ของลูกค้า เพ่ือใชใ้นการประสานงานและจัดการขอ้รอ้ง
เรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีหลักการในการคัดเลือกโครงการ CSR ด้วยการ
วิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบต่อสังคมและบริษัทฯ 
และระยะเวลาที่โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได้ เพ่ือ
ให้ยังประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ การสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมภาพ
ลกัษณอ์งค์กรด้านการสรา้งความเชือ่ม่ันของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี

โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทฯ สรุปโครงการที่สำาคัญในปี 2558 ดังนี้

โครงการลำาไทรโยงโมเดล	
เป็นโครงการที่เริ่มดำาเนินการในปี 2557 ต่อเนื่องมาถึงปี 
2558 เดิมใช้ชื่อว่า โครงการสร้างคลอง สร้างคน เพื่อช่วย
พัฒนาแหล่งน้ำาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนอง
ยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
ทักษะและประสบการณ์ของพนักงานไออาร์พีซีในเรื่องการ
บริหารจัดการน้ำาในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี 
มาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งน้ำาสำารอง
สำาหรับทำาน้ำาประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน เพ่ืออุปโภค 
บรโิภคและปลูกพชืผักสวนครัว ซึง่ผลที่ได้รับแสดงเด่นชัดใน 
ปี 2558 ว่าสามารถช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้ง ชาวบ้าน
หนองยางกว่า 440 ครัวเรือน มีน้ำาใช้อย่างเพียงพอตลอด
หนา้แลง้ มสีขุอนามยัทีด่ขีึน้ และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากปี 2557 
โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 บาท จากกรณีตัวอย่างที่เห็น
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทำาให้บริษัทฯ เผยแพร่แนวทาง 
สู้ภัยแล้งโดยการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ผ่านไดอารี  

ลำาไทรโยงโมเดล โครงการต้นแบบ “หนึ่งองค์กร หนึ่งอ่างเก็บน้ำา ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้”
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ปฏิทินประจำาปี 2559 และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
เรียกว่า โครงการลำาไทรโยงโมเดล เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นต้น
แบบหนึ่งของการแก้ปัญหาภัยแล้ง และเชิญชวนองค์กร 
อ่ืนๆ มาร่วมกันดำาเนินการตามพ้ืนที่ที่แห้งแล้งทั่วประเทศ
ด้วยสโลแกน “เพียง 1 องค์กร 1 อ่างเก็บน้ำา” ช่วยบรรเทา
ปัญหาของประเทศชาติได้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนข้าวประเภทต่างๆ จากชุมชนลำาไทรโยง
ที่ปลูกได้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำาเพียงพอกับการเพาะปลูก โดย
ได้ช่วยเหลือในด้านการตลาด อาทิ การสร้างแบรนด์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น เพื่อ
ให้ชุมชนดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

โครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์
เป็นการดำาเนินโครงการต่างๆ ในจังหวัดระยอง ที่ตรงตาม
ความต้องการของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี 
อย่างแท้จริง และส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  
เช่น จัดทำาลานออกกำาลังกาย ท่ีหมู่ 2 ตำาบลเชิงเนิน  
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หนองตาโพธิ์ ที่หมู่ 1  
ตำาบลเชิงเนิน ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าองค์การ 
บริหารส่วนตำาบลตะพงก่อสร้างที่ทำาการชมรมกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลบ้านแลง ปรับปรุงศาลาการเปรียญ  
วดัจุฬามุน ีและปรบัปรงุพ้ืนทีห่นา้โบสถ ์วดัเนนิพุทรา เป็นตน้

โครงการสร้างงานรับเชือกเรือ
เป็นการสง่เสรมิเศรษฐกจิทอ้งถิน่ผา่นการจ้างงานรบัเชอืกเรอื 
ณ ทา่เรอืไออารพี์ซี ดำาเนนิการมาตัง้แตปี่ 2556 โดยได้มีการ
จ้างงานชาวบ้านในชุมชนมากกว่า 30 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
รับเชือกเรือควบคู่กับการทำาประมง ส่งผลให้สามารถสร้าง
รายได้แก่ชุมชนประมงกว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี เกิดการรวม
กลุ่มอาชพีทีเ่หนยีวแนน่และเป็นชมุชนทีเ่ขม้แขง็อยูใ่นปัจจุบนั

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพจำานวน 100 กลุ่ม มีสมาชิก 
1,311 คน ด้วยการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อตลาดได้ และได้นำา
สมาชิกของกลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือนำา
ขอ้ดี ขอ้เสยี มาปรบัปรงุภายในกลุม่ ชว่ยหาชอ่งทางจำาหนา่ย
สินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จนสามารถผลักดัน
กลุ่มต้นแบบ จำานวน 3 กลุ่ม ให้ได้รับรางวัลและมาตรฐาน
ตา่งๆ อาท ิกลุ่มปลูกผกัปลอดภัยจากสารเคมี ได้รบัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรปลวกเกตุ ได้รับ
เลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดา 
ได้รับ อย. จากสำานักงานอาหารและยา เป็นต้น
โครงการผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อชุมชน
ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2558 ได้ 
คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
จำานวน 5 โรงเรียน จาก 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
วัดปลวกเกตุ โรงเรียนบ้านหนอกจอก โรงเรียนมัธยม 
ตากสินฯ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนระยองวิทยาคม 

ปากน้ำา เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมที่จะ 
ดำาเนินโครงการนี้ได้เองในอนาคต
โครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน
บริษัทฯ จัดทำาน้ำาดื่มสะอาดและแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่
เทศบาลนครระยอง ตะพง เชิงเนิน บ้านแลง และนาตาขวัญ 
เพ่ือใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ในปี 2558 ได้สนับสนุน
น้ำาดื่มชนิดแก้ว จำานวน 244,656 แก้ว และน้ำาดื่มชนิดขวด 
จำานวน 15,216 ขวด
โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน
บรษิทัฯ จัดกจิกรรมหวัใจอาสาพัฒนาชมุชนในทกุๆ พ้ืนทีโ่ดย
รอบเขตประกอบการฯ ไออารพี์ซ ีเชน่ กจิกรรม Big Cleaning 
กจิกรรมบรรจุถงุทรายชว่ยน้ำาทว่ม กิจกรรมหวัใจอาสาพัฒนา
โรงเรียนวัดบ้านดอน กิจกรรมค่ายเยาวชนป้องกันและแก้
ปัญหายาเสพติดโรงเรียนสาธิต กิจกรรมทาสีโรงเรียนเด็ก
เล็กมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม เป็นต้น โดยในปี 2558 มีชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมรวม 1,564 คน และพนักงาน 1,282 คน คิด
เป็น 6,083 ชั่วโมงจิตอาสา

ด้านการสื่อสารเพื่อชุมชน

โครงการหอกระจายช่าวชุมชน
บริษัทฯ สร้างหอกระจายข่าวในพื้นที่ 3 ตำาบล ที่ติดรอบรั้ว
โรงงาน ได้แก่ ตำาบลตะพง บ้านแลง และเชิงเนิน จำานวน 
7 จุด เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อันจะช่วยบรรเทาข้อ
วิตกกังวลของชุมชน ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั มาตรการจัดการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และเป็นช่อง
ทางการสื่อสารเพ่ือแจ้งเหตุแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
โดยมีชุมชนที่ได้รับข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวครอบคลุมกว่า 
18 ชุมชน หรือประมาณ 13,800 คน

โครงการ	Public’s	Right	to	Know
บรษิทัฯ จัดอบรมชมุชนในพ้ืนทีจั่งหวดัระยอง โดยเฉพาะกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสขุพ้ืนที ่(อสม.) ใหไ้ด้รบัความรูค้วามเขา้ใจ 

การพัฒนาแหล่งน้ำา 
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ผ่านโครงการ	“ลำาไทรโยงโมเดล”
ช่วยให้ชาวบ้านหนองยาง 

กว่า	440	ครัวเรือน	 
มีน้ำาใช้อย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

และมรีายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 

โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ	30,000	บาท
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ที่ถูกต้อง อาทิ เรื่องก๊าซที่ระบายออกทางหอเผา (Flare) ซึ่ง
เป็นกา๊ซท่ีตกค้างในกระบวนการผลิตอันเนือ่งมาจากการหยดุ 
ผลติฉกุเฉนิทีต่อ้งระบายออกเพ่ือความปลอดภัย เรือ่งการเริม่
ต้นเดินเครื่องจักรโครงการ UHV และ CHP II เรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือสารเคมีกับชีวิตประจำาวัน 
เป็นต้น โดยในปี 2558 จัดการอบรม 5 รุ่น รวม 1,074 คน

โครงการศูนย์ประสานงานภาคสนาม
บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนาม โดยเริ่มดำาเนิน
การมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มี
ภารกจิในการลงพ้ืนทีส่งัเกตการณแ์ละเฝา้ระวงัผลกระทบจาก
กิจกรรมของโรงงานที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมถึงการสอบถาม
ข้อมูล ข้อห่วงกังวลของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการดำาเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ และการวางแผน
เฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2558 ได้ดำาเนินการร่วมกับ
โครงการ UHV และ CHP II เพื่อเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดช่วงการก่อสร้าง
และทดสอบเครื่องจักร

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์	(Open	House)
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์เป็นประจำาทุกปี 
เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึงการดำาเนินธุรกิจ
และการจัดการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ โดยในปี 2558 ได้
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ UHV และ CHP II ทั้งหมด 15 
ครั้ง จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 580 คน จากตำาบลเชิงเนิน 
บ้านแลง ตะพง นาตาขวัญ คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
โดยรอบเขตประกอบการฯ เป็นต้น

ด้านการศึกษา

โครงการ	KVIS	และ	VISTEC
บรษิทัฯ เป็น 1 ในกลุ่มบรษิทั ปตท. ทีมี่สว่นรว่มในการพัฒนา
เยาวชนซึ่งเปน็ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศของประเทศ ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยจัดตัง้โรงเรยีนวิทยาศาสตร ์
“กำาเนิดวิทย์” (Kamnoetvidya Science Acadmy-KVIS)  
ซ่ึงเป็นชือ่ทีไ่ด้รบัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มีความหมายว่า “โรงเรียนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์” เปิดการเรียนการสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน 
ทีมี่ความสามารถพิเศษทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
ส่วนสถาบันอุดมศึกษานั้น ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สถาบัน
วิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of Science and 
Technology-VISTEC) มีความหมายว่า “สถาบันแห่งผู้รู้ 
อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์” เปิดการเรียนการสอน
ในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกด้านวทิยาศาสตร ์โดยทัง้ 
2 สถาบัน ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองผู้มีความ
สามารถให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีเป้าหมาย
ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำา” สร้างบุคลากรชั้นยอด
และนักวิจัยชั้นเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และผลักดันขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยทั้งโรงเรียน
กำาเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ตั้งอยู่บนถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 344 หลักกิโลเมตรที่ 66 ตำาบลป่ายุบใน 
อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี
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โครงการ ๑ ช่วย ๙ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
บริษัทฯ ร่วมดำ�เนินโครงก�ร ๑ ช่วย ๙ กับสำ�นักง�นรับรอง
ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) 
หรือ สมศ. ต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใน
ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�มิติใหม่ท่ีสอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของ 
บริษัทฯ ในก�รดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�นของก�รมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ  
3 ประก�ร คือ ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
ของสถ�นศึกษ�ให้ดียิ่งขึ้น ก�รพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พ
ก�รศึกษ� ด้วยก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ� 9 แห่ง ให้มี 
ก�รพัฒน�ต�มแนวท�งวงจรคุณภ�พ และก�รนำ�ศักยภ�พ
และคว�มพร้อมของบริษัทฯ ม�ช่วยเหลือสถ�นศึกษ�ให้มี 
ก�รพัฒน�ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ และโรงเรียนที่เข้�ร่วม 
โครงก�รฯ ได้ออกแบบก�รพัฒน�ร่วมกันโดยเน้นใน 4 ด้�น  
คือ ส�ระคว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร ก�รส่งเสริมจริยธรรม คว�ม
ปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัยของนักเรียน และบทบ�ทของ
โรงเรียนในก�รพัฒน�ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดไว้เป็น
สว่นหนึง่ของโครงก�ร “ลดเวล�เรยีน เพ่ิมเวล�รู”้ ของรฐับ�ล 
มีผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

• บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรม Four U For You ประกอบ
ด้วยนิสิตนักศึกษ�อ�ส�สมัครจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัมหดิล และมห�วทิย�ลยั
ศิลป�กร จัดกิจกรรมค่�ยส�ระคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร เสริม
คว�มรู้ในด้�นคณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และภ�ษ�อังกฤษ
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนเทพเสน�นสุรณ ์โรงเรยีนฤทธไิกรศกึษ� และโรงเรยีน 
กลัยวิทย ์ซ่ึงมีนกัเรยีนเข�้รว่มกจิกรรมประม�ณ 900 คน และ
กิจกรรมสอนเสรมิเพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รสอบ O-Net 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวน 314 คน จ�ก 4 
โรงเรียน โดยเพิ่มโรงเรียนบีคอนเฮ้�ส์ แย้มสอ�ด ล�ดพร้�ว 
เน้นในวิช�คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และภ�ษ�อังกฤษ 
โดยสอนเสริมในเรื่องก�รเพ่ิมศักยภ�พด้�นกระบวนก�รคิด 
และตีคว�มโจทย์ข้อสอบ

• กองกำ�ลังอ�ส� IRPC ซ่อม เสริม เติมสุข ประกอบ
ดว้ยพนักง�นจิตอ�ส� และคณะครูและนักเรียนจ�กวิทย�ลัย
เทคโนโลยีไออ�ร์พีซี จำ�นวน 100 คน ได้เข้�ร่วมดำ�เนิน
ก�รด้�นคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัยของโรงเรียน โดย
ทำ�ก�รตรวจสอบอุปกรณไ์ฟฟ้� อุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้�อี้ เครื่องเล่น และทำ�ก�รซ่อมแซมให้
อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้อย่�งสมบูรณ์และปลอดภัย จำ�นวน 
4 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้�นหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้�น
หนองย�ง ตำ�บลลำ�ไทรโยง อำ�เภอน�งรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ�้นคลองแดง และโรงเรยีน
ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นห�งแมว จังหวัดจันทบุรี

• ในปี 2558 บริษัทฯ ยังส่งเสริมบทบ�ทของโรงเรียน
ในก�รพัฒน�ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยนำ�คณะครูจ�ก 
โรงเรียนในโครงก�ร ๑ ช่วย ๙ และเจ้�หน้�ที่จ�ก สมศ. 
จำ�นวน 50 คน เข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัทฯ และศึกษ�ดู
ง�นทีว่สิ�หกจิชมุชนแบบพอเพียง กลุ่มเกษตรอินทรยี ์ตำ�บล
เชงิเนนิ อำ�เภอเมือง จังหวดัระยอง เชน่ ก�รปลูกพืชสวนครวั  
ก�รทำ�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่คณะครูให้คว�มสนใจและส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 
ดังกล่�วไปเป็นแนวคิดในก�รจัดทำ�โครงก�รด้�นพัฒน� 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี
ศูนย์ก�รเรียนรู้ตั้งขึ้นเพ่ือดำ�เนินโครงก�รสร้�งกิจกรรม
สัมพันธ์ร่วมกับชุมชนและประช�ชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำ�บล 
เชิงเนิน จังหวัดระยอง ให้บริก�รห้องประชุม กิจกรรม 
วันหยุดสำ�หรับเย�วชน ในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรม 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ เรียน 
ทำ�ขนม ศิลปะก�รต่อผ้� (Quilt) ชมรมเทควันโด้ จังหวัด 
ระยอง ชมรมลีล�ศ เป็นต้น เริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2553 
โดยในปี 2558 มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 9,479 คน 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
ร่วมโครงการ “๑ ช่วย ๙”
โดยนำาศักยภาพและความพร้อม

ของบริษัทฯ มาพัฒนา 
สถานศึกษา 9 แห่ง
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โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน	
ตัง้แตปี่ 2551 จนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ ได้มอบทนุการศกึษาให ้
กับนักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ 
ระดับประถมศกึษาจนถงึระดับปรญิญาตร ีโดยได้รบัความรว่ม 
มือจากผู้นำาชุมชนในจังหวัดระยองเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
เยาวชนในชุมชนของตนเอง จำานวน 89 ชุมชน การมอบทุน 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ 
อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา สำาหรบัปี 2558 ในเขตอำาเภอเมือง 
ได้จัดมอบทุนเมื่อ วันที 28 ตุลาคม 2558 จำานวน 238 ทุน  
เป็นเงิน 1,698,000 บาท และอำาเภอบ้านค่าย ได้จัดมอบทุน  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 จำานวน 74 ทุน เป็นเงิน 
528,000 บาท

ด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร
ประมาณปี 2552 ได้มีการค้นพบซากวัดร้างภายในพ้ืนที่
คลังน้ำามันไออาร์พีซี อยุธยา บริษัทฯ จึงได้ประสานกับสำานัก
ศลิปากรท่ี 3 พระนครศรอียธุยา ในการบรูณะเพ่ือการอนรุกัษ์
วัดร้างดังกล่าวไว้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
แบ่งการทำางานออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที ่1  งานวชิาการโบราณคด-ีขุดศกึษาทางโบราณคดี
โดยทางสำานักศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา ดำาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการโบราณคดีอย่างละเอียด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีท่ีชัดเจนและ 
ถูกต้อง โดยศึกษาข้อมูลการซ้อนทับของช้ันดินและอายุสมัยของ
การก่อสร้างอาคารเดิม ซ่ึงเป็นการสืบค้นหาหลักฐานเก่ียวกับ
ลักษณะของอาคารแต่ละสมัยเท่าท่ีสามารถทำาได้ ตลอดจนการ
ศึกษาถึงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเดิมก่อนท่ีจะมีการสร้างวัดข้ึน

ระยะท่ี 2 งานบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์-ขุดค้น ขุดแต่ง 
โบราณคดี 
งานบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร ใช้หลักการอนุรักษ์
โบราณสถานเพื่อให้เกิดความมั่นคง (Restoration) โดยยัง
คงยดึรปูแบบและรปูทรงเดิม วสัดุเดิมและเทคนคิการกอ่สรา้ง
เดิมของโบราณสถาน มีขัน้ตอน คืองานบรูณะวหิาร งานบรูณะ
เจดีย์ราย และงานบูรณะกำาแพงแก้ว

จากการศึกษาวัดร้างดังกล่าวพบว่า วัดนี้มีชื่อว่า “วัดขรัวตา
เพชร” นับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่กว่า 300 ปี ไม่ทราบ 
นามผู้สร้าง ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตำาบลโพธ์ิเอน อำาเภอท่าเรือ จังหวัด 
พระนครศรอียธุยา รมิฝัง่ด้านตะวนัออกของแม่น้ำาป่าสกั เดิม
มีชื่อเรียกตามชาวบ้านย่านนั้นหลายชื่อด้วยกัน บ้างเรียกวัด
หัวพรวน บ้างเรียกวัดหมู โดยเรียกขานตามชื่อชุมชนเดิม
ซ่ึงมีชาวเวียงจันทน์อพยพไปอยู่ อาชีพของคนในชุมชนนี้  
คือ ตีมีด และทำาทองคำา เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  
เรียกว่า “ชุมชนหมู่บ้านอรัญญิก” ทำาให้ชุมชนแห่งนี้มี
ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ และ 
ยังเป็นที่รู้จักจนทุกวันนี้ สำาหรับชื่อวัดขรัวตาเพชรนั้น เป็น
ชื่อท่ีปรากฏในโฉนดที่ดินของสำานักพุทธศาสนา และเป็น 
ที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2558 งานบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน 
วัดขรัวตาเพชรแล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงกำาหนดจัดงาน
พิธบีวงสรวงสมโภชนโ์บราณสถานวดัขรวัตาเพชร  เพ่ือแสดง
ถึงศรัทธามุ่งม่ันในการอนุรักษ์โบราณสถานและพุทธศาสนา 
อันเป็นสมบัติของชาติ และเป็นศิริมงคลแก่บริษัทฯ ชุมชน 
อยุธยาและประชาชนท่ัวไป และในปี 2559 บริษัทฯ มี
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบูรณะโบราณสถาน  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้ที่สนใจต่อไป 

โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร
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8.	 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยผลิต
ต่างๆ (CSR in Process) เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียให้มากที่สุด สำาหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง 
ที่สำาคัญ ได้แก่

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม	

บริษัทฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลตะพง จัดทำา
แผนผังพ้ืนที่สีเขียว ผังชุมชนพ้ืนที่โล่ง ตามโครงการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ของสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีระยะ
เวลาตั้งแต่ธันวาคม 2558 – กันยายน 2559 ในขั้นต้น
มีพ้ืนที่โครงการนำาร่องจำานวน 20 แห่ง ดำาเนินการบำารุง
รักษาต้นไม้ในพ้ืนที่และดูแลพ้ืนที่ให้มีสภาพสมบูรณ์เช่นเดิม 
โดยบริษัทฯ รับผิดชอบ 3 แห่ง ได้แก่ สวนรัชมังคลาภิเษก 
พื้นที่ริมถนนสุขุมวิท สาย 3 ด้านหน้าของบริษัทฯ และพื้นที่
บริเวณด้านใต้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำาเนินการปลูก
ต้นไม้ไปแล้ว 598 ต้น และจากการสรุปผลการดำาเนินงาน 
คณะทำางานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม สรุปให้ตำาบล

ตะพงเป็นพ้ืนที่นำาร่อง สรุปว่าได้พ้ืนที่ท่ีเหมาะสมมีจำานวน  
49 แปลง เนื้อที่รวม 2,339 ไร่ โดยในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ 
จะร่วมกับตำาบลตะพงจัดทำาผังชุมชนและร่วมพัฒนาพ้ืนที่ 
สีเขียวในหมู่ 4 ตำาบลตะพง ต่อไป

โครงการ	Protection	Strip

ดำาเนินการในระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2557 และดำาเนินการ 
ระยะที่ 2 ในปี 2558 ด้วยการปลูกต้นไม้จำานวน 34,680 ต้น 
ระยะทาง 2.29 กิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 39 ไร่ รวมเป็น 
จำานวนทั้งหมด 276,340 ต้น ระยะทาง 13.14 กิโลเมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่ 371 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์ไดออกไซด์ 
3,008 ตันต่อปี และยังมีแผนที่จะดำาเนินการให้ครบ
ตามระยะทางที่วางไว้ภายในปี 2559 ซึ่งจะทำาให้มี 
แนวป้องกันตามธรรมชาติรอบโรงงานยาว 18.09 กิโลเมตร 
คิดเป็น 424 ไร ่และยงัมีแผนดำาเนนิการในพ้ืนทีอ่ื่นอีก 122 ไร ่
อนัจะช่วยป้องกนัมลพษิทางอากาศใหก้บัชมุชนไดร้ะดบัหนึง่

9.	 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการขาเทียม	(From	Bench	to	Community)

บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิโครงการบรจิาคเม็ดพลาสตกิ PP (Polypropylene) 
ที่ผสมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ใช้ในการทำาขาเทียม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ให้ดีขึ้น ตามแนวทางสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) ซึง่บรษิทัฯ ได้ใชผ้ลติภัณฑท์างการค้าของบรษิทัฯ 
สร้างโอกาสให้ผู้พิการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  ในปี 2558  
ไออาร์พีซี ได้บริจาคเม็ดพลาสติก จำานวน 25 ตัน ให้แก่ทาง
มูลนิธิฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสา ประกอบด้วย
วิศวกรและพนักงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมออกหน่วยทำาขาเทียมให้กับผู้พิการ เพ่ือให้พนักงานได้
ใช้ความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติงานร่วมกับทางมูลนิธิฯ 
ในการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และร่วมผลิตขาเทียมให้แก่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับพระราชทานโล่จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่

ไออาร์พีซี สนับสนุนโครงการบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร
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ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ 
โรงพยาบาลอุ้มผาง อำาเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก ซ่ึงสามารถให้
บรกิารแกผู่ป่้วยจำานวน 151 คน สว่นใหญ่เป็นชาวกระเหรีย่ง 
ทำาขาเทียมทั้งสิ้นจำานวน 232 ขา ซึ่งเป็นทั้งขาแบบสวยงาม
และขาเกษตร (สำาหรับผู้ป่วยใส่ทำางานในแปลงนาหรือทำาไร่) 
นบัจากปี 2554 รวมจำานวนขาเทยีมทีจั่ดทำาทัง้หมด 6,694 ขา  
จำานวนผู้ป่วย 5,040 คน คิดเป็นเม็ดพลาสติก 90 ตัน

โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards (AREA Awards) และใช้เป็น
กรณศีกึษาสำาหรบัการประชมุ 10th International Conference 
on Corporate Social Responsibility จัดโดย Institute of 
Directors ประเทศอินเดีย

IRPC	Cubic	Academy

โครงการ IRPC Cubic Academy เป็นโครงการใหม่ที่เริ่ม
ดำาเนนิการในปี 2558 โดยบรษิทัฯ ได้สรา้งสถาบนัการเรยีนรู ้
IRPC Cubic Academy ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้
เกิดองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยบุคลากร
ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม IRPC Cubic Academy ได้
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นโดยมีเนื้อหาหลัก 6 หมวด 

ที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 
ธรรมาภิบาล การตอบแทนสู่สังคม การสื่อสาร ธุรกิจรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อ
ถือทางสังคม และการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงบริษัทฯ  
มีการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและมี
องค์ความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่พร้อมจะ 
แบ่งปันออกสู่ภายนอก ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
โดยบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสาธารณะและ 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

การฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปล่ียน 
ความคิดเหน็ การสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร และการทำากจิกรรมเพ่ือ
สงัคมรว่มกนั โดยมีวทิยากรทัง้จากภายในบรษิทัฯ และผูท้รง
คุณวุฒิจากภายนอก การฝึกอบรมใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 
มีผูเ้ขา้รว่มอบรมรวมรุน่ละประมาณ 100 คน จัดอบรมทกุวนั
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ บริษัท ไออาร์พีซี  
จำากัด (มหาชน) โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดการอบรมระหว่าง 
วันที่ 7 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม 
รุ่นที่ 1 ได้ร่วมทำากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยใช้ชื่อโครงการ  
“ปลูกผัก แปลง ฝัน ปันอ่ิม” เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของนักเรียนในสถาน 

บรรยากาศกิจกรรมภายใต้โครงการ “IRPC Cubic Acadamy” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
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ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ กับบริษัทฯ ช่วยสร้าง 
ความภาคภูมิใจใหน้กัเรยีนและได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัโิดยตรง

รุ่นที่ 2 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 25 ธันวาคม 
2558 ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันทำากิจกรรม “คิวบิก  
ซุ้มหรรษา พาสุข” ในงานบวงสรวงสมโภชโบราณสถาน 
วัดขรัวตาเพชร ที่คลังน้ำามันไออาร์พีซี อยุธยา เม่ือวันที่  
25 ธันวาคม 2558 เพื่อหารายได้จัดซื้อสุขภัณฑ์มอบให้แก ่
โรงพยาบาลอุ้มผาง อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นำาไปสร้าง 
ห้องน้ำาที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ที่ 
อำาเภออุ้มผาง เพ่ือสุขอนามัยที่ดีและช่วยลดการระบาดของ
โรงอหิวาต์ในพื้นที่ดังกล่าว

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีแผนดำาเนินโครงการ IRPC Cubic 
Academy 2 รุน่ เชน่เดียวกนัและตอ่ยอดด้วยโครงการ Cubic 
Academy Advance และ Cubic Academy Awards

โครงการสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน

บรษิทัฯ จัดทำาระบบฐานขอ้มูลชมุชนในพ้ืนทีต่ามแนวทศิทาง
ลม โดยคาดการณจ์ากการเคลือ่นทีแ่ละกระจายตวัของมลพิษ
ทางอากาศ โดยใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์รอบเขต 
ประกอบการฯ ไออาร์พีซี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำาหนด
แผนงานและมาตรการตา่งๆ ในการป้องกนั แกไ้ข และบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนต่อการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ จำานวน 10,398 ครวัเรอืน (38,256 คน) 
ในปีแรกจะสุม่ตวัอยา่งจำานวน 900 ตวัอยา่ง เพ่ือทำาการตรวจ
สุขภาพและวิเคราะห์ผลตรวจของกลุ่มตัวอย่างว่ามีแนวโน้ม
การเจ็บป่วย หรือเป็นโรค อย่างไร จากนั้นจะทำาการตรวจ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างซ้ำาอีก 2 ปี เพื่อยืนยันผลการตรวจ
สุขภาพของชุมชนดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งคลินิกปันน้ำาใจขึ้นในพื้นที่ของ
ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี โดยเปิดให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐานให้กับชุมชนที่อยู่รอบเขต 
ประกอบการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดำาเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในปี 2558 มีประชาชน
ให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริการจำานวน 4,787 คน และมี 
ยอดการทำาบัตรสุขภาพ IRPC Card รวม 687 ใบ รวมทั้ง
สิ้นเป็นจำานวน 7,925 ใบ บัตรดังกล่าวมีประโยชน์ในการใช้
บรกิารรกัษาฟรทีีค่ลินกิปันน้ำาใจและใชล้ดราคาค่าน้ำามันทีส่ถานี 
บริการน้ำามันไออาร์พีซี ในอัตราลิตรละ 50 สตางค์ จากนั้น  
บริษัทฯ จะนำาข้อมูลสุขภาพส่งให้กับโรงพยาบาลระยอง 
นำาเข้าระบบฐานข้อมูลสุขภาพ เพ่ือใช้วางแผนในการรักษา
ประชาชนในชุมชนในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยต่อไป ถือเป็น 
การดำาเนินงานเพ่ือชุมชนอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
กับเครือข่ายสาธารณสุขของภาครัฐอย่างครบวงจร

สำาหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาใช้บริการคลินิกปันน้ำาใจ บริษัทฯ  
ได้จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ตรวจสุขภาพชุมชน (Mobile  
Clinic) ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ 
ทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2558  
มีผู้เข้ารับบริการ 1,288 คน ครอบคลุม 3 ตำาบล 2  
เทศบาล โรคที่พบส่วนใหญ่จากการออกหน่วยแพทย์ ได้แก่  
โรคเส้นและกระดูก โรคทางเดินหายใจ และโรคทาง 
เดินอาหาร 

10.	 การจัดทำารายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และ
จัดทำารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำา
ปี 2558 ตามแนวทางของ GRI ในระดับ G4 ซึ่งจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำาปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
ได้รบัภาพรวมของการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ อยา่งครบถว้น
ทุกมิติ นอกจากนั้น ยังจัดทำารายงาน Communication on 
Progress เสนอตอ่ UN Global Compact ในระดับ Advance 
และมีแผนจัดทำารายงาน Integrated CSR  Report ประจำาปี 
2558-2559  รายละเอียดจะนำาเสนอในเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www. 
irpc.co.th ต่อไปหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมภายใต้โครงการสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน

ข้อมูลสุขภาพชุมชนจากคลินิกปันน้ำาใจ	
ได้ถูกส่งให้ โรงพยาบาลระยอง 
นำาเข้าระบบฐานข้อมูลสุขภาพ 
เป็นระบบที่มกีารบูรณาการ
กับเครือข่ายสาธารณสุข 
ของภาครัฐอย่างครบวงจร
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โครงการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT เป็นสถาบันอาชีวศึกษาท่ีบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มีการลงทุน 

ร้อยละ 99.9 เพื่อตอบสนองความต้องการชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาท่ีผลิตช่างฝีมือที่มีความเช่ียวชาญในภาค 

อุตสาหกรรมของประเทศ เน่ืองจากจังหวัดระยองเป็นเพื้นท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงมีความต้องการแรงงาน 

ฝีมือจำานวนมาก เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538

การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม

ภายใต้แนวคิด วิทยาลัยของชุมชนเพ่ือชุมชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
“โรงเรียน-โรงงาน” บนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับ 
ภาคอุตสาหกรรม คือ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) โดย
ผูเ้รยีนจะได้ใชอุ้ปกรณ ์เครือ่งมือ เครือ่งจักรทีมี่ความทนัสมัย 
และฝึกงานในโรงงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ ทำาให้นักเรียน นักศึกษาที่สำาเร็จการ 
ศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ทั้งทาง 
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงตามความต้องการของตลาด 
แรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ และปัจจุบันได้ 
ขยายออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC

นอกจากการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
มีจิตอาสาและทำากิจกรรมเพ่ือสังคมตามความชำานาญใน
สายอาชีพของตน อาทิ โครงการกองกำาลังอาสา IRPC ซ่อม 
เสริม เติมสุข โครงการผลิตเป็ดน้อยเตือนภัยเพื่อตรวจสอบ 
กระแสไฟฟ้ารั่วในช่วงน้ำาท่วมปี 2554 เป็นต้น 
ในปี 2558 รัฐบาลกำาหนดนโยบาย 
ประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน โดยใช้การทำางาน 
ในลักษณะบูรณาการความเชื่อมโยง 
ระหว่ างภาครัฐภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนที่ทั้งสามส่วนจะต้อง 
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สนับสนุนการทำางานระหว่างกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำา  
พัฒนาคุณภาพคน และเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัอัน
เป็นเป้าหมายการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ และได้มีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือขบัเคลือ่นนโยบายดังกลา่ว จำานวน 
12 ชุด โดยหนึ่งในคณะทำางานนั้น คือ คณะทำางานยกระดับ 
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนจากภาคเอกชน 
ชั้นนำาระดับประเทศ จำานวน 13 องค์กร รวมถึงบริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ซ่ึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 
บริษัทฯ ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าทีมคณะทำางานย่อย 
Quick Win Project: Database of Demand and Supply

ทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายประชารัฐนั้น 
มีความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพัฒนาวทิยาลัย โดยปัจจุบนั
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ที่มียุทธศาสตร์การพัฒนา
สู่ความเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำาของประเทศภาย 
ในปี 2563 มีแผนการดำาเนินงาน ดังนี้

1. การเพ่ิม 2 สาขาใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐาน 
(Excellence Model) ในการผลิตนักศึกษาเพ่ือสนองตอบ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลงังานของกลุม่ ปตท. และกลุม่
อุตสาหกรรมชัน้นำา โดยการเพ่ิมสาขาใหม่ในปี 2559 จำานวน 
2 สาขาวิชา คือ สาขาปิโตรเคมีและสาขาเทคนิคพลังงาน 
และการยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้เป็น Premium 
Grade ผ่านการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม ACE (Advance 
Competency in Engineering) ในสาขาเคมีอุตสาหกรรม 
Chem ACE สาขาปิโตรเคมี Petro ACE และสาขาเทคนิค
พลงังาน Energy ACE ถอืเป็นการยกระดับคุณภาพนกัศกึษา 
(Quality) โดยใช้การร่วมมือในการลงทุนและบริหารจัดการ
ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2. การยกระดับคุณภาพในสาขาที่มีอยู่แล้วโดยการปรับ 
การเรยีนการสอนเป็น Mini English Program หรอื English 
Program และการทำาความรว่มมือทางวิชาการกบัตา่งประเทศ 
ทัง้การแลกเปลีย่นนกัศกึษา บคุลากร และองค์ความรูใ้นกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ได้แก ่เมียนมาร ์กมัพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟลิิปปินส์ นับเป็นการดำาเนินการเพื่อเข้าสู่ AEC และ Global 
Standard โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจากเมียนมาร์ จำานวน  
88 คน ลาว 11 คน และกัมพูชา 3 คน

จากจุดกำาเนิดของการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชมุชนระยอง ปัจจุบัน บรษิทั 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) สนับสนุนให้วิทยาลัยฯ ผลิต
นกัศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมไทยเรือ่งแรงงาน
ที่มีศักยภาพสูง รองรับอุตสาหกรรมในประเทศและ AEC  
และที่น่าภาคภูมิใจคือวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และ
บรษิทัไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) จะเป็นสว่นหนึง่ของนโยบาย 
ประชารฐัทีภ่าคเอกชนชว่ยสนนัสนนุภาครฐัเพ่ือเพ่ิมขดีความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

การประชุมคณะทำางานย่อย Quick Win Project: Database of Demand  
and Supply

นักศกึษา IRPCT เป็นตัวแทนประเทศไทยรุน่อาย ุ19 ปี เข้าแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิค 
2015 WRO “World Robot Olympiad”  ด้านการออกแบบ สรา้ง และเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์ “LEGO Education MindStorms”  ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 
ทำาเวลาเร็วเป็นอันดับที่ 7 ของโลก 
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 รายงานความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ
 บร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น

 รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
 งบการเง�น

ภาคผนวก
 การปฏิบัติตามเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 การปฏิบัติตามเกณฑ�ความรับผ�ดชอบต�อสังคม
 คำย�อและศัพท�เทคนิค  



FINANCIAL
STATEMENT
รายงานทางการเง�น

 รายงานความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ
 บร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น

 รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
 งบการเง�น

ภาคผนวก
 การปฏิบัติตามเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 การปฏิบัติตามเกณฑ�ความรับผ�ดชอบต�อสังคม
 คำย�อและศัพท�เทคนิค  





รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ได้จัดทำาขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ

ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน  

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบริษัท ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ทีจ่ดัทำาขึน้เพื่อให้
มีความม่ันใจวา่ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงินสด ถกูตอ้งตามควรในสาระสำาคัญ โดยจัดใหมี้ระบบการ
ควบคมุภายในที่ดี มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งปอ้งกันการ
ทจุรติและการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมีสาระสำาคัญ ในการจัดทำารายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชทีี่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษิทั ไออารพี์ซี  
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

223รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 235 ถึงหน้า 328 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทัของ บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน  

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ี 

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

ผูส้อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ 

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษัท  

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

 

วิเชียร  ก่ิงมนตรี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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3

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 3,575,852,749 2,008,634,173 3,244,325,766 1,693,329,193

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 8 8,942,402,960 11,192,220,002 9,726,889,056 11,883,941,714

ลูกหนี�กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33 21,098,133 1,029,720,603 42,694,537 1,044,969,021

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ

แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33                  -                - 3,825,155,093 650,874,034

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 21,306,087,346 25,344,146,875 19,574,099,924 23,179,370,996

ลูกหนี�อื�น 10 69,434,719 135,999,168 65,415,480 120,830,402

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 953,231,502 3,077,804,594 915,705,770 2,960,358,056

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 118,439,231 144,366,282 118,439,231 144,366,282

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 997,773,811 1,209,010,571 890,276,060 1,115,047,741

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,984,320,451 44,141,902,268 38,403,000,917 42,793,087,439

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11 22,995,897                - 2,503,917,514 4,358,265,314

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 11 3,073,160                -                -                -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 11 6,116,672,829 6,144,394,936 6,474,251,713 6,130,770,151

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 12 1,124,638,318 731,664,318 1,124,638,320 731,664,320

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับ

แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33                  - 3,309,971,902 3,492,224,332 6,587,607,392

รายการกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ 34                  -                -                -                -

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 13 1,190,448,919 1,248,033,864 1,150,082,737 1,152,522,363

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 114,806,893,969 100,871,789,961 106,881,965,377 92,719,298,473

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 1,121,939,839 1,331,028,979 1,115,231,817 1,328,916,310

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 16 2,574,170,140 4,930,772,629 2,246,568,446 4,607,859,762

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 17 228,521,028 88,830,291 226,280,799 85,079,211

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 127,189,354,099 118,656,486,880 125,215,161,055 117,701,983,296

รวมสินทรัพย์ 163,173,674,550 162,798,389,148 163,618,161,972 160,495,070,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์

งบการเงินรวม
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4

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18 203,941,150 8,846,585,173 133,268,729 8,792,329,452

เจ้าหนี�การค้า 19 25,741,188,454 25,815,278,568 26,819,768,015 26,381,022,327

เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33 183,969,272 155,102,941 190,840,796 161,414,527

เงินกู้ยืมและดอกเบี�ยค้างจ่าย

จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33 22,637,823                - 22,637,823 168,977,723

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระ

 ภายในหนึ�งปี 18 4,265,076,000 7,701,132,000 4,265,076,000 7,701,132,000

เจ้าหนี�อื�น 2,525,029,725 1,938,164,837 2,407,422,106 1,845,778,505

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 398,634,247 485,448,139 398,634,247 485,447,710

โบนัสค้างจ่าย 1,794,919,180 846,576,879 1,640,955,553 780,538,350

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 522,621,356 375,377,235 456,987,076 253,047,264

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 551,944,448 665,479,625 455,043,841 505,536,758

รวมหนี�สินหมุนเวียน 36,209,961,655 46,829,145,397 36,790,634,186 47,075,224,616

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ - สุทธิ 18 49,235,326,451 44,243,337,309 49,235,326,451 44,243,337,309

เงินกู้ยืมและดอกเบี�ยค้างจ่าย

จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33                  - 2,254,892,788                - 2,254,892,788

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 1,850,436,976 1,567,088,025 1,725,194,864 1,452,770,837

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 51,085,763,427 48,065,318,122 50,960,521,315 47,951,000,934

รวมหนี�สิน 87,295,725,082 94,894,463,519 87,751,155,501 95,026,225,550

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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5

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

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 24,908,698,002 17,252,352,664 24,862,177,048 14,778,394,962

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 (31,302,220) (345,681,420) (31,302,220) (345,681,420)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 75,804,421,856 67,833,697,318 75,867,006,471 65,468,845,185

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24 73,527,612 70,228,311                -                -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,877,949,468 67,903,925,629 75,867,006,471 65,468,845,185

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 163,173,674,550 162,798,389,148 163,618,161,972 160,495,070,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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6

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 32, 33 214,171,787,898 281,589,437,340 222,510,721,953 293,071,434,062

ต้นทุนขาย 33 (197,913,497,719) (287,930,221,470) (206,826,818,238) (299,989,690,382)

กําไร (ขาดทุน) ขั�นต้น 16,258,290,179 (6,340,784,130) 15,683,903,715 (6,918,256,320)

รายได้อื�น - สุทธิ 25 4,347,570,983 5,806,190,276 7,072,397,310 6,156,490,409

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33 (1,207,106,327) (1,103,256,870) (1,381,266,635) (1,262,855,546)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26, 33 (4,965,190,028)       (4,341,133,106)       (4,733,089,786) (4,146,419,259)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 14,433,564,807 (5,978,983,830) 16,641,944,604 (6,171,040,716)

ต้นทุนทางการเงิน 28 (2,480,814,797) (1,493,650,272) (2,499,973,129) (1,531,545,471)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและส่วนได้เสียใน

กิจการร่วมค้า 11 (183,798,787) (138,544,260)               -               -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,768,951,223 (7,611,178,362) 14,141,971,475 (7,702,586,187)

ภาษีเงินได้ 29 (2,345,841,265) 2,397,751,749 (2,310,847,792) 2,491,344,928

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 9,423,109,958 (5,213,426,613) 11,831,123,683 (5,211,241,259)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 9,401,762,643 (5,234,637,216) 11,831,123,683 (5,211,241,259)       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอํานาจควบคุม 21,347,315 21,210,603               -               -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 9,423,109,958 (5,213,426,613) 11,831,123,683 (5,211,241,259)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 30

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.46 (0.26) 0.58 (0.26)

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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7

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 9,423,109,958 (5,213,426,613) 11,831,123,683 (5,211,241,259)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 392,974,000 (241,474,000) 392,974,000 (241,474,000)

- ภาษีเงินได้เกี�ยวกับการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนเผื�อขาย (78,594,800) 48,294,800 (78,594,800) 48,294,800

รวม 314,379,200 (193,179,200) 314,379,200 (193,179,200)

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- ขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (140,756,377) (194,724,628) (140,756,377) (188,463,965)

- ภาษีเงินได้เกี�ยวกับขาดทุน

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 28,151,275 38,854,381 28,151,275 37,692,793

รวม (112,605,102) (155,870,247) (112,605,102) (150,771,172)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

- สุทธิจากภาษี 201,774,098 (349,049,447) 201,774,098 (343,950,372)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 9,624,884,056 (5,562,476,060) 12,032,897,781 (5,555,191,631)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 9,603,536,741 (5,583,686,663) 12,032,897,781 (5,555,191,631)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 21,347,315 21,210,603 - -

9,624,884,056 (5,562,476,060) 12,032,897,781 (5,555,191,631)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 235 ถึงหน้า 328 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,768,951,223 (7,611,178,362) 14,141,971,475 (7,702,586,187)

รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 5,199,342,893 4,959,203,564 4,742,065,798 4,543,489,210

- ค่าตัดจําหน่าย 256,997,492 250,723,385 256,704,577 250,337,948

- ดอกเบี�ยรับ 25 (30,010,701) (82,023,302) (219,050,006) (274,963,151)

- เงินปันผลรับ 25 (26,865,378) (38,337,252) (2,302,230,599) (258,637,030)

- หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (2,782,089,606) 3,716,078 (2,725,846,352) 3,894,042

- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) (2,891,140,155) 3,295,616,283 (2,891,178,177) 3,288,606,123

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (9,855,401) (24,009,262) (10,010,554) (22,973,914)

- 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 25                   - 3,289,189,780                   - 3,287,299,780

- กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที�อยู่ระหว่างการชําระบัญชี 25                   - - (22,995,837)                   -

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 25                   - (50,000,000) (190,857,453) (50,000,000)

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น 25                   - (166,905,594)                   - (78,499,594)

- (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 25 249,864,582            (253,316,175)           241,083,724 (252,458,707)

- ค่าเผื�อการด้อยค่า (การกลับรายการ) ของสินทรัพย์ถาวร

และอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (267,607,500) 256,990,117 (267,047,500) 267,048,080

- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - ตามวิธีส่วนได้เสีย 11 183,798,787 138,544,260                   -                   -

- ต้นทุนทางการเงิน 28 2,480,814,797 1,493,650,272 2,499,973,130 1,531,545,471

- กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น                 - (52,198,948)                   - (43,469,964)

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 161,582,579 149,176,717 148,803,425 140,264,855

14,293,783,612 1,799,651,781 13,401,385,651 921,457,182

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้า 2,216,320,104 9,602,977,038 2,122,918,284 10,404,769,587

- สินค้าคงเหลือ 6,929,199,685 6,158,602,595 6,496,449,249 6,213,302,159

- ลูกหนี�อื�น 66,575,425 248,122,154 55,732,362 255,503,077

- ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 1,008,622,471 (992,873,152) 1,002,274,483 (992,812,842)

- ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 2,124,573,093 (1,169,097,215) 2,044,652,286 (1,193,751,147)

- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 25,927,051 (52,705,849) 25,927,051 (52,705,849)

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 223,796,078 (460,468,329) 274,936,324 (415,164,261)

- เจ้าหนี�การค้า (75,298,258) (10,522,168,185) 438,042,309 (11,030,168,816)

- เจ้าหนี�อื�น 113,844,932 275,919,957 65,310,989 284,497,578

- เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 28,866,332 114,865,873 29,426,269 115,344,537

- โบนัสค้างจ่าย 948,342,301 (218,322,121) 860,417,202 (203,769,978)

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 147,244,121 (29,575,264) 203,939,812 (148,187,014)

- หนี�สินหมุนเวียนอื�น (116,091,614) 36,890,901 (50,492,917) (43,372,830)

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 20 (18,990,005) (23,857,425) (17,135,775) (23,165,255)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27,916,715,328 4,767,962,759 26,953,783,579 4,091,776,128

- ภาษีเงินได้จ่าย (76,663,346) (171,863,226) (50,164,558) (124,130,568)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27,840,051,982 4,596,099,533 26,903,619,021 3,967,645,560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 235 ถึงหน้า 328 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรับ 700,439,448 82,023,302 799,696,192 270,027,984

เงินปันผลรับ 26,865,378 62,637,251 2,302,230,599 258,637,030

เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 168,200,000 - (3,175,000,000) (20,330,000)

เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5,298,698,194 (17,158,990) 5,286,530,712 (17,158,990)

เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 11                 - - 1,875,000,000                   -

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ�มในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 11 (406,687,104) (301,632,173) (401,800,000) (301,637,691)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 251,519,528 288,530,394 251,519,528 141,900,394

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (17,219,166,418) (22,104,032,193) (16,953,685,472) (21,573,667,697)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 96,375,684 581,402,641 37,015,297 548,504,892

เงินสดรับคืนจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว                 - 470,000,000 - 420,140,000

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (47,908,353) (65,300,452) (43,020,085) (63,529,008)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (139,690,736) (36,307,296) (141,201,588) (36,465,579)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,271,354,379) (21,039,837,516) (10,162,714,817) (20,373,578,665)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี�ยจ่ายและจ่ายต้นทุนทางการเงิน (3,282,580,482) (2,418,997,741) (3,308,711,813) (2,452,874,009)

เงินปันผลจ่าย (1,632,812,203) (2,041,037,622) (1,634,736,495) (2,043,420,463)

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (192,937,644) 112,443,606 (192,937,644) 112,443,606

เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (1,519,940,000) - (1,688,140,000) 146,800,000

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (8,645,622,684) 8,698,912,077 (8,655,843,679) 8,788,694,399

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ (7,709,538,000) (9,000,000,000) (7,709,538,000) (9,000,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 8,000,000,000 3,000,000,000 8,000,000,000 3,000,000,000

เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้ - 15,000,000,000 - 15,000,000,000

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - (3,995,990) - (3,995,990)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24 (18,048,014) (19,156,758)                   -                   -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (15,001,479,027) 13,328,167,572 (15,189,907,631) 13,547,647,543

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 1,567,218,576 (3,115,570,411) 1,550,996,573 (2,858,285,562)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2,008,634,173 5,124,204,584 1,693,329,193 4,551,614,755

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 3,575,852,749 2,008,634,173 3,244,325,766 1,693,329,193

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์ถาวร 1,156,772,480 684,468,450 1,135,658,165 640,023,316

เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มจากการแปลงหนี�เป็นทุน                 - 3,289,189,780 -                          3,287,299,780

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน

คือ เลขท่ี 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง บริษัทและบริษทัย่อยมีท่ีทาํการอยู่ท่ีเลขท่ี 555/2 

ศูนยเ์อนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั และ

บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปิโตรเลียม ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เม็ดพลาสติก นํ้ ามันใส 

นํ้ ามนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนๆ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัได้จดัทําข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบัญญัติการบญัชี  

พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชีพ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จดัทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน ยกเวน้การวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั

และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ

ตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญัต่อ

งบการเงินรวมในหมายเหตุฯ ขอ้ 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

12 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

          เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 

          ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

          อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

          หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

          การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 

          การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

           (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 

           ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  

           ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ 

           ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐาน 

           การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 

           ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต 

           สําหรับเหมืองผิวดิน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดให้กิจการจดักลุ่มรายการ

ท่ีแสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แต่ให้

อา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้จดัประเภทรายการใหม่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม 

โดยการกาํหนดนิยามและแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ได้

นาํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

           ขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

           เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

16 

239รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ได้

นาํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 

           การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

           อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 

           กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

           การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

           และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

           ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 

           ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ได้

นาํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด 

           เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 

           สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  

           เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ             

งบการเงินท่ีนาํเสนอ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  
 

(1) บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทั 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวม

ตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้น 

งบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย

ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้และ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทั

วดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง 

ผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า 

การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้ น 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ผลกาํไรขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของ

ผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพย์

ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ี 

ผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ 

จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือและรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไมไ่ดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ

เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ตน้ทุนนั้ นจะรวมถึงส่วนแบ่ง

ตน้ทุนทางตรง 

 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทัและผลกระทบทางการเงินจากการซ้ือและการจาํหน่ายบริษทัยอ่ยไดแ้สดงไวใ้น

หมายเหตุฯ ขอ้ 11 

 

(2) รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษัทปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 

สําหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

(3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคายติุธรรม การเปล่ียนแปลง 

ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนท่ีเหลือ 

ของบริษัทร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักิจการนั้ นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 

 

(4) บริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปกคื็อการท่ีกลุ่มบริษทั

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้ 

โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บ

การลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ 

ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(4) บริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ

ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ

การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัท 

ในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน 

 

รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน 

บริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในลกัษณะเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า

สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและ

ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ี

เก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

รายช่ือของบริษัทร่วมและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายบริษัทร่วมออกไปได้เปิดเผยไวใ้น 

หมายเหตุฯ ขอ้ 11 

 

(5) การร่วมการงาน 

 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาปฏิบติัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภท

เป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระผกูพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มบริษทั

ไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพจิารณาวา่เป็นการร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(5) การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

เพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วน

ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ

ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้นั้น 

นอกจากวา่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั หรือไดจ้่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น 

รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั้ นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ี 

โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 

ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงในสกุลเงินบาท 

ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระ

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้ม 

หากมีการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายการกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน

ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนดว้ย 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า และ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษทั 

 

2.6 ลกูหนี้การค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลอื 

 

สินค้าคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้ าหนกั 

 

ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง 

หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูยื้ม 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้ นสําเร็จรูป

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

โดยจะคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.8 เงินลงทุนอืน่ 

 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีกิจการลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ (2) เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการ

จดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา

นอ้ยกวา่ 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหาร

มีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง 

เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจาก 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

 

กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน หากราคา 

ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน

ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน  ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาตามบญัชี

จากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

ทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าระยะยาว 

หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์และรวมถึงท่ีดินซ่ึงยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  

 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและต้นทุน 

การกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้ น 

จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกูยื้มจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้าง

และจะหยุดพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสําคญัหรือระหว่างท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข

หยดุชะงกัลง  

 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาคารจะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง

เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 - 40 ปี 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพยจ์ะกระทําก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัท 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะมีการตดั

มูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
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2.10 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ท่ีดินและค่าปรับปรุงท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน และต่อมา

แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม 

เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้

อยา่งน่าเช่ือถือ และจะมีการตดัรายการช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกดว้ยมูลค่าตามบญัชีคงเหลือของช้ินส่วนนั้น สําหรับค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคํานวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี

ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 

 

 อตัราค่าเส่ือมราคา 
  

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและท่อ 20 - 30 ปี 

เคร่ืองจกัรอ่ืน ตามหน่วยของผลผลิต 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สํานกังาน 5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ผลกาํไรและหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยรายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ้ าทะเล ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ้ าทะเลเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นท่ีใตท้ะเลบริเวณท่าเรือนํ้ าลึกใหมี้ความพร้อมในการท่ีจะใชง้าน 

(ใหเ้รือเขา้เทียบท่า) 

 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพยป์ระเภทท่ีมีอายุการใช้งานจาํกัดและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน  

 

 อตัราการตัดจําหน่าย 
  

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ้ าทะเล 10 - 20 ปี 

รายจ่ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํ

ทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า 

จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูก

จดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

27 
250



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึก 

ในงบกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  

 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 

จะบนัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ

หน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ

ของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินท่ีจ่ายตาม 

สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้าก

สัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรง

เร่ิมแรกจะรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ 

ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั

ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา

การใหเ้ช่า 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.14 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

 

เงินกูยื้มและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา 

เงินกูยื้มและหุ้นกูว้ดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน 

(สุทธิจากตน้ทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชําระหน้ีนั้ นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนตลอด

ช่วงเวลาการกูยื้ม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินกู้

บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้

ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและ 

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.15 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน่ึง

ของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้น

ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง

เม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือ

พร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูยื้มท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุน

เป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูยื้มท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั

ส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษทัย่อยไดด้าํเนินงานอยู่ และเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหาร 

จะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ

ราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก

ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ี สินท่ี เกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ ว ันท่ีเกิดรายการ รายการนั้ น 

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอตัราภาษี  

(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้

รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ 

นําจํานวนผลต่างชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราว 

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนได้

ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และทั้ งสินทรัพย ์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชนพ์นักงานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการสมทบเงินและโครงการ 

ผลประโยชน์  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการท่ีแยกต่างหาก กลุ่มบริษัท 

ไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายชําระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุน 

ไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายชําระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทั้ งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการ

ผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกําหนดจํานวนผลประโยชน์ 

ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนักงาน อายุการทาํงาน และค่าตอบแทน 

เป็นตน้ 

 

• โครงการสมทบเงิน 

 

- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผู ้จ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือ

ไดจ้่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ  

 

• โครงการผลประโยชน์ 

 

- ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนักงานท่ีทาํงานครบ 120 วนั มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน 

หรือเม่ือทํางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดโดยข้ึนอยู่กับระยะเวลาทํางานซ่ึงอัตราท่ีใช ้

ในปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 300 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบ

ทองคาํใหแ้ก่พนกังานเม่ือทาํงานครบเกษียณอาย ุ

 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองคาํใหแ้ก่พนกังานท่ีทาํงานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

• โครงการผลประโยชน์ (ต่อ) 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(Actuary) ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ

หน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้ นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน  

อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืน 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน

และจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน  

 

2.18 ประมาณการหนี้สิน 

 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินอนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผล 

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนท่ีต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหน้ีสิน 

เป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 

 

2.19 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด หากราคาขาย

ของหุน้ทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืนใหรั้บรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุ้น

ทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้นําผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนําผลต่าง 

ท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากกาํไรสะสม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.20 การรับรู้รายได้ 

 

การขายสินค้าและการให้บริการ 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และท่ีใหบ้ริการซ่ึงเกิดข้ึนจากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั 

รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีทอ้งถ่ิน และกองทุนนํ้ ามนั โดยเป็นจาํนวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด และไมร่วมรายการ

ขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 

 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  ส่วนรายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน  

 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

2.21 เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมเม่ือกลุ่มบริษทัมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุผลว่าจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและ 

กลุ่มบริษทัจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้

 

เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะหกัจากตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย 

 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เงินปันผลระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนําเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

กลุ่มบริษทันําเสนอขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน  

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุฯ ขอ้ 6) 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ี

ทาํให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมือ

อนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน โดยการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัอนุพนัธ์ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ต้องเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเป็นผูท้าํรายการตามระดบัอาํนาจการอนุมติัของกลุ่มบริษทั และจะตอ้งรายงานผลใหก้บั

คณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการทําธุรกิจกับต่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงเกิดจากสกลุเงินท่ีหลากหลาย เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อีกทั้งบริษทัยงัมีหุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยกิจการในกลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มและหุน้กูซ่ึ้งมีทั้งอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี โดยกลุ่มบริษทั 

ใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่าง

ระหว่างจาํนวนเงินตามอตัราดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจาํนวน

ฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้ตามท่ีตกลงกนัไว ้  

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ นโยบายของกลุ่มบริษทัคือทาํใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้่าไดข้ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและ

รายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจาํกดั

วงเงินการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

การจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดาํรงไวซ่ึ้งเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับ 

อยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนท่ีเพยีงพอและความสามารถในการบริหารความเส่ียง ส่วนงานบริหารเงิน 

ของกลุ่มบริษทัตั้งเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ 

เน่ืองจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง 

 

3.2 ปัจจัยความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ 

 

กลุ่มบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงทางด้านราคาวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ดา้นห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินข้ึนมาเพื่อดําเนินการจัดการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับอนุมัติโดย

คณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นห่วงโซ่อุปทานและดา้นการเงินจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนั

ความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์ว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัการภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติั กลุ่มบริษทัใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคานํ้ ามนั

สําเร็จรูปและราคานํ้ ามนัดิบล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างระหวา่งเวลาของราคานํ้ ามนัดิบ และสัญญาแลกเปล่ียนราคา

นํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายให้ดาํเนินการไดต้ามนโยบาย 

ท่ีกาํหนดไว ้
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.2 ปัจจัยความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาน้ํามัน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากกิจกรรมดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเคล่ือนไหว

ของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว กลุ่มบริษทัใช้สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคานํ้ ามนัสําเร็จรูป

และราคานํ้ ามนัดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างระหวา่งเวลาของราคานํ้ ามนัดิบ (Time 

Spread Swap Contracts) และสัญญ าแลกเปล่ียนราคานํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสํ าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil and Petroleum 

Products Swap Contracts) เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคานํ้ ามนัจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 

3.3 การบัญชีสําหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์

เก่ียวกบันํ้ ามนั เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรกและจะรับรู้เม่ือครบกาํหนดตามสัญญา 

 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนด้วยการ

กาํหนดอตัราท่ีจะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัราท่ีจะจ่ายหน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจาํนวนเงิน

ท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายชําระหน้ีสินจะนาํไปหกักลบกบัมูลค่าของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินกูยื้มจะนาํมาหกักลบกนัในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่น

ตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการคา้ปกติจะนาํมาหักกลบกนั

ในการนาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บ

จากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสัญญา รายการกาํไร

และขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียก่อนกาํหนดหรือจากการจ่ายชําระเงินกูยื้มจะแสดงรวมอยู่ในตน้ทุน

ทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

 

สัญญาป้องกนัความเส่ียงของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปและ

ราคานํ้ ามนัดิบล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างระหวา่งเวลาของราคานํ้ ามนัดิบ และสัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนั

สําเร็จรูปล่วงหน้า ช่วยป้องกนัการผนัผวนของราคานํ้ ามนั โดยมีการกาํหนดราคาส่วนต่างระหว่างราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนั

สําเร็จรูปไวล่้วงหนา้ผลต่างระหวา่งราคาคงท่ีท่ีกาํหนดในสัญญาและราคาตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบ

กาํหนดตามสัญญาโดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

36 
259รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินสําหรับการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับกาํหนดมูลค่าโดยข้ึนอยู่กบัราคาตลาดท่ีมีการเปิดเผย  

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกําหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาท่ีคาํนวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท  

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเส่ียงของนํ้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

คาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายเฉล่ียของสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใช้บริการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียดอนุพนัธ์ทางการเงินเปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 35 

 

4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุ 

ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 

4.1 การด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้อง ลกูหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

และเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับคืนในมูลค่าของเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน  

โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ี สําหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาการดอ้ยค่าโดยประมาณการจากกระแสเงินสดของผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากบริษัท

เหล่านั้นในอนาคต 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

4.2 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีข้ึนอยูก่บัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

นําผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้หักภาษีได้ ในการพิจารณากําไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาถึง 

การคาดการณ์ผลประกอบการล่าสุดท่ีมีอยู่ ดงันั้น การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจึงมาจากการใชส้มมติฐาน

เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตของการกลุ่มบริษทั 

 

4.3 ผลประโยชน์พนักงาน  

 

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีใช้ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

โดยประกอบดว้ยสมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนและอตัราการลาออก 

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน รายละเอียดสมมติฐานท่ี

สําคญัเปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 20 

 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

กลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน  

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสําคญั ดงัน้ี 

 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ นํ้ ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย 

หน่วยงานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอ่ืน  

 

นโยบายการบญัชีสําหรับส่วนงานดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ผลติภัณฑ์ 

ปิโตรเคมี 

ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม หน่วยงานอืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     

รายไดจ้ากการขาย 53,112 156,935 4,125 214,172 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,244 5,133 200 11,577 

รายไดอ่ื้นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    2,856 

ตน้ทุนทางการเงิน    (2,480) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้    (184) 

ภาษีเงินได ้    (2,346) 

 กาํไรสุทธิสําหรับปี    9,423 

 

 

ผลติภัณฑ์ 

ปิโตรเคมี 

ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม หน่วยงานอืน่ๆ 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน  27,165 21,885 16,774 87 65,911 

สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     48,896 

สินทรัพยอ่ื์นของส่วนงาน 11,205 20,325 6,463 (6,201) 31,792 

สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     16,575 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม     163,174 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ผลติภัณฑ์ 

ปิโตรเคมี 

ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม หน่วยงานอืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     

รายไดจ้ากการขาย 63,853 213,341 4,395 281,589 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (1,589) (5,674) 651 (6,612) 

รายไดอ่ื้นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    634 

ตน้ทุนทางการเงิน    (1,494) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (139) 

ภาษีเงินได ้    2,398 

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี    (5,213) 

 

 

ผลติภัณฑ์ 

ปิโตรเคมี 

ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม หน่วยงานอืน่ๆ 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน  26,321 22,422 16,709 10 65,462 

สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     35,409 

สินทรัพยอ่ื์นของส่วนงาน 13,014 25,338 3,928 (2,818) 39,462 

สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     22,465 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม     162,798 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 

 

รายการขายกบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ของกลุ่มบริษทัเป็นการขายภายในประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศ

ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากน้ี สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยู่ในประเทศไทย  

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการขายกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั จึงมิไดมี้การ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินสดในมือ 1 1 - - 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,847 1,397 1,611 1,166 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,728 611 1,633 527 

รวม 3,576 2,009 3,244 1,693 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.04 ถึง ร้อยละ 

1.45 ต่อปี (พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท 

 

8 ลกูหนี้การค้า - สุทธิ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ลกูหนี้การค้า      

- กิจการอ่ืนๆ  6,165 7,295 5,985 7,053 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 2,859 3,976 3,822 4,899 

รวม  9,024 11,271 9,807 11,952 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (82) (79) (80) (68) 

สุทธิ  8,942 11,192 9,727 11,884 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

8 ลกูหนี้การค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กจิการอืน่     

ยงัไม่ครบกาํหนด 5,848 7,185 5,673 6,968 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 235 38 232 24 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 55 - 55 - 

- เกินกวา่ 12 เดือน 27 72 25 61 

 317 110 312 85 

 6,165 7,295 5,985 7,053 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (82) (72) (80) (61) 

สุทธิ 6,083 7,223 5,905 6,992 
     

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ครบกาํหนด 2,851 3,969 3,814 4,892 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 8 - 8 - 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 2 - 2 

- เกินกวา่ 12 เดือน - 5 - 5 

 8 7 8 7 

 2,859 3,976 3,822 4,899 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (7) - (7) 

สุทธิ 2,859 3,969 3,822 4,892 

สุทธิ  8,942 11,192 9,727 11,884 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

9 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

วตัถุดิบ  5,952 5,886 5,722 5,489 

สินคา้ระหวา่งผลิต 19 21 11 10 

สินคา้สาํเร็จรูป  11,632 16,233 10,565 14,960 

สารเคมีและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  945 863 697 634 

อะไหล่และวสัดุเพื่อการซ่อมบาํรุง  1,914 1,995 1,763 1,838 

สินคา้ระหวา่งทาง 844 346 816 248 

สุทธิ 21,306 25,344 19,574 23,179 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของกระทรวงพลงังาน กาํหนดให้บริษทัตอ้งสํารองนํ้ ามนัดิบไวท่ี้อตัราร้อยละ 6 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

นํ้ ามนัสําเร็จรูปไวท่ี้อตัราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด (พ.ศ. 2557 ตั้งสํารองนํ้ ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

นํ้ ามนัสําเร็จรูปไวท่ี้อตัราร้อยละ 6 และนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยอดสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดร้วมนํ้ ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียม

เหลวและนํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีบริษัทตอ้งสํารองไวข้ั้นตํ่าจาํนวน 2,990 ลา้นบาท และ 2,987 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 จาํนวน 

6,572 ลา้นบาท และ 6,530 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นจาํนวนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 177,926 ลา้นบาท และจาํนวน 186,984 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2557 จาํนวน 274,163 ล้านบาท และจํานวน 286,350 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 

ตามลาํดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินคา้คงเหลือขา้งตน้แสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ จาํนวน 682 ลา้น

บาท และ 649 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 จาํนวน 3,573 ลา้นบาท และ 3,540 ลา้นบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดบั ในระหว่างปีพ.ศ. 2558 มีค่าเผื่อ(กลับรายการ) จากการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาํนวน 

(2,891) ลา้นบาท รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั (พ.ศ. 2557 ค่าเผื่อจากการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ได้รับจํานวน 3,296 ล้านบาท และจํานวน 3,289 ล้านบาท รับรู้ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 

ตามลาํดบั) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

10 ลกูหนี้อืน่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพสามิตและกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 13 92 13 91 

อ่ืนๆ 56 44 52 30 

รวม 69 136 65 121 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ  6,144 6,006 10,489 10,187 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ     

   กิจการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (184) (139) - - 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - (25) - - 

บริษทัยอ่ยลดทุนจดทะเบียน - - (1,875) - 

บริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 23 - - - 

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีชาํระบญัชีเสร็จแลว้ - - (3) - 

กลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 23 - 

ลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม 407 302 402 302 

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (247) - (58) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิ  6,143 6,144 8,978 10,489 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

1) บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาํนวน 1,875 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบียน

จาํนวน 250 ลา้นหุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ลดลงเหลือทุนจดทะเบียนจาํนวน 62.5 ลา้นหุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 

10 บาท) โดยบริษทัยงัคงสัดส่วนการถือหุน้เดิม 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

2) บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ถือหุน้สามญัในบริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จาํกดั จาํนวน 

499,998 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยจ่ายซ้ือท่ีราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน

การลงทุนท่ีร้อยละ 49.99 ของหุน้จดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จาํกดั โดยถือเป็นกิจการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 

ซ่ึงบริษทัใหม่แห่งน้ีไดมี้การจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัต่อกระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  

 

3) บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายเพิ่มทุน

ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมดว้ยจาํนวนเงินทั้งส้ิน 402 ลา้นบาท ในราคาหุน้ละ 3.32 บาท 

 

4) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน  พ.ศ. 2558 ของบริษัท อุตสาหกรรมโพลียูเรเทนไทย จํากัด และ 

บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั (บริษทัย่อยของบริษทั) และบริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ

บริษทั นํ้ ามนัไออาร์พีซี จาํกดั) ไดมี้มติใหบ้ริษทัเลิกกิจการ เน่ืองจากบริษทัย่อยเหล่าน้ีไดห้ยดุดาํเนินการแลว้ ซ่ึงไดมี้การ

ดําเนินการจดทะเบียนขอเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัท่ี 25 มิ ถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้ งน้ี  นับตั้ งแต่วนัท่ี 

จดทะเบียนเลิกกิจการ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทั้ ง 3 แห่งน้ีไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และขณะน้ี 

บริษทั อุตสาหกรรมโพลียเูรเทนไทย จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนชําระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนอีก 2 บริษทั

อยู่ระหว่างการชําระบัญชีซ่ึงถือเป็นขั้นตอนการเลิกกิจการตามกฎหมาย เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง 

ในงบการเงินรับรู้รายการดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทาํใหมี้การกลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 23 ลา้นบาท 

 

5) บริษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุนทั้ งจํานวนในบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท  

เป็นจาํนวนเงินสุทธิ 247 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

รายการขา้งล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั บริษทัร่วมดงักล่าว

มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุน้สามญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดถื้อหุน้ทางตรง ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกั

ในการประกอบธุรกิจ 

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในปีพ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

 

ช่ือ 

สถานทีป่ระกอบธุรกจิ/

ประเทศทีจ่ดทะเบียน

จัดตั้ง 

สัดส่วนของส่วนได้เสีย 

(ร้อยละ) ลกัษณะความสัมพันธ์ วธีิการวดัมูลค่า 

     

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย ร้อยละ 25.00 ซ้ือขายสินคา้ระหว่าง

กลุ่มบริษทั 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษทัไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย ร้อยละ 48.99 ขายกระแสไฟฟ้าและ 

ไอนํ้ าแกก่ลุ่มบริษทั 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

หุ้นของบริษทัอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) และหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด ไม่มีราคา 

เสนอซ้ือขายในตลาด ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท 

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับบริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด  

ซ่ึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 

บริษัท อเูบะ เคมิคอลส์ 

(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี 

พาวเวอร์ จํากดั 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ส่วนท่ีหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260 362 235 182 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 4,542 4,816 509 66 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 4,802 5,178 744 248 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 1,365 1,719 - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน(รวมเจา้หน้ีการคา้) 1,117 1,172 209 146 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 2,482 2,891 209 146 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,867 10,493 8,161 3,849 

หน้ีสินทางการเงิน (ไม่หมุนเวียน) - - 6,223 2,455 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 143 154 191 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 143 154 6,414 2,455 

สินทรัพยสุ์ทธิ 12,044 12,626 2,282 1,496 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับบริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั  

ซ่ึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

บริษัท อเูบะ เคมิคอลส์ 

(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี 

พาวเวอร์ จํากดั 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายได ้ 11,852 14,533 263 - 

ตน้ทุนขาย (10,688) (13,124) (197) - 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อ่ืน 37 (159) (46) 2 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (1,034) (1,161) (16) (9) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (885) (775) (21) - 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 3 1 2 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (21) (13) (9) - 

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (736) (696) (25) (5) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 154 148 - - 

ขาดทุนหลงัภาษีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (582) (548) (25) (5) 
     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - - - - 
     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (582) (548) (25) (5) 
     

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - - - 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม

ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัร่วม 

 

งบการเงินของบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ จาํกัด (มหาชน) มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วนัท่ี  1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม  

ซ่ึงมีความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดีข้อมูลข้างต้นเป็นขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงให้เป็น 

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับกลุ่มบริษัทแล้ว ส่วนงบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี  คลีน พาวเวอร์ จํากัด มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม - สุทธิ และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

บริษัท อเูบะ เคมิคอลส์ 

(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี 

พาวเวอร์ จํากดั 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 12,626 13,174 1,496 885 

เพิ่มทุนในระหวา่งปี - - 820 616 

ขาดทุนในระหวา่งปี (582) (548) (34) (5) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 12,044 12,626 2,282 1,496 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ ) 25.00 25.00 48.99 48.99 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 3,011 3,157 1,118 733 

 

12 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารทุน   1,442 1,442 1,442 1,442 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน  (338) (731) (338) (731) 

  1,104 711 1,104 711 

เงินลงทุนทัว่ไป (ตราสารทุน) - ราคาทุน   4,061 4,061 4,059 4,059 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (4,040) (4,040) (4,038) (4,038) 

  21 21 21 21 

สุทธิ  1,125 732 1,125 732 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

12 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน หลกัทรัพย์  

 ท่ัวไป - ราคาทุน เผ่ือขาย รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  21 711 732 

การเปล่ียนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 393 393 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  21 1,104 1,125 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 เงินลงทุน หลกัทรัพย์  

 ท่ัวไป - ราคาทุน เผ่ือขาย รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21 711 732 

การเปล่ียนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 393 393 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 21 1,104 1,125 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการ

สุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

กลุ่มบริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงค์การใชง้าน และอาคาร

ซ่ึงส่วนใหญ่มีไวใ้หเ้ช่าแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 1,624 88 1,712 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (60) (60) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (365) - (365) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,259 28 1,287 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,259 28 1,287 

การจาํหน่าย - สุทธิ (38) (8) (46) 

ค่าเส่ือมราคา - (3) (3) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 10 - 10 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,231 17 1,248 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 1,586 50 1,636 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (33) (33) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (355) - (355) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,231 17 1,248 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,231 17 1,248 

การจาํหน่าย - สุทธิ (44) (13) (57) 

ค่าเส่ือมราคา - (1) (1) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 1 - 1 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,188 3 1,191 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 1,542 19 1,561 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (16) (16) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (354) - (354) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,188 3 1,191 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 1,490 21 1,511 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (15) (15) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (329) - (329) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,161 6 1,167 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,161 6 1,167 

การจาํหน่าย - สุทธิ (9) (4) (13) 

ค่าเส่ือมราคา - (1) (1) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,152 1 1,153 

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 1,481 3 1,484 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2) (2) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (329) - (329) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,152 1 1,153 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,152 1 1,153 

การจาํหน่าย - สุทธิ (2) (1) (3) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,150 - 1,150 

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 1,479 1 1,480 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1) (1) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (329) - (329) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,150 - 1,150 

56 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2557 จาํนวน 

10 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม) เน่ืองจากมีการขายท่ีดิน 

 

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค่้าเช่า 37 40 35 37 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ท่ีดิน 1,612 1,651 1,560 1,560 

อาคาร 23 31 1 8 

 1,635 1,682 1,561 1,568 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีเปิดเผยขา้งต้นได้มาจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบราคาตลาด เม่ือปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงสภาพแวดล้อมและสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง 

อยา่งเป็นสาระสําคญักบัปีปัจจุบนั  

57 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

14 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจาํนวน  1,490 ล้านบาท  และ 1,464 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ  

(พ.ศ. 2557 จํานวน  887 ล้านบาท และ 852 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  ตามลําดับ) 

เกิดจากเงินกูยื้มท่ียืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่ และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มบริษทั 

ใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 4.07 ถึงร้อยละ 5.75 ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์      

   - ตน้ทุนขาย  5,004 4,770 4,654 4,451 

   - ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  194 186 88 92 

  5,198 4,956 4,742 4,543 

ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

   - ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  1 3 - 1 

รวมค่าเส่ือมราคา  5,199 4,959 4,742 4,544 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 รายจ่ายในการ 

ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

 ขุดลอกร่องน้ําทะเล และค่าพัฒนาระบบ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 2,640 1,060 3,700 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,815) (369) (2,184) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 825 691 1,516 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  825 691 1,516 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  - 64 64 

ค่าตดัจาํหน่าย  (142) (107) (249) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 683 648 1,331 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 2,640 1,124 3,764 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,957) (476) (2,433) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 683 648 1,331 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  683 648 1,331 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  - 46 46 

ค่าตดัจาํหน่าย  (142) (113) (255) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 541 581 1,122 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 2,640 1,170 3,810 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,099) (589) (2,688) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 541 581 1,122 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

15  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 รายจ่ายในการ 

ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

 ขุดลอกร่องน้ําทะเล และค่าพัฒนาระบบ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 2,640 1,060 3,700 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,815) (369) (2,184) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 825 691 1,516 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  825 691 1,516 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  - 62 62 

ค่าตดัจาํหน่าย  (142) (107) (249) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 683 646 1,329 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 2,640 1,122 3,762 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,957) (476) (2,433) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 683 646 1,329 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  683 646 1,329 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  - 41 41 

ค่าตดัจาํหน่าย  (142) (113) (255) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 541 574 1,115 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 2,640 1,163 3,803 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,099) (589) (2,688) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 541 574 1,115 
 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 255 ลา้นบาท ไดแ้ยกแสดงอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารเป็นจาํนวน 152 ลา้นบาทและ  

จํานวน  103 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2557 จาํนวน 249 ลา้นบาท ไดแ้ยกแสดงอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารเป็นจาํนวน 

จาํนวน 151 ลา้นบาท และ 98 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตามลาํดบั) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     

   ภายใน 12 เดือน 25 20 25 20 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     

   เกินกวา่ 12 เดือน 2,712 5,118 2,385 4,795 

 2,737 5,138 2,410 4,815 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน 84 84 84 84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 79 123 79 123 

 163 207 163 207 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,574 4,931 2,247 4,608 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,931 2,374 4,608 2,031 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (2,307) 2,470 (2,311) 2,491 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (50) 87 (50) 86 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,574 4,931 2,247 4,608 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ภาระผูกพัน การด้อยค่า    

 ผลประโยชน์ ลกูหนี้และ ขาดทุน   

 พนักงาน เงินลงทุน ทางภาษี อืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 257 1,610 429 420 2,716 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 17 (104) 2,391 31 2,335 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 39 - - 48 87 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 313 1,506 2,820 499 5,138 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 27 (1,505) (894) 21 (2,351) 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28 - - (78) (50) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 368 1 1,926 442 2,737 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ถาวร 

 ล้านบาท 
  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 342 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (135) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 207 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 163 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ภาระผูกพัน การด้อยค่า    

 ผลประโยชน์ ลกูหนี้และ ขาดทุน   

 พนักงาน เงินลงทุน ทางภาษี อืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 239 1,468 422 244 2,373 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 14 (104) 2,396 50 2,356 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 38 - - 48 86 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 291 1,364 2,818 342 4,815 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 26 (1,363) (1,052) 34 (2,355) 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28 - - (78) (50) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 345 1 1,766 298 2,410 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สินทรัพย์ถาวร 

 ล้านบาท 
  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 342 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (135) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 207 

เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 163 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเป็นจํานวนเงินทั้ งหมด  

13,745 ล้านบาท ซ่ึงจะส้ินสุดเวลาการหักกลบกันกับกําไรทางภาษีในอนาคตในปี พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 

จาํนวน 3,394 ลา้นบาท จาํนวน 9,543 ลา้นบาท และ จาํนวน 808 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยกลุ่มบริษทัมีการบันทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เป็นจาํนวน 9,639 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนทางภาษีอีกจาํนวน 

4,106 ลา้นบาท ท่ีมิไดมี้การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี โดยไดมี้การพิจารณาถึงความเป็นไปไดว้า่จะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีหรือไม ่

 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ – สุทธิ  

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 131 128 131 128 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (128) (128) (128) (128) 

 3 - 3 - 

อ่ืนๆ 226 89 223 85 

สุทธิ 229 89 226 85 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

18 เงินกู้ยืม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนของหนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีไม่มีหลกัประกนั 204 8,847 134 8,793 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,265 2,701 4,265 2,701 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 5,000 - 5,000 

รวมเงินกูยื้มในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียน 4,469 16,548 4,399 16,494 
     

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน     

หุน้กูท่ี้ไมมี่หลกัประกนั     

   - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8,628 7,881 8,628 7,881 

     หกั  ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ (6) (10) (6) (10) 

     สุทธิ 8,622 7,871 8,622 7,871 

   - สกลุเงินบาท 22,640 22,640 22,640 22,640 

รวมหุน้กู ้ 31,262 30,511 31,262 30,511 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,047 13,793 18,047 13,793 

รวมหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะยาว 49,309 44,304 49,309 44,304 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูแ้ละจดัหาเงินกู ้     

          รอตดับญัชี (74) (61) (74) (61) 

รวมหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะยาว 49,235 44,243 49,235 44,243 

รวมเงินกู้ยืม 53,704 60,791 53,634 60,737 

69 
292



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

70 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูยื้มระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงินจาํนวน 204 ลา้นบาท และ 134 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 ถึงร้อยละ 0.65 ต่อปี และมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 0.62 ตามลาํดบั โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 1 - 3 เดือน (พ.ศ. 2557 จาํนวน 8,847 ลา้นบาท และ 8,793 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 2.15 ต่อปี โดยมีระยะเวลา 

ครบกาํหนดภายใน 1- 3 เดือน) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

(1) บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 10,000 ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 5 แห่งเพื่อใช้ในโครงการ

ลงทุนของกลุ่มบริษทั บริษทัสามารถเบิกถอนวงเงินไดต้ามความคืบหน้าของโครงการท่ีตอ้งการใช้เงิน เงินกูยื้มดงักล่าว

ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํสูงสุด 6 เดือนบวกอตัราส่วน

เพิ่มคงท่ีสําหรับวงเงินจาํนวน 5,400 ล้านบาท (Facility A) และอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6 เดือนบวกอัตราส่วนเพิ่มคงท่ี

สําหรับวงเงินจาํนวน 4,600 ล้านบาท (Facility B) ดอกเบ้ียจะมีการชําระทุกส้ินเดือน ส่วนการจ่ายชําระคืนเงินต้นแบ่ง

ออกเป็น 10 งวด โดยจะเร่ิมชําระงวดแรก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (วนัสุดทา้ยของเดือนท่ี 42 นับจากวนัท่ีตาม

สัญญา) และจะชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้มเตม็จาํนวนแลว้ 

 

(2) บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศรวม 3 แห่ง เพื่อใช้ในโครงการ

ลงทุนของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

- เงินกูว้งเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม

คงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการชาํระทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน ส่วนการจ่ายชําระคืนเงินตน้จะชําระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน 

โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมชาํระงวดแรก ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วนัครบกาํหนดเดือนท่ี 42 นับจากวนัท่ี

ตามสัญญา) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้มจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน 3,700 ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX สามเดือนบวกส่วนเพิ่ม

คงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการชําระทุก 3 เดือน ส่วนการจ่ายชําระคืนเงินตน้จะชําระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน โดยแบ่ง

ออกเป็น 10 งวด เร่ิมชาํระงวดแรก ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วนัสุดทา้ยของเดือนท่ี 42 นับจากวนัเบิกเงินกู ้

งวดแรกเป็นตน้ไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้มจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 6 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม

คงท่ีต่อปีโดยดอกเบ้ียจะมีการชาํระทุก 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยเงินตน้จะจ่ายคืนภายในวนัท่ี 10 มกราคม 

พ.ศ. 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้มเตม็วงเงินแลว้ 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

(3) บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อใชใ้นโครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

- เงินกูว้งเงิน 10,000 ลา้นบาท กับสถาบนัการเงินในประเทศ 3 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลกัประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี  

โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํหกเดือนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง บวกส่วนเพิ่ม

คงท่ีต่อปี โดยจะมีการชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนการชาํระคืนเงินตน้จะชําระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนท่ีกาํหนด

ในสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

บริษทัไดมี้การเบิกเงินกูยื้มแลว้จาํนวน 8,000 ลา้นบาท  
 

- เงินกูว้งเงิน 3,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 8 ปี 

โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํหกเดือนสําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาบวกส่วนเพิ่ม

คงท่ีต่อปี มีการชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ส่วนการชาํระคืนเงินตน้จะชําระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด 

เร่ิมชาํระงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 (วนัครบกาํหนดเดือนท่ี 42 นับจากวนัท่ีตามสัญญา) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 บริษทัมีการเบิกใชเ้งินกูยื้มดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 

หุ้นกู้ 
 

หุน้กูข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

(1) หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหุน้กูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 250 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาและมีส่วนลดในราคาร้อยละ 99.323 ของมูลค่าท่ีตราไว ้รวมเป็นมูลค่าสุทธิทั้ งส้ิน 248.31 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หุ้นกู้มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี  

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และหุน้กูจ้ะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

(2) หุน้กูส้กลุเงินบาทเป็นหุน้กูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 10,000 ลา้นบาท และไดเ้สนอขาย

แก่นกัลงทุนประเภทสถาบนัการเงินจาํนวน 2 คร้ัง เป็นจาํนวนเงิน 7,000 ลา้นบาทและ 3,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หุ้นกู้จํานวน 7,000 ล้านบาท หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท 
   

อายหุุน้กู ้ 7 ปี 10 ปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี (ร้อยละ)  5.05 5.29 

กาํหนดการจ่ายดอกเบ้ีย ทุกคร่ึงปี ทุกคร่ึงปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

เง่ือนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนั 

ในสินทรัพยใ์ดของบริษทัและบริษัทยอ่ยในอนาคต การควบรวมกิจการและขายสินทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งไดรั้บการ

ยินยอมจากผูถื้อหุน้กู ้และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เป็นตน้ 

294



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

(3) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดท่ี 1 จํานวน 5,000 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี  

ครบกําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และชุดท่ี 2 จํานวน 5,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.76 ต่อปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดมีการชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบ้ีย 

งวดแรกในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และจะชําระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุ้นกูแ้ต่ละชุดในวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

หุน้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เง่ือนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ด้ระบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนั 

ในสินทรัพย์ใดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออ้ม และการดาํรงไวซ่ึ้งสัดส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดผูอ้อกหุน้กู ้  เป็นตน้ 

 

(4) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 15,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

-  หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จาํนวน 1,366 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดท่ี 4 จาํนวน 3,380 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 ต่อปี  

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

-  หุ้นกู้ชุดท่ี 2 จาํนวน 1,944 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดท่ี 5 จาํนวน 1,420 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี  

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- หุ้นกู้ชุดท่ี 3 จาํนวน 2,940 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดท่ี 6 จาํนวน 3,950 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.96 ต่อปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

โดยหุน้กูท้ ั้ง 6 ชุดมีการชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชาํระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุดในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เง่ือนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ด้ระบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนั 

ในสินทรัพยใ์ดของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม และการดาํรงไวซ่ึ้งสัดส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดผูอ้อกหุน้กู ้ เป็นตน้ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มและหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

- เงินกูยื้มระยะสั้นและหุน้กู ้ณ อตัราคงท่ี 31,449 44,296 31,379 44,242 

- เงินกูยื้มระยะยาว ณ อตัราลอยตวั 22,255 16,495 22,255 16,495 

รวม 53,704 60,791 53,634 60,737 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ)     

- เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.62 - 0.65 0.50 - 2.15 0.62   0.50 - 2.15 

- หุน้กู ้ 3.960 - 6.375 3.960 - 6.375 3.960 - 6.375 3.960 - 6.375 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.607 - 3.917 1.366 - 4.308 1.607 - 3.917 1.366 - 4.308 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูมี้ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 4,265 7,701 4,265 7,701 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 39,459 35,163 39,459 35,163 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 9,776 9,080 9,776 9,080 

รวม 53,500 51,944 53,500 51,944 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะห์

ไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  51,944 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูยื้มรอตดับญัชี 18 

รับรู้ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ 5 

เงินกูร้ะยะยาวเพิ่มข้ึน 8,000 

ตน้ทุนทางการเงินในการกูยื้มเงินกูร้ะยะยาว (31) 

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มและหุน้กู ้ (7,687) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  1,251 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  53,500 

 

มลูค่ายุติธรรม 
 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

- สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8,622 7,871 8,980 8,335 

- สกลุเงินบาท 22,640 27,640 23,741 28,517 

รวม 31,262 35,511 32,721 36,852 

 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทคาํนวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในการคิดลด

กระแสเงินสดเพื่อหามูลค่ายุติธรรม ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคาํนวณโดยใช้อตัราเฉล่ียสุดทา้ย 

ท่ีอา้งอิงในตลาดตราสารหน้ีต่างประเทศ ณ วนัปิดราคาล่าสุด  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มระยะสั้ นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้ น 

ส่วนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมจึงใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  

74 
297รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นวงเงินรวม 55,682 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือจาํนวน 35,565 ลา้นบาท 

 

19 เจ้าหนี้การค้า 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 24,913 25,060 26,140 25,897 

- กิจการอ่ืนๆ  828 755 680 484 

รวม  25,741 25,815 26,820 26,381 

 

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน 
    

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,737 1,451 1,619 1,344 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 113 116 106 109 

 1,850 1,567 1,725 1,453 

งบกาํไรขาดทุน     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 150 137 138 129 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12 12 11 11 

 162 149 149 140 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,567 1,299 1,453 1,191 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 90 83 82 79 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  70 64 65 59 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ตดัจาํหน่าย 2 2 2 2 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

ขอ้สมมติทางการเงิน 140 142 140 145 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (19) (23) (17) (23) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,850 1,567 1,725 1,453 

 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ียรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวน 

 

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 97 ลา้นบาทและจาํนวน 65 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 จาํนวน 90 ลา้นบาทและจาํนวน 59 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ใน

ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบการเงินรวม ตามลาํดบั 

 

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 87 ล้านบาทและจาํนวน 62 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 จาํนวน 82 ล้านบาทและจาํนวน 58 ลา้นบาท) ได้รวมอยู่ใน 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 

 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

อตัราคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ร้อยละ 3.4 ร้อยละ 4.4 

อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 4.5  ถึงร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 8 

อตัราการลาออก   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 2 ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 2 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพันโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิ่มขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 13 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 ลดลง ร้อยละ 13 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญ

ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

คาํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)) 
 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีกาํหนดไว ้และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 

การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 
 

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํใหห้น้ีสินของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 19 ปี 
 

กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน: 
 

    งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 29 152 1,556 1,737 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 20 33 60 113 

รวม 49 185 1,616 1,850 
 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 29 150 1,440 1,619 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 19 29 58 106 

รวม 48 179 1,498 1,725 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

  

จํานวนหุ้น 

ล้านหุ้น 

 

หุ้นสามัญ 

ล้านบาท 

ส่วนเกนิ 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

ล้านบาท 

 

รวม 

ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 20,434 20,434 28,554 48,988 

การออกหุน้ - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 20,434 20,434 28,554 48,988 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน 20,475 ล้านหุ้น ซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

หุน้จาํนวน 20,434 ลา้นหุน้ ไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

22 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 2,048 2,048 2,048 2,048 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 2,048 2,048 2,048 2,048 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 2,048 2,048 2,048 2,048 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลังจาก 

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจดัสรรได ้

 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

23 หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

บริษทั นํ้ ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 124 124 

รวม 124 124 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญของบริษทัจาํนวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดแ้ก่ บริษทั นํ้ ามัน  

ไออาร์พีซี จาํกดั (พ.ศ. 2557 จาํนวน 23,828,400 หุน้) โดยหุน้เหล่าน้ีแสดงดว้ยราคาทุนและไดน้าํไปแสดงไวเ้ป็นรายการหกัก่อน

แสดงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

บริษทัยอ่ยมีแผนจะจาํหน่ายหุน้ของบริษทัเม่ือผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกวา่ราคาทุน 

 

24 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 70 68 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ 22 21 

เงินปันผลจ่าย (18) (19) 

ยอดคงเหลือปลายปี 74 70 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

80 

25 รายได้อืน่ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 30 82 219 275 

เงินปันผลรับ 27 38 2,302 259 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 896 1,002 894 998 

กาํไร(ขาดทุน) จากสัญญาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั     

   ความเส่ียงของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันํ้ ามนั (1,176) 1,725 (1,176) 1,725 

รายไดรั้บคืนจากภาษีนาํเขา้ศลุกากร 133 219 133 219 

การกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรายการกบั 

   กลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

   - เงินมดัจาํสัญญาเช่าอาคารระยะยาว 

   - เงินใหกู้ยื้มแก่กลุ่มผูบ้ริหารเดิม 

- 

- 

 

 

470 

3,289 

- 

- 

420 

3,287 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (3,289) - (3,287) 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 

   บริษทัยอ่ยท่ีอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  - - 23 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

และบริษทัร่วม - 50 191 50 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 167 - 78 

กาํไร(ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (250) 253 (241) 252 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ     

   สินทรัพยถ์าวรและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 268 10 267 - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากเหตุการณ์เพลิงไหม ้ - (267) - (267) 

กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ     

   ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 2,823 - 2,766 - 

เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากประกนัภยั 1,313 1,710 1,313 1,710 

อ่ืนๆ 284 347 381 437 

รวม 4,348 5,806 7,072 6,156 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ค่าใชจ้่ายพนกังาน  3,066 2,549 2,948 2,457 

ค่าท่ีปรึกษา  281 538 288 430 

ค่าเส่ือมราคา 14 195 189 88 93 

ค่าเช่า  150 188 168 181 

ค่าโฆษณา  55 75 54 74 

หน้ีสงสัยจะสูญ   40 4 41 4 

ค่าตอบแทนกรรมการ  29 34 20 31 

อ่ืนๆ  1,149 764 1,126 876 

รวม  4,965 4,341 4,733 4,146 

 

27 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและค่าแรง 3,629 3,443 3,290 3,128 

ค่าล่วงเวลา 588 521 520 460 

โบนสั 2,072 1,121 1,897 1,023 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพและประกนัสังคม 361 349 333 322 

ผลประโยชน์พนกังาน  162 149 149 140 

อ่ืนๆ 1,431 1,181 1,266 1,054 

รวม 8,243 6,764 7,455 6,127 

 

ค่าใช้จ่ายพนกังานจาํนวน 5,177 ลา้นบาท และ 4,507 ลา้นบาท ไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 จํานวน 4,215 ล้านบาท และ 

3,670 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั)  

 

ค่าใชจ้่ายพนักงานจาํนวน 3,066 ลา้นบาท และ 2,948 ลา้นบาท ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 จาํนวน 2,549 ล้านบาท และ 

2,457 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

28 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย 981 1,515 1,007 1,549 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูยื้ม     

   และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,289 70 1,282 74 

(กาํไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ     

   และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ 193 (112) 193 (112) 

ค่าใชจ้่ายในการกูยื้ม 18 21 18 21 

รวม 2,481 1,494 2,500 1,532 

 

29 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 39 72 - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,307 (2,470) 2,311 (2,491) 

 2,346 (2,398) 2,311 (2,491) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีขาดทุนสะสมยกมาซ่ึงยงัสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้จึงไม่มีภาษีเงินไดใ้น 

งบการเงินเฉพาะบริษทั ส่วนภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 

20 ต่อปี 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

29 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบั

อตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 11,769 (7,611) 14,142 (7,703) 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 2,354 (1,522) 2,828 (1,540) 

ผลกระทบ:     

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมสุทธิจากภาษี 37 28 - - 

รายไดท่ี้ตอ้งถือเป็นรายไดท้างภาษี 115 53 115 30 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (189) (119) (614) (145) 

รายไดท่ี้ไดรั้บลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี (112) (69) (112) (69) 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 143 34 96 36 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี (2) (2) (2) (2) 

ขาดทุนทางภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีก่อน     

   ท่ีรับรู้เป็นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (801) - (801) 

ภาษีเงินได ้ 2,346 (2,398) 2,311 (2,491) 

83 
306



บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

30 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้โดยไม่รวมหุน้สามญัซ้ือคืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
.     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     

   (ลา้นบาท) 9,402 (5,235) 11,831 (5,211) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย     

   ในระหวา่งปีหกัดว้ยหุน้ของบริษทัใหญ่     

   ท่ีถือโดยบริษทัย่อย (ลา้นหุน้) 20,410 20,410 20,434 20,434 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของ     

   บริษทัใหญ่ (บาท) 0.46 (0.26) 0.58 (0.26) 

 

ในงบการเงินรวมจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายในระหว่างปีไดห้ักด้วยหุ้นของบริษทัใหญ่ท่ีถือโดย

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 24 ลา้นหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวดท่ีนําเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

31 เงินปันผล 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน 

ของปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาทต่อหุน้สําหรับหุน้จาํนวน 20,434 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,635 ลา้นบาท 

ซ่ึงเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2557 เงินปันผลจ่ายจากดาํเนินงานปี พ.ศ. 2556 

จาํนวน 0.10 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,043 ลา้นบาท) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

32 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิต Acetylene Black , Compounded Plastic, 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและไอนํ้ า (‘CHP’) โครงการ Propylene (‘PRP’) โครงการ Blown Film โครงการ Recovery from Purge 

Gas at PP Plant โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (‘EBSM’) โครงการ Multi Product Pipeline (‘MPPL’) โครงการ 

HDPE Catalyst Commercialisation (‘Jet Mill’) และโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมซ่ึงพอสรุปสาระสําคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นรวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี

ถึงแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

(ง) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาอีก 10 ปีนับแต่

วนัท่ีมีรายได ้
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไว ้

ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการขายท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส่วนท่ีได้รับ ส่วนท่ีไม่ได้รับ  

 การส่งเสริม การส่งเสริม รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

พ.ศ. 2558    

รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ 702 68,546 69,248 

 - ในประเทศ 5,230 148,033 153,263 

รวม 5,932 216,579 222,511 

    

พ.ศ. 2557    

รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ 1,754 89,535 91,289 

 - ในประเทศ 4,673 197,109 201,782 

รวม 6,427 286,644 293,071 

 

บริษทัมิไดมี้การเปิดเผยรายไดจ้ากการขายท่ีรับการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับงบการเงินรวม

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์นั้น เป็นรายไดจ้ากการขายท่ีจาํหน่ายให้กบับริษทัทั้งจาํนวน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม

ไม่วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท บริษทัยอ่ยและ

บริษทัย่อยลําดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั

บุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นใน

บริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 38.51 ส่วนผูถื้อหุน้ในลาํดบัรองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

และบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายการซ้ือสินคา้ ตามรายละเอียดท่ีอธิบายไวข้า้งล่าง 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

   ค่าผา่นท่อและค่าเช่าถงัท่ีคลงัสินคา้  

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย ระยะสั้ น  - อัตราดอกเบ้ี ยเงิน กู้ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ (BIBOR)  

ถวัเฉล่ีย 1 เดือนและถวัเฉล่ีย 6 เดือนปรับเพิ่มดว้ยส่วนต่างคงท่ี 

ระยะยาว - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ียธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ส่ีแห่ง และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูร้ะยะยาวท่ีมี

กาํหนดเวลาท่ีแน่นอน (MLR) ปรับลดดว้ยส่วนต่างคงท่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

   และโบนสั 

ตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 

สําหรับรายการซ้ือสินคา้จากผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ทาํหน้าท่ีให้บริการดาํเนินการจดัการเก่ียวกบัการซ้ือและการชาํระเงินค่าซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงค่าสินคา้บวกอตัราค่าบริการท่ีเรียกเก็บโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีกลุ่มบริษทัจดัหาเอง นอกจากน้ี บริษทัยงัมี

การทาํรายการเก่ียวกบัอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ดว้ย ส่วนรายการซ้ือสินคา้ 

จากบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑร์าคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 

(ก) รายการซ้ือขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ 

 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขายสินค้า     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 19,806 28,444 19,475 28,067 

- บริษทัยอ่ย - - 18,204 24,495 

- บุคคลหรือบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,150 49,071 32,066 49,037 

     

ซ้ือสินค้า     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 128,922 175,327 128,921 175,325 

- บริษทัยอ่ย - - 13,815 17,126 

- บุคคลหรือบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,247 70,934 24,967 69,175 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 50 53 49 53 

- บริษทัยอ่ย - - 239 229 

- บุคคลหรือบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,569 1,009 1,458 917 

     

ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ และรายได้อืน่ - สุทธิ     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 20 454 20 454 

- บริษทัยอ่ย - - 2,500 521 

- บุคคลหรือบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,116 1,728 1,113 1,725 

 

รายไดอ่ื้น - สุทธิ ซ่ึงเกิดจากรายการเก่ียวกบัอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์แสดงเฉพาะ

ส่วนท่ีเกิดจริงในปีเท่านั้น 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

(ข) ลกูหนี้การค้ากิจการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 866 1,099 845 1,045 

บริษทัยอ่ย - - 1,014 982 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,993 2,877 1,963 2,872 

 2,859 3,976 3,822 4,899 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (7) - (7) 

สุทธิ 2,859 3,969 3,822 4,892 

 

(ค) ลกูหนี้กิจการหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลกูหนี้อืน่และเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 13 23 13 23 

บริษทัยอ่ย - - 33 29 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 69 1,068 50 1,048 

 82 1,091 96 1,100 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (61) (61) (53) (55) 

สุทธิ 21 1,030 43 1,045 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

(ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 3,825 651 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 3,825 651 

 

บริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลาย     

- ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย 56 56 56 56 

- เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 145 145 145 145 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (201) (201) (201) (201) 

สุทธิ - - - - 

รวม สุทธิ - - 3,825 651 

 

อตัราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน คือ อตัราร้อยละ 2.06 ถึงร้อยละ 2.14 ต่อปี  

(พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ถึงร้อยละ 2.68 ต่อปี) รายการท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไดมี้การหยดุคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนัแลว้ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

(จ) เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 3,492 3,494 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 3,492 3,494 
     

บริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลาย      

- ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - 73 - 73 

- เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - 1,252 - 403 

- เงินใหกู้ยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - 5,415 - 5,331 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,430) - (2,714) 

สุทธิ - 3,310 - 3,093 

รวม สุทธิ - 3,310 3,492 6,587 
 

อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 4.98 ต่อปี 

(พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.23 ต่อปี)  
 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้การซ้ือท่ีดินของบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) จากการขาย

ทอดตลาดสินทรัพย์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมติท่ีประชุมเจ้าหน้ีเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จํานวน 

103 แปลง เป็นจาํนวนเงินรวม 4,244 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดรั้บจากการขายท่ีดินของบริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกัด 

(มหาชน) ไดมี้การใชช้ําระหน้ีให้กบักลุ่มบริษทัจาํนวน 3,878 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระหน้ีให้กบับริษทัซ่ึงเป็นเจา้หน้ี

ท่ีมีหลกัประกนั จาํนวน 1,776 ลา้นบาท (จาํนวนเงินท่ีรวมเงินตน้และดอกเบ้ียสะสมท่ีอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีจนถึงวนัท่ี

มติท่ีประชุมเจ้าหน้ีให้ขายทอดตลาดสินทรัพย)์ ส่วนเงินท่ีเหลือจาํนวน 2,102 ลา้นบาท ไดจ้่ายชําระคืนให้กบัเจา้หน้ี 

กลุ่มบริษัทแต่ละรายโดยแบ่งตามสัดส่วนหน้ีท่ีย่ืนขอรับชําระ โดยกลุ่มบริษัทได้รับชําระเสร็จส้ินแล้วเม่ือวนัท่ี  

17 เมษายน พ.ศ. 2558 ดงันั้น ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญจาํนวน 2,823 ลา้นบาท และ 2,766 ลา้นบาท (ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับของหน้ีท่ีมีประกนัจาํนวน 620 

ลา้นบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คําสั่ง อนุญาตให้ปิดคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ด้

ดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และหน้ีสินของ บริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จํากดั (มหาชน) เสร็จส้ิน บริษัทจึงทําการ 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งจาํนวนแลว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

(ฉ) เจ้าหนี้การค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 22,758 22,752 22,758 22,752 

บริษทัยอ่ย - - 1,322 981 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,155 2,308 2,060 2,164 

รวม 24,913 25,060 26,140 25,897 

 

(ช) เจ้าหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจ้าหนี้อืน่และเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 4 57 4 57 

บริษทัยอ่ย - - 14 14 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 98 173 90 

รวม 184 155 191 161 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

(ซ) เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย 23 - 23 169 

รวม 23 - 23 169 
     

บริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลาย   

เงินกูยื้มและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 2,255 - 2,255 

รวม - 2,255 - 2,255 

 

(ฌ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 157 96 147 85 

รวม 157 96 147 85 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

34 รายการกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและกจิการท่ีเกีย่วข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ 

 

กลุ่มบริษัทมีรายการกับกลุ่มผูบ้ริหารเดิม คือ คุณประชัย เล่ียวไพรัตน์และครอบครัว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มผูบ้ริหารเดิม 

ซ่ึงในอดีตเคยเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยยอดคงคา้งจากเหตุการณ์ในอดีตส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมไดมี้การตั้งสํารองเตม็จาํนวนแลว้  

 

รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มผูบ้ริหารเดิม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สัดส่วนการถือหุ้น พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินลงทุนระยะยาวอืน่       

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 23.65 23.65 1,119 1,119 1,117 1,117 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั 36.31 36.31 829 829 829 829 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั 35.00 35.00 1,416 1,416 1,416 1,416 

บริษทั อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย        

   จาํกดั (มหาชน) 16.24 16.24 673 673 673 673 

   4,037 4,037 4.035 4,035 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (4,037) (4,037) (4,035) (4,035) 

สุทธิ   - - - - 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษัท พรชัยวิสาหกิจ จาํกดั บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั และบริษัท 

อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและดาํเนินงานในประเทศไทยในสัดส่วน ร้อยละ 23.65  

ร้อยละ 36.31 ร้อยละ 35.00 และร้อยละ 16.24 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมดในแต่ละบริษทั ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม บริษัท 

ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัทั้ง 4 แห่ง โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั้งหมดดงักล่าวแลว้  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4,050 4,860 4,020 4,786 

สกลุเงินยโูร 49 27 49 27 

รวม 4,099 4,887 4,069 4,813 
     

หนี้สิน     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - หุน้กู ้ 8,628 7,881 8,628 7,881 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงินกูยื้ม 5,982 5,795 5,982 5,795 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 146 228 101 58 

สกลุเงินยโูร 7 6 4 2 

สกลุเงินอ่ืนๆ  6 - 2 - 

รวม 14,769 13,910 14,717 13,736 

 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาท่ีเกีย่วข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มระยะยาวสกลุเงินบาทจาํนวน 

2 สัญญากบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 2,200 ลา้นบาท โดยแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX  

6 เดือนต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญามีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท 

มีจาํนวนรวม 440 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 จาํนวน 880 ลา้นบาท) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาท่ีเกีย่วข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินต้นและอตัราดอกเบีย้ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูส้กลุเงินบาทจาํนวน 2,640 ลา้นบาท โดยเปล่ียนเป็น 

เงินตน้สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนดตามสัญญา และเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ี

สกุลเงินบาทเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือ

ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตน้และอัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้สกุลเงินบาทมีจํานวนรวม 2,640 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 

จาํนวน 2,640 ลา้นบาท) 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน 5,000 ลา้นบาท โดยเปล่ียนเป็น 

เงินตน้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนดตามสัญญา และเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ี

สกุลเงินบาทเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม  

พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือ

ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินต้นและอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูส้กุลเงินบาทมีจาํนวนรวม 5,000 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 

จาํนวน 5,000 ลา้นบาท) 

 

สัญญาท่ีเกีย่วกบัการป้องกนัความเส่ียงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์เกีย่วกบัน้ํามัน 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปและราคานํ้ ามนัดิบล่วงหนา้ (Crack Spread Swap Contracts) 

จาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปล่ียนส่วนต่างระหวา่งราคา

ของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัและนํ้ ามนัดิบลอยตวัถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายชําระเป็นส่วนต่างราคาคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 บริษทัมีปริมาณนํ้ ามนัคงเหลือท่ีได้ทําไวภ้ายใต้สัญญาดังกล่าวทั้ งส้ินจาํนวน 1.65 ล้านบาร์เรล (พ.ศ. 2557 

จาํนวน 5.22 ลา้นบาร์เรล)  

 

บริษทัไดท้ําสัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามันสําเร็จรูปล่วงหน้าจาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) และสถาบนัการเงินหลายแห่งโดยแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนัดิบลอยตวัถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายชําระเป็น

ช่วงของราคาคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีปริมาณนํ้ ามนัคงเหลือท่ีไดท้ําไวภ้ายใตส้ัญญาดงักล่าวทั้งส้ิน

จาํนวน 4.58 ลา้นบาร์เรล (พ.ศ. 2557 จาํนวน 1.30 ลา้นบาร์เรล) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(ค) มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้ น ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เจา้หน้ีการคา้ 

เจ้าหน้ี อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้ น 

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีมูลค่าราคาตามบัญชีใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตวั 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 18 

 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของเคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน   

สัญญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (1,175) (660) 

   

สัญญาอนุพันธ์เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์น้ํามัน   

สัญญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก - 145 

สัญญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (4,079) (1,617) 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  ได้แก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกาํหนดโดยใช้อตัราตลาดของแต่ละสัญญาท่ีคาํนวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกนัความเส่ียงของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

คาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายเฉล่ียของสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ และสัญญาท่ีสําคัญ  

 

(ก) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สัญญาท่ียงัไม่รับรู้ในงบการเงิน     

- สัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงาน 11,144 12,081 10,966 11,897 

- สัญญาค่าท่ีปรึกษา 78 48 78 48 

รวม 11,222 12,129 11,044 11,945 

 

(ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานท่ียกเลกิไม่ได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารสํานกังาน :     

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 86 82 86 82 

- ระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7 7 7 7 

 93 89 93 89 

สัญญาเช่าท่ีดิน :     

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก 5 ปี 5 5 5 5 

 7 7 7 7 

รวม 100 96 100 96 

     

ภาระผูกพันอืน่ๆ :     

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 13 27 13 25 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ และสัญญาท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

(ค) หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ :     

- หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,299 2,472 1,297 2,472 

 

(ง) คลงัน้ํามันของบริษัทและพืน้ท่ีแนวเวนคืนเพื่อก่อสร้างถนน 

 

ถงันํ้ ามนับางส่วนของบริษทัตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีสีเหลือง (เขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย) และพื้นท่ีสีเขียวอ่อน (เขตนนัทนาการ

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซ่ึงไดแ้ก่สาย ค3 และ ก9 ตามขอ้กาํหนดกฎกระทรวง

ผงัเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. 2549 ซ่ึงหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตดงักล่าวเพื่อก่อสร้างโรงงาน หรือสถานท่ีเก็บนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและก๊าซ ปัจจุบนัไดมี้คาํสั่งคณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

ผงัเมืองรวมระยอง ตามท่ีบริษทัร้องขอแกไ้ขจากพื้นท่ีสีเหลืองและสีเขียวอ่อนให้เป็นพื้นท่ีสีม่วง (พื้นท่ีอุตสาหกรรม

และคลงัสินคา้) เพื่อใหส้ามารถประกอบกิจการสถานท่ีเกบ็นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซได ้และการแกไ้ขร่างถนนทั้ง 2 สาย

ออกจากพื้นท่ีคลงันํ้ ามนัของบริษทั ซ่ึงผลกระทบจากการไม่สามารถแกไ้ขผงัเมืองและการตดัร่างถนน 2 สาย อาจส่งผล

กระทบต่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ความคืบหน้าในเร่ืองการปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองระยอง ขณะน้ีร่างกฎกระทรวง 

ผงัเมืองรวมระยอง (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4) ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการผงัเมืองกรมโยธาธิการและผงัเมือง

แลว้ โดยอยูใ่นขั้นตอนการส่งเร่ืองกลบัมาท่ีจงัหวดัระยองเพื่อดาํเนินการต่อไป 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ สัญญาท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

(จ) สัญญาสําคัญท่ีทํากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและกิจการอืน่ ๆ 

 

สัญญาซ้ือขายน้ํามันสําเร็จรูปจากคลังน้ํามันจังหวัดชุมพร  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัสําเร็จรูปจากคลงันํ้ ามนัชุมพร กบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัตกลงขาย

นํ้ ามนัสําเร็จรูปจากคลงันํ้ ามนัจงัหวดัชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสญัญามีระยะเวลา 

1 ปี ครบกําหนดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการต่อสัญญาไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาใหม ่

 

สัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สัญญามีกาํหนด 1 ปีและครบกาํหนดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา และบริษทั

ไดมี้การต่อสัญญาไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาเป็นไปตามท่ีกาํหนด ในสัญญาใหม่ 

 

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

 

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”)โดยปริมาณ

การซ้ือขายและราคาซ้ือขายก๊าซใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัจากวนัท่ีปตท.ไดส่้งมอบ

ก๊าซและบริษทัไดรั้บซ้ือก๊าซ และสามารถต่ออายอุอกไปได ้ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 

บริษทัมีสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยปริมาณการซ้ือขายและราคาซ้ือขาย

ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีท่ีมีผลบังคับตามท่ีระบุไว ้

ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2571 ยกเวน้จะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยความยินยอมของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ สัญญาท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

(จ) สัญญาสําคัญท่ีทํากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและกิจการอืน่ ๆ (ต่อ)  

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

บริษัทได้ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อผลิตพลังไฟฟ้าและนําส่ง

พลงังานไฟฟ้าตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี บริษทัไดท้าํสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ี

ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ํา 

 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอนํ้ ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ามีระยะเวลา 27 ปี 

 

สัญญาให้บริการต่างๆ 

 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหบ้ริการสาธารณูปโภค สัญญาพฒันาและควบคุมก่อสร้างโครงการ และสัญญาใหบ้ริการควบคุม

และซ่อมเคร่ืองจกัรกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงบริษทัจะจดัหาสาธารณูปโภค 

ให้บริการในการพฒันาและควบคุมงานก่อสร้างโครงการและให้บริการในการควบคุมซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร โดยอตัรา

ค่าจา้งในการใหบ้ริการเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

37 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสําคญัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคดี ดงัน้ี  

 

(1) คดีแรงงานท่ีเกีย่วข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม คือ กลุ่มเลีย่วไพรัตน์  

 

คดีแรงงานท่ีคุณประทีป  เล่ียวไพรัตน์  และคุณประมวล เล่ียวไพรัตน์เป็นโจทกฟ้์องบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

จากการผิดนัดสัญญาจา้งแรงงาน และเรียกค่าสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายเลิกจา้ง 

ไม่เป็นธรรมโดยมีทุนทรัพย์การฟ้องรวมกนัเป็นจํานวนเงิน 243.17 ล้านบาท เน่ืองจากคดีมีแนวโน้มท่ีทั้ ง 2 ฝ่าย

สามารถหาขอ้สรุปจากการเจรจากนัได ้ศาลจึงให้นดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 

พ.ศ. 2558 โจทกไ์ดย้อมรับค่าชดเชยจาํนวน 14.4 ลา้นบาทและดอกเบ้ียจาํนวน 5.4 ลา้นบาท ซ่ึงถือวา่คดีเป็นอนัส้ินสุด 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้การจ่ายชาํระค่าชดเชยและดอกเบ้ียจากคดีแรงงานดงักล่าวจาํนวน 19.8 

ลา้นบาทแลว้ 

 

(2) กลุ่มคดีแพ่ง อนัได้แก่ 

 

(2.1) คดีค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์กับบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จาํกัด (มหาชน) (ปัจจุบันบริษัทนี้

เป็นส่วนหน่ึงของบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงเป็นผลจากการควบรวมกิจการ-  

คดีหมายเลขแดงท่ี 5155-5156/2547 

 

คดีความระหว่างบริษทักบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะเจา้หน้ีรายท่ี 364 ไดย่ื้นคาํขอรับชาํระ

หน้ีเก่ียวกับค่าเสียหายจากการท่ีบริษัทไดบ้อกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์ เป็นเงิน จํานวน 4,461.26 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบ้ีย MOR บวกอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปีต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์ต่อมาศาลลม้ละลายกลางได้

มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ให้เจา้หน้ีรายท่ี 364 ได้รับชําระหน้ีเป็นเงินจาํนวน 259.82 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ียอัตรา MOR บวกอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารแผน  

(ซ่ึงในขณะนั้ นคือบริษทั แอ็ฟเฟ็คทีพแพลนเนอร์ จาํกัด) บอกเลิกสัญญาเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 

จนกว่าจะได้รับชําระเสร็จส้ินจากลูกหน้ี หลังจากนั้ น บริษัทและเจ้าหน้ีรายท่ี 364 ได้ย่ืนอุทธรณ์คัดค้าน 

คาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกาซ่ึงปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษทั

เห็นว่าค่าเสียหายท่ีเกิดจากการบอกเลิกสัญญาของผูบ้ริหารแผนท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งใหบ้ริษทัชําระ

ให้กบัเจา้หน้ีนั้นไม่เป็นธรรมแก่การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี (ในขณะนั้น) อีกทั้ง บริษทัเห็นวา่เจา้หน้ีไม่ไดรั้บ

ความเสียหายแต่อย่างไรจากการบอกเลิกสัญญาของบริษัท  ซ่ึงเป็นลูกหน้ี ดงันั้ น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

บริษทัยงัมิไดมี้การตั้งสํารองใดๆ เก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินน้ี  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

37 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสําคญัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคดี ดงัน้ี (ต่อ) 

 

(2) กลุ่มคดีแพ่ง อนัได้แก่ (ต่อ) 

 

(2.2) คดีนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย หมายเลขคดีดาํท่ี ส.8/2554 (คดีหมายเลขแดงท่ี ส.13/2555) 

 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ และพวกจาํนวน 386 คน ไดย่ื้นฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นจาํเลยท่ี 1 

และคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นจําเลยท่ี 2 เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอน

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ืองจัดตั้ งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคม

อุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย) ฉบับลงวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยศาล

ปกครองระยองไดมี้คาํสั่งเรียกบริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ให้เขา้มาเป็นคู่กรณีในฐานะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 

โดยผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 เป็นเอกชนผูร่้วมดาํเนินงานกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการดําเนิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ซ่ึงเป็นการดาํเนินการภายใตแ้นวคิดอุตสาหกรรม  เชิงนิเวศน์ 

เนน้รองรับเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  

 

ความคืบหน้าของคดีสาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558: 

- ศาลปกครองไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพิกถอนประกาศจดัตั้งเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) โดยเห็นว่าขณะคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนุมติัโครงการดงักล่าว การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บความเห็นชอบ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถนํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มไปพิจารณาเพื่ออนุมติัให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) ร่วมกนัจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมและมีมติประกาศจดัตั้งเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บา้นค่าย) ไดอี้ก  

- ปัจจุบัน คดีอยู่ในขั้ นตอนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็น คู่ความโดยตรงอุทธรณ์ 

คาํพิพากษาของศาลปกครองระยอง ต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ไม่กระทบต่อแผนงานของบริษทั เน่ืองจาก

การนิคมฯได้ทําการเพิกถอนประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย) เดิมตามคําสั่งศาลและ

ดาํเนินการกระบวนการพิจารณาอนุมติัโครงการและประกาศให้ท่ีดินของบริษทัเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

ใหม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีศาลปกครองระยองใหค้วามเห็นไวใ้นคาํพิพากษาเรียบร้อยแลว้  
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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37 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสําคญัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคดี ดงัน้ี (ต่อ) 

 

(2) กลุ่มคดีแพ่ง อนัได้แก่ (ต่อ) 

 

(2.2) คดีนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย หมายเลขคดีดาํท่ี ส.8/2554 (คดีหมายเลขแดงท่ี ส.13/2555) (ต่อ) 

 

ความคืบหน้าของคดีสาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558: (ต่อ) 

 

- เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ผูร้้องไดย่ื้นคาํร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้

ศาลมีคําสั่งคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะและส่ิงแวดล้อมชั่วคราว โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทได้เข้าไป

ดาํเนินการก่อสร้าง  ส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินพิพาทโดยฝ่าฝืนคาํพิพากษาของศาลปกครองในขณะท่ีคดียงัอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้น หลงัจากท่ีศาลปกครองมีคาํพิพากษา 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองทุกประการ จนบริษทัไดรั้บการพิจารณาอนุมติัโครงการและ

ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหท่ี้ดินของบริษทัเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหม่ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้  

คาํร้องคดัคา้นของผูร้้องจึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เน่ืองจากบริษทัมิไดเ้ป็นการกระทาํขดัต่อคาํพิพากษาของ

ศาลปกครองแต่อย่างใด บริษทัได้ย่ืนคดัคา้นย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายแล้ว คดีอยู่ระหว่าง 

รอคาํสั่งศาลปกครองสูงสุด 

 

(2.3) คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้างทาํงาน - คดีหมายเลขดาํท่ี 649/2556 

 

บริษทั ทองลน้ฟ้า จาํกดั (โจทก)์ ฟ้องร้องบริษทัใหช้ดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากผิดสัญญาจา้งทาํงานเป็นทุนทรัพย์

จาํนวน 32.81 ลา้นบาท แต่บริษทัไดย่ื้นคาํใหก้ารและฟ้องแยง้ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายเน่ืองจากผิดสัญญาเป็น

จาํนวนทุนทรัพย ์28.99 ลา้นบาท    

 

ความคืบหน้าของคดีสาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:  

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ศาลจงัหวดัระยองพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ

บริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 27 ลา้นบาท คดีอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

37 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสําคญัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคดี ดงัน้ี (ต่อ) 

 

(3) กลุ่มคดีอืน่ ๆ ได้แก่ 

(3.1) คดีสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (คดีหมายเลขดาํท่ี ส.16/2555) 

 

นายนอ้ย ใจตั้ง และพวกจาํนวน 92 คน (ผูฟ้้องคดี) ไดย่ื้นฟ้องสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 คณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มดา้นอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนบัสนุน เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 และบริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 โดยฟ้องเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานปกครองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํการ

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอใหศ้าลมีคาํสั่งหรือคาํพิพากษา ดงัน้ี 

 

1) เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพ (E/HIA) ท่ีอาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษทั 

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

2) ให้ผูถู้กฟ้องคดีเพิกถอนคาํสั่งหรือมติการเห็นชอบรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) หรือ รายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (E/HIA) สําหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ท่ี

อาํเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด 

(มหาชน) 

3) ใหผู้ถู้กฟ้องคดีดาํเนินการหรือปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูฟ้้องคดีใหค้รบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ ท่ีอาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

4) ใหผู้ถู้กฟ้องคดีดาํเนินการหรือใหเ้จา้ของโครงการพิพาทดาํเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ทางยทุธศาสตร์ หรือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยุทธ์ ในทอ้งท่ีจงัหวดัระยองทั้งหมด และ

ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน 

 

โดยบริษทัในฐานะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 ตอ้งจัดทาํคําให้การภายใน 30 วนั นับแต่วนัทราบคําสั่ง (ครบกําหนดวนัท่ี 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ตาม บริษทัไดข้ออนุญาตศาลขยายระยะเวลาการย่ืนคาํให้การไปเป็นวนัท่ี 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และบริษัทได้ย่ืนคาํให้การต่อศาลแล้วเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองจงัหวดัระยอง 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

38 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ก) การจ่ายเงินปันผล 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 

พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 4,496 ลา้นบาท ทั้งน้ี การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

ข) การควบรวมกิจการของบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั

โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั โดยบริษทัจะรับโอนทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ีและ

ภาระผูกพนัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคตจากบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั ทั้งน้ีการอนุมติัการควบรวม

กิจการดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

105 
328



ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
A01 บริษัทได้ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนน

เสียงหรือไม่ 
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบกรรมการ 

71-75
81

• หนังสือเชิประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

A02 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติ 
จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปีหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
- สิทธิของผู้ถือหุ้น 
• โครงสร้างการจัดการ    
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

71-72

130-131

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558  
(หน้า 6-7)

• รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558  
(หน้า19-20)

A03 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามีการนำา
เสนอนโยบายและวิธีการในการกำาหนดค่าตอบแทน 
หรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
• โครงสร้างการจัดการ  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

71-72

130-131

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 19-20)

A04 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การดำาเนินการในวันประชุม 73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 16-19)

A05 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การดำาเนินการในวันประชุม  73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 2)

A06 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำาถามเกี่ยว
กับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน 
74

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• เว็บไซต์บริษัทฯ

A07 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :  

การดำาเนินการในวันประชุม
72-73

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

A08 บริษัทได้กำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
71

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1–9)

A09 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติ 
กรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
71

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
(หน้า 3–4 ,16-31 )

A10 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัดประวัติ
หรือ ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความ 
เหมาะสมของ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
72

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 7–8)

A11 ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล
จำานวน เงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
72

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 2–3)

A12 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ 
ที่เสนอหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
71

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1–9)
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ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น
A13 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระที่เสนอหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือ : คุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
71

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1–9)

คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

A14 มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให ้
ผู้ถือหุ้น ทราบหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 3)

A15 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำาถามคำาตอบไว้หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 3-27)

A16 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในทุกๆ วาระที่ ต้องมีการลงคะแนนเสียงหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 3-27) 

A17 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมไว้หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

A18 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงใน
วันทำาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: เปิดเผยในวันเดียวกับวันประชุม

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

A19 ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือ
หุ้น หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

A20 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) ของ
บริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น  :   

หลังการประชุม
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปีของประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ

A21 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำา
ปี ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น :  

การดำาเนินการในวันประชุม
73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

A22 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ
ประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ไม่  (เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน)

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น :  

การดำาเนินการในวันประชุม
73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

A23 ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปี
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ไม่  (เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน)

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น :  

การดำาเนินการในวันประชุม
73

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

A24 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้
ง่ายหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น :  

การดำาเนินการในวันประชุม
72

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 1)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำากิจการดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร

A25 มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น 97

A26 มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น 97

A27 คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
หุ้นที่ออกแล้วของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ไม่มี

• โครงสร้างการจัดการ  
- คณะกรรมการบริษัท 136-137

A28 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด
IRPC: 46.91  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

A29 ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ได้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : การดำาเนินการ 

ในวันประชุม
73-74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 28)

A30 บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการ
ซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

330



ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น
A31 บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ติดต่อ สื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่กีดกัน

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

A32 บริษัทได้ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
(Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำาคัญต่อบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่

• แบบ 56-1

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

B01 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง ใช่หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 3)

• ข้อบังคับ (เว็บ
ไซต์บริษัทฯ)

B02 ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) 
บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
74

• รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 3)

B03 บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
74

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B04 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและได้เผยแพร่
ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
75

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

B05 ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
การทำาราย การ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของ
การทำารายการให้ ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะทำารายการหรือไม่อย่างไร   
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
74-75

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

B06 บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
• รายการระหว่างกัน

74-75

109-113

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

B07 บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำารายการระหว่างกันใน
ลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด
IRPC: บริษัทฯ และบริษัทในเครือดำาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับกลุ่ม ปตท. จึง
ทำาให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการทำาธุรกิจตามปกติ

• รายการระหว่างกัน 109-113

B08 บริษัทได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองโดยการส่งแบบการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
หรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
71-72

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
(หน้า 11-13 และ 43-52)

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B09 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/ หลักฐานที่ใช้ใน
การ มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
71-72

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
(หน้า 11-13 และ 43-52)

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B10 บริษัทมีการกำาหนดเงื่อนไขซึ่งทำาให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หรือไม่
IRPC: ไม่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
71-72

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
(หน้า 11-13 และ 43-52)

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B11 บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เป็นเวลากี่วัน
IRPC: 22 วัน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
71

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

B12 บริษัทได้นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
IRPC: 33 วัน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
71

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B13 บริษัทได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง
คะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ (Bonus)
IRPC: ไม่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อน

การประชุม
74-75
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ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น
B14 บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็น 

ภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ก่อนการประชุม
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า 

เทียมกัน

71
74

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 

• เว็บไซต์บริษัทฯ

B15 บริษัทมีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางทรัพยากรแก่บริษัทที่
ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่

B16 บริษัทเคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
75

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

B17 บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำารายการระหว่างกัน
หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มีการฝ่าฝืน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
75

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

B18 บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์หรือ
ไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มีการฝ่าฝืน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
74-75

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

B19 บริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ 
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขายหรือ
ไม่ (Bonus)
IRPC: รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงซื้อขาย ทุกครั้งต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
75

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

C01 บริษัทได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคมหรือไม่
IRPC: มี

• ความรับผิดชอบขององค์กร 207 • รายงานความยั่งยืน

C02 คณะกรรมการมีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการ
ทำางานหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• การบริหารจัดการด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อม

197 • รายงานความยั่งยืน

C03 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่า
ตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย  : พนักงาน
77-78

C04 คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย  : พนักงาน
77-78

C05 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา 
ความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย  : พนักงาน
77-78

• รายงานความยั่งยืน

C06 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :  

ด้านสิทธิมนุษยชน 
91-92

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C07 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือ
ไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี 

ส่วนได้เสีย  : ลูกค้า / ผู้บริโภค
76

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C08 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือ
ไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย  : คู่แข่ง
77

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C09 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าโดย
เฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี 

ส่วนได้เสีย  : คู่ค้า
76-77

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C10 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดย
เฉพาะ เรื่องเงื่อนไขค้ำาประกันการบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ
ผิดนัดชำาระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย  : เจ้าหนี้
77

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น
C11 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ไม่

ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเคารพลิขสิทธิ์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา
78

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C12 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
92-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ

C13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
91-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C14 บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
91-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C15 บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
91-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C16 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
91-93

• รายงานความยั่งยืน

C17 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือ
ไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ชุมชนและสังคม
78-79

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C18 คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :  

ชุมชนและสังคม
78-79

• รายงานความยั่งยืน

C19 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :  79-80

• รายงานความยั่งยืน

C20 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :  

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
79-80

• รายงานความยั่งยืน

C21 คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :  

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
79

• รายงานความยั่งยืน

C22 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อ / ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้
โดยตรงไว้หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

C23 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
ว่าอาจเป็นการกระทำาผิดหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :    

ด้านการต่อต้านการทุจริต
92-93

• เว็บไซต์บริษัทฯ

C24 บริษัทได้กำาหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้
แจ้งเบาะแสในการกระทำาผิดหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
92-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

C25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน
กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านการต่อต้านการทุจริต
92-93

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• รายงานความยั่งยืน

C26 บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนิน
งาน ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำานึงถึงบทบาทผู้มี

ส่วนได้เสีย : พนักงาน
77-78

C27 มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การ
แข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี :   

ด้านแรงงาน
92

• รายงานความยั่งยืน
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C28 บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศ

ข้อมูลจากเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำาหนด 
(Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93 • เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสหรือไม่อย่างไร

D01 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น 97

D02 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท 
ได้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น 97

D03 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไว้หรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น 136

D04 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไว้หรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น 136-137

คุณภาพของรายงานประจำาปี

D05 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็น
เพราะเหตุผล
IRPC: เปิดเผยการปฏิบัติ

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 66-93

D06 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/
Long Term Goal)
IRPC: มี

• รายงานผลการดำาเนินงาน 165-182

D07 ฐานะทรัพยากรและผลการดำาเนินงาน
IRPC: มี

• รายงานผลการดำาเนินงาน 165-182

D08 ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทรัพยากร เช่น ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นต้น
IRPC: มี

• จุดเด่นการดำาเนินงาน 86

D09 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
IRPC: มี

• ภาวะตลาดและแนวโน้ม 
 อุตสาหกรรม

156-160

D10 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC: มี

• โครงสร้างธุรกิจและผู้ถือหุ้น 97

D11 ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
IRPC: มีการเปิดเผย

• การควบคุมภายใน 179-181 • แบบ 56-1

D12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล 72

D13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle Blowing)
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี : 
 ด้านการต่อต้านทุจริต

92-93

D14 ประวัติของคณะกรรมการ
IRPC: มี

• คณะกรรมการบริษัท 28-41

D15 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
IRPC: มี

• คณะกรรมการบริษัทฯ
• โครงสร้างการจัดการ

28-41
116

D16 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 130-131

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

D17 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 132-133

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

D18 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 131

D19 การเปิดเผยข้อมูลจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ
- การเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการ
126
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D20 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน

IRPC: มี
• โครงสร้างการจัดการ
- การเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการ
126

D21 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
แต่ละคนในปีที่ผ่านมา
IRPC: มีการเปิดเผย

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การพัฒนากรรมการ
• คณะกรรมการบริษัท

89-90 
28-41

D22 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน
หรือไม่
IRPC: มี

• รายการระหว่างกัน 109-113

D23 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-
ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
IRPC: มี

• รายการระหว่างกัน 109-113

D24 บริษัทเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปีสิ้นปีและที่มี
การซ้ือขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำาปี หรือไม่
IRPC: มี

• รายการระหว่างกัน 109-113

D25 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของ 
กรรมการหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

D26 บริษัทกำาหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่า การทำารายการระหว่าง
กันที่สำาคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือไม่
IRPC: มี โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ ตลท. กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
• รายการระหว่างกัน

80-81 

109-113

D27 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 91

D28 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี 
ไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 91

D29 บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบ
บัญชี ไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 91

D30 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
หรือไม่
IRPC: งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

• รายงานทางการเงิน 224-225

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย

D31 รายงานประจำาปี
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D32 รายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

D33 เว็บไซต์ของบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D34 การพบปะกับนักวิเคราะห์
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D35 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำาจดหมายข่าวที่นำาเสนอถึงฐานะ
ทางทรัพยากรของบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D36 บริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางทรัพยากรทั้งรายไตรมาส และรายปี 
ล่าช้าหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำาเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องเหล่านี้หรือไม่

D37 ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
IRPC: มี

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ 98-99 • เว็บไซต์บริษัทฯ

D38 งบการเงินของบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D39 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D40 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D41 โครงสร้างองค์กร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D42 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D43 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D44 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D45 ข้อบังคับบริษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D46 รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D47 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D48 จัดทำาเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D49 บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลในการ
ติดต่อสอบถามที่สะดวกไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

D50 บริษัทมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบทรัพยากรโดยสำานักงาน 
ก.ล.ต.หรือไม่ อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส 
80-81

• เว็บไซต์บริษัทฯ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

E01 คณะกรรมการมีการจัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นของตนเอง
หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ

67-68
81

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ

E02 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือ
จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำาปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ

67-68
81

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ

E03 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการผู้บริหารพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ

67-68
81

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ
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E04 บริษัทได้กำาหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ

ตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณรวมถึงติดตามการ
ปฏิบัติดังกล่าวหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ

67-68
81

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต์บริษัทฯ

E05 คณะกรรมการมีการกำาหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัทไว้หรือไม่
อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82-83

E06 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของ
บริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82-83

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E07 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งไว้ใน
นโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E08 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ใน
นโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC: มีการกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 แห่ง

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E09 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E10 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E11 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี ไว้หรือไม่ (Bonus)
IRPC: กำาหนดไว้ ไม่เกิน 9 ปี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

E12 มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาเกิน  
9 ปีหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 82

E13 บริษัทละเลยต่อการเปิดเผยว่า กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระหรือ
ไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• โครงสร้างการจัดการ 116

E14 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน
ของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
หรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 32-59

E15 ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• คณะกรรมการบริษัท 32-41 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E16 ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่งหรือไม่
IRPC: ไม่มี

• คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 41

E17 ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 
คน ที่มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

• คณะกรรมการบริษัท 32-41 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E18 บริษัทมีประวัติการกระทำาผิดกฎระเบียบของก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือไม่อย่างไร
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93 • เว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

E19 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
(Compliance Unit) (Bonus)
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 69-70

E20 คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• โครงสร้างองค์กร 42
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E21 ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานนี้มีสาย

การรายงานไปยังส่วนใดของบริษัท
IRPC: เป็นหน่วยงานขึ้นตรง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
สำาหรับโครงสร้างภายในองค์กรขึ้นกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ
• โครงสร้างองค์กร

84
42

E22 บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head 
of Internal Audit) หากเป็นการว่าจ้างภายนอกได้ระบุว่า ใช้บริษัท
สอบบัญชีใดหรือไม่
IRPC: มี/ ผู้บริหารภายใน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ

84
121

การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

E23 การเปิดเผยจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปีนั้น
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 
- การเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการ
126

E24 การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
IRPC: มี

• รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

62-63

E25 การทำารายการระหว่างกัน
IRPC: มี

• โครงสร้างธุรกิจ
- รายการระหว่างกัน 109-113

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E26 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
IRPC: มี

• รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

60-63

E27 การสอบทานรายงานทางการเงิน
IRPC: มี

• รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

60-63

E28 การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
IRPC: มี

• รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

60-63

E29 ข้อสรุป /ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำาเนินการ  
ในด้านต่างๆ โดยรวม
IRPC: มี

• รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

60-63

E30 คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายใน 
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) หรือไม่ เช่น ทาง
ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ
- การสรรหากรรมการ

83

123

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E31 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่หรือ
ไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ
- การสรรหากรรมการ

83

123

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 4-5)

E32 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ
- การสรรหากรรมการ

83

123

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 4-5)

E33 ในการสรรหากรรมการ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำาเป็นที่ยังขาด 
อยู่ในคณะกรรมการหรือไม่  (Bonus)
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ
- การสรรหากรรมการ

83

123

• หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 (หน้า 4-5)

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E34 คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) 
หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
หรือไม่  (Bonus)
IRPC: ใช้ Director Pool ประกอบการพิจารณา

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ
- การสรรหากรรมการ

83

123

• หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558  
(หน้า 4-5)

• คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

E35 คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร
IRPC: มี 

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ : 

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
89

• คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

E36 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ : 

การพัฒนาความรู้
89-90

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E37 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ : 

การพัฒนาความรู้
• กรรมการบริษัท

89-90

31-41
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E38 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่องหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ : 

การพัฒนาความรู้
• กรรมการบริษัท

89-90

31-41

E39 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวม
กี่ครั้ง

• โครงสร้างการจัดการ 126

E40 ในปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมากน้อย
เพียงใด

• โครงสร้างการจัดการ 126

E41 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่ 
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่
IRPC: กำาหนดให้ปฏิบัติเป็น Best Practice

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 

: การประชุมกรรมการ
85-86

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E42 คณะกรรมการมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 

: การประชุมกรรมการ
85-86

E43 กรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 

: การประชุมกรรมการ
85-86

E44 คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำาการหรือไม่
IRPC: อย่างน้อย 5 - 7 วัน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 

: การประชุมกรรมการ
85-86

E45 ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 
หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 

: การประชุมกรรมการ
85-86

E46 คณะกรรมการได้จัดทำานโยบายบริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• รายงานผลการดำาเนินงาน 
- บริหารความเสี่ยง

85

179

E47 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบ 
บริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานผลการดำาเนินงาน 
- บริหารความเสี่ยง 179-181

E48 คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานผลการดำาเนินงาน 
- บริหารความเสี่ยง 179-181

E49 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อ 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปี  (Bonus)
IRPC: มี

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 60-63

E50 คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก 
(Key Risk) ของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

• ควบคุมภายใน
• รายงานผลการดำาเนินงาน 
- บริหารความเสี่ยง

62

179-181

E51 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส
80

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E52 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การแยกตำาแหน่งประธาน

กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

83
• คู่มือการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

E53 บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 120

E54 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของทั้งคณะหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

E55 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะ
กรรมการทั้งคณะหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

339รายงานประจำาปี 2558    l    บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ข้อ หลักเกณฑ์ อ้างอิงรายงานประจำาปี (หน้า) เอกสารอื่น
E56 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 

คณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

E57 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

E58 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงาน 
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

E59 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86

E60 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86-87

E61 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำาปีของ 
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
86-87

E62 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 90

E63 คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาวรวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEOหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 132

E64 คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 130-131

E65 ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ 
ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 130-132

E66 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทไว้หรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ 129 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E67 เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
หรือไม่
IRPC: เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

• โครงสร้างการจัดการ 129

E68 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ไม่เป็น แต่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

• คณะกรรมการบริษัท
• โครงสร้างการจัดการ

32
116

E69 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกันหรือไม่
IRPC: ไม่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ 83

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E70 คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธาน
กรรมการไว้หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบของกรรมการ
• โครงสร้างการจัดการ

83-84
120

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

E71 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ

84
121

E72 มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ

84
121

E73 มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็น
ที่ทราบหรือไม่
IRPC: มี

• คณะกรรมการบริษัท 32-41
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E74 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่

IRPC: มี
• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างการจัดการ

84
116

E75 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการ

126

E76 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการ

126

E77 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษา
ด้านบัญชีหรือไม่
IRPC: มี

• คณะกรรมการบริษัท 32-41

E78 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิก
จ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ

84
121

E79 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย 
และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่  
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ

84
121

การจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน

E80 คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ 

84
122

E81 มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ 

84
122

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E82 คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
(มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC: ใช่ (2 ใน 3 ท่าน)

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ 

84
122

E83 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ 

84
122

E84 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้งหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ :  

การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ

84
126

E85 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ

126

E86 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ

84
122

E87 มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ

84
122

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E88 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่  
(Bonus)
IRPC: มีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ

84
116

E89 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC: กรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ

84
116

E90 ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ

84
116

E91 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาของ 
กรรมการสรรหาแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ

126
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E92 คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือไม่

IRPC: ใช่
• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการสรรหาฯ
• โครงสร้างการจัดการ :  

การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ

84
126

E93 คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการชุดย่อย
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี

84
124

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E94 คณะกรรมการมีการจัดตั้ง Risk Management Committee หรือไม่
IRPC: มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการชุดย่อย
• โครงสร้างการจัดการ :  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

85
124

• คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E95 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5-12 คน หรือไม่
IRPC: ปัจจุบัน 15 คน

• โครงสร้างการจัดการ 116 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• ข้อบังคับ (เว็บ
ไซต์บริษัทฯ)

E96 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนหรือไม่  
(Bonus)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93

E97 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำานวนเท่าไร
IRPC: 14 คน จาก 15 คน 
(ร้อยละ 93.34 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

• โครงสร้างการจัดการ 116

E98 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำานวนเท่าไร
IRPC: กรรมการอิสระจำานวน 6 คน 
(ร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ)

• โครงสร้างการจัดการ 116

E99 บริษัทมีการกำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ 
และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
กรรมการอิสระ

117-118 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E100 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

• โครงสร้างการจัดการ :  
กรรมการอิสระ

117-118 • คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

E101 คณะกรรมการมีการจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางทรัพยากรเสนอไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

• รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

223

E102 บริษัทจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ 
ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี 
และกำาหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการ
จัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%  (Bonus / Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93

E103 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริตหรือไม่  (Bonus)
IRPC: ใช่

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลก

ที่ดี : ด้านการต่อต้านทุจริต
92-93

E104 ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระทำาผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ
กระทำาผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลก

ที่ดี : ด้านการต่อต้านทุจริต
92-93

E105 มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจาก 
ประเด็นเรื่องการกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93

E106 มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจาก 
ความล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการหรือ
ไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 67-93
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�รดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล และ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน

บริษัทฯ มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 124

บริษัทฯ เปิดเผยผลรวมของค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง 132

บริษัทฯ เปิดเผยค่�ตอบแทนพนักง�นทั้งหมด 304

บริษัทฯ เปิดเผยค่�สอบบัญชีที่จ่�ยให้กับผู้สอบบัญชี 91

บริษัทฯ มีนโยบ�ยและกลยุทธ์เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 179

บริษัทฯ มีนโยบ�ยต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชัน 92

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistleblowing) 93
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คำาย่อและศัพท์เทคนิค 

ชื่อย่อ ชื่อ (A-Z) ความหมาย

ABS
Acrylonitrile 
Butadiene Styrene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการทนแรงกระแทกได้ดี ทนต่อความร้อนสูง  แข็งแกร่ง 
และทนต่อสารเคมีได้ดี ใช้สำาหรับผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตจาก ปฏิกิริยาระหว่าง 
โพลิบิวทาไดอีนกับสไตรีน และอะคริโลไนไทรล์ ซึ่งทำาได้ 3 วิธี คือ  แบบบัลค์ แบบอีมัลชันและ 
แบบแขวนลอย ใช้ทำาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการขนส่ง เคร่ืองใช้ ภายในบ้าน ได้แก่ ตู้เย็น จักรเย็บผ้า  
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยุ โทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ ท่อและข้อต่อใช้ในงานก่อสร้าง  
บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋าเดินทาง และลำาเรือ

Green ABS
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีบริษัทฯ สามารถผลิตได้เป็นรายแรกของโลก จากการนำายาง 
ธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส

ACN Acrylonitrile

ของเหลวใสไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นหอม และติดไฟง่าย ผลิตจากโพรพิลีน โดยให้ทำา ปฏิกิริยา
กับแอมโมเนียและอากาศ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำา อะคริโลไนไทรล์เป็นสารเคมี 
ที่ว่องไวมาก จะโพลิเมอไรซ์หรือ โคโพลิเมอไรซ์ทันที  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเส้นใยสังเคราะห์และ 
พลาสติกชนิดต่างๆ นอกจากน้ี ยังเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตอะคริลิกแอซิด อะคริแลมีด 
และแอมีนต่างๆ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์จาก อะคริโลไนไทรล์โดยตรง ใช้เป็นสารเคมีสำาหรับ 
ผลิต ABS และ SAN

Aromatic

ไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นวงหกเหลี่ยมของคาร์บอน 6 อะตอมซึ่งต่อกันด้วยพันธะ 
เด่ียวสลับกับพันธะคู่ตลอดวง ทำาให้มีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างจากไฮโดรคาร์บอน อ่ิมตัว 
ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว อะโรเมติกส์ ที่เป็นที่ต้องการทั้งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี

ADU
Atmospheric 
Distillation Unit

หน่วยกล่ันน้ำามันดิบ โดยแยกน้ำามันตามอุณหภูมิจุดควบแน่นของน้ำามันท่ีแตกต่างกัน  ได้แก่ แอลพีจี  
เบนซิน แนฟทา น้ำามันก๊าด และน้ำามันดีเซล หน่วยกลั่นบรรยากาศ  ระบบการแยกน้ำามันดิบ 
ด้วยการกลั่นลำาดับส่วนที่ความดันบรรยากาศปกติ โดยอาศัย ความแตกต่างของจุดเดือดของ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ที่อยู่ในน้ำามันดิบ  ทำาให้แยกน้ำามันดิบออกเป็นส่วนกลั่น 
แต่ละส่วนที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์์น้ำามัน ชนิดต่างๆ ได้แก่ แอลพีจี น้ำามันเบนซิน  
น้ำามันก๊าด น้ำามันดีเซล และน้ำามันเตา

AS / SAN Acrylonitrile Styrene

โพลิเมอร์ท่ีถูกพัฒนาเพ่ือให้มีสมบัติดีกว่าโพลิสไตรีน ได้แก่ ทนความร้อน ไม่เปราะ แตกง่าย มี
ความแข็ง และใสเช่นเดียวกับโพลิสไตรีน แต่ราคาไม่แพง โดยปกติแล้วมี อะคริโลไนไทรล์ 
ร้อยละ 20-30 ทนแรงกระแทกดีข้ึน ทนต่อสารไฮโดรคาร์บอนและน้ำามันมากกว่าโพลิสไตรีน  
ถ้ามีส่วนของ อะคริโลไนไทรล์ สูงขึ้น จะทำาให้ทนความร้อนได้สูงขึ้น  แต่การขึ้นรูปจะทำายากขึ้น  
ใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ แทนโพลิสไตรีน เมื่อต้องการ ความแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงใช้ผลิต 
ของใช้ในบ้านเช่น แก้วน้ำา เหยือกน้ำา เป็นต้น

ATB
Atmospheri 
Tower Bottoms

น้ำามันหนักที่กลั่นจากส่วนล่างของหอกลั่น สามารถนำาไปแตกโมเลกุลต่อได้ หรือ สามารถใช้
เป็นน้ำามันเตา ได้จากส่วนกลั่นที่เหลืออยู่ที่ก้นหอกลั่นบรรยากาศ หลังจาก กลั่นน้ำามันเบาออก
จากน้ำามันดิบแล้ว มีความหนาแน่นสูง (0.92 กิโลกรัมต่อลิตร)  มีสีน้ำาตาลเข้ม ประกอบด้วย
โมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่ และ มีปริมาณซัลเฟอร์ประมาณร้อยละ 5

bbl Barrel หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ใช้วัดปริมาตรน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำามัน

BD Butadiene

แก๊สไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ชนิดหนึ่งของกระบวนการสทีม แครกกิง 
องแนฟทา หรือแก๊สออยล์ ซึ่งอยู่ในส่วนกลั่นที่เรียกว่าซีฟอร์แฟรกชัน หรือ มิกซ์ซีฟอร์ และแยก
ออกจากมิกซ์ซีฟอร์ได้ด้วยวิธีกลั่นสกัด โดยใช้ตัวทำาละลายที่มีขั้ว และมีจุดเดือดแตกต่าง 
จากบิวทาไดอีนในขณะที่ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ได้แก่ บิวเทนและบิวทีน ไม่ละลาย โรงงานบาง
แห่งผลิตบิวทาไดอีนจากบิวเทนและบิวทีนด้วย โดยทำาดีไฮโดรเจเนชันใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตยาง ยางเอสบีอาร์สำาหรับผลิตยางรถยนต์  เอสบีอาร์ลาเท็กซ์สำาหรับผลิตแผ่นรองพรม  
และพลาสติก เอบีเอส ใช้เป็นวัตถุดิบใน การผลิตสารเคมี ได้แก่ เฮกซาเมทิลีนไดแอมีน  
สำาหรับผลิตไนลอนไม่มีการใช้ประโยชน์ จากบิวทาไดอีนโดยตรง
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ชื่อย่อ ชื่อ (A-Z) ความหมาย

Benzene
Upstream Project 
for Hygiene & Value 
Added Products

ของเหลวไม่มีสี ไวไฟ และเป็นสารก่อมะเร็ง ได้จากกระบวนการแคทาลิทิกรีฟอร์มิงของ แนฟทา
และกระบวนการไฮโดรดีแอลคิเลชันของโทลูอีน และเป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ใน ไพโรลิซิส 
แก๊สโซลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการสทีมแครกกิงของแนฟทา หรือแก๊สออยล์ 
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทิลเบนซีน คิวมีน ไซโคลเฮกเซน และไนโทร เบนซีน การใช้ 
ประโยชน์จากเบนซีน โดยตรง คือ เป็นตัวทำาละลายสำาหรับอุตสาหกรรม และเป็นส่วนผสม 
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องสำาอาง น้ำาหอม น้ำายาลอกสีทาเล็บ  แล็กเกอร์ น้ำายาซักแห้ง 
สีเพนต์ น้ำายาทำาความสะอาด รอยด่างดำา และวาร์นิช เป็นต้น

BTX
Ben Zene, Toluene 
and Mixed Xylene

ส่วนผสมของเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเป็นอะโรเมติกส์ได้จากรีฟอร์เมตในกระบวนการ 
 แคทาลิทิกรีฟอร์มิงและไพโรลิซิสแก๊สโซลีนในกระบวนการสทีมเครกกิงใช้ผสมในน้ำามัน เบนซิน 
เพื่อปรับปรุงค่าอ๊อกเทน หรือนำามากลั่นเพื่อแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเป็น สาร
ปิโตรเคมี ขั้นต้น หรือสารเคมีหลัก 3 ชนิด จากทั้งหมด 7 ชนิด สำาหรับเป็นวัตถุดิบ ในสาย
การผลิต สารปิโตรเคมีต่างๆ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ใช้เป็นสารทำาละลาย

EBSM
Ethylbenzene 
StyrenMonomer 
Plant

หน่วยผลิตเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ โดยใช้เบนซีนและเอทิลีนเป็นวัตถุดิบ

EPS
Expanded Poly 
styrene

ผลิตภัณฑ์โฟมโพลิสไตรีน  เป็นโพลิสไตรีนที่เติมก๊าซเพนเทน โฟมจึงเป็นวัสดุที่มีความ หนา
แน่นต่ำา เนื่องจากมีโพรงจำานวนมากอยู่ในเนื้อของวัสดุ ซึ่งเกิดจากการแทรกของ ฟองแก๊ส
ที่กำาเนิดขึ้นจากสารเร่งให้เกิดโฟมจากภายในของเนื้อโพลิเมอร์ นอกจากนี้  แบ่งโฟมตาม
ลักษณะของเซล ได้แก่ โฟมที่มีโพรงไม่ต่อถึงกัน หรือเรียกว่าโคลสเซล  และโฟมที่โพรง
ต่อเชื่อมกันทำาให้แก๊สหรืออากาศหมุนเวียนถึงกันได้ เรียกว่า โอเพนเซล  โพลิเมอร์ ที่นิยม
นำามาผลิตเป็นโฟมใช้ทำาภาชนะบรรจุอาหาร วัสดุกันกระเทือน ฉนวน กันความร้อน

ETP
Ethylene Plant/
Olefin Plant

หน่วยผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน โดยใช้แนฟทาและแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลวเป็นวัตถุดิบ หลักในการผลิต

GO Gas Oil
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ ซึ่งมีช่วงจุดเดือด 250-350 องศาเซลเซียส  ประกอบด้วย 
ไฮโดรคาร์บอน C15–C25 ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบสายโซ่ตรงใช้เป็น น้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับ 
เครื่องยนต์ดีเซล และเป็นวัตถุดิบสำาหรับกระบวนการผลิต โอเลฟินส์

HDPE
High 
Density Polyethylene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่ระหว่าง 0.94-0.96 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร มีจำานวนกิ่งก้านน้อยที่สุดในตระกูลโพลิเอทิลีน ทำาให้เรียงตัวกันได้ดี จึงมีความ
เป็นผลึกสูง มีจุดหลอมเหลวสูงและแข็งแรง โพลิเมอร์ชนิดนี้ส่วนใหญ่นำาไปใช้ในการผลิตเป็น 
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น ขวด แห แวน ถุงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยขึ้นรูปแบบเป่า  
หรือนำาไปผลิตท่อด้วยวิธีการอัดรีด

HIPS
High 
Impact Polystyrene

โพลิสไตรีนที่ดัดแปลงโดยใส่อนุภาคของยาง เช่น โพลิบิวทาไดอีน ทำาให้โพลิเมอร์ สามารถทน
แรงกระแทกได้สูง ถ้าไม่เติมอนุภาคยางสังเคราะห์ โพลิสไตรีนจะมีสภาพเปราะ  ปริมาณอนุภาค 
ยางสังเคราะห์สามารถใส่ได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งทนแรงกระแทกได้ 3.5 จูล  เหมาะสำาหรับใช้งาน 
ที่ต้องรับแรงกระแทก เช่น ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์

KTA Kilotons per annum
หน่วยวัดปริมาณ มีค่าเท่ากับ พันตันต่อปี หน่วยวัดปริมาตรน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
1 บาร์เรล เท่ากับ 42 แกลลอน (US)  หรือ 35 แกลลอน (imperial) หรือ 159 ลิตร หรือ  
5.6 ลูกบาศก์ฟุต 

LR Long Residue กากที่เหลือจากการกลั่นภายใต้หอกลั่นบรรยากาศ ใช้เป็นวัตถุดิบนำามาผลิตน้ำามันหล่อลื่น

MEG
Mono Ethylene 
Glycol

ของเหลวใสไม่มีสี ผลิตจากเอทิลีน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตการใช ้
ประโยชน์จากเอทิลีนไกลคอลโดยตรง คือ ใช้ลดจุดเยือกแข็งและเพิ่มจุดเดือดของน้ำา และใช้
รักษาความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นส่วนผสม ได้แก่ น้ำายาเติม หม้อน้ำารถยนต์ 
เพ่ือป้องกันน้ำาเป็นน้ำาแข็งในประเทศท่ีมีอากาศหนาว และป้องกันน้ำาเดือด ในประเทศร้อน ป๊ัมน้ำา  
ระบบทำาความร้อน และทำาความเย็นในอุตสาหกรรม และระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำามันไฮดรอลิก 
สำาหรับเบรกรถยนต์และระบบกันกระเทือน หมึกพิมพ์  หมึกสำาหรับปากกาลูกลื่น หมึกสำาหรับ
ประทับตรา น้ำายาเคลือบเส้นใยสิ่งทอ กระดาษและ หนังสัตว์ เครื่องสำาอาง น้ำายาย้อมสีไม้

PE Polyethylene โพลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากโพลิเอทิลีนมอนอเมอร์ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เป็นระเบียบ
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ชื่อย่อ ชื่อ (A-Z) ความหมาย

PP Polypropylene
โพลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากโพรพิลีนโดยวิธีการเตรียมโพลิเมอร์แบบโคออร์ดิเนต 
เพื่อให้ได้โครงสร้างเป็นระเบียบและมีความเป็นผลึกสูง

PS Polystyrene

เทอร์โมพลาสติกประเภทโพลิโอเลฟินส์ผลิตจากสไตรีน มีลักษณะแข็ง เปราะ ดูดความ ชื้นต่ำา  
ไม่นำาไฟฟ้า เฉื่อยกับสารเคมี ทนกรดและเบส ทนแรงดึงสูง แต่ทนความร้อนต่ำา  ละลายใน
ตัวทำาละลายประเภทอะโรเมติกส์ ขึ้นรูปง่าย นิยมใช้การขึ้นรูปแบบฉีด มักผสม แอดดิทีพ
เพื่อปรับสมบัติของโพลิสไตรีนให้ดีขึ้น ใช้ทำาถังพลาสติก ขวดพลาสติก ภาชนะ ใส่อาหารชนิด
ใส ของเล่น ไม้บรรทัดพลาสติก โครงด้านนอกของโทรทัศน์ ชิ้นส่วนตู้เย็น  ชิ้นส่วนภายใน
รถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ผลิตโฟมกันกระแทกอีกด้วย ดังนั้นโพลิสไตรีน จึงเป็นผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกที่จัดเป็นเทอร์โมพลาสติก มีลักษณะโปร่งแสงและใส มีคุณสมบัติเด่น คือมีความ
แข็งมาก ไม่ยืดหยุ่นและเปราะไม่ดูดความชื้นและน้ำา เป็น ฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อนได้ต่ำา

Propylene
แก๊สไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (C3) ไม่มีสี ติดไฟได้ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย บางครั้งเรียกว่า  
โพรพีน (Propene) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Refinery grade propylene, Chemical 
grade propylene และ Polymer grade propylene

RAE
Residue Aromatic 
Extract

ผลิตภัณฑ์น้ำามันอะโรเมติกส์ สามารถใช้สำาหรับการผลิตยางรถยนต์ ยางสังเคราะห์  ซึ่งมี 
คุณสมบัติใกล้เคียงกับ TDAE จากนวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน 
ของลูกค้าทุกประเภท ส่งผลให้มี RAE ออกสู่ตลาดถึง 3 เกรด เป็นที่ยอมรับ จากบริษัท 
ชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ

TDAE
Treated Distillate 
Aromatic Extract

ผลิตภัณฑ์น้ำามันอะโรเมติกส์ ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตยางรถยนต์ ยางสังเคราะห์ จาก 
นวัตกรรมไออาร์พีซี สามารถผลิตสารอะโรเมติกส์ที่มีค่า PCA ต่ำากว่าค่ามาตรฐาน สากล  
ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในมนุษย์

ULTRAMO Acetylene Black
ผลิตภัณฑ์ผงคาร์บอน ได้จากการเผาก๊าซอะเซทิลีน มีความละเอียดสูง ใช้ทำาถ่านไฟฉาย และ 
ผสมในยางรถยนต์ หมึกพิมพ์ ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

Bivalves Settlement 
Resistance HDPE  
Pipe  Grade/
Marine Pipe

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดท่อสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติป้องกันหอย
เจาะ ท่อหรือทำาลายท่อโพลิเอทิลีน ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่น้ำากร่อย

Endurance (Ultra 
High Molecular 
Weight Polyethylene, 
UHMW-PE,)

ผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนชนิดหนึ่งที่มีน้ำาหนักของโมเลกุลสูง เป็นวัตถุทึบแสง 
มีสีขาวขุ่น  ผิวมีลักษณะลื่น ทนทานต่อแรงกระแทก เสียดสี และการกัดกร่อนของสารเคมี

Impact modifier-MBS
ผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมเม็ดพลาสติกที่ต้องการเพิ่ม คุณสมบัต ิ
ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติก

POLIMAXX เครื่องหมายการค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไออาร์พีซี

Polyolefins

เทอร์โมพลาสติกที่ผลิตจากโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ที่เป็นไฮโดรคาร์บอน ไม่อิ่มตัว 
ได้แก่ โพลิเอทิลีนจากเอทิลีน โพลิโพรพิลีนจากโพรพิลีน โพลิไวนิลคลอไรด์จาก ไวนิลคลอไรด์  
โพลิสไตรีนจากสไตรีน โพลิไอโซบิวทีน จากไอโซบิวทีน โพลิบิวทีนจาก บิวทีน-1 บิวทีน-2 และ
ไอโซบิวทีน เป็นต้น มีลักษณะเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี มีอุณหภูมิ ในการหลอมเหลว 100-245 
องศาเซลเซียส ใช้ประโยชน์สำาหรับงานทั่วไป ได้แก่  ถุงพลาสติก เส้นใย ท่อประปา ท่อส่งน้ำา 
ท่อน้ำาทิ้ง ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนตู้เย็น ถังน้ำา เครื่องมือแพทย์ โคมไฟ พลิโอเลฟินส์ จึงเป็นต้น 
ลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ ที่เกิดจาก กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน หรือการนำาโมโนเมอร์ 
ของโอเลฟินส์มาต่อกันจนเป็นโพลิเมอร์

UHV
Upstream Project 
for Hygiene & Value 
Added Products

โครงการเพิ่มกำาลังการผลิตสายผลิตภัณฑ์โพรพิลีน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทาง การ
แข่งขันให้กับธุรกิจปิโตรเลียมและต่อยอดเพิ่มสัดส่วนในธุรกิจปิโตรเคมีและ ผลิตภัณฑ์พิเศษ
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