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นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการบร�ษัท

04

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ
ประชาชนชาวไทย จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 
13 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัทไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ทุกคน ได้ถวายความ
จงรักภักดีและความอาลัยถึงพระองค์ท่าน และดำาเนิน
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายกิจกรรม 
ในชื่อ “ไออาร์พีซี ร่วมใจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรม 
ทำาดีถวายพ่อ” เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาทีส่ดุมิได้ พรอ้มตัง้ม่ันทีจ่ะสบืสานพระราชปณธิาน และ
น้อมนำาแนวทางตามพระราชดำาริมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ  
ให้สมดังเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
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05รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สำาหรบั บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ปี 2559 เป็นอีกปีหนึง่ 
ที่บริษัทประสบความสำาเร็จต่อเนื่องจากปี 2558 มีกำาไรสุทธิ
จำานวน 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปี 2558  
ที่มีกำาไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท โครงการ EVEREST ซ่ึง
เป็นโครงการตามกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในทุกด้าน ที่ต้องใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กร
และดำาเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำาระดับโลก 
ตอ่เนือ่งมาจากปี 2558 สามารถทำากำาไรได้ถงึ 2,311 ลา้นบาท  
 
เป็นนิมิตหมายอันดีว่าขึ้นศักราชใหม่ ปีที่ 11 ของบริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้เดินทางเติบโต 
มาถึงจุดที่สามารถทำากำาไรได้ต่อเน่ือง และมีพัฒนาการ 
ที่ก้าวกระโดดในเรื่องสำาคัญ ทั้ง ประสิทธิภาพการผลิต  
การตลาด นวตักรรมและการวจิยัพัฒนา การสร้างมูลคา่เพิม่ 
การสร้างสมองค์ความรู้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของฝา่ยจัดการอยา่งเตม็ที ่เพ่ือใหง้านสำาเรจ็ลลุว่งบนพ้ืนฐาน 
ของความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ความโปร่งใส และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของ
วัฒนธรรมองค์กร จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับ
การมองหาช่องว่างที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก บริษัทฯ  
ได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กรใหม่ที่เรียกว่า i SPIRIT  
ในปี 2558 และเมื่อปลายปี 2559 ได้เริ่มสร้าง DNA ใหม่
ในตัวพนักงานแต่ละคนเพ่ือปิดช่องว่างของพฤติกรรม 
อันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การทำางานอยา่งมีประสทิธภิาพสงูสดุ 
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน อันจะนำาพาบริษัทฯ
ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ปฏิบตัหินา้ที ่
ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการอย่างเต็มที่  
กรรมการทุกท่านได้ใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ 
และความชำานาญของแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลาย 
เพียงพอ และครบถ้วน ในการร่วมกันกำาหนดทิศทาง 
กลยุทธ์ และการพิจารณาตัดสินประเด็นทางธุรกิจต่างๆ 
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำาคัญ 

ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และต่อต้าน 
การทุจริตติดสินบน เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป็นบริษัทมหาชนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดอยู่ใน SET Sustainability Investment หลักทรัพย์ 
เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มการจัดอันดับในปี 2558  
ต่อเนื่องถึง 2559 และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 
ประจำาปี 2559 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นอกจากนั้น  
ยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐและให้ความร่วมมือ 
ในการดำาเนินงานเพ่ือประเทศชาติ อาทิ โครงการประชารัฐ 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ 35 % เพ่ือให้ 
ยางธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
เป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้น เป็นต้น 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน  
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ผลตอบแทนตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และประเทศชาติไดอ้ย่างแนน่อน
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หมายเหตุ :
(1) รายได�จากการขาย ประกอบด�วย ธุรกิจป�โตรเลียม, ธุรกิจป�โตรเคมี, ธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค, ค�าบร�การถังบรรจุผลิตภัณฑ� ค�าบร�การท�าเร�อ และอ่ืนๆ 
(2) รายได�จากการขายสุทธ� ประกอบด�วย ธุรกิจป�โตรเลียม (ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต), ธุรกิจป�โตรเคมี และ ธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
(4) หนี้สินสุทธ� หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เง�นสดและเง�นลงทุนชั�วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ� 2560 อนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานป� 2559 ในอัตราหุ�นละ 0.23 บาทต�อหุ�น
     ทั�งนี้ การอนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวจะนำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติต�อไป

ฐานะการเง�น

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

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย (1)

รายได�จากการขายสุทธ� (2)

ต�นทุนขาย
กำไรขั�นต�น
EBITDA (3)

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย
อัตรากำไรสุทธ�ต�อรายได�จากการขาย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น
อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)
อัตราส�วนหนี้สินสุทธ�ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) (4)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล
เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท)
มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)
กำไรสุทธ�ต�อหุ�น (บาท)

2557

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

N/A

 0.08

 3.32

 (0.26)

2558

  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

48%

0.22

 3.71

 0.46

2559

  39,848
 172,378

 52,429

 91,373

 81,005

 20,475

 20,434

 185,041

 168,349

 164,900

 20,140

 17,430

 9,721

9.42%

5.25%

5.79%

12.41%

 0.76

0.75

48%
 (5) 0.23

 3.96

 0.48

(หน�วย : ล�านบาท)

168,349 168,349 113,152 52,115

06

จุดเด่นการดำาเนินงาน
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07รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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บร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563
Leading Integrated Petrochemical Complex
in Asia by 2020
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พันธกิจ

ค�านิยม



09รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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BOARD
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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



นายทรงภพ พลจันทร�
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวร�น่วดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการ

นายอนุสรณ� แสงนิ�มนวล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายประมวล จันทร�พงษ�
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

พลเอก เทพพงศ� ทิพยจันทร�
กรรมการอิสระ

นายณัฐชาติ จารุจ�นดา
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง 

นายสมนึก บำรุงสาลี
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

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

นายชวลิต พันธ�ทอง
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

แถวยืน :

แถวนั�ง :
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คณะกรรมการบริษัท



นายทรงภพ พลจันทร�
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวร�น่วดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการ

นายอนุสรณ� แสงนิ�มนวล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายประมวล จันทร�พงษ�
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

พลเอก เทพพงศ� ทิพยจันทร�
กรรมการอิสระ

นายณัฐชาติ จารุจ�นดา
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง 

นายสมนึก บำรุงสาลี
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

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

นายชวลิต พันธ�ทอง
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

แถวยืน :

แถวนั�ง :

11รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 
ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	เกียรตินิยมอันดับหน่ึง	

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

สหรัฐอเมริกา
•	หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)	รุ่นที่	7		

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	หลักสูตร	Program	for	Global	Leadership	(PGL),	Class	3,	

Harvard	Business	School,	USA
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	6	สถาบันวิทยาการ	

ตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		

รุ่นท่ี	22	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบ	
ประชาธิปไตยสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	10		
สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร	
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	7		
สถาบันพระปกเกล้า

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

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

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	 900	หุ้น	คิดเป็น	0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ก.ย.	2557	-	ก.ย.	2558	 ประธานกรรมการ		

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)

•	ม.ค.	2553	-	เม.ย.	2555	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน	
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	โซลูช่ันส์	จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

•	ก.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/	
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)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ก.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

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

•	พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ	
คณะกรรมการพัฒนา	
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ของประเทศ	(กพข.)

•	พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ		
คณะกรรมาธิการพลังงาน	
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



13รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	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	(PDI)	
รุ่นท่ี	1	สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ต.ค.	2557	-	เม.ย.	2558	 กรรมการบริหารความเส่ียง	

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

กำาหนดค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2555	 กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	สถาบันพระปกเกล้า
•	 ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	2558
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ		

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
•	 ปัจจุบัน	 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ		

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา	
ระบบราชการ

•	 ปัจจุบัน	 กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน		
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	
ข้ันพ้ืนฐาน

•	 ปัจจุบัน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายทรงภพ พลจันทร์
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ธรณีวิทยา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	Ph.D.	(Petroleum	Geology),	Royal	Holloway	and	Bedford		

New	College,	University	of	London,	UK
•	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)		

รุ่นที่	3	วิทยาลัยยุติธรรมการปกครอง
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	2	

สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	50		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	Advanced	Executive	Program,	Kellogg	School	of		

Management,	Northwestern	University,	USA
•	ASEAN	Executive	Program,	New	York,	USA
•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.1)	รุ่นท่ี	42	สำานักงาน	ก.พ.
•	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	Program	(FND)		

รุ่นที่	9/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)		

รุ่นที	่23/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		

Governance	Matters	Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 เม.ย.	2556	-	เม.ย.	2559	กรรมการสรรหาและกำาหนด	

ค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	ก.ค.	2557	-	ก.ย.	2557	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
•	 2553	-	2557	 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ		

กระทรวงพลังงาน
ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ก.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
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นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 62 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	Ph.D.	(Chemical	Engineering),	Monash	University,		

Melbourne,	Australia
•	M.Eng.	(Environmental	Engineering),	Asian	Institute		

of	Technology	(AIT)
•	 วทิยาศาสตรบัณฑิต	(เคมีวิศวกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		

รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	10		

สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	ประกาศนียบัตรข้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		

(ปรม.)	รุ่นท่ี	5	สถาบันพระปกเกล้า
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นท่ี	62/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		

รุ่นท่ี	40/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)		

รุ่นที่	22/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	DCP	Refresher	Course	(DCP	RE)	รุ่นท่ี	1/2551	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2556	-	2559	 กรรมการ		

บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จำากัด
•	 2557	-	2558	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
•	 2557	-	2558	 กรรมการ		

บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)
•	 2556	-	2558	 ท่ีปรึกษาอาวุโส		

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด		
(มหาชน)

•	 2548	-	2555	 กรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	
(มหาชน)

•	 2554	-	2555	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	บางจากโซลาร์เอนเนอร์ย่ี		
จำากัด

•	 2554	-	2555	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	อุบล	ไบโอเอทานอล	จำากัด

•	 2551	-	2555	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด

•	2551	-	2554	 ประธาน		
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา	
อย่างยั่งยืน	(TBCSD)

•	 2551	-	2554	 กรรมการ		
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

•	2550	-	2554	 กรรมการ		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ก.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	
บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน		
บริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จำากัด		
(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จำากัด	
(มหาชน)

•	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท		
จำากัด	(มหาชน)

•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	
บริษัท	ขนส่ง	จำากัด

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา	
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



15รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนด 
ในหนังสือรับรอง

อายุ 61 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	Program	for	Global	Leadership	(PGL),		

Harvard	Business	School,	USA
•	Oxford	Energy	Seminar,	UK
•	Break	Through	Program	for	Senior	Executives	(BPSE),		

IMD	Institute,	Switzerland
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		

รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	15		

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		

รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นท่ี	129/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	พ.ค.	2557	-	เม.ย.	2559	ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีที		

เอ็นเนอร์ย่ี	รีซอร์สเซส	จำากัด
•	2556	-	เม.ย.	2559	 กรรมการ		

บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)
•	2556	-	พ.ย.	2558	 กรรมการ		

บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)

•	2556	-	2558	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น	
และก๊าซธรรมชาติ		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

•	2554	-	2556	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

•	2553	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์	
องค์กร	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	18/2518
•	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	รุ่นที่	29/2520
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	54/2554		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ส.ค.	2557	-	พ.ย.	2559	 กรรมการ		

การประปาส่วนภูมิภาค
•	ต.ค.	2558	-	ก.ย.	2559	 แม่ทัพภาคท่ี	1	กองทัพภาคท่ี	1
•	 2557	 แม่ทัพน้อยท่ี	1	กองทัพภาคท่ี	1
•	 2556	 รองแม่ทัพภาคท่ี	1	กองทัพภาคท่ี	1
•	 2554		 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี	2		

รักษาพระองค์

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ก.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
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นายประมวล จันทร์พงษ์
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 61 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	(ไฟฟ้ากำาลัง)		

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
•	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	Certificate	of	Rational	Use	of	Energy	

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)
•	สามัญวิศวกร	สฟก.	1094
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน		

และการเมือง	(วปม.)	รุ่นที่	6	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(ผู้นำาวิสัยทัศน์	รุ่นท่ี	45)		

วิทยาลัยนักบริหาร	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน		
สำานักงาน	ก.พ.

•	หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง	รุ่นที่	2		
กระทรวงพลังงาน

•	หลักสูตรการบริหารงานสำาหรับนักบริหารระดับกลาง	
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ก.ค.	2557	-	ก.ย.	2559	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
•	 2556	-	2557	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	

และอนุรักษ์พลังงาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	โรงเรียนเตรียมทหาร
•	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
•	หลักสูตรหลักประจำา	ชุดท่ี	68/2532	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	40/2541	

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		

รุ่นที่	24/2554	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2559												 รองเสนาธิการทหารบก
•	 2555	 เจ้ากรมยุทธการทหารบก

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 เสนาธิการทหารบก	กองทัพบก
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายสมนึก บำารุงสาลี
กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	2/2551		

สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	65/2552	

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	2	(นบส.)	รุ่นที่	5/2556	

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		

รุ่นที่	5/2557	สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)		

รุ่นที่	20/2558	วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับ	

นักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นท่ี	16/2555	สถาบันพระปกเกล้า
•	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นที	่229/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ก.ค.	2557	-	ก.ย.	2559		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
•	2556	-	2557		 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	

กระทรวงพลังงาน
•	2554	-	2556	 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	

กระทรวงพลังงาน
•	2549	-	2554	 ผู้อำานวยการสำานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ำามัน	กรมธุรกิจพลังงาน
ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน

นายชวลิต พันธ์ทอง
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนด 
ในหนังสือรับรอง

อายุ 60 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคร่ืองกล)		

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	MBA,	Central	Missouri	State	University,	USA
•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)		

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 PTT:	GE	Executive	Leadership	Program,	GE	Croton	Ville,	USA
•	 Nida:	Wharton	Executive	Leadership	Program	2009,	

The	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นท่ี	18	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นท่ี	177/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2556	-	พ.ย.	2558	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จำากัด
•	 2556	-	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

หน่วยธุรกิจน้ำามัน		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

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

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

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

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่าตอบแทน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด
•	 ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ย่ี		
จำากัด	(มหาชน)

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

•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์		
ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
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นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มี
อำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 56 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	รุ่นที่	1		

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
•	วิทยาลัยการทัพอากาศ	(วทอ.)	รุ่นที่	35/2549
•	หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)	รุ่นที่	20		

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย

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

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

•	หลักสูตร	Leadership	Excellence	through	Awareness		
and	Practice	(LEAP)	สถาบัน	INSEAD	ประเทศสิงคโปร	์
และประเทศฝรั่งเศส

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

•	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	57/2557		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
รุ่นที่	7/2558	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปี	2558		
โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

•	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรฐกิจสาธารณะ	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	รุ่นท่ี	10	สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)		
รุ่นที	่85/2550	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

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

•	หลักสูตร	Charted	Director	Class	(CDC)	รุ่นที่	11/2558	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	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	-	ก.ย.	2557			กรรมการ		
บริษัท	ระยองอะเซททีลีน	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		
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ	
บริหารจัดการทรัพย์สิน		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

•	ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ	
ปิโตรเลียมขั้นปลาย		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

•	พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์		
จำากัด
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นท่ี	1/2553		
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•	หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)		
รุ่นที่	9/2555	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•	ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		
(ปรม.)	รุ่นที่	12/2556	สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร	
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	14		
สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นท่ี	7/2547		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	45/2547		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที	่5/2559		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 25,000	หุ้น
	 	 (ตนเอง				5,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00002%)
	 	 (คู่สมรส		20,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00010%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 เม.ย.	2558	-	พ.ค.	2559	กรรมการตรวจสอบและ	

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร		
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

•	ก.ย.	2557	-	พ.ค.	2559	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร		
บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)

•	ก.ย.	2557	-	พ.ค.	2559	 กรรมการ		
บริษัท	เดอะเครนเซอร์วิส	จำากัด

•	ก.ย.	2557	-	พ.ค.	2559	กรรมการ		
บริษัท	เดอะเครนแหลมฉบัง	จำากัด

•	ก.ย.	2557	-	พ.ค.	2559	กรรมการ		
บริษัท	เดอะเครนระยอง	จำากัด

•	ก.ย.	2557	-	พ.ค.	2559	กรรมการ		
บริษัท	เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท์	จำากัด

•	2551	-	2558	 กรรมการ		
บริษัท	ดีแลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด

•	2557	 รองประธานกรรมการ	
บริษัท	ซี๊ด	เอ็มคอท	จำากัด

•	2556	-	2557	 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
ด้านการเงิน	(CFO)		
บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)

•	2551	-	2557	 กรรมการอิสระและ	
กรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)

•	2552	-	2556	 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน	(CFO)		
บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)		
(เทียบเท่ารองกรรมการ
ผู้อำานวยการใหญ่)

•	 2554	-	2555	 กรรมการ		
บริษัท	ทรูวิชั่น	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ก.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	มิ.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)

•	 เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและ	
กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง		
จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	พ.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

•	ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
ธนาคารออมสิน
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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Economics/Policy	Economics,	University	of		

Illinois	at	Urbana-Champaign,	USA
•	 ปริญญาเอก	Economics/Macroeconomics	and	International	

Finance,	Claremont	Graduate	University,	USA
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและ	

กฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	9/2554		
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า

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

•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market		
Intermediaries	(CGI)	รุ่นที่	4/2558		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance		
Committee	(RNG)	รุ่นที่	8/2559		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	-	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 พ.ย.	2557	-	ก.ย.	2558		ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	
กระทรวงการคลัง

•	 พ.ย.	2555	-	พ.ย.	2557	 รองผู้อำานวยการ	
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง		
กระทรวงการคลัง

•	 ก.ย.	2553	-	พ.ย.	2555	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง)	
ประจำาสหราชอาณาจักรและยุโรป

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

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

•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทน	
และบรรษัทภิบาล		
ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ต.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ	
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(M.B.A)	University	of	California	at		

Berkeley,	USA
•	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(L.L.M.)	Harvard	Law	School,		

Cambridge,	Massachusetts,	USA
•	 เนติบัณฑิตไทย	(นบท.)	สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นท่ี	15		

วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ	
ศาลยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม

•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		
รุ่นที่	25	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	5	สำานักงานคณะกรรมการ	
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•	 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นท่ี	2	สถาบันพระปกเกล้า
•	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นที	่127/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2555	-	2557	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
•	2555	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม/	

รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
•	 2552	-	2554	 รองผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม		

กระทรวงยุติธรรม
ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/อนุกรรมการกล่ันกรอง/	
ประธานอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย		
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

•	 ก.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ	
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม		
บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด

•	 2557	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิอัศนี	พลจันทร
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิคนไทยพลัดถ่ิน
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิสตรีเพ่ือสันติภาพ



21รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)		

สาขาวิศวกรรมเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)		

รุ่นท่ี	3/2552	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	16/2556		

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		

รุ่นที่	26/2556	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		

รุ่นท่ี	6/2558	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นท่ี	15/2555		
สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
รุ่นที	่132/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)		
รุ่นที	่38/2555	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	&		
Risk	Management	(MIR)	รุ่นที่	12/2555		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 8,000,000	หุ้น	คิดเป็น	0.03915%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ส.ค.	2557	-	ก.ค.	2559	 ประธานกรรมการ		

บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด
•	พ.ย.	2556	-	มิ.ย.	2558	 กรรมการ		

บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์		
มาร์เก็ตต้ิง	จำากัด

•	ม.ค.	2555	-	ต.ค.	2556	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนช่ันแนล		
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)

•	 มี.ค.	2552	-	ต.ค.	2556	 กรรมการ		
บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง		
จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

•	ต.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ย่ี	โซลูช่ันส์		
จำากัด

•	 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	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

•	พ.ย.	2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล		
จำากัด

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

ผู�ถือหุ�น

กรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

สำนักกิจการองค�กร

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายบัญชี
และการเง�น

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั�น

สำนักบร�หารความยั�งยืน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาโพลิเมอร�

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�ครบวงจร

ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�
และห�องปฏิบัติการ

ฝ�ายกฎหมาย

  
• ฝ�ายโพลีโอเลฟ�นส�
• ฝ�ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
• ฝ�ายโอเลฟ�นส�
• ฝ�ายโรงกลั�น
• ฝ�ายน�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
• ฝ�ายอาร�ดีซีซี
 

• ฝ�ายตรวจสอบและความเชื่อมั�นโรงงาน
• ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 1
• ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
• ฝ�ายว�ศวกรรม

• ฝ�ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
• ฝ�ายโรงไฟฟ�า
• ฝ�ายแท�งค�ฟาร�ม
• ฝ�ายปฏิบัติการท�าเร�อ
• ฝ�ายเทคโนโลยี
• ฝ�ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศและบร�หารคุณภาพองค�กร 

• ฝ�ายขายธุรกิจป�โตรเคมี
• ฝ�ายการตลาดธุรกิจป�โตรเคมี
• ฝ�ายธุรกิจป�โตรเลียม
• ฝ�ายธุรกิจท�าเร�อและทรัพย�สิน
• ฝ�ายวางแผนการผลิต
• ฝ�ายบร�หารแผนการผลิต
• ฝ�ายจัดหาและค�าวัตถุดิบ

สายงานทรัพยากรบุคคล

• ฝ�ายจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
• ฝ�ายส�งเสร�มทรัพยากรบุคคล  
• ฝ�ายพัฒนาองค�กร  

สายงานแผนธุรกิจองค�กร

• ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�  
• ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

• ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมี
 และผลิตภัณฑ�คุณสมบัติพิเศษ  
• ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียม
 และพลังงาน  

• ฝ�ายบร�หารเง�น
• ฝ�ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
• ฝ�ายบัญชีบร�หารและงบประมาณ
• ฝ�ายบัญชี
• ฝ�ายจัดซ้ือจัดหา

โครงการ EVEREST
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต

 ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซี
 ฝ�ายบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

สายงานปฏิบัติการการผลิต

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560



นายพงศ�ประพันธ� ฐ�ตทว�วัฒน�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั�น

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�์ภูวดล
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายพาณิชยกิจและการตลาด

นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบัญชีและการเง�น

23รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร



นายศิร�เมธ ลี้ภากรณ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ผู�อำนวยการ โครงการ EVEREST

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานแผนธุรกิจองค�กร

นายชลอ ภานุตระกูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายธรรมศักด์ิ ป�ญโญวัฒน�กูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

นายประเวศ อัศวดากร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

นางสาวมนว�ภา จูภิบาล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักกิจการองค�กร/
เลขานุการบร�ษัท

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานปฏิบัติการผลิต

นายว�ชิต นิตยานนท�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นางสาวอรพินท� เกตุรัตนกุล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักบร�หารความยั�งยืน

นายทฤษฎี วัฒนางกูร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
(เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สังกัดกรรมการผู�จัดการใหญ�/
กรรมการผู�จัดการ
บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซี จำกัด

นายไกรสิทธ�์ อนุกูลอุทัยวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานทรัพยากรบุคคล
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นายศิร�เมธ ลี้ภากรณ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ผู�อำนวยการ โครงการ EVEREST

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานแผนธุรกิจองค�กร

นายชลอ ภานุตระกูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายธรรมศักด์ิ ป�ญโญวัฒน�กูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

นายประเวศ อัศวดากร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

นางสาวมนว�ภา จูภิบาล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักกิจการองค�กร/
เลขานุการบร�ษัท

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานปฏิบัติการผลิต

นายว�ชิต นิตยานนท�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นางสาวอรพินท� เกตุรัตนกุล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักบร�หารความยั�งยืน

นายทฤษฎี วัฒนางกูร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
(เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สังกัดกรรมการผู�จัดการใหญ�/
กรรมการผู�จัดการ
บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซี จำกัด

นายไกรสิทธ�์ อนุกูลอุทัยวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานทรัพยากรบุคคล

25รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร 

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัฒน์	สถาบันวิจัยนโยบาย	

เศรษฐกิจการคลัง	ปี	2552
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 364,478	หุ้น	คิดเป็น	0.00178%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายงานปฏิบัติการการกลั่น		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

•	 2556	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานบริหารจัดการทรัพย์สิน/	
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานท่าเรือ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

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

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด

•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	จำากัด

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(รายละเอียดในประวัติกรรมการบริษัท หน้า 23)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

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

รุ่นที่	111/2557	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

รุ่นที่	224/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	311,480	หุ้น
	 	 (ตนเอง	295,580	หุ้น	คิดเป็น	0.00145%)	

(คู่สมรส		15,900	หุ้น	คิดเป็น	0.00008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 ม.ค.	2559	-	ธ.ค.	2559	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานการตลาด		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 ก.พ.	2555	-	ก.ค.	2559	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด
•	 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	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 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
•	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์		

(เอเชีย)	จำากัด	(มหาชน)
•	 ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		

บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	 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)		

รุ่นที่	4/2552	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		

รุ่นท่ี	111/2557	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executive	รุ่นท่ี	1/2557		

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy		

รุ่นท่ี	21/2557	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	

รุ่นท่ี	204/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		

Governance	Matters	Australia
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 82,000	หุ้น
	 	 (ตนเอง	22,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00011%)	

(คู่สมรส	60,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00029%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 ธ.ค.	2558	-	ก.ค.	2559	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด
•	 2553	-	ต.ค.	2558		 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร	

บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จำากัด
ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด
•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด
•	 ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		

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

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

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

บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด

อายุ 54 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
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นายวิชิต นิตยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		

รุ่นที	่91/2554	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)		

รุ่นที	่12/2554	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	 333,394	หุ้น	คิดเป็น	0.00163%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2555	-	2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 ธ.ค.	2555	-	ก.ค.	2559	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

•	ก.พ.	2555	-	ก.ค.	2559	 กรรมการ		
บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำากัด

•	 2553	-	2555	 กรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

•	 ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	เอแอนด์	แอล	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

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานปฏิบัติการผลิต

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 179,351	หุ้น	คิดเป็น	0.00088%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2557	-	2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานเทคโนโลยี	
และปฏิบัติการที่เป็นเลิศ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	2554	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการ	2		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานปฏิบัติการผลิต	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

อายุ 57 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 53 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 10,579	หุ้น	คิดเป็น	0.00005%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2554	-	2555	 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์		

และฝ่ายศูนย์วิเคราะห์	
และห้องปฏิบัติการ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์	1		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายทฤษฎี วัฒนางกูร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
(เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 355,866		หุ้น	คิดเป็น	0.00174%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานปฏิบัติการ	4		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานท่าเรือ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

อายุ 54 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 60 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
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นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้อำานวยการ โครงการ EVEREST

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	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)		

รุ่นท่ี	205/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 143,154	หุ้น
	 	 (ตนเอง	113,292	หุ้น	คิดเป็น	0.00055%)
	 	 (คู่สมรส		29,862	หุ้น	คิดเป็น	0.00015%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ก.พ.	2558	-	ก.พ.	2559	 เลขานุการคณะกรรมการ	

บริหารความเส่ียง		
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	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการกล่ัน	
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการ	โครงการ	EVEREST	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	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

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานแผนธุรกิจองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงินและการตลาด)	

National	University,	San	Diego,	USA
•	 Leadership/The	7	HABITS	of	Highly	Effective	People,		

PacRim/FranklinCovey
•	 PTT	HBS	Leadership	Development	Program,	Class	1,		

Harvard	Business	School,	India	&	China
•	 Refinery	Economics,	Solomon	Associates,	Singapore
•	 IRPC	Middle	Management	Leadership	Development	

Program	Wave,	Class	1
•	 Advance	Price	Risk	Management,	Invincible	Energy,	

Singapore
•	หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	

Governance	Matters	Australia	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 210,440	หุ้น	คิดเป็น	0.00103%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2556	-	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ/	
รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/	
รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเส่ียง
ราคา	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2555	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/รักษา	
การผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2554	-	2555	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 2553	-	2554	 ผู้จัดการส่วนน้ำามันดิบ	
และวัตถุดิบปิโตรเลียม		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานแผนธุรกิจองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	 ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

อายุ 49 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 50 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายชลอ ภาณุตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการ)		

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	4/2556	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง		
รุ่นท่ี	3/2557	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

•	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง	
รุ่นที่	4	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	หลักสูตร	Direct	Certificate	Program		
รุ่่นท่ี	61/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	Advance	Security	Management	Program	(ASMP)	
Class	4,	The	Association	National	Defense	College		
of	Thailand	under	the	Royal	Patronage	of	His	Majesty		
the	King

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2555	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สำานักวิจัยและพัฒนา		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายประเวศ อัศวดากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหกรรมเคมี)		

มหาวิทยาลัยโตเกียว
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(พลังงานเคมี)		

มหาวิทยาลัยโตเกียว
•	หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	Mini	MBA		

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		

Governance	Matters	Australia
•	หลักสูตร	Project	Investment	&	Feasibility	Studies,		

The	Asia	Business	Forum
•	หลักสูตร	Leadership	Development,	DDI
•	Executive	Development	Program	2010		

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		

รุ่นที่	98/2555	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 278,600	หุ้น
	 	 (ตนเอง	253,600	หุ้น	คิดเป็น	0.00124%)
	 	 (คู่สมรส		25,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00012%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2552	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานพัฒนาธุรกิจ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
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นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	 รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	 1	หุ้น	คิดเป็น	0.00000%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	ต.ค.	2555	-	เม.ย.	2558	 กรรมการ		

บริษัท	ทีพีไอ	อินเตอร์เน็ต		
พอร์ทัล	จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	Mini	MBA		

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตร	The	Manager	รุ่นที่	47		

สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
•	หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,		

Governance	Matters	Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 -	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2557	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายงานบัญชี		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

•	2553	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ	
สำานักตรวจสอบภายใน/	
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

•	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
บริษัท	ระยอง	อะเซททีลีน	จำากัด

อายุ 55 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 50 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558



33รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำานักบริหารความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)		

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วิศวกรรมผังเมือง)		

มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตร	Leadership	Great	Leaders,	Great	Teams,		

Great	Results	By	PacRim
•	Management	Accounting	for	Non-Financial	Executives		

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
•	Air	Emission	Abatement	Technology	for	Petroleum	&		

Petrochemical	industry,	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	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 92,721	หุ้น	คิดเป็น	0.00045%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2555	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายงานคุณภาพ	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	

และทรัพยากรมนุษย์)		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	

ประเภทสามัญ-เครื่องกล	(สก)	สภาวิศวกร
•	หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	

Governance	Matters	Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 64,320	หุ้น	คิดเป็น	0.00031%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	2554	-	2557	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สำานักบริหารเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

•	2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

อายุ 55 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

อายุ 57 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
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นางสาวมนวิภา จูภิบาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร/
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
•	ครุศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษและธุรกิจ)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การสื่อสารทางการเมือง)	

วิทยาลัยสื่อสารทางการเมือง	มหาวิทยาลัยเกริก
•	หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	Fundamental	

Practice	for	Corporate	Secretary		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

•	หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทจดทะเบียน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

•	CGR	workshop:	Enhancing	Good	Corporate	based		
on	CGR	Scorecard

•	หลักสูตร	CSR	Thailand	Conference:	CSR	Roadmap	
for	ASEAN

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

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

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

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

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

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

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

•	หลักสูตร		Anti-Corruption	in	Practice	(ACPC)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การบรรยาย	Tone	of	the	Top	Series	“Clean	Business	
Engagement	with	Public	Sector”	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การบรรยาย	How	can	Corporate	Directors	Help	Nurture	
Social	Enterprise		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การบรรยาย	CG	Forum	สุจริต	ระมัดระวัง	เกราะคุ้มกัน	
กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	การบรรยาย	Tone	at	the	Top	Series	“Operating	
Tranperancy	Business	in	Asia”	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การบรรยาย	Managing	Conflict	in	the	Boardroom		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การบรรยาย	“ทุจริตในองค์กร	ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”		
CG	Forum	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

•	 สัมมนา	National	Dialogue	on	Business	and	Human	Life	(GCNT)
•	สัมมนาหลักสูตร	Sustainable	Brand	2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น	IRPC	:	 	-	หุ้น	คิดเป็น	-%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2557	-	2558	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สำานักกิจการองค์กร		
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

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

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

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

•	2553	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายงานกำากับ	
และสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท	
บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกล่ัน		
จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	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)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
บริษัท	เทคโนโลยี	ไออาร์พีซี	จำากัด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 และดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ	
มีประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจพลังงาน	 ด้านบัญชีการเงิน	 และด้านกฎหมาย	 โดย	ณ	 ปัจจุบันมีนายทรงภพ	 พลจันทร์	 เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายเจษฎา	พรหมจาต	และนางสาวรืน่วดี	สวุรรณมงคล	เป็นกรรมการตรวจสอบ	ในระหวา่งปี	2559		
มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ	 เนื่องจาก	 นายเชิดพงษ์	 สิริวิชช์	 ได้ครบวาระตามเกณฑ์อายุไม่เกิน	 70	 ปี		
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2559	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	8/2559		
วันที่	26	สิงหาคม	2559	ได้มีมติแต่งตั้งนายทรงภพ	พลจันทร์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	บรษิทั	ไออารพี์ซี	จำากดั	(มหาชน)	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(ตลท.)	และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ	รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี	2559	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	12	ครั้ง	โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และ	
ผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง	นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ	
1	ครั้ง	ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้	ดังนี้

1.	 สอบทานรายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและ	
งบการเงินประจำาปี	2559	โดยได้รับคำาชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในสายบัญชีและการเงิน	จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำา	
งบการเงินของบริษัทฯ	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน	
ทางการเงินของไทย	(Thai	Financial	Reporting	Standards	:	TFRS)	ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ระหว่างประเทศ	(International	Financial	Reporting	Standards	:	IFRS)	ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข		
รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	 เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินและระบบ	
การควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินอย่างอิสระ	 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำาคัญและ	
ไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ

2.	 สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	โดยได้สอบทาน
รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ	มีการดำาเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เป็นไปตาม
ธรรมเนยีมปฏบิตัทิางการค้า	และเกดิประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	เป็นสำาคัญ	รวมทัง้การสอบทานกระบวนการรอ้งเรยีนและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ	 เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)	
ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

3.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง	
มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	และจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยง	เพื่อป้องกัน	
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 รวมถึงกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ	 (Key	
Risk	 Indicator	 :	 KRI)	 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	 และกำาหนดมาตรการเพ่ิมเติมสำาหรับตอบสนอง	
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
เพ่ือกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อ	
คณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำาเสมอ	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	
จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	 ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงทำาให้เชื่อได้	
ว่าบริษัทฯ	มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ประจำาปี	2559	เพื่อ
ให้ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ	
เป้าหมายทีก่ำาหนดไว	้ทัง้นี	้หนว่ยงานตรวจสอบภายในจัดใหมี้การประเมินการควบคุมภายใน	โดยใหผู้บ้รหิารประเมินการควบคุมภายใน
โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยงานผู้รับตรวจ	 (Control	 Self-Assessment	 :	 CSA)	 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบ	
การควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏบัิตด้ิานการควบคุมภายในของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Treadway	Commission)	ซ่ึงผลการประเมินพบวา่	บรษิทัฯ	มีระบบการควบคุมภายในทีดี่และเพียงพอกบัการดำาเนนิธรุกจิ	ทำาใหส้ามารถ	
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ซึ่งผลการประเมินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.	 สอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ	 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
ที่มีความเป็นอิสระและมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยกำากับดูแลการดำาเนินงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล		
มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติไว้	 พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน	์
ตอ่การเพ่ิมประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ตดิตามผลการตรวจสอบอยา่งสม่ำาเสมอ	นอกจากนี	้ได้สนบัสนนุใหด้ำาเนนิ
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Control	Monitoring	and	Auditing	System	:	CCMS)		
โดยเป็นการใช้ระบบเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ	 ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดำาเนินการแก้ไขได้ทันที

6.	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับให้บริษัทฯ	 ดำาเนินกิจการต่างๆ	 ให้เป็นไปตาม	
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ	
ส่ิงแวดล้อม	รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ		
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น

7.	 พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ		
โดยระบุเพ่ิมหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการถอดถอนผู้สอบบัญชี	 ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี		
หรอืปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยมิชอบ	ซ่ึงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัปรบัปรงุดังกลา่วได้รบัการอนมัุตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	
ครั้งที่	3/2559	วันที่	15	มีนาคม	2559

8.	 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งต้ัง	และเสนอค่าตอบแทน		
รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	 ความสามารถ	
และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	 เม่ือเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง	 บริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์	 เฮาส์คูเปอร์ส		
เอบีเอเอส	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุปในปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 ได้ให้ข้อคิดเห็นและ	
คำาแนะนำาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 บริษัทฯ	มีการ	
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 การดำาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย	 ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน	
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อให้บริษัทฯ	ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายทรงภพ พลจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คร้ังท่ี	1/2560	วันท่ี	24	มกราคม	2560	โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย		
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและสำานักตรวจสอบภายใน		
รวมทัง้พิจารณาแบบประเมินทีฝ่า่ยบรหิารจัดทำาแล้ว	สรปุได้วา่	จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ	ในด้านตา่งๆ	5	องค์ประกอบ		
คือ	 การควบคุมภายในองค์กร	 การประเมินความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล	 และระบบ	
การติดตาม	 คณะกรรมการเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีบุคลากร	
อยา่งเพียงพอทีจ่ะดำาเนนิการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธภิาพ	รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเรือ่งการตดิตาม	ควบคุม	ดูแลการดำาเนนิงาน	
ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือ	
โดยไม่มีอำานาจ	รวมถงึการทำาธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว	สำาหรบัการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น	คณะกรรมการเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ทัง้นี ้	ในป	ี2559	ทีผ่า่นมา	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดเ้หน็วา่	บรษิทัฯ	มกีารบรหิารจดัการระบบการควบคมุภายในใหเ้ปน็ไปตามกรอบการควบคมุ	
COSO	 (The	Committee	 of	 Sponsoring	Organizations	 of	 the	 Treadway	Commission)	 ในสาระสำาคัญตามองค์ประกอบ	
การควบคุมภายใน	5	ด้าน	ดังน้ี
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีจรรยาบรรณในการดำาเนินงานและกำากับดูแล	
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ	มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม	ดังนี้
•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มีความเป็นอิสระจากฝา่ยบรหิาร	ทำาหนา้ทีก่ำากบัดูแลการดำาเนนิธรุกจิโดยรวม	ใหค้วามเหน็ตอ่ทศิทางกลยทุธ	์
ของบริษัทฯ	 สำาหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำาแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน	 พร้อมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และผลการ	
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ	จะบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้
•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิาร	ได้กำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกจิการท่ีดี	นโยบายการกำากบัดูแลการปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตาม	
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	นโยบายการควบคุมภายใน	และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้	
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน	โดยกำาหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรบัผดิชอบ	
ในการควบคุมภายใน	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำาเสมอ
•	 บรษิทัฯ	ได้มีการทบทวนและปรบัปรงุคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	โดยบรรจนุโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัและมาตรการตา่งๆ		
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 รวมถึงแนวทางการตัดสินใจที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 และการปฏิบัติ	
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
•	 บริษัทฯ	 กำาหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน	 เพ่ือให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ	 มีประสิทธิภาพและ	
ดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท	มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำาคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน
•	 บริษัทฯ	 กำาหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำาแหน่ง	 เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร	 กำาหนดแผนสืบทอด	
ตำาแหน่งงานที่สำาคัญ	 พร้อมท้ังกำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ	 เพ่ือพิจารณาให้รางวัล	
อย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิาร	ใหค้วามสำาคัญในการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือสรา้งความเชือ่ม่ันในการนำาพาองค์กรสูเ่ป้าหมายทัง้ระยะสัน้	
และระยะยาว	 จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Management	 Committee)	 แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ		
และจัดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Steering	Committee:	RMSC)	แต่งตั้งโดยกรรมการ	
ผูจั้ดการใหญ่	เพ่ือกำากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ	ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ	รวมถงึการนำาการบรหิาร	
ความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	โดยมีแนวทางบริหารจัดการ	ดังนี้
•	 บรษิทัฯ	กำาหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรตามกรอบมาตรฐาน	ISO31000-Risk	Management	และ	COSO	Enterprise		
Risk	Management	และกำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือเป็นแนวทางบรหิารจัดการความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การบรรล	ุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
•	 บรษิทัฯ	บรหิารจัดการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	โดยคำานึงถงึการเปล่ียนแปลงทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก	รวมถงึโอกาสทีจ่ะเกดิทจุรติ	
และคอร์รัปชัน	พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง	 เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยง	
และติดตามการดำาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำาทุกเดือน	 โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
•	 บริษัทฯ	ได้นำาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ	(Key	Risk	Indicator:	KRI)	มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	และ
กำาหนดมาตรการเพิ่มเติมสำาหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ	 ได้กำาหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซ่ึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ		
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ดังนี้
•	 บริษัทฯ	 กำาหนดกิจกรรมควบคุมโดยคำานึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี	 อาทิ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่	 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ	
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ การทำาธุรกรรมที่มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และเป็นธรรม		
การอนุมัติธุรกรรมโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นต้น
•	 บรษิทัฯ	กำาหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO27001-Information		
Security	Management	เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ
•	 บริษัทฯ	จัดทำาระเบียบ	นโยบาย	ข้อกำาหนด	และคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจ	หน้าที่ของ	
ผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ	 และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และมีการสอบทาน	
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	นโยบาย	ข้อกำาหนด	และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ
•	 บริษัทฯ	 พัฒนาระบบ	 CCMS	 (Continuous	 Control	 Monitoring	 System)	 สำาหรับกระบวนงานจัดซ้ือจัดจ้างและการจ่าย	
ชำาระเงิน	 เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปรกติของการจัดซ้ือจัดจ้างและการจ่ายชำาระเงินได้อย่างต่อเนื่อง		
มีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร	ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินการ	
อย่างมีประสิทธิผล	โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร	ดังนี้
•	 บริษัทฯ	กำาหนดชั้นความลับของข้อมูล	แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำาคัญและเอกสารควบคุม	รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
ทั้งจากภายในและภายนอก	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าสารสนเทศที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน
•	 บริษัทฯ	 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	 โดยสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับ	
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ
•	 บริษัทฯ	 จัดช่องทางสำาหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง	 ประกอบด้วย	 การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน	
ผ่านกิจกรรม	Town	Hall	การสื่อสารผ่าน	Intranet	ขององค์กร	และการสื่อสารผ่าน	Electronic	mail	
•	 บริษัทฯ	 จัดช่องทางสำาหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง	 เช่น	Website,	 Electronic	 mail,	 Facebook		
ของบริษัทฯ	อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ
•	 บริษัทฯ	จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	(Whistleblower	System)	อย่างชัดเจน	
เพ่ือใหพ้นกังานและบคุคลภายนอกเชือ่ม่ันได้วา่	เรือ่งรอ้งเรยีนจะได้รบัการพิจารณาอยา่งโปรง่ใส	สจุรติ	ยตุธิรรม	และเป็นความลับภายใน
เวลาอันเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน	 พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้
•	 บริษัทฯ	 ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรและประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ	 ผ่านกระบวนการประเมิน	
การควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง	(Control	Self-Assessment)	เป็นประจำาทกุปี	โดยมหีน่วยงานการควบคมุภายในสอบทานความ
เพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว	 พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการกำาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข	 หากพบข้อบกพร่องของ	
การควบคุมภายใน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันท่วงที	 รวมถึง
กระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า	การปรับปรุงแก้ไขได้ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิผลและแล้วเสร็จตามที่กำาหนดไว้	
•	 หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ	 ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงแผนการตรวจสอบเป็นไปตาม
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และความเสี่ยงที่สำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	 โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง	 และรายงานผลการตรวจสอบและ	
ผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี	2559	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	(1)	นายวุฒิสาร	ตันไชย	
กรรมการอิสระ	ทำาหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		(2)	นายสมนึก	บำารุงสาลี	กรรมการ	และ	(3)	นาย
ชวลิต	พันธ์ทอง	กรรมการ	ทำาหน้าที่กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 	มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำานวน	5	ครั้ง	 คณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	อยา่งครบถว้น	
โปร่งใส	และดำาเนินงานด้วยความตระหนักถึงการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น	ซึ่งต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ	อย่างเป็นธรรมเสมอมา
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ได้พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานในปี	 2559	 ให้รัดกุม	 ครบถ้วน	 และใช้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่หลากหลายในทุกมิติมากขึ้น	ทั้งในภารกิจของการสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	และ
การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้แสดงแนวคิด	
กระบวนการพิจารณา	ข้อคิดเห็น	และข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อย่างชัดเจน	เป็น
รปูธรรม	สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	พิจารณาเหน็ชอบวาระตา่ง	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ	
ดังจดหมายข่าวที่นำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดทั้งปี
สำาหรบัการสรรหาบคุลากรเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทันัน้	นอกเหนอืจากการสรรหาด้วยกระบวนการและเกณฑก์ารพิจารณาทีก่ำาหนด
ไวใ้นกฎบตัรอยา่งครบถว้น	ดังปรากฏในหมวดโครงสรา้งการจัดการหนา้	80	แล้ว		คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนยงัได้
พิจารณาโดยละเอียดถงึความสามารถของบคุลากรทีต่อบสนองตอ่กลยทุธท์างธรุกิจของบรษิทัฯ	การเป็นผูท้ีมี่ประสบการณแ์ละได้รบัการ
ยอมรบัในเรือ่งธรรมาภิบาลอยา่งเด่นชดั	พิจารณาจากผลการทำางานและบทบาทในอดีตทีส่ามารถสรา้งความเชือ่ม่ันใหผู้ท้ีมี่สว่นได้เสยี	
และการมีคุณสมบัตเิป็น	Director	Pool	ของกระทรวงการคลัง	รวมถงึการสรรหากรรมการทีมี่คุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระเพ่ือใหอ้งค์
คณะของกรรมการบรษิทัฯ	มีสดัสว่นจำานวนกรรมการอิสระทีเ่หมาะสม	เป็นตน้		ทา่นผูถ้อืหุน้จะเหน็ได้วา่	ในปี	2559	คณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	ทกุทา่นได้ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถและได้ชว่ยกนักำากบัดูแลจนบรษิทัฯ	ประสบความสำาเรจ็ตามเป้าประสงค์	
ทั้งด้านผลประกอบการและการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและความยั่งยืน
ในภารกจิการพจิารณาองคป์ระกอบและเป้าหมายการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำาปี	2559	และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำาปี	2560	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพ่ือพิจารณาอนมัุต	ิคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ใชปั้จจัยในการพิจารณารอบด้านด้วยความเป็นธรรม	ในการ
กำาหนดองค์ประกอบและสรุปประเมินผล	ทั้งจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป้าหมายขององค์กร	(Corporate	KPI)	ปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน	ภาพลักษณ์ขององค์กร	และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	ด้วยการปฏิบัติที่โปร่งใสและ
สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง	เป็นต้น
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการชดุยอ่ย	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้นำาเสนออัตรา
ค่าตอบแทนเดิมซ่ึงผู้ถือหุ้นกำาหนดไว้ตั้งแต่ปี	 2549	 และยังไม่มีการเสนอเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน	 รวมถึงการเสนอโบนัส
กรรมการก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	 โดยเปรียบเทียบกับอัตราร้อยละของผลกำาไรที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในอดีต	 ควบคู่กับ
อัตราการเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น	 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	 (Dividend	 Yield)	 และผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งในปี	2559	มีผลประเมินสูงกว่าปี	2558
ในปี	 2560	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 มีแผนงานและแนวทางที่จะพัฒนาการดำาเนินงานและการประเมิน
ผลสำาเร็จของงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส	เต็ม
ประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทุกท่าน	อันจะส่งผลถึงการพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	ตลอดไป

(นายวุฒิสาร  ตันไชย)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด	รวมถึง
ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น	ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ	โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย	แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง	กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมี	นายณัฐชาติ	จารุจินดา	เป็นประธานฯ	นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภาศ	และ
นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	เป็นกรรมการ	ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการบริหารความเสี่ยง	โดยตลอดปี	2559	ที่ผ่านมา	ได้มีการประชุมรวม	5	ครั้ง	สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	ดังนี้

1.	 กำากับดูแล	 และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การระบุ	 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
การกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	 พร้อมทั้งติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง	 เป็นประจำาทุก	 ไตรมาส	
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

2.	 ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งองค์กร	ตอ่คณะกรรมการขบัเคลือ่นการบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านห่วงโช่อุปทานและการเงิน	เพื่อนำาไปดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	 พิจารณาและให้ความเห็น		สำาหรับรายการความเสี่ยงระดับองค์กรประจำาปี	2560	ก่อนการนำาเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย
ขององค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4.	 สอบทานกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการลงทุนที่มี	
นัยสำาคัญของบริษัทฯ

5.	 สอบทานตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงานระดับองค์กรประจำาปี	2560	(Corporate	KPI)	กอ่นนำาเขา้พิจารณาอนุมัตติอ่คณะกรรมการ	
บริษัทฯ			

6.	 รายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งให	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้รบัทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ	รอบคอบ	และครบถ้วน	เต็มกำาลังความ
รู้ความสามารถ	ด้วยความเป็นอิสระและสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ	อย่างเหมาะสม

(นายณัฐชาติ จารุจินดา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 	 เพ่ือพิจารณาเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และกำากับดูแล	ติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือเป็น
องค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้	สร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	รวมท้ังช่วยส่งเสริมภารกิจและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในเร่ืองการกำากับกิจการท่ีดี	และการต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตติดสินบน		
ในปี	2559	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ได้กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการดำาเนินการตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ประจำา
ปี	2559	อย่างครบถ้วน		อันเป็นเส้นทางเดิน	(Roadmap)	สู่เป้าหมายระยะยาวท่ีบริษัทฯ	วางไว้ในการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกท่ีดี	
(Good	Corporate	Citizenship)	โดยมีรายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดีหน้า	42	สรุปแนวทางการพัฒนาท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

1.	 การดูแลรักษาสิทธิผู้ถือหุ้น	 และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	 โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการ
ประชุมและรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้า

2.	 การวางแผน	 การกำาหนดกลยุทธ์	 และกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้		
โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสประจำาปี	2559	จากสำานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

3.	 การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้	 ความเข้าใจด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 อาทิ	 การอบรม	
เร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันในหัวข้อ	การใช้ดุลยพินิจในการทำางานภายใต้จริยธรรม	เป็นต้น	

4.	 การดำาเนินโครงการ	 และกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานตามแนวนโยบายของคณะ	
กรรมการบริษัทฯ	ท่ีส่งต่อไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่เพ่ือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	(Tone	at	the	Top)	เช่น	โครงการ	IRPC	CG	DAY

5.	 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการควบคุมและตรวจสอบการดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี	โดยการใช้แนวทาง	GRC	ประสานงานระหว่าง	Governance	Risk	และ	Compliance	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.	 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	(Corruption	Risk)	และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Risk)	พร้อม
กับกำาหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตติดสินบน	เพ่ือประกาศใช้ท้ังองค์กรและบริษัทในเครือ

7.	 การสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ท้ังลูกค้า	 คู่ค้า	 และบริษัทในเครือ	 (IRPC	Anti-Corruption	
Network)

8.	 การสร้างเครือข่าย	 หรือ	 แนวร่วมกับองค์กรธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินบทบาทสมาชิกประชาคมโลกท่ีดี		
อาทิ	UN	Global	Compact	Network	Thailand	(GCNT)

9.	 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	 และดำาเนินการอย่างเป็นธรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและคาดหวังของ	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังปรากฏตาม	
ผลสำารวจ	การประเมินผล	การได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบันช้ันนำาท้ังในและต่างประเทศ	ในระดับสูงสุด	อาทิ		Corporate	
Governance	Report	of	Thai	Listed	companies	(CGR)	ในระดับสูงสุด	5	ตราสัญลักษณ์จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	รางวัล	SET	Sustainability	Awards	2016	ระดับดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Certificate	of	ESG	100		
Company		โดยสถาบันไทยพัฒน์	และการเป็นสมาชิก	Dow	Jones	Sustainability	Index	กลุ่ม	Oil	&	Gas	Refining	and	Maketing	
3	ปีต่อเน่ือง	เป็นต้น
ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทฯ	จะได้รับการยอมรับว่ามีระบบการกำากับดูแลท่ีดีท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลและมีการดำาเนินงานด้านการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึงแล้วก็ตาม	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดียังคงมีความมุ่ง
ม่ันท่ีจะพัฒนาต่อไปเพ่ือให้องค์กรมีการปฏิบัติท่ีเข้มข้นข้ึนเร่ือยๆ	จนถึงข้ันเป็นแบบอย่างท่ีดี	 (Role	Model)	ของการดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 อันจะช่วยสนับสนุนท้ังมาตรฐานบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทย	 การเจริญเติบโตของบริษัทฯ		
การได้รับความเช่ือม่ันจากผู้ถือหุ้น	นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	การเป็นหลักทรัพย์ท่ีเรียกว่าหุ้นย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นดัชนีวัดท่ีประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน	 รวมไปถึงการเจริญก้าวหน้าในทิศทางและเป้าหมายของ	
การเป็นพลเมืองดีของโลกครบทุกมิติในอนาคตอันใกล้น้ี

(นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ ได้รับผล
การประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดเพ่ือ 
ความชัดเจน ดังนี้ 

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2559 จาก
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

2. ได้รบัผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากบัดูแลกจิการ
บรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจำาปี 2559 ระดับ “ดีเลศิ” (5 
ตราสญัลกัษณ)์ จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปี 2559 สถาบัน IOD ได้
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard 

3. ได้รบัผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน
เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. ได้รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed 
Companies 2015/2016” กลุ่มทรัพยากรจากสมาคมนัก
วเิคราะหก์ารลงทนุ (IAA: Investment Analysts Association)

5. ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทุนสมัพันธดี์เด่น 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

6. ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
“Corporate Governance Asia Recognition Awards 
2016: Best Investor Relations by Company” จากนติยสาร 
Corporate Governance Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการ
เปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7. ได้รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock 
Global Award for Excellence in Corporate Governance 
2016” จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศ
อนิเดีย เป็นครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ มีกลไกการกำากับดูแล
กิจการที่ดีที่โดดเด่น

ด้านการบริหารอย่างยั่งยืน
1. ได้รบัการจัดอันดับเป็นสมาชกิของ Dow Jones Sustainability 
 Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Market ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas Refining and Marketing 
ประจำาปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

2. ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบียนด้านความยัง่ยนืดีเด่น SET 
Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3. ได้รบัรางวลัองค์กรลงทนุหรอืสนบัสนนุความยัง่ยนืของไทย  
ประจำาปี 2559 (Thailand Sustainable Investment 2016) 
เพ่ือประกาศเกยีรตคุิณและยกยอ่งบรษิทัจดทะเบยีนทีมี่ความ
โดดเด่นในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืและสนบัสนนุกจิการเพ่ือ
สงัคมใหเ้ป็นแบบอยา่ง จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 
(SET Sustainability Report Award 2016) ระดับดีเด่น  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

• ไดร้บัการรับรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption 
หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรอง
ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กรครบถ้วน และตามเกณฑ์ที่ CAC กำาหนด
ให้มีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
รอการพิจารณาเอกสารเพื่อรับการรับรองการต่ออายุสมาชิก 
CAC โดยได้ยื่นเอกสารตามเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดเม่ือวันที่  
15 ธันวาคม 2559



รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Sustainability Awards 2016) 

43รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 
Company” กลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำาปี 2559 
จากสถาบนัไทยพัฒน ์ในฐานะทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการดำาเนนิ 
ธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental Social and Governance: ESG) หรอืทีเ่รยีกวา่ 
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. ได้รับโล่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นรางวัลจากผลงาน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards) จาก
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สิทธิและจรรยาบรรณ

3. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2016 (AREA Awards 2016) ด้าน Social 
Empowerment จากโครงการลำาไทรโยงโมเดล (Sustainable 
Drought Solving) จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

4. ได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for 
Corporate Social Responsibility 2016 จากสถาบัน 
Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ 
เป็นองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิ การกำากบัดูแล 
กิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
โดยรวม มีคุณธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ ปราศจากการคอรร์ปัชนั 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายด้าน
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะใชห้ลักสำาคัญในการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ 
Creation of Long Term Value, Responsibility, Equitable 
Treatment, Accountability, Transparency, Ethics เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความทุม่เท
และรบัผดิชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบง่บทบาทหนา้ที่
ระหวา่งประธานกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
นโยบาย และแผนงานทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ และมีการทบทวน
เป็นประจำาปีทกุปี โดยพิจารณาถงึปัจจัยเสีย่งและวางแนวทาง
การบรหิารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม รวมทัง้ตอ้งดำาเนนิการ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันและกลไกสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในการปฏิบตังิาน และเป็นหลักปฏิบตัขิองบรษิทัฯ ใหเ้กดิเป็น
วฒันธรรมทีดี่ขององค์กร รวมทัง้ป้องกนัปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เกิด
ความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
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5. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูน้ำาในเรือ่งจรยิธรรม เป็นตวัอยา่ง 
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรอง
งานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งจัดใหมี้การประเมินผลตนเอง
และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบและปรบัปรงุพัฒนาการปฏิบตัหินา้ที ่รวมทัง้ใหมี้การ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม อย่างน้อย 
ทุก 3 ปี
8. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพิ้จารณากำาหนดจรรยาบรรณ
ของบรษิทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถงึ
ลกูจา้งทกุคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัคิวบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผย
สารสนเทศเพ่ือใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ใน
เรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน
สื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบ 
ในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน

10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและให้มีการจัดทำา 
แผนสืบทอดตำาแหน่ง เพ่ือให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่
จะเขา้มารบัผดิชอบในตำาแหนง่บรหิารทีส่ำาคัญทกุระดับอยา่ง
เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่ระบบและกระบวนการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน จะช่วยยกระดับความ 
เชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามหลักการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดี โดยยึดตามเกณฑ์ Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies (CGR) ปี 2559 ของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและ Asean CG Scorecard ซ่ึงประกอบด้วย  
5 หมวดหลัก อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งสร้างความ
ม่ันใจวา่สทิธขิองผูถ้อืหุน้จะได้รบัการคุ้มครองอยา่งครบถว้น 
ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ความ
สำาคัญในการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  
และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ถือหุ้นรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เป็นกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหนา้ระหวา่งวนัที ่25 กนัยายน 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เป็นกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการตัง้แตว่นัที ่20 กนัยายน 2559 ถงึ 31 มกราคม 2560 
เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติกำาหนดวัน  
Record Date เป็นวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และให้
รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อ 
สิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 และ 
สทิธริบัเงินปันผลโดยกำาหนดวนัประชมุในวนัศกุรท์ี ่1 เมษายน  
2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับแต่วันที่มีมติกำาหนด 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

• บริษัทฯ จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ 
เอกสารสำาคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
ที่สะดวกไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนที่การเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างสะดวกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน 
เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2559 เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ  
ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (TSD) เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นการ 
ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ่ือมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวัน
ประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ 
รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ 
ขา่วหุน้และหนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post) เป็นเวลาตดิตอ่กนั 
3 วัน ก่อนวันประชุม และสื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียด
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2559 ผา่นวารสารสำาหรบั
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 18/2016 ซึ่งจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับชุดเอกสารนัดประชุม

• คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
กำาหนดรายละเอียดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นเรือ่งๆ อยา่ง
ชดัเจน รวม 8 วาระ (ไม่มีวาระรบัรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงาน 
การประชมุเป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุรายในวนัที ่22 เมษายน 
2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทาน
ความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมและเม่ือครบกำาหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน 
หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุ
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้

- วาระรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558 
และพิจารณาอนมัุตงิบการเงินของบรษิทัฯ ประจำาปี 2558 
โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการ
ดำาเนินงานปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่าย
เงินปันผล และสามารถคงสดัสว่นสภาพคลอ่งทางการเงิน 
ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ โดยระบุ
ประเภทและที่มาของกำาไรสะสมที่นำามาจ่ายปันผลอย่าง
ละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำาหนดวันจ่าย 
เงนิปนัผลพรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
ไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 หน้า 2 

- วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 
ตามวาระ บรษิทัฯ ใหข้อ้มูลกรรมการอยา่งครบถว้น ได้แก ่
ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การ
ทำางาน จำานวนบรษิทัและระยะเวลาทีด่ำารงตำาแหนง่กรรมการ
ของแต่ละคน ที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ 
ผูถ้ือหุน้มีขอ้มลูประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 17-26

- วาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2559 
บริษัทฯ นำาเสนอนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
รายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มี
การให้ค่าตอบแทนอ่ืนหรือการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนใด  
รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 หน้า 6-7

- วาระพิจารณาแตง่ตัง้และกำาหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจำาปี 2559 ระบรุายละเอียดขอ้มูลเกีย่วกบัผูส้อบบญัช ี
ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์
ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชีและ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนทีไ่ม่ใชค่่าสอบบญัช ีและการใหบ้รกิารอ่ืนของ 
ผูส้อบบญัชไีว้อยา่งครบถว้นและชดัเจน รายละเอียดอยูใ่น 
หนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2559 หนา้ 7-8

- วาระพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก 
บรษิทั ไทย เอบเีอส จำากดั ซึง่เป็นธรุกจิในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเชน่เดียวกบับรษิทัฯ มีความเหมาะสมทีจ่ะควบรวม 
กจิการโดยวธิกีารโอนกจิการทัง้หมดทัง้ทรพัยส์นิ หนีส้นิ  
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และพนักงานกลับมาที่บริษัทฯ โดยจะทำาให้โครงสร้าง 
และตน้ทุนการบรหิารจัดการในบรษิทั ไทย เอบเีอส จำากดั 
ลดลง ทำาใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได้อยา่งมีประสทิธภิาพ  
และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด 
จะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการโอน 
กจิการทัง้หมด อาท ิภาษเีงินได้นติบิคุคล ภาษมูีลค่าเพ่ิม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 74(1)(ค) และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
การดำาเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ จัดใหมี้การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 
ถนนพระรามที ่1 เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 ภายใต ้
แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับ
มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพ่ือ 
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
(สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 4

• บรษิทัฯ จัดเตรยีมสถานทีซ่ึ่งผูถ้อืหุน้สามารถเดินทางได้
สะดวก โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ
ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำาทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ  
มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียม 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัด
ใหมี้จุดลงทะเบยีนอยา่งเพียงพอ และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ 
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุได้ลว่งหนา้กอ่นเวลาประชมุมากกว่า 
2 ชั่วโมง ซ่ึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือ 
นัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์
เพ่ืออำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะเพ่ือความ
สมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย และในบริเวณใกล้ห้อง
ประชมุสามัญผูถื้อหุน้บรษิทัฯ ได้จดับอรด์นทิรรศการเกีย่วกบั
แผนงานและการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ ต่างๆ อาทิ 
โครงการ EVEREST เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงกลยุทธ์และ
แผนการพัฒนาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
ชว่ยสรา้งความเชือ่ม่ันและความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทัฯ 
ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการแนะนำาสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกรักโลก IRPC Innovation Product Bazaar 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับ 
ผูบ้รโิภคโดยตรง เชน่ กระเป๋าเดินทางจากผลติภัณฑ ์Green 
ABS ทีใ่ชย้างพาราธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบในเม็ดพลาสตกิ 
หรือกล่องพลาสติกท่ีใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสม 
ใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
การประชมุจึงเริม่ขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนด โดยประธานกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการ 
ชดุยอ่ยทกุชดุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ พรอ้มทัง้ 
ผูบ้รหิารระดับสงูและเลขานกุารบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุ (มีการ
บนัทกึรายละเอียดทัง้หมดไวใ้นรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
และเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่ 
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 รวม 15 ท่าน 
จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

• บรษิทัฯ จัดใหมี้ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอิสระ จากบรษิทั 
วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด (นางสาวเพียงพนอ 
บุญกล่ำา และคณะ) เพื่อทำาหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น 
ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 
และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 
คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด (PWC) 
และบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงใน
การประชมุผูถ้อืหุน้ซ่ึงทำาหนา้ทีส่งัเกตการณแ์ละเป็นคนกลาง 
ในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปร่ง 
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนจาก 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

• กอ่นเขา้สูว่าระการประชมุประธานทีป่ระชมุได้แจ้งทีป่ระชมุ
รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class 
of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอชือ่
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้อง
ประชมุในวาระนัน้ มีกรรมการทีมี่สว่นได้เสยีรวม 4 ราย ได้แก ่
นายประมวล จันทร์พงษ์ นายชวลิต พันธ์ทอง นายทรงภพ  
พลจันทร์ และนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุม
ระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้

• ระหว่างการประชมุ ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทกุรายมีสทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการซักถาม หรอืเสนอความ
คิดเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยจัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอและ 
ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น 
เขา้ใจจนสิน้ขอ้สงสยั และใหมี้การบนัทกึประเด็นคำาถาม คำาตอบ  
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเหน็ไวใ้นรายงานการประชมุเพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทีไ่ม่ได้เขา้ประชมุได้รบัทราบ บรษิทัฯ จดัใหมี้การลงคะแนนเสยีง  
ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบ
ผลของมตแิละการบนัทกึผลคะแนนจากบตัรลงคะแนนโดยใช ้
ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ 
รวดเรว็ มีการแจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอยา่งชดัเจนพรอ้มราย 
ละเอียดจำานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออก 
เสยีงในทกุวาระและแสดงผลบนจอโปรเจค็เตอรเ์พ่ือความชดัเจน

• ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชมุอยา่งเครง่ครดั และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2559 ในแตล่ะวาระทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเวบ็ไซต์
บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในวันประชุม (1 เมษายน 2559) หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม

• คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกรายงาน
การประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม รายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของ 
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ 
ขอ้ซักถามนัน้ๆ และมตทิีป่ระชมุและผลคะแนนในแตล่ะวาระ 
พรอ้มทัง้รายละเอียดคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และ
งดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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• บรษิทัฯ เปิดเผยรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 
2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ในวนัที ่12 เมษายน 2559 (12 วนั หลังวนั
ประชมุ) และจดัทำาวารสารสำาหรบัผูถ้อืหุน้ IRPC Newsletter 
ฉบบัพิเศษ ที ่20/2016 ซ่ึงจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทางไปรษณยี ์
วันที่ 20 เมษายน 2559 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข
หรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2559 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดขอแก้ไขถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บรษิทัฯ ยดึหลกัการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 
และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการ
ดำาเนินการในปี 2559 ดังนี้
• บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One 
Class of Share)
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้น 
รายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอ 
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25  
กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลัก
เกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนทีช่ดัเจนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
• บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน 
ประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (11 มีนาคม 2559)
• บรษิทัฯ อำานวยความสะดวกในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถ
เขา้รว่มประชมุได้ โดยการสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้แบบ ก. และ
แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร
และหลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำา ขั้นตอนในการมอบฉันทะ 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่
เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบาย
ไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำาหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยากต่อ 
การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อ 
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเป็น 
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำานวน 3 ท่าน 

ได้แก่ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 2) นายวุฒิสาร ตันไชย  
3) นายวัชรกิติ วัชโรทัย
• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และ 
หลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตาม 
เกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ 
มีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ 
และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน 
การถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย จดัสง่รายงานดังกลา่วให้
กรรมการรบัทราบเป็นประจำาทกุครัง้ โดยในปีที ่2559 กรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือน
โดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
• บริษัทฯ จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของกรรมการและผู้บริหาร และกำาหนดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและคณะกรรมการกำากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน  
และได้นำาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทราบเป็นประจำาทกุเดือน บรษิทัฯ ไม่เคยได้รบัการเตอืนในเรือ่ง
ดงักล่าวจากหน่วยงานกำากับดูแล ในปี 2559 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ถอืครองหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ รวมกนัไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 25 
ของหุน้ทีอ่อกและชำาระแล้วโดยถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 0.05115 
(ณ 31 ธันวาคม 2559) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
• เม่ือมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำาแหน่งใหม่ใดๆ ของ 
กรรมการบรษิทัฯ ได้นำาเสนอขอ้มูลการเปลีย่นแปลงให ้ก.ล.ต. 
ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ
• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำารายการที่เกี่ยวโยง
กัน รายการระหว่างกัน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวที่มิใช่ธุรกิจปกติและ 
มีการจัดซ้ือจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาเพ่ือความโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ทกุฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามขอ้
กำาหนดของ ตลท. อยา่งโปรง่ใสในรายงานทางการเงินประจำาปี
• บรษิทัฯ ไม่มีการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงินกบับรษิทั
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ 
ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

• บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื จัดทำารายงานการเปิดเผยรายการ
ที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 2 นอกเหนือจากการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานของกรรมการและผูบ้รหิารตามเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. กำาหนด 
เพ่ือเป็นการปลูกฝงัจิตสำานกึการปฏบิตังิานด้วยความโปรง่ใส 
ป้องกันการทุจริต และนำาเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำากับกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำาหนด KPI เพื่อให้มีการ
ประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะ 
ได้รบัความคุ้มครองอยา่งเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สว่นได้เสยี 
ภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
บริษัทฯ มุ่งม่ันให้มีการดำาเนินธุรกิจซ่ึงมีผลการดำาเนินงาน
ที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง มีความสามารถในการ
แขง่ขนั โดยคำานึงถงึสภาวะความเสีย่งทีมี่นยัสำาคัญตอ่ธรุกจิใน
ปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือใหเ้กดิการเพ่ิมมูลค่าใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน 
ระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูล 
ใหเ้กดิความโปรง่ใสเป็นธรรม รวมทัง้เสรมิสรา้งความสมัพันธ์
อันดี และมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ผ่าน 
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ 
• การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-Line 
กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้ง 
ผลการดำาเนนิงานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
อย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส
• จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็นประจำา (รายละเอียดในหมวดการ 
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 55)
• จัดกจิกรรมโครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ 
ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
• จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการสร้างจิตสำานึกและ 
การเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยสนับสนุน 
กรวยยางจราจรซึง่ผลติจากเมด็พลาสตกิของ IRPC แบรนด ์
Polimaxx ผสมยางพาราจากธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 
65 : 35 ให้แก่กองบังคับการตำารวจภูธร จังหวัดระยอง  
เพ่ือใช้ในงานจราจรทั่วพ้ืนที่ระยองตามความเหมาะสม 
จำานวน 500 อัน
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เจา้ภาพจดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่5 - 27 มีนาคม 2559 เพ่ือยกระดับ
องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน 
และงานวิจัย ให้ประชาชน เลือกซื้อได้ทั้งอาหารสมองและ
ของกินของใช้สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด

• บริษัทฯ พร้อมตัวแทนจำาหน่ายปิโตรเคมีในประเทศ เข้า
รว่มแสดงสนิค้านวตักรรมด้านพลาสตกิและยางทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก (K Fair 2016) ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 -28 
ตลุาคม 2559 เพ่ือนำาเสนอนวตักรรมและการพัฒนาผลติภัณฑ์
ของบริษัทฯ เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมธุรกิจปิโตรเคมี 

• บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน 
“IRPC Anti-Corruption Network” วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 
ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ) วทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
มาบรรยายเกี่ยวกับคำานิยามของคำาว่า “คอร์รัปชัน” ปัญหา
คอร์รัปชันส่งผลต่อประเทศอย่างไร CAC คืออะไร และ 
ขัน้ตอนในการประกาศเจตนารมณแ์ละการขอเขา้รบัรองสมาชกิ 
CAC และยังมีกิจกรรมระหว่างพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าใน
การกล่าวคำาปฏญิาณตนตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัรว่มกนั นอกจากนี้ 
หลังการสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังให้ 
คำาแนะนำา สนบัสนุน และตดิตามความคืบหนา้ของลูกค้าและ 
คู่ค้าทีส่นใจยืน่ใบสมัครประกาศเจตนารมณแ์ละขอเขา้รบัรอง
สมาชิก

• บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับ
ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งปัจจุบัน
มีบริษัทที่เขียนใบสมัครเพ่ือประกาศเจตนารมณ์และขอเข้า
รับรองสมาชิก CAC จำานวน 25 บริษัท บริษัทฯ มีแผนงาน 
ในการให้คำาแนะนำา ปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ดังกล่าว 
ในการประเมินตนเองเพ่ือใหไ้ด้รบัการรบัรองสมาชกิ CAC ตอ่ไป

คู่ค้า 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติอ่คู่ค้าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุธิรรม
ตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าทีส่จุรติ โปรง่ใส โดยคำานงึถงึ 
ผลประโยชนร์ว่มกนั พัฒนาและรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนืกบั 
คู่ค้า และสรา้งความเชือ่ถอืซ่ึงกันและกนั บรษิทัฯ ยดึถอืปฏบัิติ
ตามระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีการกำาหนดขัน้ตอนและวธิี
ปฏิบตัไิวอ้ยา่งชดัเจน และกำาหนดนโยบายความเป็นเลิศด้าน
การจัดซ้ือ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ 
EVEREST ซ่ึงที่ปรึกษาได้นำาการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
มากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามกฎหมายและเง่ือนไขสัญญาด้วยการจัดซ้ือจัดหาตาม
มาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมชั้นนำา การต่อต้าน
คอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการขึ้นทะเบียน 
คู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List  
และการจัดซ้ือจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ

• จัดกจิกรรมใหค้วามรูน้กัลงทนุโดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บรรยายเจาะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์น้ำามัน เม่ือ 
วันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต

• การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพ่ือเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี

• บริษัทฯ จัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated 
Report) ตามแนวทาง < IR > ซึ่งเป็นแนวคิดการนำาเสนอเน้น
เรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders เป็น
รายงานที่อ่านง่าย เหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้ายหมาย
ในวงกว้าง และนำาเสนอบน Website ของบริษัทฯ 

ลูกค้า/ผู้บริโภค

บรษิทัฯ ถอืว่าความพึงพอใจสงูสดุและความเชือ่ม่ันของลูกค้า
ที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำาคัญอย่างย่ิง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบ 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า 
อย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซ้ือขาย  
ชำาระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซ้ือจนส่งมอบสินค้า 
และมีหนว่ยงานใหค้ำาปรกึษา แนะนำา แกไ้ขปัญหาทางเทคนคิ 
และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอาทิ 

• บริษัทฯ ออกบูธจำาหน่ายสินค้าด้านพลังงาน อุปกรณ์
พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในงานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ซึ่งกระทรวง
พลังงานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
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ระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดหา เชน่ ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), 
Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำาให้คู่ค้าได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน 
และมีการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีดี่กบัคู่ค้า อาทิ

• บรษิทัฯ ได้เชญิคู่ค้ามารว่มกจิกรรม PTT Group CG Day 
2016 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพ่ือขยายผลและเสริมสร้างการ 
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้กดิความสมบรูณต์ลอดหว่งโซ่อุปทาน
และร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

• บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน 
“IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 
2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ

• บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่หรอืโอกาสอ่ืนใดจากกลุม่คู่ค้า รวมทัง้งดการใหข้องขวญั 
กับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพ่ือสอดคล้องและเป็นไปตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้าน 
คอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีจดหมายแจ้งให้คู่ค้า 
ทุกรายทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม 
วา่ด้วยความสมัพันธก์บัคู่แขง่ โดยมีระบบการควบคุมดูแลมิ ให้ 
มีการดำาเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ 
ทำาลายชือ่เสยีงของคู่แขง่หรอืกลา่วหาในทางรา้ยโดยปราศจาก
มูลความจริง 

เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้  
โดยเฉพาะเรือ่งเง่ือนไขค้ำาประกนั การบรหิารเงินทุน และกรณ ี
ที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการ 
ผิดนัดชำาระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าหนี้ 
กำาหนดอย่างเคร่งครัด 

พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คำานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 
พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบ
ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ จึงสง่เสรมิการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการทำางานของพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST  
เพ่ือให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
บริษัทชั้นนำาอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำาหนด 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือรกัษา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส 
ให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าโดยตรงของ 
IRPC แนะนำาสินค้าที่ผลิตจาก 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรักโลก
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พนกังานทีมี่คุณภาพไว้กบัองค์กรในระยะยาว สรา้งวฒันธรรม
และบรรยากาศในการทำางานที่ดี ให้ความสำาคัญกับสิทธิ 
ความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ำางานและอุปกรณใ์น 
การทำางาน และเคารพสทิธสิว่นบคุคลของพนกังาน โดยบรษิทัฯ 
มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

• บรษิทัฯ ปลูกฝงัค่านยิมองค์กร i SPIRIT ซึง่เริม่ดำาเนนิการ 
เมื่อปี 2558 เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนส่วนงานต่างๆ 
ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำาหนด 

• บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการพัฒนา DNA ใหม่ใหพ้นกังานภายใต ้
โครงการ EVEREST โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะขา้มอุปสรรคและ 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้ DNA ใหม่ ได้แก่ 

(1) ทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(2) ทำางานเสมือนเป็นเจ้าของ
(3) เน้นผลลัพธ์
(4) หาทางแก้ไข
(5) ท้าทายการทำางานเดิมทุกวัน
(6) ช่วยเหลือ สนับสนุน
(7) รางวัลขึ้นกับผลงาน
(8) รักษาสัญญา

• บริษัทฯ สำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
อย่างสม่ำาเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำารวจดังกล่าวจะ 
ถูกนำามากำาหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพ่ิม
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้นผ่าน

กิจกรรม แผนงานที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร

• การจดัทำาระบบผลการปฏบิตังิาน (PMS) บรษิทัฯ จดัทำา 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ 
ตัวชี้วัด KPI เพ่ือความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ใน 
การวัดผล กำาหนดโครงสรา้งเงินเดือนเทยีบได้กบัอุตสาหกรรม
เดียวกนัใหส้ามารถรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัฯ มีการกำาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งพนักงานตามผลงาน
อยา่งเป็นธรรม อธบิายได้ และได้ดำาเนนิการออกแบบกำาหนด
ความรู้ความสามารถที่จำาเป็นในตำาแหน่งงาน เพ่ือใช้เป็น 
กรอบในการจัดหลกัสตูรอบรมพัฒนาพนกังานใหมี้คุณสมบตัิ
ตรงตามตำาแหน่งงานนั้น 

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ

- กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร
บุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและ
เข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ  
รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาใหแ้กพ่นกังานผา่น 
“คู่มือการอบรมพัฒนา” เพ่ือเป็นเครือ่งมือและแนวทางใน
การบรหิารจัดการพัฒนา โดยบรษิทัฯ กำาหนดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานหลักสตูรการฝกึอบรมภาคบงัคับ (Training 
Needs) สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ  
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ได้แก ่Management, Safety & Environment, Quality 
& Productivity และ Technical รวมถึงการอบรม
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการ 
จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงาน 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง การวางแผน/การกำาหนดการเติบโตตาม 
สายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 
ได้กำาหนดเป้าหมายจำานวนชัว่โมงการฝกึอบรมเฉลีย่ของ
พนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำาแหน่งงาน ซ่ึงได้มีการ 
เปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน

• การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน

- กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” 
เป็นประจำารายไตรมาสและเม่ือมีเหตุการณ์สำาคัญ
ที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสื่อสารผล 
การดำาเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้
พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี 
VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง 
พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหค้วามสำาคัญดูแลสทิธปิระโยชน์
พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้าง 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับกันทั้ง 
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเรว็ และสนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ ของสหภาพแรงงาน
พนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพ ที่มีอยู่ 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วม
กิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพ่ือเป็น
เกียรติและให้กำาลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและ
เสยีสละใหก้บับรษิทัฯ และปลกูฝงัวฒันธรรมการทำางาน
เพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีเ่ป็นธรรมสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ในระยะยาว โดยมีการตกลงกนัในการกำาหนดตวัชีว้ดัระดับ
องค์กรและในแตล่ะหนว่ยงานและรายบคุคลตัง้แตต่น้ปี 
และประเมินผลการปฏบิตังิานตาม KPI & Competency 
ของพนกังาน และกำาหนดการจ่ายโบนสัผูบ้รหิารระดับสงู
ตามผลงานที่ทำาได้ (Variation Bonus) 

- ปรบัปรงุโครงสรา้งสวสัดิการตา่ง ๆ  เชน่ ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าเชา่บา้น และค่าตา่งจังหวดั เพ่ือรกัษาพนกังานคุณภาพ
ไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของพนักงานบริษัทฯ

- จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพพนักงาน เป็นการแสดง
ถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแล
พนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตรา
ที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน 
เปิดโอกาสใหเ้ลอืกแผนการลงทนุโดยใหข้อ้มูลจนเขา้ใจ
ก่อนเลือก เพ่ือประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตาม
เหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย 
และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในการ
วางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน

- จัดโครงการมอบของทีร่ะลึกตามอายงุานใหก้บัพนกังาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

- รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงาน 
ให้เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ 
ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และได้จัดทำานโยบายว่าด้วยกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และ 
แนวปฏบิตัทิีดี่เพ่ีอมิใหพ้นกังานใชโ้ปรแกรมหรอืซอฟตแ์วร์
ผดิกฎหมาย รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการแจ้งใหป้ฏิบตัิ 
และตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น 

- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เคารพเง่ือนไขการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวม
ทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุด
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ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ทำาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ตระหนักในการเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน สรุปกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำาคัญ 
ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต อาทิ

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบทั้ง 76 ชุมชน 
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จัดตั้ง “โครงการกองทุนส่งเสริมสุข
ภาพชุมชน” รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกันให้ประชาชน จัดทำา 
โครงการด้านสขุภาพตัง้แตก่ารสง่เสรมิ การป้องกนั การรกัษา 
และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทั้ง 76 ชุมชน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุโครงการด้านสขุอนามัยตา่งๆ ในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน 
(GIS) โครงการคลินกิแพทยเ์คลือ่นท่ี โครงการคลนิกิปันน้ำาใจ 
ไออาร์พีซี โครงการน้ำาด่ืมเพ่ือชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

• บรษิทัฯ ขอรบัรองมาตรฐานโครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม “CSR-DIW Continuous 
2016” จำานวน 16 ทะเบียนโรงงาน โดยบริษัทฯ ผ่าน 
การรับรองทั้ง 16 ทะเบียนโรงงาน

• บริษัทฯ จัดทำา “วารสารชุมชนสานสัมพันธ์” เป็นสื่อ 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้าง 
ความม่ันใจให้แก่ชุมชนและสังคมว่าองค์กรได้ดำาเนินธุรกิจ 
ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนน ีและจังหวัดระยอง ออกหน่วยเพ่ือทำาขาเทยีม 
พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 
2559 ให้กับผู้พิการในจังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมสโมสร 
ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้ 
มีผูพิ้การลงทะเบยีนเพ่ือเขา้รบัการทำาขาเทยีมจำานวน 220 คน 
และจัดทำาขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้จำานวนทั้งสิ้น 191 ขา

• บริษัทฯ จัดงาน “ไออาร์พีซี สืบสานตำานานมอญ 
พระประแดง” ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ วัดทรงธรรม
วรวิหาร อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย 
มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม และสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนรอบบริเวณคลังน้ำามันพระประแดง
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

บรษิทัฯ ทำาหนา้ทีใ่นฐานะพลเมืองทีดี่ มีหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ตอ่สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึความปลอดภัย 
โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้าน 
การประกอบการอุตสาหกรรมเชงินเิวศ จากสถาบันสิง่แวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สรปุกจิกรรม
และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมถึงความปลอดภัยที่สำาคัญ อาทิ

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จำานวนรวม 11 โรงงาน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุ “โครงการทางเชือ่มใตร้ม่ไม้เมืองโบราณ 
ศรีมโหสถ” ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปลูกต้นไม้ (เฟ่ืองฟ้า)  
รมิสองฝัง่ถนนทีน่ำาไปสูเ่มืองโบราณศรมีโหสถ ตำาบลโคกปีบ  
อำาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
สร้างความร่มรื่นรองรับเส้นทางขี่จักรยาน เพ่ือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
ที่เป็นมิตรต่อชุมชน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุโครงการ “ลำาไทรโยงโมเดล” โดยดำาเนนิ 
การโครงการเดินทอ่ (PE) ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร เพ่ือสบูน้ำา 
จากลำารางสาธารณะของหมู่บ้านหนองยาง ตำาบลไทรโยง 
อำาเภอนางรอง จังหวดับรุรีมัย ์มายงัอ่างน้ำาสำารองทีก่รมป่าไม้ 
ขุดไว้บริเวณป่าชุมชนดอนโจร โดยใช้เครื่องสูบน้ำาระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำาสำารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

• บรษิทัฯ กำาหนดมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดลอ้มตลอด 
24 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงกระบวนการ
ผลิตท่ีทำาให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน จัดให้มีหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่พิเศษ เพ่ิมเติมมาตรการรับเรื่องร้องเรียน 
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้อย่าง
สม่ำาเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงาน 
ประจำาปี (Annual Report) เว็บไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มี 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็นตัวแทนประสานงาน 
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 
ผูเ้กีย่วขอ้ง ในปี 2559 บรษิทัฯ ดำาเนนิการเปิดเผยขอ้มูล ดังนี้

• บรษิทัฯ จดัทำารายงานเก่ียวกบัขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑ์
ของสำานกังานกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ

- การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

- รายงานข่าวข้อมูลที่สำาคัญและงบการเงินผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จัดทำารายงานประจำาปี 2558 ที่แสดงงบการเงินและ
ข้อมูลสาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึง 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มี 
เง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่ง 
ให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.

- การเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมหรอืขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ต่อบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จัดทำารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

- จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2558 (Corporate 
Sustainability Report 2015) เพ่ือสื่อสารแนวทาง 
การบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใช ้Sustainability Reporting 
Guidelines ของ Global Reporting Initiative 
รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของ 
เนือ้หา สอดคล้อง Accordance ทีร่ะดับ Core ซ่ึงได้จัดให้
มีการสอบทานขอ้มูลในรายงานโดยบคุคล/สถาบนัภายนอก  
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม 
รายงานประจำาปี และได้เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ

- จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคี
สมาชกิ และมีพันธะสญัญาในการดำาเนนิงานและรายงาน
ผลการดำาเนนิงานตามแนวทางของ UN Global Compact 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554  
โดยในปี 2559 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC 
Advanced Level เป็นปีที่ 3 ซ่ึงนับเป็นระดับสูงสุด 
ของการรายงาน โดยสง่รายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์
ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.
unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ
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- จัดทำารายงาน Integrated Report ประจำาปี 2558 
ตามแนวทาง < IR > และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• บรษิทัฯ เปิดเผยสารสนเทศทีส่ำาคัญผา่นระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
www.irpc.co.th เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับ 
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว 
(Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ 
ผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำาปี  
(เปิดเผยภายใน 120 วนั นบัตัง้แตส่ิน้สดุรอบปีบญัช)ี รายงาน
แบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
(แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำากับ 
ดูแลกจิการทีดี่ กจิกรรมและสารสนเทศอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ 
ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และ 
การดำาเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

• บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การ
ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพ่ือแจ้งผลการ
ดำาเนนิงานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
สม่ำาเสมอทุกไตรมาส

• บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัยใ์นกรณมีีเหตกุารณส์ำาคัญ เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

• บรษิทัฯ จดัการประชมุทางโทรศพัท ์(Conference Call) 
กบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์หลังการเปิดเผยงบการเงินประจำา
ปี 2559 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์ 50 รายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและรับฟัง

คำาชี้แจงพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ถือเป็น 
Green Meeting ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส 

• การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์และนกัขา่ว สือ่มวลชน โดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ

- การนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนภายในประเทศ 4 ครั้ง 
และต่างประเทศ 7 ครั้ง

- การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 
4 คร้ัง

- การจัดการประชมุทางโทรศพัท ์Conference Call จำานวน 
7 ครั้ง

- การนำาเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) จำานวน 5 ครั้ง

- การเข้าพบเพ่ือประชุมที่บริษัทฯ (Company Visit) 
จำานวน 34 ครั้ง

- การพบสื่อมวลชน/การแถลงข่าว/Press Release 
จำานวน 17 ครั้ง

- การส่ือสารผ่านวารสาร “IRPC Newsletter” จำานวน 
4 คร้ัง

• บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างทั่วถึง 
ถกูตอ้ง เชน่ การจดัแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ ์การจัดสง่ขา่ว
และภาพขา่วกจิกรรมของบรษิทัฯ ใหแ้ก่สือ่มวลชน นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดงานสัมมนา หรือร่วมในงาน
ปาฐกถาทางวชิาการตา่ง ๆ  เพ่ือเผยแพรว่สิยัทัศนแ์ละพันธกจิ 
นโยบายการดำาเนนิงาน ตลอดจนแนวโนม้สถานการณ ์ความ
กา้วหนา้ของโครงการลงทนุ จรรยาบรรณธรุกจิ และความรบั
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำาข่าว
ของสื่อมวลชน

• การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ ตอ่นกัลงทนุและนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อน
ที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์    : 0 2649 7380
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
โทรสาร    : 0 2649 7379

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 15 คน เป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ  
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะผู้จัดการกองทุนในประเทศ พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี 
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (UOBKH) เข้าเย่ียมชมโรงงาน

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ 
ตามกรอบทีก่ำาหนดกนัไวล้ว่งหนา้ โดยไม่มีการแบง่แยกกดีกนั 
อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำาเสนอ 
รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ลงมติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
รวมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบและอัตราที่ 
เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำาเสนอ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเช่นกัน คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำาหนดโครงสร้าง 
คณะกรรมการ ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (Board Matrix) 
มีสดัสว่นกรรมการทีมี่ความเป็นอิสระทีเ่หมาะสม เพียงพอตาม 
นิยามที่ ตลท. กำาหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้า 
ทีใ่หแ้กบ่รษิทัฯ อยา่งมีประสทิธภิาพในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง 
สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97 
และกรรมการบรษิทัฯ แตล่ะคนเขา้ประชมุมากกว่ารอ้ยละ 75 
(รายละเอียดการเขา้ประชมุของกรรมการรายบคุคล หนา้ 83)  
โดยกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม  
ความสามารถ สมรรถนะ ความเส่ียงทางธุรกิจ โอกาสและ
ข้อจำากัดขององค์กร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำาเนินการ 
ถ่ายทอด สื่อความทิศทางและแนวนโยบายที่สำาคัญไปสู่ 
ผู้บริหาร เพ่ือจัดทำาสรุปแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานที่มา 
สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้
มีการประชมุ STS เพ่ือประเมินความเสีย่งทางธรุกจิทัง้ทีเ่ป็น
ผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงินและความสามารถในการประกอบธรุกจิ 
ชือ่เสยีง ภาพลักษณข์องบรษิทัฯ เพ่ือนำามากำาหนดแผนกลยทุธ ์
5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณ พันธกิจหลัก ประจำาปี 2559 
พร้อมกับกำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญ (KPI) เพ่ือใช้ในการวัดผล
ความสำาเร็จ และกำาหนดรูปแบบการกำากับหรือการรายงาน

การปฏิบตังิานตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมในแตล่ะลักษณะงาน  
โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำาปีทุกปี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีการปรบัปรงุการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ตามขอ้แนะนำาของ IOD ตามเกณฑ ์CGR มาเป็นระยะๆ ดังนี้

• กำาหนดจำานวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 
5 แห่ง

• กำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปีในการดำารงตำาแหนง่ของ
กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)

• การกำาหนดใหมี้การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการ
โดยผู้ประเมินอิสระซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกทุก 3 ปี โดยมี 
การประเมินในปี 2558 สำาหรับปี 2559 และ 2560 เป็นการ
พัฒนา ปรับปรุงตามผลการประเมินและกำาหนดการประเมิน
ครั้งต่อไปในปี 2561 ประเด็นที่มีการปรับปรุง ได้แก่ 

(1) การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดในสาร
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน หน้า 39
(2) การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน
การพัฒนาความรู้ หน้า 60
(3) การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
(4) การทบทวนนโยบาย
(5) การจัดระบบการประชุม

• ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2559 ได้เพิ่มการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการ
บรษิทัและทมีงาน และการประเมินกรรมการทา่นอ่ืนแบบไขว้
จากเดิม 1 ท่าน เป็น 2 ท่าน ต่อกรรมการ 1 ท่าน

• การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุ
และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ

• จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
(Corporate Compliance Handbook) ทีค่รอบคลมุ 8 เรือ่ง
สำาคัญ ประกอบด้วย1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
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ที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้าน
การผูกขาดทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริตการให้หรือ 
รับสินบน 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) 
การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา 6) การตอ่ตา้นการฟอกเงิน 
7) การจดัการทรพัยส์นิและขอ้มูลของบรษิทั 8) ความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำารงตำาแหน่ง
รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 72-74
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ
รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ อยู่ในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 75-77
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
รายละเอียดการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ อยู่ในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 80 
การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77
ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77 
คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในหมวด 
โครงสร้างการจัดการ หน้า 78-82

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  
มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ 
อย่างไร และใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป โดยใน 
ปี 2559 นอกจากการประเมินตนเองและการประเมินแบบไขว้
แล้ว ยงัเพิ่มการประเมินแบบไขว้เ้ป็น 1 ทา่น ตอ่ 2 ทา่น สำาหรบั 
การประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent 
Assessment) ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard จะ
มีการประเมินทุก 3 ปี ครบกำาหนดการประเมินครั้งต่อไปใน
ปี 2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ท้ังคณะ ประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 95.32% 
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.28%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างของคณะกรรมการ และ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ

96.70%

• บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ

93.66%

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 94.33%

• การประชุมคณะกรรมการ 96.58%

และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่า “เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน 
กรรมการบริษัทฯ ควรพัฒนาตนเองโดยการเพ่ิมพูนความรู้
ที่สำาคัญ เช่น ด้านการเงินและบัญชี ให้สามารถกำาหนดวิสัย
ทศัน ์กำาหนดทศิทางธรุกจิภายใตส้ภาวะการและหลักเกณฑท์ี่
เปล่ียนไปตามการแขง่ขนัทีร่นุแรงและรวดเรว็ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีขององค์กร”

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำาปี 2559 คะแนนเฉล่ีย 
97.29 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.97%)

- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอ่ืน (แบบไขว้) ประจำาปี 
2559 คะแนนเฉลี่ย 98.20 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 
89.15%)

หัวข้อประเมิน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ 97.71% 98%
• ความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจและการกระทำา
ของตนเอง สามารถ
อธิบายการตัดสินใจได้

99.56% 98.45%

• ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

92.71% 98.34%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรมและสามารถ
มีคำาอธิบายได้

97.33% 98.98%

• มีความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมี
การเปิดเผยข้อมูล

97.67% 99%

• การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
กิจการในระยะยาว

97.62% 96.45%

• การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ

98.44% 98.23%
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3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประธานกรรมการ ประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 100 % 
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100%

• การสอบทานงบการเงิน 100%

• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100%

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 100%

• การสอบทานให้บริษัทมีการ
ประเมินความเส่ียง

100%

• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

100%

• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

100%

• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ

100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 99.31% (ปี 2558 มี
คะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

100%

• บทบาทและความรับผิดชอบ 100%

• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี

100%

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 95.83%

• การรายงาน 100%

• การควบคุมคุณภาพ 100%

3.3 การประเมินการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคลประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 88.39% (ปี 2558 
มีคะแนนเฉลี่ย 91.95%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 75%

• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 83.33%

• อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 91.67%

• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100%

• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 94.05%

• การปฏิบัติงานและการประชุม 86.11%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำาปี 2559
- คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คะแนน

เฉลี่ย 95.35% (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 92.15%)
- คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คะแนนเฉลีย่ 97.30% 

(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 98.96%)
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประจำาปี 2559 คะแนน

เฉลี่ย 99.27 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน

คณะ
กรรมการ
สรรหา 

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
กำากับ

ดูแลกิจการ
ที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

โครงสร้างของ
คณะกรรมการ

95.56% 97.78% 100%

นโยบายคณะกรรมการ 96.67% 94.29% 100%

แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ

95.83% 97.14% 98.33%

การจัดเตรียมและ
ดำาเนินการประชุม

93.33% 100% 98.75%

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ทีร่บัผดิชอบ โดยมีขัน้ตอน รายละเอียด
การดำาเนินการในปี 2559 ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 91
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพ่ือให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ในปี 2559 บรษิทัฯ จัดใหมี้การ
ปฐมนิเทศกรรมการให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
ทกุรายทันที กอ่นการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้แรก  
โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูส้รปุรายงานด้วยตวัเองทกุครัง้ 
และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และ
คู่มือการดำาเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2559 ได้แก่
1. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ
2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา  กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ
5. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ

รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผูจั้ดการใหญ่จัดการบรรยายสรปุขอ้มูลบรษิทัฯ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม 
การดำาเนนิธรุกจิ ผลการดำาเนนิงาน และขอ้มูลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิใหแ้กก่รรมการใหม่  
ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และเปิดโอกาสใหซั้กถามในเวลา
ที่ไม่จำากัด

2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร 
สำาหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน เล่ม 1-เล่ม 3 (Director’s Handbook) คู่มือ 
การกำากบัดูแลกจิการท่ดีี (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกจิ (Code of Conduct) หนงัสอื 
รบัรอง วตัถปุระสงค์ และขอ้บังคับบรษิทัฯ รายชือ่ คณะกรรมการ  
หน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556-2559 รายงานการประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2556-2559) แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 2558 รายงาน 
ความย่ังยืนปี 2558 หลักสูตรการอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำาหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2559-2560

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้า
รบัการอบรมหลกัสตูรพื้นฐานการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการแล้ว  
(รายละเอียดในประวตักิรรมการ หนา้ 12 - 21) อยา่งไรกต็าม 

เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพ่ือจัดเวลา
เข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม  
ต่อไป โดยในปี 2559
• กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3 ท่าน คือ  
นายสมนึก บำารุงสาลี ในหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 229 นายเจษฎา พรหมจาต หลักสูตร 
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 และนาย 
เอกนติ ินิตทัิณฑป์ระกาศ หลกัสตูร Role of the Nomination 
and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8
• กรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
นายทรงภพ พลจันทร์ นายสมนึก บำารุงสาลี นายเจษฎา  
พรหมจาต นายณัฐชาติ จารุจินดา นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  
นายชวลิต พันธท์อง นายชาญศลิป์ ตรนีชุกร และนายสกุฤตย ์
สุรบถโสภณ) เข้ารับฟังการบรรยาย “Anti Corruption:  
Leadership Role of the Board” โดย Mr.Ronald  
E. Berenbeim ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)  
และเลขานุการบริษัท (นางสาวมนวิภา จูภิบาล) ได้รับฟัง
การบรรยายยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันของชาติ จาก
ที่ปรึกษาประธานกรรมการสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ห้องประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• เลขานกุารบรษิทัเขา้อบรมในหลกัสตูร Anti-Corruption in  
Practice (ACPC) และ Corporate Governance for Executives 
(CGE) ของ IOD และหลักสูตร Sustainable Brand 2016
• บริษัทฯ ได้เชิญ Dr.Jeff Brown, President ของ FGE 
(Fact Global Energy) ประเทศ Singapore มาบรรยายให้
ผู้บริหารเพ่ือทราบถึงสถานการณ์น้ำามันและสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งศักยภาพ
และโอกาสที่ประเทศไทยและบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ได้
• กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 
รบัฟังการบรรยายเรือ่งการปฏบิตัติามแนวทางของ CAC จาก
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ IOD)
• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำานักกิจการองค์กรเข้า
อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP), 
Fundamentals for Corporate Secretaries, Sustainable 
Brands 2016, English Business Writing for Com.-
Minutes of Meeting, Advance Grammar Writing Styles 
and Editing, Sasin: Business English Courses Business 
English for Communication เพื่อพัฒนาความรู้และนำามา
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานรวมทั้งเป้นข้อมูลสำาหรับ
ผู้บริหารต่อไป 
• บริษัทฯ ได้เชิญคุณขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาบรรยาย
ให้ผู้บริหารและพนักงานในงาน IRPC CG DAY 2016 ใน
หัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำางานภายใต้จริยธรรม”

• ผูบ้รหิารเขา้รว่มการสมัมนา/ประชมุ/ฟังบรรยาย เกีย่วกบั 
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทัง้ทีจั่ดโดย 
IOD ตลท. หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยจะต้องเป็น 
ผู้มปีระสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำาและ
ประพฤติตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การสรรหา 
ผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และการปรับ
โครงสรา้งองค์กรจะตอ้งได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้ 
เพ่ิมเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ  
HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งสำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก

สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะ
ผู้นำา มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits 
สำาหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ
เรียนรู้งาน หลักที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ในการทำางานจริง

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการ 
ของบรษิทัฯ เพ่ือใหม่ั้นใจว่ามีประสทิธภิาพเพียงพอและเหมาะ
สมสำาหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่กระชับ ลดลำาดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อน 
เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 22

• กลไกการกำากับดูแล 

นอกจากการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดับ
สูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วม 
รวม 5 บรษิทั (รายละเอียดโครงสรา้งการถอืหุน้หนา้ 105) ดังนี้

การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัท
หรอืองค์กรอ่ืนของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ จะตอ้งได้รบัความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืน
ใดในบริษัทหรือองค์กรอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหนง่
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
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• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยเป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และ 
ภายใตก้รอบอำานาจทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ
• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
สำาหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้การรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จะมีผูแ้ทนซ่ึงเป็น
ผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
ของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทกุบรษิทัฯ การตดัสนิใจในเรือ่ง
ธุรกิจที่สำาคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ก่อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่าง ๆ 
ทกุประเภท ตามขอ้บงัคับของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.22 บาท
ต่อหุ้น จากผลการดำาเนินงานปี 2558
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

พึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก โดยมีการจัดระบบรกัษาความลับของบรษิทัฯ กำาหนด
ชั้นความลับและจำากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มี 
นโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึง
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บรษิทัฯ วา่จา้ง “บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จำากัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัท
สอบบัญชี จำานวน 3,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอ่ืน 
(Non-audit fee) ซ่ึงเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ 
บตัรสง่เสรมิการลงทนุ ค่าจ้างทีป่รกึษาทางภาษแีละกฎหมาย
สำาหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย และโครงการ Transfer 
Price รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น 2,305,300 บาท

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
(Corporate Citizenship)

บรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ในการดำาเนนิบทบาทพลเมือง
โลกทีดี่ โดยการผลกัดันองค์กรและผูมี้สว่นได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง
ให้ร่วมกันดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการของ UN Global 
compact ที่ประกอบด้วยหลักสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่  
1. สิทธิมนุษยชน 2. แรงงาน 3. สิ่งแวดล้อม 4. การต่อต้าน
ทุจริต และการมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs 17

ด้านสิทธิมนุษยชน

• บรษิทัฯ รว่มเป็นกลุ่มผูร้เิริม่จัดตัง้ UN Global Compact 
Network Thailand เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้รวม 15 องค์กรชั้นนำา ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุน 
การดำาเนนิงานตามหลัก Global Goals 17 ขอ้ ของสหประชาชาต ิ
โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ดำารงตำาแหนง่ Board of Founder 
ของ UN Global Network Thailand ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมี
การจัดสมัมนาและประชมุหารอืกนัเป็นระยะอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของมิติ
ความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบขององค์กร และความรบัผดิชอบ
ประเทศ รวมทั้งมีการทำางานร่วมกับภาครัฐ อาทิ สำานักงาน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิกระทรวงการตา่งประเทศ 
และภาคประชาสังคม (PPP Public-Private-Partner) 
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• บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการทีต่อบสนอง SDGs 17 ขอ้ อาท ิ 
ขอ้ 3 Good Health and Well-Being ขอ้ 4 Quality Education 
ขอ้ 5 Gender Equality ขอ้ 6 Clean Water and Sanitation 
ขอ้ 10 Reduced Inequalities ขอ้ 11 Sustainable cities and  
communities ขอ้ 12 Responsible Consumption and Production  
ขอ้ 13 Climate Action ขอ้ 15 Life on Land ขอ้ 16 Peace and  
Justice Strong Institutions และข้อ 17 Partnerships for  
the Goals รายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม 
หน้า 178

• บรษิทัฯ รว่มโครงการกบัสถาบันไทยพัฒน ์สง่เสรมิสทิธเิด็ก 
ตามแนวทาง Children’s Right ของ UNICEF ในการอบรม
ผูบ้รหิารและพนกังานตัง้แตปี่ 2558 ถงึ 2559 เพ่ือทราบแนว
ปฏบิตัทิี่ถกูตอ้งในการส่งเสรมิสทิธเิดก็และทราบหลกัปฏบิตัิ
ทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) 
ที่กล่าวว่า ทุกองค์กรสามารถมีส่วนในการดูแลเด็กผ่านทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจของตน และ
ได้ผนวกเรือ่งดังกลา่วไวใ้นกลยทุธด้์านการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีขององค์กร บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมทำาขาเทียม
ให้เด็กชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่ง
อยู่นอกระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้รับขาเทียม

• บริษัทฯ ดำาเนินโครงการพัฒนาโอกาสของผู้พิการใน
โครงการขาเทยีม From Bench To Community ดำาเนนิการ 
มาตัง้แตปี่ 2554 และจากการจดัโครงการออกหนว่ยขาเทยีม
ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ ที่จังหวัดระยองในปี 2559 
เป็นผลให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการออกหน่วยทุกครั้งของ
มูลนิธิขาเทียมฯ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้พิการและช่างทำากาย
อุปกรณ์ ซึ่งช่างส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการเพิ่มขึ้น

• บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมอาชีพของผู้
พิการ โดยดำาเนนิงานผา่นทางมูลนธินิวตักรรม จำานวน 20 ราย  
และมูลนิธิพระมหาไถ่ จำานวน 26 ราย

ด้านแรงงาน
บรษิทัฯ มีนโยบายเสรมิสรา้งความเป็นธรรมและคุ้มครองการ
ใชแ้รงงานโดยถกูตอ้งตามกฎหมายกบัพนกังาน แรงงานคู่ค้า 
แรงงานผูร้บัเหมา และลูกค้า ตลอดหว่งโซ่อุปทาน และเคารพ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่กีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมา
จากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

• บริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่มีความ
เป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส  
ความกา้วหนา้ในงานและการพัฒนา รวมทัง้ฝกึอบรมพนกังาน
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เพื่อสร้างคณุภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครวั และสง่ผ่าน
ไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน

• บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมสรา้งสรรค์และเปิดรบัฟัง 
ความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ

• บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการจัดหาแรงงานจ้างเหมา
จากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้แรงงานถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็นธรรม คำานงึถงึความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ

ด้านการต่อต้านทุจริต 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้
จัดทำาแผนงานบริหารความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือยกระดับ และตอ่อายสุมาชกิภายในปี 2560

• บรษิทัฯ ทำาการประเมินความเสีย่งด้านการทจุรติคอรร์ปัชนั 
ตามแนวทางทีแ่นวรว่ม CAC กำาหนดและมีการประเมินในทกุๆ 
3 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณาแล้วว่า บรษิทัฯ 
มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้อย่างมีนัยสำาคัญ

• บรษิทัฯ สรา้งเครอืขา่ยการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
ดำาเนินการให้บริษัทในเครือกำาหนดให้มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการตอ่ต้านคอรร์ปัชนัให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ 
บริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มคู่ค้าเข้ามา
เป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC 

• บรษิทัฯ จดัอบรมผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือใหค้วามรูเ้กีย่ว
กบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
ของบรษิทัฯ และจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ โดยจัดใหอ้ยูใ่น
แผนพัฒนาทรพัยากรบคุคล ดำาเนนิการแลว้จำานวน 3,620 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด

• บรษิทัฯ รว่มแสดงพลังตา้นคอรร์ปัชนั ประจำาปี 2559 จัดขึน้ 
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคี 
เครอืขา่ยภายใตแ้นวคิด “กรรมสนองโกง” โดยมีผูบ้รหิารและ
พนักงานกลุ่ม ปตท. จำานวน 500 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการ “เปิดไฟไล่โกง” เพ่ือแสดงเจตนารมณต์อ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
ณ บรเิวณทอ้งสนามหลวง แสดงถงึความรว่มมือระหวา่งภาค
รฐัและภาคเอกชนทีเ่ขม้แขง็ ซ่ึงถอืวา่เป็นปัจจัยและรากฐานที่
สำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่าง
แขง็แกรง่ เทา่เทยีม และเป็นทีย่อมรบัจากนานาอารยประเทศ

• บรษิทัฯ รว่มกบักลุม่ ปตท. ขยายผลความรว่มมือของกลุม่ 
ปตท. ออกไปสูผู่มี้สว่นได้เสยี ในเรือ่งการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัทุก 
รูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์
สรา้งจติสำานกึ กระตุน้ใหมี้การดำาเนนิธรุกจิด้วยความโปรง่ใส  
และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

• บริษัทฯ มุ่งเน้นความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำาเนินธุรกิจ พร้อม
กับสื่อสารสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value: i SPIRIT : 
Integrity) กบัพนกังานอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วาม
เข้าใจตรงกันและปลูกจิตสำานึกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
อาทิ
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CG   THE CODE TO VICTORY

CG DAY 2016

- บรษิัทฯ จดักิจกรรม IRPC CG DAY 2016: The Code  
To Victory เพ่ือสง่เสรมิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานโดยมี 
คุณสกุฤตย ์สรุบถโสภณ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เป็นประธาน 
รวมทัง้ได้ใหน้โยบายและแนวทางในการทำางานอยา่งโปรง่ใส
พร้อมประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายใน
หัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำางานภายใต้จริยธรรม”  
และกจิกรรมประกวดแนวคิดเพ่ือสง่เสรมิจรยิธรรมพนกังาน
ในหัวข้อ “เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
มุ่งสู่ความสำาเร็จ” จำานวน 12 ทีม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ 

มุ่งหวงัใหเ้กดิถา่ยทอดมุมมองผา่นตวัแทนพนกังานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ในเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือใหเ้หน็เป็นภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้และรณรงค์ใหพ้นกังาน
ตระหนกัถงึความสำาคัญและประโยชนข์องการปฏบิตังิาน 
ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
หรือ CG Code of Conduct (พนักงานให้ความสนใจ
ร่วมงานเป็นจำานวนมากถึง 1,398 คน คิดเป็นร้อยละ 
26 เป้าหมายร้อยละ 20)



66

- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่อ
งาน “CAC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของ 
บริษัทฯ (พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าให้ความสนใจร่วม
สัมมนาเป็นจำานวน 153 คน เป้าหมาย 100 คน)

• บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง 
หรอืประโยชนอ่ื์นใด (No Gift Policy) และนโยบายการตอ่ตา้น
ทุจริตและให้สินบน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเป็น
ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบาย
การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift 
Policy) ของบริษัทฯ เน้นให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึด
ม่ัน ถือม่ันว่าจะไม่รับ-ให้สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ได้ว่ามีการดำาเนินการดังกล่าว 
ถอืวา่บุคลากรของบรษิทัฯ มีความผดิทัง้ตามระเบยีบบรษิทัฯ 
และตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบาย No Gift 
Policy ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th

สำาหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบนนั้น คณะ 
กรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดใหใ้ชบ้งัคับกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อ
กำาหนด ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งพรบ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 123/5 ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 เพือ่ใหง้านบรรลุ
เป้าหมายโดยปราศจากการทุจริต ติดสินบน

2. การเสนอ การให ้การจ่าย การสญัญาวา่จะให ้การสญัญา
ว่าจะจ่าย การยอมรับข้อเรียกร้อง การให้อำานาจในการจ่าย 
ซึ่งเงิน ของขวัญ สิ่งของ สิทธิ ทรัพย์สินใดๆ หรือประโยชน์
อื่นๆ หรือรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเพื่อ
ชว่ยอำานวยความสะดวกตา่งๆ ทีก่ระทำาไปเพ่ือหรอืในนามของ 
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ที่พิเศษที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเอกชน เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ 
หรอืประวงิการกระทำาอันมิชอบด้วยหนา้ทีห่รอืฝา่ฝนืกฎหมาย 
ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

3. ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องให้ความสำาคัญกับระบบการ
ควบคุมภายในทีไ่ด้มาตรฐานตามสายอาชพีทีเ่ป็นสากล เพ่ือ
ใหม่ั้นใจวา่การปฏบิตังิานและผลทีไ่ด้รบัถกูตอ้ง โปรง่ใสตาม
ที่ควร

4. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใดที่กระทำาการเพ่ือหรือ
ในนามบริษัทฯ ทำาการละเมิดหลักการ หรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้จะได้รบัการพิจารณาลงโทษทางวนิยัตามระเบยีบ
บริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. บรษิทัฯ ตอ้งจัดใหมี้ระบบการตรวจสอบภายใน เรือ่งการ
ให้และรับสินบนของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำาเสมอ

6. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง การให้และ
รับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

• สำานกัตรวจสอบภายในมีการจดัทำาแผนตรวจสอบภายใน
ระยะยาว 5 ปี และแผนดำาเนนิการประจำาปี เพ่ือใหเ้กดิความครบ
ถว้นและมีประสทิธภิาพตามลำาดับความสำาคัญและผลกระทบ 
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ของงาน และยังจัดให้มีการนำาร่องในการทำา Self Audit 
Project เพ่ือสร้างจิตสำานึกพนักงานในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่กำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธี
มอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำา
ปี 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554  
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการยกยอ่งหนว่ยงานทีมี่การกำากบัดูแล 
การควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่องค์กร  
อันเป็นรากฐานทีส่ำาคัญของการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ หนว่ยงาน
ทีไ่ด้รางวลัชนะเลิศเพชรน้ำาหนึง่ในปี 2559 คือ แผนกผลติดีซีซ ี 
ฝ่ายโรงกลั่น

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มี 
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำาหรับผู้ร้อง 
เรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำาใดๆ 
ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
มีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ของบคุคลในองค์กรทกุระดับ ตัง้แตก่รรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร 
พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจ
สอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
-  ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2  
ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ ์อาคารบ ีชัน้ 6 ถนนวภิาวดีรงัสติ 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 10900

• ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอน
การดำาเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลการ 
กระทำาผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำารายเดือนและรายไตรมาสตามลำาดับ 

ในการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่า 
เรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ หากเป็นพนักงานจะนำาเสนอต่อ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งการกับผู้รับผิดชอบให้มี
การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อ 
หลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และจรรยาบรรณในการดำาเนนิ
ธรุกจิบรษิทัฯ จะพิจารณาและตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 
ในลำาดับต่อไป หากมีความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บรษิทัฯ  หากเป็นกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการ

• ในปี 2559 ไออารพี์ซี ได้รบัขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมด 39 เรือ่ง 
จัดเป็นกรณทีีไ่ม่สอดคล้องกบัหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 37 เรื่อง และข้อเสนอแนะ 
2 เรือ่ง สามารถสรปุผลและปิดขอ้รอ้งเรยีนได้ทัง้สิน้ 32 เรือ่ง 
ส่วนข้อร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำาเนินการ 
โดยพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเพียงพอสำาหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 21 เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
บรษิทัฯ 13 เรือ่ง และพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีไ่ม่เหมาะสม 
5 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาบทลงโทษในแต่ละกรณีตาม
ระเบยีบบรษิทัฯ อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส ทัง้นี ้ไม่พบขอ้รอ้ง
เรยีนทีเ่ป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิตอ่นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัหรอื
เรือ่งการทจุรติและไม่พบมูลค่าความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสำาคัญ 
ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยสำานกัตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตาม
ระยะเวลาที่บริษัทฯกำาหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มีนโยบายการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพลดการ
ปลดปล่อยของเสีย อันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและมี
การปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัดมีการปลูกต้นไม้
แนวกันชน เพ่ือเป็นแนวเขตป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเขตประกอบการฯ กับชุมชนและดำาเนินการให้เขต
ประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ 
เป็นอุตสาหกรรมเชงินเิวศ สามารถอยูร่ว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ได้ 
โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

• บริษัทฯ ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี  
ดำาเนนิการในพ้ืนทีป่่าดอนโจร ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(รายละเอียดการดำาเนนิงานอยูใ่นรายงานด้านการบรหิารจดัการ
เพื่อความยั่งยืน หน้า 211 และ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มี
สว่นได้เสยีหมวดสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตหิน้า 55)

ทิศทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ ในปี 2560 

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำาคัญกับบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ  ในการชี้แนะทิศทางการดำาเนินงาน ของ 
บริษัทฯ การกำากับดูแลเพื่อความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนฝ่าย
จัดการในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  และตดิตามดูแลการทำางาน
ของฝา่ยจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ มีความรบัผดิชอบตาม
หนา้ที ่(Accountability) ทีมี่ตอ่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อยา่งเขม้
แข็ง และใช้ความรู้ ความสามารถในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดตอ่บรษิทัฯ โดยตัง้มั่นอยูบ่นความ
โปร่งใส ถูกต้อง และข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
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ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การ
ดำาเนินการถอนสภาพทางและลำารางสาธารณประโยชน ์ในพ้ืนที่
ของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 สำาหรับ  
3 ตำาบลในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตำาบลเชิงเนิน ตำาบล
ตะพง และตำาบลบ้านแลง มีความคืบหน้าและแล้วเสร็จตาม 
ขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ต้องการด้วยวิธี 
และกระบวนการที่กฎหมายกำาหนดให้ทำาได้ แต่เนื่องจาก
การดำาเนินงานตามมาตรา 8 นั้น มีขั้นตอนค่อนข้างมาก
และใช้ระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการเช่าที่ดินที่เป็น 
ทางและลำารางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวตามประมวล 
กฎหมายที่ดินมาตรา 9 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจกรรมการเข้มข้น และเป็น 
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงกฎบัตรโดยเพ่ิมเรื่อง  
“กล่ันกรองและให้คำาแนะนำาต่อการบริหารความเสี่ยงของ 
โครงการลงทนุ ทีมี่ความซับซ้อนเชงิเทคนคิสงู มีภาระผกูพัน
ระยะยาว และเป็นความเสีย่งทีมี่นยัสำาคัญ“ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรในข้อ “พิจารณา คัดเลือก  
เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง
กล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหินา้ที ่หรอืปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมายหลักทรัพย์ 
ฉบับใหม่ประกาศใช้เม่ือ 12 ธันวาคม 2559 เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติของกรรมการให้ถูกต้อง และ 
บรษิทัฯ ได้เผยแพรแ่ละแนะนำาขอ้ปฏบิตัติาม พรบ. หลกัทรพัย์
ใหม่ ให้ผู้บริหารทุกระดับเพ่ือทำาความเข้าใจ ป้องกันการ 
กระทำาผิด และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกันโดยเฉพาะ 
ในเรื่องการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน การระมัด 
ระวังในการเปิดเผยข้อมูล และการให้สัมภาษณ์ โดยประกาศ
แนวทางที่ ทำาได้ (Do) และที่ทำาไม่ได้ (Don’t) เพื่อทราบและ
เข้าใจอย่างชัดเจน

1.4 การปฏิบัติในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หาก
เป็นการประชุมในวาระที่ประธานกรรมการ มีส่วนได้เสีย  
ประธานฯ จะออกจากห้องประชุมและให้กรรมการอิสระ  
1 ท่าน เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน และในการพิจารณา
วาระประชุมทุกวาระ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะระบุรายชื่อ 
กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ พร้อมให้ข้อมูล 
เสริมว่า การพิจารณาในวาระนั้นได้แสดงถึงบทบาทในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ที่เด่นชัดในข้อใด เช่น  
การพิจารณากำาหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สนับสนุน 
Creation of long term value การสร้างมูลค่าเพ่ิมใน 
ระยะยาว เป็นต้น 

2. การปฏิบัติของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติแผนปฏิบัติการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 ในการประชุม 
ครัง้ที ่1/2560 เม่ือวนัที ่24 มกราคม 2560 ตามขอ้เสนอของ 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยการดำาเนิน 
งาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การดำาเนินงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายกรรมการบริษัทฯ 2. การ 
ดำาเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่สง่เสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน 3. ธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม และ 4. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนปฏิบัติการในปี 2560 ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 อย่างมี
นัยสำาคัญก็คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ ( Compliance ) การวางระบบ Compliance เพื่อ
มุง่สู่เป้าหมาย Zero Non Compliance ในทกุระดบัของการ
ปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ระบบของบริษัทฯ สามารถป้องกันการถูกโจมตีใน 
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมั่นคง โดยกำาหนดให้ IT Security: 
Zero Cyber Attacked (IT System Failure) เป็นตัวชี้วัด 
โดยเป้าหมายของของปี 2560 ต้องเท่ากับ 0 ครั้ง 

มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดำาเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้เสียที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น 
พรอ้มเปิดรบัฟงัแนวคดิ ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและทั่วถึง (inclusive) เพื่อกำาหนด
ทิศทางได้แม่นยำา อันจะทำาให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง 

ให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการเพ่ือสังคม ซ่ึงในปี 
2560 จะมีการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ และให้มี
การประเมินผลตอบแทนในโครงการเพ่ือสงัคมด้วยการจดัทำา 
SROI นอกจากนั้น พบว่า การดำาเนินโครงการของบริษัทฯ 
ในปี 2559 สอดคล้องกับทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2560 ที่สถาบันไทยพัฒน์นำาเสนอทั้ง 6 ทิศทางได้แก่ 
เที่ยงธรรม (INTEGRITY) ทั่วถึง (INCLUSIVE) เท่าเทียม 
(EQUALITY) ท้องถิ่น (LOCAL) ท่องเที่ยว (TOURISTM) 
ทดแทน (RENEWABLE) ดังรายละเอียดโครงการที่ปรากฎ
ในหนา้ 186-199 ซ่ึงบรษิทัฯจะตอ่ยอดดำาเนนิการในโครงการ
ดังกล่าวตอ่ไปในปี 2560 และมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals

บริษัทฯ ให้คำาม่ันว่า จะนำาพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความเจริญ
เตบิโตอยา่งม่ันคงและยัง่ยนื ด้วยพลังความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และที่สำาคัญยิ่งคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจที่มีอยู่ในตัวกรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
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คณะกรรมการชุดย�อย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 
3 คน ทำหน�าท่ีคัดเลือกบุคคล ท่ีควรได�รับ
การเสนอช�อ่เป�นกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการ
ชุดย�อยและกรรมการผู�จัดการใหญ� รวมท้ัง
กำหนดค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการกำกับดูแลกิจการ
ท้ังปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป�าหมาย
ที่เป�นประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�ของผู�มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มีความรับผิดชอบต�อสังคม 
ภายใต��กรอบจร�ยธรรมท่ีดี และแนวปฏิบัติท่ีมุ�งสู�การเป�นพลเมือง
ดีของโลก

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�ให�
ไออาร�พีซี ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมี
ชั�นนำของเอเชียภายในป� 2563
กำหนดแผนกลยุทธ�ทั�งระยะสั�นและระยะยาว
เพื่อให�มั�นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไป
ตามทิศทางที่วางไว� 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�น
ประธานกรรมการ ทำหน�าท่ีสนับสนุนและส�งเสร�ม
ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
พร�อมดูแลและติดตามการบร�หารงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย
ให�มีประสิทธ�ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค�

คณะกรรมการตรวจสอบ

แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 
3 คน ทำหน�าที่ตรวจสอบงบการเง�นและให�
แนวทางในการตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการ
อย�างน�อย 1 คน มีความรู�และประสบการณ�
เพียงพอในการสอบทานความน�าเช�่อถือของ
งบการเง�น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย
3 คน ทำหน�าท่ีพิจารณา เสนอแนวปฏิบัติและ
ให�คำแนะนำด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีต�อ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ และกำกับดูแลการ
ดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให�เป�น
ไปอย�างมีประสิทธ�ภาพ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย
3 คน ทำหน�าที ่กำหนดนโยบายการบร�หาร
ความเส่ียง แผนการจัดการความเส่ียง และ
กระบวนการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

แต�งต้ังและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ทำหน�าที่บร�หารจัดการงานของ
บร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� นโยบาย
และกลยุทธ�ที ่คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
กำหนดไว� และรายงานผลอย�างถูกต�อง 
โปร�งใส

ผู�ถือหุ�น

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรม
เพ่ือประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึง
การเติบโตอย�างยั่งยืนและให�ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง ผู�ถือหุ�นแต�งตั้ง
กรรมการบร�ษัทฯ ในการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น ที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับทราบผลการ
ดำเนินงานประจำป�ของบร�ษัทฯ และพิจารณา
วาระประชุมตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติ
งบการเง�นและค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ

กรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั้งโดย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

บร�หารจัดการให�เก ิดระบบการ
ทำงานที่เป�นไปในทิศทางเดียวกัน
พิจารณาประเด็นสำคัญต�อการ
ดำเนินธุรกิจและกลั่นกรองวาระ
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ ประกอบด�วย

กรรมการผู�จัดการใหญ� 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ทุกสายงาน

คณะกรรมการจัดการ

บร�หารงานในความรับผิดชอบตาม
นโยบายและเป�าหมายที่กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�มอบหมาย

ฝ�ายบร�หาร

แต�งตั้งโดย 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ทำหน�าท่ีเลขานุการบร�ษัทตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กำหนด

เลขานุการบร�ษัท

เป�นกรรมการที่มีความเป�นอิสระจากผู�ถือหุ�น
รายใหญ� หร�อกลุ�มของผู�ถือหุ�นรายใหญ� และ
ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ มีหน�าท่ีแสดงความเห็น
อย�างเสร�ตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายในการ
ปกป�องผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วน
ได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียมกัน ณ ส้ินป� 2559 
มีจำนวนกรรมการอิสระ 8 คน กรณีท่ีประธาน
กรรมการมิใช�กรรมการอิสระอาจตั้งประธาน
กรรมการอิสระเพื่อทำหน�าที่ในการประชุม
บางวาระหร�อบางโอกาสเช�นการประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระ
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แต
�งต

ั�ง

รายงาน

คณะกรรมการชุดย�อย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 
3 คน ทำหน�าท่ีคัดเลือกบุคคล ท่ีควรได�รับ
การเสนอช�อ่เป�นกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการ
ชุดย�อยและกรรมการผู�จัดการใหญ� รวมท้ัง
กำหนดค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการกำกับดูแลกิจการ
ท้ังปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป�าหมาย
ที่เป�นประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�ของผู�มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มีความรับผิดชอบต�อสังคม 
ภายใต��กรอบจร�ยธรรมท่ีดี และแนวปฏิบัติท่ีมุ�งสู�การเป�นพลเมือง
ดีของโลก

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�ให�
ไออาร�พีซี ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมี
ชั�นนำของเอเชียภายในป� 2563
กำหนดแผนกลยุทธ�ทั�งระยะสั�นและระยะยาว
เพื่อให�มั�นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไป
ตามทิศทางที่วางไว� 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�น
ประธานกรรมการ ทำหน�าท่ีสนับสนุนและส�งเสร�ม
ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
พร�อมดูแลและติดตามการบร�หารงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย
ให�มีประสิทธ�ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค�

คณะกรรมการตรวจสอบ

แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 
3 คน ทำหน�าที่ตรวจสอบงบการเง�นและให�
แนวทางในการตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการ
อย�างน�อย 1 คน มีความรู�และประสบการณ�
เพียงพอในการสอบทานความน�าเช�่อถือของ
งบการเง�น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย
3 คน ทำหน�าท่ีพิจารณา เสนอแนวปฏิบัติและ
ให�คำแนะนำด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีต�อ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ และกำกับดูแลการ
ดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให�เป�น
ไปอย�างมีประสิทธ�ภาพ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย
3 คน ทำหน�าที ่กำหนดนโยบายการบร�หาร
ความเส่ียง แผนการจัดการความเส่ียง และ
กระบวนการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

แต�งต้ังและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ทำหน�าที่บร�หารจัดการงานของ
บร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� นโยบาย
และกลยุทธ�ที ่คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
กำหนดไว� และรายงานผลอย�างถูกต�อง 
โปร�งใส

ผู�ถือหุ�น

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรม
เพ่ือประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึง
การเติบโตอย�างยั่งยืนและให�ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง ผู�ถือหุ�นแต�งตั้ง
กรรมการบร�ษัทฯ ในการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น ที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับทราบผลการ
ดำเนินงานประจำป�ของบร�ษัทฯ และพิจารณา
วาระประชุมตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติ
งบการเง�นและค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ

กรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั้งโดย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

บร�หารจัดการให�เก ิดระบบการ
ทำงานที่เป�นไปในทิศทางเดียวกัน
พิจารณาประเด็นสำคัญต�อการ
ดำเนินธุรกิจและกลั่นกรองวาระ
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ ประกอบด�วย

กรรมการผู�จัดการใหญ� 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ทุกสายงาน

คณะกรรมการจัดการ

บร�หารงานในความรับผิดชอบตาม
นโยบายและเป�าหมายที่กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�มอบหมาย

ฝ�ายบร�หาร

แต�งตั้งโดย 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ทำหน�าท่ีเลขานุการบร�ษัทตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กำหนด

เลขานุการบร�ษัท

เป�นกรรมการที่มีความเป�นอิสระจากผู�ถือหุ�น
รายใหญ� หร�อกลุ�มของผู�ถือหุ�นรายใหญ� และ
ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ มีหน�าท่ีแสดงความเห็น
อย�างเสร�ตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายในการ
ปกป�องผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วน
ได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียมกัน ณ ส้ินป� 2559 
มีจำนวนกรรมการอิสระ 8 คน กรณีท่ีประธาน
กรรมการมิใช�กรรมการอิสระอาจตั้งประธาน
กรรมการอิสระเพื่อทำหน�าที่ในการประชุม
บางวาระหร�อบางโอกาสเช�นการประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระ
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โครงสรา้งการจัดการ หรอื โครงสรา้งองค์กร บรษิทั ไออารพี์ซี  
จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการ
มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยได้มีการนำาหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำาหนดโครงสร้าง
การจัดการของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพ่ือสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขัน นำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมถงึการคำานงึถงึ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

ในระบบกำากับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะทำาหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และ
กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำาไปดำาเนินการให้
สำาเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน 15 คน ซึ่งเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งประเภทได้ดังนี้

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของ
กรรมการทั้งคณะ)

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
• กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน 

(ร้อยละ 53.33 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เป็นเพศหญิง 1 คน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

กรรมการผู�จัดการใหญ�
(ฝ�ายจัดการ)

ผู�ถือหุ�น
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ  
และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ 20 ตุลาคม 2558
2 นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
19 มิถุนายน 2558 

3 นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 29 เมษายน 2559
4 นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2556
5 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี
27 สิงหาคม 2559

6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 ตุลาคม 2558 
7 นายชวลิต พันธ์ทอง กรรมการ กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
17 พฤศจิกายน 2558

8 นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 1 เมษายน 2557
9 นายสมนึก บำารุงสาลี กรรมการ กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
9 เมษายน 2557

10 พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 1 กันยายน 2557
11 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ 1 กันยายน 2559
12 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 17 พฤศจิกายน 2558
13 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 16 มีนาคม 2559
14 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 เมษายน 2559
15 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ  

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1 ตุลาคม 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือ
รับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (4) นายณัฐชาติ 
จารุจินดา (5) นายชวลิต พันธ์ทอง โดยกรรมการสองในห้า
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 
และต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

4. วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และกรรมการ
อิสระของบรษิทัฯ คราวละ 3 ปี โดยสามารถดำารงตำาแหนง่ได้ 
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) 

5. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ  
รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพ่ือผสมผสานความรู้ 
ความสามารถที่จำาเป็น ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ 
ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มี 
ความรูด้้านกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และผูมี้ความรูด้้านบญัชี
และการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบาย
และเกณฑก์ารสรรหาและแตง่ตัง้ทีจ่ะพิจารณาถงึพ้ืนฐานทาง 
การศึกษา ประสบการณ์บริหารจัดการในด้านนั้น และความ
สำาเรจ็เป็นทีย่อมรบัในธรุกจิทีมี่ขนาดเทยีบเคียงได้กบับรษิทัฯ
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากดั พระราชบญัญัตหิลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน  
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดง
ถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจใหบ้รหิาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ
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8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้ง 
ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ง
9. มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม 
การดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่เพ่ือสรา้งคุณค่า
ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ  
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) ทุม่เท อุทศิเวลา และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

10. หากเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจาก
การปฏบิตังิานในฐานะกรรมการอยา่งเตม็ความสามารถ และ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูบ้รหิาร 
ของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบัน
บรษิทัฯ มีกรรมการอิสระ 8 คน จากกรรมการทัง้คณะ 15 คน 
ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ 
บริษัทฯ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ี ่เข้มกว่า 
ขอ้กำาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
(ตามข้อกำาหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมี่สว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดือนประจำา หรอืผูมี้อำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย 
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  
ผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของผูท้ีมี่ความสมัพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำา
รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน 
ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใด
จะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วธิกีารคำานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนั
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อำานาจควบคุม หรอื
หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึ 
การใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา
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หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการทีมี่สภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหนง่ บรษิทัฯ จะพิจารณา
สรรหาผูท้ีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมและมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการ
อิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทัง้รกัษาจำานวนกรรมการ
อิสระใหค้รบถ้วนตามเกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ 
และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการ
คนอ่ืนๆ หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตาม
ที่กำาหนดเม่ือใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ โดยทันที
การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บรษิทัฯ ได้กำาหนดเกีย่วกบัการแตง่ตัง้ และการพ้นจากตำาแหนง่
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูมี้อำานาจเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะทำาหนา้ทีคั่ดเลือก 
บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการบรษิทัฯ และนำา
เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบนำาเสนอ 
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมัุต ิโดยมีหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น

รายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลง
คะแนน ไม่วา่จะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล หรอืเป็น
คณะบคุคล แตล่ะคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะได้รบั
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมี
อยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็น 
ผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่กบัจำานวนกรรมการ
ทีจ่ะพึงมีหรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่
ได้รบัการเลือกตัง้ในลำาดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั
เกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชมุนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลอืกกรรมการ
คนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพ่ือปฏบิตัิ
หน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการ 
มอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งต้ังรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3. ใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

4. ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป  
เวน้แตว่าระของกรรมการทีว่า่งลงจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บคุคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการ
ได้เพียงเทา่วาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการทีต่นแทน มตขิอง
คณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
5. กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จำานวน
ทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ ใหก้รรมการทีเ่หลืออยูก่ระทำาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจัดใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่ทีว่า่งทัง้หมดเทา่นัน้ โดย
ให้กระทำาภายหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตำาแหนง่ได้เพียงเทา่วาระทีย่งัเหลอื
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
6. กรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ใหม่ ควรได้รบัฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อตาย หรือ ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก
ตอ่บรษิทัฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัทีใ่บลาออกไปถงึ บรษิทัฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้ง
ปวงด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of 
Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้ 
การบรหิารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมาย
ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ อยูใ่นกรอบของการ
มีจริยธรรมที่ดี และคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ดังนี้ 
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1. กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
ทีส่นบัสนนุการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
ให้ความสำาคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
กำาหนดทศิทางดังกล่าว รวมถงึมีการพิจารณาประเด็น ความเสีย่ง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถ 
นำาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบกลยทุธแ์ละนโยบายทีส่ำาคัญ 
รวมถงึวตัถปุระสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานตา่งๆ 
ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มี 
การปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กรอย่างสม่ำาเสมอ 
3. จัดใหมี้ระบบบญัช ีการรายงานทางการเงิน และการสอบ
บญัชทีีมี่ความนา่เชือ่ถอื รวมทัง้ดูแลใหมี้กระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น 
และกำาหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
ครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ให้
ความสำาคัญในการพิจารณาธรุกรรมหลักทีมี่ความสำาคัญ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยรวม
6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรง
จูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. กำาหนดการดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัอ่ืนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ สว่นผูบ้รหิารระดับสงูจะตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ
ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรว่มทนุตามจำานวนสดัสว่นการ
ถือหุ้นตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำาหนดให้
เป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
อย่างสม่ำาเสมอ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดใหมี้ชอ่งทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุ่มอยา่ง 
เหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล  
เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และ
มีมาตรฐานสูง

10. เป็นผูน้ำาและเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตังิานทีดี่ สอดคล้อง
กับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

การประชุมเพื่อกำาหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ ทิศทางกลยุทธ์  
และแผนธุรกิจของบริษัท  
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11. สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ มีการดำาเนนิงานเพ่ือตอ่ตา้นการทจุรติ 
คอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ เพ่ือสง่เสรมิหลกัธรรมาภิบาลของบรษิทัฯ

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะ
สมตามที่กฎหมายกำาหนด เพ่ือรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการ
บริษัทตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

อํานาจหน้าที่และการอนุมัติของคณะกรรรมการบริษัทฯ 

1. กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว 
และนโยบายทีส่ำาคัญ เชน่ นโยบายการการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ 

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการ
ลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน 
และงบประมาณประจำาปี

3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.  อนุมัติการดำาเนินงานที่สำาคัญๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ 
ขอ้กำาหนดของกฎหมาย กรอบวตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคับบรษิทัฯ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. อนมัุตกิารทำารายการตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติ 
หลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่ 
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
วงเงินปรับค่าตอบแทนประจำาปีของพนักงาน
7. อนุมัติองค์ประกอบเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. อนุมัติการไปดำารงตำาแหน่งในองค์กรอ่ืนของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพ่ือไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา
หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น
นอกจากนี ้การดำาเนนิการของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่ง
สำาคัญ ทีต่อ้งได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี ้

1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่น
ที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2) การซ้ือหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอ่ืนหรอืบรษิทัเอกชน
มาเป็นของบริษัทฯ

3) การทำา แก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 
5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

กำาไร ขาดทุนกัน
6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
7) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 
8) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

อํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพ่ือให้อำานาจหน้าที่ในเรื่องการกำาหนดนโยบาย และการ
บรหิารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน รวมถงึเพ่ือใหบ้ทบาทในการเป็นผูน้ำาคณะกรรมการบ
รษิทัฯ และการกำากบัดูแลการดำาเนนิงานของฝา่ยบรหิาร เป็น
ไปอยา่งมีประสทิธภิาพ จึงได้มีการกำาหนดใหป้ระธานกรรมกา
รบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นคนละบคุคลกนั โดย
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมี
บทบาทในการกำาหนดระเบยีบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเร่ืองท่ีจะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม ผู้
ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบยีบขอ้บังคับบรษิทัฯ สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ได้รบัทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และสามารถแสดงความเหน็
ได้อย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ
หนา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอำานาจหนา้ที ่ความ
รับผิดชอบ และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนดไว้
6. ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองการดำาเนนิงานท่สีำาคัญเป็นการเฉพาะเรือ่ง 
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปน้ี

1 2 3

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยต้องมี
คุณสมบตัคิวามเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอื
ของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้
1) นายทรงภพ พลจันทร์  (กรรมการอิสระ)
2) นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล (กรรมการอิสระ)
3) นายเจษฎา พรหมจาต  (กรรมการอิสระ)

ผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้จัดการสำานักตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือทำาหนา้ทีต่รวจสอบการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายใน
ที่ วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและ 
ภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน จะมี
ความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้แตง่ตัง้ ผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทำาหนา้ที่
ชว่ยเหลอืการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม 
การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และ
การบันทึกรายงานการประชุม โดยพิจารณาจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน และดำารงตำาแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 
ปัจจบุนั (ขอ้มูลประวตันิายธรรมศกัด์ิ ปัญโญวฒันก์ลู ปรากฏ
ในประวัติผู้บริหาร หน้า 32)

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามระยะ
เวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้
รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีกตามท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหนง่ในกรณใีดกรณหีนึง่ 
ซ่ึงบริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ  
ดังต่อไปนี้ 
• พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
• ลาออก 
• ตาย 
• ผู้ถือหุ้นมมีติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย 
4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ 
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนทีมี่คุณสมบตัเิป็นกรรมการตรวจ
สอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วัน
ที่มีจำานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
อํานาจและหน้าที่
1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐา 
การบัญชีที่กำาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและ
ความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
4) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็น
อิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุม 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำานักตรวจสอบภายใน ให้มีความ
สัมพันธ์และเกื้อกูลกันและลดความซ้ำาซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบด้านการเงิน
7) ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความ
เห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำาลังของ 
สำานักตรวจสอบภายใน
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8) พิจารณา แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจ้างผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบ 
ภายใน รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของสำานกัตรวจสอภายใน
9) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
10) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง 
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11) มีอำานาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และ
สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ
12) ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรอืมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรอืการกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ 
บรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทจุรติหรอืมีสิง่ผดิปกตหิรอืมีความบกพรอ่งทีส่ำาคัญ

ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มี
การปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีเ่หมาะสมโดยไม่มีเหตอัุนควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานวา่ มีรายการหรอืการ 
กระทำาทีฝ่่าฝนืกฎหมายดงักลา่วต่อสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
13) ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1 2 3

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้
1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)  

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2) นายสมนึก บำารุงสาลี    

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3) นายชวลิต พันธ์ทอง     

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
1. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทีพ้่นจากตำาแหนง่
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
อำานาจและหน้าที่
1) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2) พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหากรรมการ 
บรษิทัฯ กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรง่ใส และมีประสทิธภิาพ
3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบรษิทัฯ ทัง้ในกรณทีีมี่ตำาแหนง่วา่งลง หรอืครบวาระ
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
4) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติ
 5) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่อยา่งรอบคอบและเหมาะสม เกดิประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษิทัฯ และนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุติ
6) พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เเละที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สำาหรับค่า
ตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ ์กระบวนการประเมินผล และ
เป้าหมายการปฏบิตังิานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
8) พิจารณาประเมินผลการปฏบิตังิานประจำาปีของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพ่ือกำาหนดอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และธุรกิจของบริษัทฯ นำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อนุมัติ
9) ปฏบิตังิานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
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การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาคัดเลือก กลัน่กรองบคุคลที่
มีคุณสมบตัเิหมาะสมและสมควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรม
การบรษิทัฯ เพ่ือนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่
ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ตามแนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ในเรือ่งการปฏิบตัติอ่ ผู้
ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั จงึได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ย
รายเดียวหรอืหลายราย ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 4 
ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอ
ชื่อบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นการล่วงหน้าสำาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีด้วย
การสรรหาผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอช่ือกรรมการต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ การสรรหา
ผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้มอบอำานาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูพิ้จารณา
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับราย
ชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด และ/หรือได้สรรหาบุคคลที่เห็นควรเป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาคัดกรองตามคุณสมบตัทิีค่ณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความ
สามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชนก์บับรษิทัฯ ความสอดคล้อง
กับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ ทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว 
2) พิจารณาความหลากหลายทัง้เพศ อาย ุความชำานาญ ทกัษะ 
และประสบการณ์ (Board Skill Matrix / Board Diversity) 
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skill) และ
ด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน (Soft Skill) เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์และมิตคิวามหลากหลายทีเ่อ้ือประโยชนใ์หก้าร
ทำางานมีประสทิธภิาพสงูสดุ โดยใชข้อ้มูลกรรมการทีมี่รายชือ่
ในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิ (Director Pool) ประกอบ
การพิจารณาด้วย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการที่มีรายชื่อใน  
Director Pool รวม 13 คน

3) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด
ของหน่วยงานกำากับดูแล ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยใช้แบบสำารวจ 4 แบบ 
ได้แก ่1. คุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการ
อิสระ 2.คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 3. Board 
Skill Matrix/ Board Diversity 4. ตารางแสดงระยะเวลา
ครบวาระดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
4) พิจารณาการอุทศิเวลาของกรรมการ (กรณกีรรมการเดิม) 
จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการระดับสงูหรอืบคุคลดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5) กรณกีารเสนอแตง่ตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน ก.ล.ต.กำาหนด และหลัก
เกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความ
จำาเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม 

6) พิจารณาวาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการ / กรรมการ
อิสระ โดยมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปี และสามารถ
ได้รับการเลือกตั้งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี)

7) ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ 
กำาหนด เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บคุคลดังกลา่วมีความยนิดีทีจ่ะมารบั
ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง 

8) เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ 
ข้างต้นแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ 
นำาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 
แต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือทดแทน 
ตำาแหน่งที่ว่างหรือมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซ่ึงเป็นไป
ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด

สำาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การ
ดำารงตำาแหน่ง อาทิ Board Skill Matrix/Board Diversity 
คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือทำาหนา้ทีพิ่จารณาเสนอแนวปฏิบตัแิละใหค้ำาแนะนำา
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และกำากับดูแลการดำาเนินงาน โดยมีรายชื่อดังนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1 2 3

1)  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2)  พลเอกสสิน ทองภักดี  (กรรมการอิสระ) 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3)  นายประมวล จันทร์พงษ์ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

1. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำาแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีกตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
อํานาจและหน้าที่
1) เสนอแนวปฏิบัติและให้คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) ทบทวนหลักการและแนวปฏิบตัด้ิานการกำากบัดูแลกจิการทีดี่  
โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรม
การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3) กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
4) กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติ
งานด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปีของบริษัท ตามที่คณะ 
กรรมการบรษิทัฯ อนมัุตติามขอ้เสนอของคณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี
5) กำากบัดูแลการดำาเนนิการตามนโยบายการป้องกนัการทจุรติ
คอรร์ปัชนั นโยบายด้านการบรหิารจัดการความยัง่ยนื นโยบาย
ด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Good Governance, Risk  
Management and Compliance Management) เพ่ือใหเ้ป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
8) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ 
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
ปิโตรเคมี โดยมีอำานาจหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายการบรหิารความ
เสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรใหส้อดคล้องกบัแผนธรุกจิ และแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1) นายณัฐชาติ จารุจินดา
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 นางสาววนดิา อุทยัสมนภา ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบรหิารความเสีย่งมีวาระการดำารงตำาแหนง่ตาม
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ้่นจากตำาแหนง่ อาจได้รบั
การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อํานาจและหน้าที่ 

1) กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหาร 
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2) กำาหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ 
เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำาหนดส่วนต่าง
ราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ
4) พัฒนาระบบการจัดการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กรใหมี้
ประสิทธิภาพ 
5) ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
6) รายงานการกำากับผลการประเมินความเสี่ยง และการ
ดำาเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ
เป็นประจำา ในกรณทีีมี่เรือ่งสำาคัญซ่ึงกระทบตอ่บรษิทัฯ อยา่งมี
นยัสำาคัญตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณา
โดยเร็วที่สุด
7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการ
ดำาเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยง
อยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้อดคล้องกบัแผนธรุกจิ (Corporate Plan) 
และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา
8) กล่ันกรองและใหค้ำาแนะนำาตอ่การบรหิารความเสีย่งของ
โครงการลงทนุ ทีมี่ความซับซอ้นเชงิเทคนคิสงู มีภาระผกูพัน
ระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ
9) ปฏิบตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการชดุยอ่ยในระดับกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 
บรษิทัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในระดับฝา่ย
จัดการ และคณะทำางาน เพ่ือตดิตามดูแลการบรหิารความเสีย่ง  
และระบบควบคุมภายในท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
1. คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Steering Committee : RMSC)  
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและ
ด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหาร (Risk Agent) มีหน้าที่ประสาน
ให้หน่วยงาน หรือโครงการ ร่วมกันดำาเนินการจัดทำาแผน
บริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้จัดการโครงการ 
เพือ่ให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6.คณะทำางานกำากับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต (Compliance 
working team) มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติ
งานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ รวมถึงให้ 

คำาปรึกษาประเด็นปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ
รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ การจัดทำาระบบแจ้งเตือน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติ
งานเพ่ือบรหิารความเสีย่งเกีย่วด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดการประชมุไวล่้วงหนา้ตลอด
ปี โดยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของ
เดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิด
โอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยมีเลขานุการ
บริษัททำาหน้าที่จัดเตรียมการประชุมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
อาทิ การให้คำาแนะนำาและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ระเบยีบวาระการประชมุทีมี่รายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ
ตอ่การตดัสนิใจของกรรมการ (ล่วงหนา้กอ่นการประชมุ 7 วัน 
เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษากอ่นการประชมุ)
ในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมี
สว่นได้สว่นเสยีในแตล่ะวาระการประชมุ จะไม่เขา้รว่มประชมุ 
หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมการจะเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะ 
ลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (แล้วแต่กรณี
ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนด) และในการลงมติต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย
จะมีการบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ รวมถงึขอ้คิดเหน็ และ
ขอ้สงัเกตของกรรมการไว้อยา่งชดัเจน และจะนำาเสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดย
รายงานการประชมุทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้วพรอ้มเอกสารประกอบ
วาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ 
อิเลคทรอนกิส ์เพ่ือสะดวกตอ่การสบืค้นอ้างอิง และมีลำาดับชัน้ 
ความลับของการเข้าถึงเอกสาร 
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง 
มีการประชมุคณะกรรมการอิสระ 2 ครัง้ และมีการประชมุคณะ
กรรมการโดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้ประชมุด้วย 1 ครัง้ รวมถงึมีการ
ประชุมเพื่อกำาหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ 
และแผนธุรกิจขององค์กรเป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง 
สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในปี 2559 เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 97 (มากกว่าร้อยละ 
80) และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุม
เท่ากับ ร้อยละ 75- 100 รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วม
ประชุมฯ ดังนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ
โดยไม่มี 
ผู้บริหาร

(จํานวน 15 คน)
จํานวน 

การประชุม
ทั้งปี 12 ครั้ง

(จํานวน 4 คน)
จํานวน 

การประชุม
ทั้งปี 5 ครั้ง

(จํานวน 3 คน)
จํานวน 

การประชุม
ทั้งปี 12 ครั้ง

(จํานวน 3 คน)
จํานวน 

การประชุม
ทั้งปี 7 ครั้ง

(จํานวน 3 คน)
จํานวน 

การประชุม
ทั้งปี 5 ครั้ง

จํานวน 
การประชุม

2 ครั้ง

จํานวน 
การประชุม

1 ครั้ง

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 12/12 - - - - - 1/1
2. นายวุฒิสาร ตันไชย 12/12 - - - 5/5 2/2 1/1
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา (1) 8/8 4/4 - - - - 1/1
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 12/12 4/4 - - - - 1/1
5. นายชวลิต พันธ์ทอง 12/12 - - - 2/2 - 1/1
6. นายทรงภพ พลจันทร์ 12/12 - 12/12 - 3/3 2/2 1/1
7. นายประมวล จันทร์พงษ์ 12/12 - - 7/7 - 1/1 1/1
8. นายสมนึก บำารุงสาลี 12/12 - - - 2/2 - 1/1
9. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (2) 4/4 - - 3/3 - 1/1 -

10. พลเอก สสิน ทองภักดี 9/12 - - 6/7 - 2/2 -
11. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (3) 3/4 - - - - 1/1 -
12. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 12/12 4/4 - - - - -
13. นายเจษฎา พรหมจาต (4) 9/9 - 4/4 - - 1/1 1/1
14. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (5) 8/9 - 5/8 - - 1/2 1/1
15. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 12/12 5/5 - - - - -
16. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ (6) 8/8 - 8/8 - - 1/1 1/1
17. นายวัชรกิติ วัชโรทัย (7) 7/7 - - 4/4 - 1/1 1/1
18. นายสรัญ รังคสิริ (8) 3/3 1/1 - - 3/3 - -
19. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ (9) 3/3 - 3/3 - - - -
20. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (10) - - - - - - -

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2559

หมายเหตุ:
 1. นายณัฐชาติ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559
 2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 27 สิงหาคม 2559
 3. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
 4. นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2559
 5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
 6. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ (ตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ กรรมการมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) โดยมีผลวันท่ี 1 กันยายน 2559
 7. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
 8. นายสรัญ รังคสิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2559
 9. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
 10. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559
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ฝ่ายจัดการ

โครงสร้างของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
มีกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุรบัผดิชอบในการ
บรหิารงานตามนโยบายและเป้าหมายทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเม่ือการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งฝา่ยจัดการอยา่งมีนยัสำาคัญ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนมัุต ิโดยในปี 2559 ไม่มีการปรบัโครงสรา้งอยา่งมีนยัสำาคัญ 
ยกเว้นการโยกย้ายปรับเปลี่ยนภายในสายงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน  
และระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 11 หน่วยงาน 
ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 22 และรายช่ือและประวัติ 
ผู้บริหารปรากฎในหน้า 23-34

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ในฐานะหัวหน้าของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการ
บรหิารจัดการงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ขอ้
บงัคับ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดไว้ โดยมี
การกำาหนดขอบเขตอำานาจไวเ้ป็นลายลกัษณอั์กษรอยา่งชดัเจน 
รวมถึงมีการจัดทำาระเบียบบริษัทฯ ในการดำาเนินงานด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

ปัจจุบันนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 
ทุกตำาแหน่ง กำาหนดระเบียบข้อบังคับในการทำางาน บรรจุ 
แตง่ตัง้ กำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้างหรอืสวสัดิการ โยกยา้ย 
ถอดถอน ปลด หรอืปรบัเล่ือนขัน้ เลือ่นเงินเดือน เลือ่นตำาแหนง่ 
และการลงโทษทางวินยัตา่งๆ ภายใตก้รอบนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

3) ปฏบิตังิานตามแผนนโยบาย แผนกลยทุธ ์แผนธรุกจิ วสิยัทศัน ์
และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

4) อนมัุตงิบประมาณการลงทนุ การพัสดุ การจดัซ้ือ จัดจ้าง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผน
ธุรกิจและงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัทฯ

5) บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ภายใตแ้นวทางและกรอบอำานาจ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคุลม 
และมีประสิทธิภาพ

6) พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำาเสนอการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำาปี เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7) ประเมินผลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ และรายงานความ
ก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำา
ทุกไตรมาส

8) เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 

9) เป็นผูน้ำาและเป็นแบบอยา่งทีดี่เพ่ือสนบัสนนุ และกระตุน้
ให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสิน
ใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และการให้ความสำาคัญ
กับเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นต้น 

10) ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อ
ต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน

11) ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความ
ยั่งยืน Sustain Development Goals (SDGs) เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก (Good Corporate 
Citizenship)

12) ดำาเนนิการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  
ตามอำานาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ



85รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 
17 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ ตําแหน่ง

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
6. นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท
8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน
9. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำานวยการโครงการ EVEREST

10. นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
11. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
12. นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
13. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา
14. นายทฤษฎี วัฒนางกูร (1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
15. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
16. นายวิชิต นิตยานนท์ (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี
17. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ  
 1. นายทฤษฎี วัฒนางกูร เกษียณอายุ ณ 31 ธันวาคม 2559
 2. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 3. นายวิชิต นิตยานนท์ ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1) นำานโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไป
ยึดถือปฏิบัติ 
2) กำาหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำาคัญ
ของสายงานท่ีสอดคล้องกบัวสิยัทศันแ์ละพันธกจิขององค์กร 
เพื่อดำาเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา 
3) รบัผดิชอบการบรหิารงานใหป้ระสบความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ภายใตข้อบเขตการบรหิารจดัการตามโครงสรา้งองค์กร ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) แนะนำา สนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และแกไ้ขปัญหาใหก้บัทมีงาน 
สร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน เพื่อให้ 
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาสามารถปฏบิตังิานได้อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล
5) สนบัสนนุผูใ้ตบ้งัคับบญัชาใหมี้การพัฒนาเพ่ือการเรยีนรู้
และเตบิโต และสามารถดึงศกัยภาพออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อตัวเองและองค์กร
6) สนบัสนนุการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ ภายใตห้ลกั
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ การเป็นบรรษทัภิบาล และเป็นองค์กร
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีระบบ มี
ประสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงและการประสานงาน 
ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนและบริษัท
ในเครือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน 
โดยมีผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สำานกักจิการองค์กร และ
เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ กำาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี 
โดยประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดย
ในปี 2559 มีการประชุมรวม 48 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณา
ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำาคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจ แผนการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน 
แผนการลงทุน งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัท
ในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำางานที่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เพื่อการตัดสินใจ ดังนี้
• พิจารณากล่ันกรองการบริหารการลงทุน การจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือการลงทนุ และสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิ ของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ

• พิจารณากล่ันกรองเรื่องสำาคัญทางธุรกิจที่นำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
• พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ 
บนพื้นฐานข้อมูลที่นำาเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
• รบัทราบรายงานสถานการณบ์รษิทัฯ สถานการณป์ระเทศ 
และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ
• พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ 
• พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำาคัญ 
ภายใต้อำานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
• พิจารณานโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล สรา้งกลไก
การบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
• พิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดำาเนิน
ธุรกิจ
• พิจารณาการดำาเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
• พิจารณาการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย และเสนอ
แนะแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนา
ร่วมกัน เช่น ข้อร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น 
• ตดิตามความกา้วหนา้ และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
• นำาเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ของสายงาน และ/หรือที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใหมี้ขอ้มูลเพียงพอตอ่การพิจารณาตดัสนิใจของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนัน้ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
และคณะทำางานย่อยอ่ืนๆ อีก ตามความเหมาะสมกับแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการ ดำาเนินงาน 
หรือกลั่นกรองการดำาเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย อาทิ คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง 
(RMM) ทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการ และบูรณาการงานในภาพรวม
ทัง้หมดของกลุม่โรงงานระยอง ใหส้อดรบักบัวสิยัทศัน ์พันธกจิ 
มีความพรอ้มทีจ่ะกา้วสูค่วามสำาเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
และการจัดการพลังงาน (QSSHE) ของบริษัทฯ และมี 
การประชมุคณะผูบ้รหิารระดับผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไป (VP Meeting) 
กำาหนดล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
เพ่ือใหผู้บ้รหิารรบัทราบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในด้าน
ต่างๆ และพิจารณาหารือในประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน 
และอ่ืนๆ รว่มกนั กรณทีีมี่ประเด็นสำาคัญจะนำาไปพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ประเทศและระดับสากล เพ่ือพิจารณาปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับรษิทัฯ 
รวมทั้งต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการ
อบรมสมัมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของ
กฎระเบยีบ และแนวทางการบรหิารจัดการทีดี่ ทีมี่การพัฒนา
ให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
• จัดใหมี้การสือ่สารการดำาเนนิการด้านการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ทั้ง One Way และ Two Way Communication 
อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

ผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 
นางสาวมนวิภา จูภิบาล 
ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 
2555 – ปัจจุบัน) (ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา จูภิบาล 
ปรากฎในประวัติผู้บริหาร หน้า 34)
การบูรณาการระบบ GRC

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการกำากับองค์กรเพ่ือก้าวไปสู่หลัก
การปฏบิตังิานทีดี่ตามแนวทางการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่เป็น 
การนำาแนวคิดการบรหิารจดัการสมัยใหม่ตามมาตรฐาน GRC 
โดยนำาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ Good Governance, Risk 
Management and Compliance Management อันมีความ
สัมพนัธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบ
ของการทำางานเป็นทีม มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูล 
ซึ่งกันและกัน เปิดกว้างทางความคิดในการปรับปรุงองค์กร
จากขอ้มูลทัง้ของพนกังานและผูบ้รหิาร มีการจัดอบรมสมัมนา
เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในด้าน Compliance และม ี
เป้าหมายสำาคัญที่ชี้วัดความสำาเร็จของงานคือ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และความยัง่ยนื (Sustainability) ขององค์กร 
การบูรณาการ GRC อย่างเป็นระบบ จะช่วยเพ่ิมศักยภาพ
การเติบโตขององค์กรให้ยั่งยืนได้อย่างดยีิ่งขึ้น ประกอบด้วย
• Governance งานกำากับดูแลกิจการที่ดี-บริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อม 
ขับเคล่ือนนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) การ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ไปสู่การเป็น
บรรษัทภิบาล และการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good 
Corporate Citizenship) สามารถสรา้งประโยชนแ์ละตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม
ปัจจุบัน นางเบญจา แสงสูงเนิน ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการ 
ส่วนงานกำากับองค์กร สังกัดสำานักกิจการองค์กร
• Risk Management งานบรหิารความเสีย่ง-บรหิารจัดการ
และติดตามความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถดำาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบัน นายชาญยุทธ์ ผู้ล้ำาเลิศ ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการส่วน
งานบริหารความเสี่ยง สังกัดสายงานแผนและธุรกิจ

สำาหรับ CEO Townhall ซ่ึงเป็นการประชุมของกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่กับพนักงานทุกคนพร้อมกนัทุกพืน้ทีผ่่าน VDO 
Conference กำาหนดจัดอย่างน้อยทุกไตรมาส ในปี 2559 มี
การจัดประชุมจำานวน 4 ครั้ง

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.2551 และหลกัการกำากบั
ดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีน คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
มีมตแิตง่ตัง้นางสาวมนวภิา จูภิบาล ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สำานักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

• ปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
• ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
• จัดการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับของบรษิทัฯ และขอ้พึงปฏบิตัิ
ต่างๆ
• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อ
หนว่ยงานกำากบัดูแลบรษิทัฯ ตามระเบยีบและขอ้กำาหนดของ
หน่วยงานราชการ
• จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำาปีของ 
บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิาร และดำาเนนิการอ่ืนๆตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด
• จัดทำาขอ้มูลและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการเป็นสมาชิก 
หรอืการเป็นพลเมืองดี (Good Corporate Citizenship) การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
• รบัผดิชอบงานตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตามนโยบายและมาตรการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด
• ศกึษาขอ้มูลและองค์ความรู ้หรอืวิธปีฏิบตัทิีดี่ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงานเลขานุการบริษัท และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งใน
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• Compliance งานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน-ดูแลการ
ปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิ
ของบรษิทัฯ เพ่ือสรา้งวฒันธรรมด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบให้กลมกลืนเข้ากับกระบวนการทำางานของทั้ง
องค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
ปัจจุบัน นายธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ดำารงตำาแหน่ง  
ผูจ้ดัการสว่นงานเลขานกุารบรษิทัและกำากบักฎเกณฑ ์และ เป็น 
หวัหนา้งานกำากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ (Compliance 
Manager)
การกำากบัการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของบรษัิท

นอกเหนอืจากงานกำากบัดูแลกจิการทีดี่และงานบรหิารความ
เสีย่ง ซ่ึงได้ดำาเนนิการมาอยา่งเป็นระบบตัง้แตเ่ริม่ตัง้บรษิทัฯ 
ในปี 2549 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำาคัญ
อยา่งยิง่กบัการบรหิารจัดการด้าน Compliance เพ่ือใหบ้รษิทัฯ 
ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อ
ถอื ความไวว้างใจจากผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยี จึงได้กำาหนด
นโยบายการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 
บรษิทัฯ และกลุ่มไออารพี์ซี และจดัใหมี้หนว่ยงานซ่ึงรบัผดิชอบ
งานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และงาน
เลขานุการบริษัท รวมเรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและ
กำากับกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance and Secretary 
Division) มีหนา้ทีส่รา้งระบบการดำาเนินงานด้าน Compliance 
และผลักดันนโยบายด้าน Compliance ขององค์กรให้มีการ
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงดูแลการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑข์องบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามหลกักฎหมาย 
และหลักธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
ติดตามข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบ 
นโยบายการกำากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริษัทไออาร์พีซี มีดังนี้
1. การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ
ดำาเนนิธรุกจิเป็นไปด้วยความราบรืน่และถกูตอ้งตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำารงไว้ซ่ึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของผูมี้สว่นได้เสยี อันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
2. การแข่งขันอยา่งเปน็ธรรมและการต่อต้านการผกูขาด
ทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือ เอาเปรียบผู้อื่น 

3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

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

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และ
ศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาค
ของบคุคลทีไ่ด้รบัการรบัรองหรอืคุ้มครองทัง้โดยกฎหมายไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศ
5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีบริษัท  
ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) และ/หรอื กลุ่มบรษิทัไออารพี์ซีเป็น
เจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำาไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนญุาต อีกทัง้เคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผู้อ่ืน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิด
สรา้งสรรค์ผลงานทางทรพัยส์นิทางปัญญาเพ่ือประโยชนข์อง 
บริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
6. การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้าน
การสนับสนุนการเงิน แก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องมี
ความระมัดระวงัมิใหต้กเป็นเครือ่งมือของกระบวนการฟอกเงิน 
หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยให้
ความสำาคญักบัการสอดสอ่งดแูลและใหเ้บาะแสแกเ่จา้หน้าที่
หากมีการกระทำาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการ
บนัทกึรายการและขอ้เทจ็จรงิทางการเงินหรอืทรพัยส์นิตา่งๆ 
ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศกำาหนด

7. การจัดการทรพัยส์นิ การรกัษา และการใชข้้อมลูของ
บริษัทอย่างถูกต้อง

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เกบ็รกัษาขอ้มูลและทรพัยส์นิด้วยมาตรฐานการบรหิารจดัการ
ที่ดแีละถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
และทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำาไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตวัหรอืเพ่ือบคุคลอ่ืนอยา่งไม่ถกูตอ้ง รวมถงึจะปฏบิตัติาม
หลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำาข้อมูลของบริษัท ลูกค้า  
คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ไปเปิดเผยหรือใช้เพ่ือ
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แสวงหาประโยชนอ์ยา่งอ่ืนอันนอกเหนอืไปจากท่ีได้รบัอนญุาต 
หรอืนอกเหนอืไปจากทีไ่ด้เขา้ไปมีความสมัพันธท์ีถ่กูตอ้งตาม
กฎหมายตอ่กนั ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือ 
ปลูกฝังจิตสำานึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องใน
เรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ
เพ่ือใหน้โยบาย Compliance มีความเป็นรปูธรรมและบงัเกดิ
ผลอยา่งแทจ้รงิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้ประกาศใชน้โยบาย
การกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสอบทานและวิเคราะห์ การ
กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน เทียบกับกรอบ
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติสากลท่ีดี 
(Best Practice) เพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
การบริหารงาน และการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินงาน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะทำางานกำากับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต 
ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ 
ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ เพ่ือร่วมกัน
ผลักดันภารกิจด้าน Compliance และบูรณาการให้เป็นไป
ตามแนวทาง G R C (Integrated Governance, Risk and 
Compliance)
(2) การแตง่ตัง้คณะทำางานเพ่ือการตดิตอ่กบัหนว่ยงานภาครฐั
ด้านพลงังาน (Energy Steering Committee) ซ่ึงประกอบด้วย
หนว่ยงานภายในตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตอ่ประสานงาน 
การเปิดเผยข้อมูลด้านการใช้ การจำาหน่ายพลังงานของ 
บริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อบริหารความเสี่ยงด้าน
ความผิดพลาดของข้อมูล และการละเมิดต่อกฎหมาย
(3) การจัดทำาระบบควบคุมด้านกฎหมาย (Legal Risk 
Management) เพ่ือการบริหารจัดการการดำาเนินงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ
ควบคุมด้านสัญญา ระบบแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต 
ระบบควบคุมหนังสือมอบอำานาจ และระบบควบคุมเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(4) การประชุม PTT Group’s Compliance Networking 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหารือแนวปฏิบัติร่วมกันใน
กลุ่ม ปตท. ไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5) การจัดจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จำากัด เป็นที่ปรึกษาด้าน Compliance เพ่ือให้คำาแนะนำา
ในช่วงเริ่มต้นของ การวางกรอบการกำากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance Framework ) ของบริษัทฯ ให้ถูกทิศทาง เป็น
ไปตามแนวปฏบิตัทิีดี่และเป็นมาตรฐานสากล พรอ้มเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจใหแ้กผู่บ้รหิาร และพนกังานใหส้ามารถนำา
ไปปฏิบัติได้จริง ดำาเนินการในไตรมาส 1 ปี 2560

(6) การจัดทำาเอกสารคู่มือการกำากับการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน และตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ดำาเนนิงานด้าน Compliance ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ในปี 2559 

ส่วนที่ 2 : คู่มือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและหาจุดบกพร่อง (Gap 
Analysis) มาวิเคราะหก์อ่นจัดทำาเป็นคู่มือการปฏบิตั ิกำาหนด
แลว้เสรจ็ภายในปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานได้นำาไป
ใชใ้นการปฏบิตังิานตามภาระหนา้ทีอ่ยา่งถกูตอ้งมีมาตรฐาน 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะครอบคลุมถึงเรื่อง 
โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที ่กระบวนการในการดำาเนนิงาน และ
การรายงาน ของหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กรตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงโดยกระบวนการป้องกัน 3 ชั้น (Three 
Lines of Defense) 
ชัน้แรก (1st Line) คือหนว่ยงานผูเ้ผชญิกบัความเสีย่งโดยตรง 
หรือ User ต่างๆ 

ชั้นที่สอง (2nd Line) คือ หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 
อาท ิหนว่ยงาน Compliance หนว่ยงานกฎหมาย หนว่ยงาน
กำากบัองค์กร หนว่ยงานควบคุมภายใน และหนว่ยงานบรหิาร
ความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้หน่วยงานชั้นแรก
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

และชั้นที่สาม (3rd Line) ได้แก่ สำานักงานตรวจสอบภายใน 
ทำาหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานและประเมินความเพียงพอ 
ของระบบควบคุมภายในต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ (Whistleblowing)
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ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบ
การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ค่า
ตอบแทนรายเดือน และ 2.เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มีค่า
ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

2. กำาหนดค่าตอบแทนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของ
ธุรกิจใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ ความ
สามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ความจำาเป็นของบรษิทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัฯ ได้ รวม
ทั้งใช้ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ จากรายงานการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการประจำา
ปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่า อัตราค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทฯ สำาหรับปี 2559 เทียบเคียงได้กับค่า
มัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร (พลังงาน
และสาธารณูปโภค) 

3. กำาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

4. ตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษิทัฯ และประธานกรรมการ
ชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากอัตราค่า
ตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่
ดี กำาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง 
ตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมจริง 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  
2559 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้มีมตอินมัุตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ปี 2559 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ใช้อัตราค่า
ตอบแทนเดิม มาตั้งแต่ปี 2549)

โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการ โดยอ้างอิง
กับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ
โบนัสกรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2558 จำานวน 

28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำาไรสุทธิปี 2558 
โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำานวนครั้งที่เข้า
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ 
จะได้รบัในอัตราทีม่ากกวา่กรรมการ ประมาณรอ้ยละ 30 ดังมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทกุทา่นตามตาราง

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/คน เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ

  ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท
  กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

  ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000 บาท
  กรรมการ ไม่มี 45,000 บาท
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายชื่อ
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย

โบนัส 
(ผลประกอบการ 

ปี 2558)

รวม

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (1) 720,000 720,000 - 449,383 1,889,383
2. นายวุฒิสาร ตันไชย 540,000 540,000 300,000 1,555,556 2,935,556
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา (2) 363,000 360,000 240,000 - 963,000
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 540,000 540,000 180,000 345,679 1,605,679
5. นายชวลิต พันธ์ทอง 540,000 540,000 90,000 172,840 1,342,840
6. นายทรงภพ พลจันทร์ 540,000 540,000 735,000 2,074,074 3,889,074
7. นายประมวล จันทร์พงษ์ 540,000 540,000 315,000 2,074,074 3,469,074
8. นายสมนึก บำารุงสาลี 540,000 540,000 90,000 2,074,074 3,244,074
9. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (3) 187,258 180,000 180,000 - 547,258

10. พลเอก สสิน ทองภักดี 540,000 405,000 270,000 1,382,716 2,597,716
11. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (4) 180,000 135,000 - - 315,000
12. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 540,000 540,000 180,000 172,840 1,432,840
13. นายเจษฎา พรหมจาต (5) 428,226 405,000 180,000 - 1,013,226
14. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (6) 405,000 360,000 225,000 - 990,000
15. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 540,000 540,000 225,000 2,074,074 3,379,074
16. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ (7) 360,000 360,000 480,000 2,074,074 3,274,074
17. นายวัชรกิติ วัชโรทัย (8) 304,839 315,000 240,000 2,074,074 2,933,913
18. นายสรัญ รังคสิริ (9) 139,500 135,000 195,000 2,074,074 2,543,574
19. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ (10) 136,500 135,000 135,000 2,074,074 2,480,574
20. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (11) 4,355 - - 1,901,235 1,905,590

รวม 8,088,678 7,830,000 4,260,000 22,572,839 42,751,517

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559 (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)
 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
 2. นายณัฐชาติ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559 
 3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 27 สิงหาคม 2559
 4. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
 5. นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2559
 6. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
 7. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ (ตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ กรรมการมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) โดยมีผลวันท่ี 1 กันยายน 2559
 8. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
 9. นายสรัญ รังคสิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2559
 10. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
 11. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำาหนดภายใต้ 
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
โดยคำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการดำาเนนิงานของ 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีการดำาเนนิ
งานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เสนอ 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของปี 
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุต ิและแจง้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รับทราบเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมิน
3. ในชว่งปลายปี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จะพิจารณาสรุปผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวม
ถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี โดยคำานึงถึง 
องค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆในภาพรวมด้วย ทั้งสถานการณ์
ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน และวิธีการ
รบัมือกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 
4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน นำาเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
ผลการปฏบิตังิาน และอัตราการปรบัค่าตอบแทนประจำาปีของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี
ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตเิกณฑก์ารประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกกำาหนดให้มี 
เป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำาเนินงานทั้งด้าน
ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชมุชน และสิง่แวดล้อม ซ่ึงกรรมการผูจั้ดการใหญ่รบัหลักเกณฑ์ 
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ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้
ดำาเนินไปได้ตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบในการประเมิน
แบ่งเป็นสองส่วน คือ Corporate KPI และปัจจัยสนับสนุน
การเตบิโตอยา่งโปรง่ใสและยัง่ยนืของบรษิทัฯ ซึง่จะครอบคลุม
ถึงความสามารถในการนำาองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผล 
กระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างฉับไวในทิศทางที่
ถกูตอ้งและประสบความสำาเรจ็ ความสำาเรจ็ในการนำาองค์กร
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ปรากฎในรายงานผลการดำาเนิน
งานของบริษัท หน้า 136 - 153

บรษิทัฯ มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารทกุระดับ
เป็นประจำาทกุปี โดยกำาหนดนโยบายการประเมินผลการปฏบิตัิ
งานภายใตร้ะบบ PMS (Performance Management System) 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้าน คือ 

(1) ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) 
เป็นภารกจิสำาคัญทีไ่ด้รบัการถา่ยทอดจากบรษิทัฯ ในแตล่ะปี 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร ผลการดำาเนนิงานของ 
บรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานด้านการเงิน ซึง่สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ 

(2) สมรรถนะในการทำางาน (Competency) เป็นเครื่อง
มือสำาหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิง
พฤติกรรม ซ่ึงกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
แสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนิน
งานของบรษิทัฯ บรรลเุป้าหมายอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื

ในปี 2559 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำานักงาน ก.ล.ต. 
จำานวน 17 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ 
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุสำารองเล้ียงชพี รวมทัง้
สิ้นเป็นเงิน 112.39 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2558
(20 ราย)

ปี 2559
(17 ราย)

ค่าตอบแทน
 เงินเดือน 86.27 76.57
 โบนัส 35.41 28.87
ค่าตอบแทนอื่น
 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 5.88 6.95
รวม 127.56 112.39

(หน่วย : ล้านบาท) 



93รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลําดับ รายชื่อ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริ
ษัท
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กัด
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ชน
)

บริ
ษัท

 ไอ
อา

ร์พี
ซี 

โพ
ลีอ

อล
 จํ

ากั
ด 

บริ
ษัท
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ย 
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 บี

 เอ
ส 
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กัด

บริ
ษัท

 น้ํ
ามั

น 
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ร์พี

ซี 
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คโ

นโ
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ร์พี
ซี 

จํา
กัด
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ษัท
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ร์พี
ซี 
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 แ
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จํา
กัด

 

บริ
ษัท

 รั
กษ์

ป่า
สัก

 จํ
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ด

บริ
ษัท

 พี
ทีที

 เอ
นเ
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ร์ยี่

 โซ
ลูชั่

นส์
 จํ

ากั
ด 

บริ
ษัท

 อู
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ส์ 
(เอ
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ย)

 จํ
ากั
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(ม
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)

บริ
ษัท

 ไอ
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ร์พี
ซี 

คลี
น 

พ
าว

เวอ
ร์ 

จํา
กัด

บริ
ษัท

 ไอ
อา

ร์พี
ซี 

พีซี
ซี 

จํา
กัด

บริ
ษัท
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ากั

ด 
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ชน

)

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช X /,//
2 นายวุฒิสาร ตันไชย /
3 นายณัฐชาติ จารุจินดา /
4 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร /  //
5 นายชวลิต พันธ์ทอง / //
6 นายทรงภพ พลจันทร์ /
7 นายประมวล จันทร์พงษ์ /
8 นายสมนึก บำารุงสาลี /
9 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล /

10 พลเอก สสิน ทองภักดี /
11 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ /
12 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ /
13 นายเจษฎา พรหมจาต /
14 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล /
15 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ /, // X X X X X /  / X  //
16 นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ // / /
17 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล // / / / / /
18 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ //  /  /  /  / /  / /  //
19 นายธรรมศักด์ิ ปัญโญวัฒน์กูล // /
20 นางสาวมนวิภา จูภิบาล // /
21 นายประเวศ อัศวดากร // /
22 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง // /
23 นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล //
24 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา //
25 นายวิชิต นิตยานนท์ // / / / /
26 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ //
27 นายทฤษฎี วัฒนางกูร //
28 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ // /
29 นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ // /
30 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ // / /
31 นายชลอ ภานุตระกูล //

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

1. บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ

2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ

3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ

4 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ

5 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ

6 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษาการกรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จํากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ

2 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ

3 นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ กรรมการ

4 นายโทชิโร โคจิมะ กรรมการ

5 นายอิเดะยุกิ โทกิมะซะ กรรมการ

6 นายทาคายูกิ มาโนะ กรรมการ

7 นายฮิโรชิ โอสุโบะ กรรมการ

8 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ

9 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ

10 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ

2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ

3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ

4 นายประเวศ อัศวดากร กรรมการ

5 นายวิชิต นิตยานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

5. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จํากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ

2 นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กุล กรรมการ

3 นางสาวมนวิภา จูภิบาล กรรมการ

4 นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ กรรมการ

5 นายปรีชา โภคะวัฒน์ กรรมการ

6 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัท รักษ์ป่าสัก จํากัด (บริษัท น้ํามันทีพีไอ (2001) จํากัด)

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ

2 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ

3 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการ

4 นายสมบูรณ์ สาตสิน กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากัด
(โอนยา้ยกจิการใหบ้รษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 2559)

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการ

2 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ

3 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ

4 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ

5 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ

6 นายวิชิต นิตยานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ



95รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ลําดับที่ รายชื่อ 
ณ 31 ธ.ค. 58

สัดส่วนการถือหุ้น/ 
จํานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 59
สัดส่วนการถือหุ้น/ 

จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) 

ระหว่างปี
หมายเหตุ

1

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 0.00000% 
900

0.00000% 
900

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

2

นายวุฒิสาร ตันไชย ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

3

นายณัฐชาติ จารุจินดา N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559

คู่สมรส N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

4
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

5
นายชวลิต พันธ์ทอง ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

6
นายทรงภพ พลจันทร์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

7

นายประมวล จันทร์พงษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

8

นายสมนึก บำารุงสาลี ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

9

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559

คู่สมรส N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

10

พลเอก สสิน ทองภักดี ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

11

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

คู่สมรส N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
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ลําดับที่ รายชื่อ 
ณ 31 ธ.ค. 58

สัดส่วนการถือหุ้น/ 
จํานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 59
สัดส่วนการถือหุ้น/ 

จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) 

ระหว่างปี
หมายเหตุ

12

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

13

นายเจษฎา พรหมจาต N / A 0.00002% 
5,000

ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559

คู่สมรส N / A 0.00010% 
20,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

14

นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล
N / A ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2559

คู่สมรส N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N / A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

15

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 0.03426% 
7,000,000

0.03915% 
8,000,000

0.00489% 
1,000,000 

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

 กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

16

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2559

คู่สมรส ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง

17

นายวัชรกิติ วัชโรทัย 0.00127% 
260,250

N / A ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการลาออก 
ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559

คู่สมรส ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง

18

นายสรัญ รังคสิริ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการลาออก 
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559

คู่สมรส ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง

19

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการครบวาระ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

คู่สมรส ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง

20

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง กรรมการลาออก 
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

คู่สมรส ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี N / A ไม่เปลี่ยนแปลง

 หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง ลาออก หรือครบวาระการดำารงตำาแหน่ง ระหว่างปี 2559



97รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลําดับที่ รายชื่อ ณ 31 ธ.ค. 58
สัดส่วนการถือหุ้น/จํานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 59
สัดส่วนการถือหุ้น/จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี

1

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 0.03426% 
7,000,000

0.03915% 
8,000,000

0.00489% 
1,000,000 

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

2

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ 0.00129% 
264,478

0.00178% 
364,478

0.00049% 
100,000 

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

3

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 0.00145% 
295,580

0.00145% 
295,580

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส 0.00008% 
15,900

0.00008% 
15,900

ไม่เปลี่ยนแปลง

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

4

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 0.00011% 
22,000

0.00011% 
22,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส 0.00029% 
60,000

0.00029% 
60,000 ไม่เปลี่ยนแปลง

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

5
นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

6

นายประเวศ อัศวดากร 0.00060% 
123,600

0.00124% 
253,600

0.00064% 
130,000 

คู่สมรส 0.00012% 
25,000

0.00012% 
25,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

7
นางสาวมนวิภา จูภิบาล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

8

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล 0.00045% 
92,721

0.00045% 
92,721

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

9

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 0.00031% 
63,292

0.00055% 
113,292

0.00024% 
50,000

คู่สมรส 0.00015% 
29,862

0.00015% 
29,862 ไม่เปลี่ยนแปลง

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

10

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ 0.00000% 
1

0.00000% 
1

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
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ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อ ณ 31 ธ.ค. 58
สัดส่วนก�รถือหุ้น/จำ�นวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 59
สัดส่วนก�รถือหุ้น/จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 
ระหว่�งปี

11

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 0.00103% 
210,440

0.00103% 
210,440

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

12
นายชลอ ภาณุตระกูล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

13

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ 0.00005% 
10,579

0.00005% 
10,579

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

14

นายทฤษฎี วัฒนางกูร 0.00174% 
355,866

0.00174% 
355,866

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

15

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 0.00063% 
129,351

0.00088% 
179,351

0.00024% 
50,000

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

16

นายวิชิต นิตยานนท์ 0.00163% 
333,394

0.00163% 
333,394

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

17

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง 0.00031% 
64,320

0.00031% 
64,320

ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราช
บัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความ
ผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มูล หรอืขอ้ความอันเป็นเทจ็
ทีอ่าจทำาใหส้ำาคัญผดิ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอก
ใหแ้จง้ในสาระสำาคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนใน
การซ้ือขายหลักทรพัยห์รอืสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรอืมี
หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRPC
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002567
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี
กลุ่มอุตส�หกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค 
ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,475,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,434,419,246 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท สํานักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท  
ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813

สํานักงานกรุงเทพฯ

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

บุคคลอ้�งอิง

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  
179/74-80 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050

น�ยทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบ�ท ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2299 1111
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โครงสร้�งผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ  ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ  
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน  
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำาไรสุทธิเทียบกับ 
งบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น
 1. บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  7,869,694,600 38.51
 2. ธนาคารออมสิน  1,950,000,000 9.54
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  1,260,737,305 6.17
 4. CHASE NOMINEES LIMITED     447,554,222 2.19
 5. สำานักงานประกันสังคม     244,289,400 1.20
 6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED     240,709,119 1.18
 7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY     195,853,496 0.96
 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD     157,639,760 0.77
 9. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL 

EMER MKTS VALUE FD
    125,897,100 0.62

10. PEOPLE’S BANK OF CHINA     123,047,900 0.60

(ร้อยละ)

หมายเหตุ: 
(1) บรษิทั ปตท. จำ�กดั (มห�ชน) ในฐ�นะเป็นผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ของบรษิทัฯ  

มีสว่นในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รและก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ  
โดยผ�่นคว�มเหน็ชอบของคณะกรรมก�รบรษิทัฯ ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัว�คม  
2559 มีกรรมก�รที่เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รของบริษัท ปตท. จำ�กัด  
(มห�ชน) จำ�นวน 4 คน จ�กจำ�นวนกรรมก�รของบริษัทฯ ท้ังหมด 15 คน 

(2) บรษิทัไทยเอ็นวดีีอ�ร ์จำ�กดั เป็นบรษิทัยอ่ยของตล�ดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย ทีป่ระกอบธรุกจิโดยก�รออกตร�ส�ร Non-Voting Depository  
Receipt (NVDR) ซ่ึงเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยฯ์  
เพื่อข�ยให้ผู้ลงทุน และนำ�เงินที่ได้จ�กก�รข�ย NVDR ไปลงทุนใน 
หลกัทรพัยอ้์�งอิงไทยทีเ่ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยฯ์ โดย 
ผู้ลงทุนท่ีถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ท�งก�รเงิน เช่น เงินปันผล 

สิทธิในก�รจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ส�ม�รถทร�บข้อมูล
นกัลงทนุในบรษิทัไทยเอ็นวดีีอ�ร ์จำ�กดั ได้ในเวบ็ไซต ์www.set.or.th

(3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ (Shareholding 
Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ

(4) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นช�วต�่งช�ตสิ�ม�รถถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ รวมกนัได้ไม่เกนิ 
รอ้ยละ 49 ของจำ�นวนหุน้ทีอ่อกและชำ�ระแล้ว  ณ วนัที ่24 กมุภ�พันธ ์2559   
หุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืครองโดยช�วต�่งช�ตมีิจำ�นวนรอ้ยละ 12.50 ของ 
จำ�นวนหุน้ทัง้หมด และมีผูถ้อืหุน้ส�มัญร�ยยอ่ย (Free float) จำ�นวน 
47,472 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 51.60
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ลำ�ดับ บริษัท สัดส่วนก�รถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

1 บริษัท น้ำ�มัน ไออ�ร์พีซี จำ�กัด
ท่ีอยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 7 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/6688

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามัน

99.99 2,000

2 บริษัท รักษ์ป่�สัก จำ�กัด
ที่อยู่ :  555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 7 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/6688

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล
หม�ยเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท น้ำ�มัน ไออ�ร์พีซี จำ�กัด

99.99 30

3 บริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 7 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6702

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายโพลีออล

99.99 300

4 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

5 บริษัท ไออ�ร์พีซี เอแอนด์แอล จำ�กัด
ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 9  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2649 7511 โทรสาร 0 2649 7550

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติก
59.98 10

6 บริษัท ไออ�ร์พีซี พีซีซี จำ�กัด
ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 7  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6702

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกลุ่มโพลียูริเทน
หม�ยเหตุ : กิจก�รร่วมค้�ของบริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด

49.99 10
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ลําดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

7 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากัด
ที่อยู่ : 299 หมู่ 5 ตำ�บลเชิงเนิน  

อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรส�ร 0 3861 2813

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�

48.99 2,966

8 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 98 อ�ค�รส�ทรสแควร์ ออฟฟิศท�วเวอร์ ชั้นที่ 18  

ถนนส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2206 9300

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

25.00 10,739

9 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด
ที่อยู่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อ�ค�รเอ ชั้น 4-5  

ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2140 2000

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษ�ท�งวิศวกรรม

20.00 150

10 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จํากัด
ที่อยู่ : 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบ�งน�-ตร�ด กม. 6.5  

ตำ�บลบ�งแก้ว อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร  
โทรศัพท์ 0 2338 6100 โทรส�ร 0 3862 1602

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยแก๊สอะเซทิลีน

13.04 115

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน



BUSINESS
STRUCTURE
โครงสร�างธุรกิจ

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แผนภูมิกระบวนการผลิต
การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ�
ภาวะตลาดและแนวโน�มอุตสาหกรรม
โครงสร�างรายได�
รายการระหว�างกัน





บจ. น�ำมัน ไออาร�พีซี
(จำหน�ายผลิตภัณฑ�น�ำมัน)

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99%

บจ. ไออาร�พีซี โพลีออล*
(ผลิตและจำหน�ายโพลิออล)

99.99%

บจ. ไออาร�พีซี พีซีซี
(จำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
กลุ�มโพลิยูร�เทน)

49.99%

บจ. ไออาร�พีซี เอ แอนด� แอล
(จำหน�ายเม็ดพลาสติก)

59.98%

25.00%
บมจ. อูเบะ เคมิคอลส� (เอเชีย)
(ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี)

บจ. เทคโนโลยี ไออาร�พีซี
(โรงเร�ยนอาช�วะ)

99.99%

48.99%
บจ. ไออาร�พีซี คลีน พาวเวอร�
(ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าและไอน�ำ)

20.00%
บจ. พีทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั�นส�
(ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม)

หมายเหตุ : *บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นบร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด ร�อยละ 25 ให�แก� PCC ROKITA SPOLKA AKCYJNA ประเทศโปแลนด� เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560

บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ

20% บมจ. ไทยออยล�

20% บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

40% บมจ. ปตท.

50% PCC Rokita SA

3% อื่นๆ

37% บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล

1% อื่นๆ

74% บจ. อูเบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

51% บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
 ซ�นเนอร�ย่ี

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�น�ำมัน
- แนฟทา 
- น�ำมันเบนซ�น
- น�ำมันดีเซล 
- น�ำมันเตา
- น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน 
- ยางมะตอย

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
- โอเลฟ�นส� 
- อะโรเมติกส�
- โพลิโอเลฟ�นส� 
- สไตร�นิคส�

- ธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค
- ธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�
- ธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สิน

:  แสดงเฉพาะบร�ษัทท่ีมีการดำเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่นน้ำ�มัน 
และโรงง�นปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมภ�ยใต้ก�รจัดก�รของบริษัทฯ 
พร้อมส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นท่ีสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจท้ังท่�เรือน้ำ�ลึก คลังน้ำ�มัน และโรงไฟฟ้�

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ 
และอะโรเมติกส์ โดยมีกำ�ลังก�รผลิต 1,221,000 และ 367,000  
ตันต่อปี ต�มลำ�ดับ ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นปิโตรเคมี 
ขั้นปล�ย ประกอบด้วย เม็ดพล�สติก กลุ่มโพลิโอเลฟินส์  
(HDPE, PP) กำ�ลังก�รผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ดพล�สติก 
กลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) กำ�ลังก�รผลิต 334,000  
ตันต่อปี เพื่อจำ�หน่�ยให้กับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมพล�สติก
สำ�เรจ็รปูชนดิต�่งๆ ทัง้ในประเทศและต�่งประเทศภ�ยใตแ้บรนด์ 
POLIMAXX

นอกจ�กนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นก�รก้�วไปข้�งหน้�  
ปรับตัวให้สอดคล้องกับก�รเปล่ียนแปลงของโลก พัฒน� 
คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ และเพ่ิมคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันสู่ส�กล ด้วยก�รคิดค้นและสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมของบริษัทฯ 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

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจกลั่นน้ำ�มัน โดยโรงกล่ันน้ำ�มันของบริษัทฯ  
มีกำ�ลังก�รผลิตรวม 215,000 บ�รเ์รลตอ่วนั ประกอบด้วย ADU 1  
และ ADU 2 กำ�ลังก�รผลิต 65,000 และ 150,000 บ�ร์เรลต่อวัน 
ต�มลำ�ดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำ�ลังก�รกล่ันน้ำ�มันใน 
ประเทศ ส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หล�กหล�ยชนิด
ประกอบด้วย

ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟท� น้ำ�มันเบนซิน ดีเซล และ
น้ำ�มันเต� นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีโรงง�นผลิตน้ำ�มันหล่อลื่น 
พื้นฐ�น (Lube Base Oil Group I) กำ�ลังก�รผลิต 320,000 
ตันต่อปี และย�งมะตอยขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 600,000  
ตันต่อปี ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตสูงสุดภ�ยในประเทศ

นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในก�รผลิตย�งล้อรถ 
และย�งสังเคร�ะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับ 
และรบัรองด้�นคุณภ�พในระดับส�กลภ�ยใตแ้บรนด์ Terramaxx 
อีกด้วย

ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีทีมง�นที่มีประสบก�รณ์และมีระบบก�รจัดก�ร 
ที่มีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ก�รบริก�รมีคว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล  
โดยมีคลงัน้ำ�มัน 4 แหง่ กระจ�ยไปต�มภูมิภ�ค ได้แก ่คลงัน้ำ�มัน 
ระยอง คลังน้ำ�มันพระประแดง คลังน้ำ�มันอยุธย� และคลัง 
น้ำ�มันชุมพร นอกจ�กนี้ คลังน้ำ�มันแต่ละแห่งยังมีท่�เทียบ 
เรือเพ่ือให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ซ่ึงจะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�น 
และก�รกระจ�ยสินค้�มีประสิทธิภ�พช่วยให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ย 
และระยะเวล�ในก�รขนส่ง

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ธรุกจิบรหิ�รจดัก�รทีดิ่นทีมี่ศกัยภ�พซ่ึงมีทัง้ทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัดระยองและ
จังหวดัอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ประม�ณ 12,000 ไร ่โดยมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�
พ้ืนทีใ่หเ้ป็นโครงก�รเชงินเิวศ ทัง้นคิมอุตส�หกรรม เขตประกอบก�ร 
อุตส�หกรรม และที่ดินที่มีศักยภ�พ ซ่ึงโครงก�รเพียบพร้อมไป 
ด้วยระบบส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณูปก�รต่�งๆ  
ที่ส�ม�รถรองรับอุตส�หกรรมเป้�หม�ยได้อย่�งสมบูรณ์ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ร่วมดำ�เนินก�รกับก�รนิคมอุตส�หกรรม 
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ในก�รพัฒน�พ้ืนที่นิคมอุตส�หกรรม 
ระยอง (บ้�นค่�ย) สำ�หรับให้บริก�รแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งไทย 
และต่�งช�ติ พร้อมรองรับโครงก�รต่�งๆ ของบริษัทฯ และลูกค้�
จ�กภ�ยนอก ประกอบด้วย
1.	 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบก�ร 
 อตุส�หกรรมเชิงนิเวศ ไออ�ร์พีซี อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
2.	 โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตส�หกรรมระยอง 
 (บ้�นค่�ย) อำ�เภอบ้�นค่�ย จังหวัดระยอง
3.	 ท่ีดินที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภ�พใน 
 ก�รพัฒน�ในพ้ืนทีอ่ำ�เภอจะนะ จังหวดัสงขล� และทีดิ่นอ่ืนๆ 
 ในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำ�พูน
ตลอดจนก�รให้บริก�ร IRPC Solution Provider ที่ส�ม�รถ
รองรับอุตส�หกรรมอย่�งเต็มรูปแบบ ให้บริก�รสนับสนุนกิจก�ร
ของนักลงทุนท่ีม�ลงทุนในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม ไออ�ร์พีซี 
ด้วยคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มเป็นมืออ�ชีพ เพ่ือให้กิจก�รของ 
นักลงทุนเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ก�รให้บริก�รประกอบไป
ด้วย บริก�รง�นบำ�รุงรักษ� บริก�รง�นวิศวกรรม บริก�รด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร บริก�รง�นทดสอบและ
วิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�ร บริก�รง�นสอบเทียบอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัด บริก�รง�นด้�นโลหะวิทย� บริก�รด้�นโลจิสติกส์
และคลังสินค้� บริก�รชั่งน้ำ�หนักรถขนส่ง และบริก�รฝึกอบรม
ต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีคว�มได้เปรียบ
จ�กตำ�แหน่งที่ตั้งของโครงก�รซึ่งอยู่ภ�ยในเขตประกอบก�รของ 
บริษัทฯ เอง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มได้เปรียบในด้�นของคว�ม
สะดวกสบ�ยและคว�มรวดเร็วในก�รให้บริก�ร

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ให้บริก�รส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นและระบบส�ธ�รณูปก�ร
ต�่งๆ โดยทำ�ก�รผลิตและจำ�หน�่ยไฟฟ้� ไอน้ำ� อุตส�หกรรม ระบบ
ลม และใหบ้รกิ�รระบบบำ�บดัน้ำ�เสยีใหก้บัลูกค้�อุตส�หกรรมและ
ก�รไฟฟ้�ฝ�่ยผลิต รวมถงึก�รบรกิ�รท�งธรุกจิอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุ
ก�รประกอบธุรกิจอย่�งเต็มรูปแบบ โดยมีปริม�ณเพียงพอและมี
คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นเชน่เดียวกบันคิมอุตส�หกรรมท่ัวไป รวมถงึ
ก�รคำ�นงึถงึก�รอยูร่ว่มกนัอย�่งยัง่ยนืเคียงคู่ชมุชนสงัคม และสิง่
แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ได้ทำ�ก�รผลิตจำ�หน�่ย และใหบ้รกิ�รระบบ
ส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ ได้แก่ 1. ระบบไฟฟ้� (Electrical) 2. ระบบ
ไอน้ำ� (Steam) 3. ระบบน้ำ� (Filtered Water, Demineralized 
Water, Cooling Water, Raw Water, Fire Fighting Water) 
4. ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air) 5. ระบบ
กำ�จัดน้ำ�เสีย (Waste Water Treatment) 

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

• ธุรกจิทา่เรอืและคลังน้าํมนั เป็นธรุกจิก�รใหบ้รกิ�รท่�เทยีบเรอื 
เพ่ือขนถ่�ยสินค้�ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ รวมถึงให้บริก�ร 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ในเขตภ�คตะวันออกที่อำ�เภอเมือง  
จังหวัดระยอง มีคว�มพร้อมทั้งด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและ
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล  
ธุรกิจท่�เรือและคลังน้ำ�มัน ประกอบด้วย
- ท่าเรอืคอนเทนเนอรแ์ละสนิคา้ทัว่ไป หรอื Bulk & Container  
Terminal (BCT) ตัวท่�มีคว�มย�ว 900 เมตร และคว�มกว้�ง  
44 เมตร ประกอบด้วยท่�เทียบเรือ 6 ท่� ส�ม�รถรับเรือลำ�เลียง 
ได้ตั้งแต่ขน�ด 800-150,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ทั่วไป  
เช่น เหล็ก กะล�ป�ล์ม ถ่�นหิน สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมี
ปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�กว่� 2 ล้�นตันต่อปี
- ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid & 
Chemical Terminal (LCT) ตัวท่�มีคว�มย�วประม�ณ 1,623 
เมตร ประกอบด้วยท่�เทียบเรือขน�ดใหญ่ 6 ท่� ส�ม�รถรองรับ
เรือได้ตั้งแต่ขน�ด 1,000-250,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�
ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊�ซ มีปริม�ณสินค้�ผ่�นท่� 
15 ล้�นตันต่อปี และรองรับเรือม�กกว่� 2,000 ลำ�ต่อปี
• บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่� 300 ถัง ส�ม�รถรองรับ 
ก�รจัดเกบ็ผลิตภัณฑไ์ด้ถงึ 2.9 ล้�นตนั เพ่ือรองรบัก�รจัดจำ�หน�่ย
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันของบริษัทฯ และให้บริก�รแก่บุคคลภ�ยนอก  

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ
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แผนภูมิกระบวนการผลิต

แนฟทา

LS ATB

HS ATB

ลองเรสซ�ดิว

ร�ฟอร�เมท โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร� 260 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซ�น 114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

โพรพิลีน 280 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

ไพโรไลซ�ส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

ก�าซหุงต�ม น�ำมันเบนซิน
น�ำมันดีเซล น�ำมันเตา

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

ตลับซีดี ตลับเทป
เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความร�อน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน�ำผลไม�

ท�อน�ำ ถุงหิ�วบรรจุสินค�า
เชือก แห อวน

โฟมทําพื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

น�ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพื่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

มิกซ�ไซลีน

บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล

โรงไฟฟ�า

น�ำมันดิบ

โรงงาน
DCC

EBSM
260 KTA

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

อะคร�โล
ไนไตรล�
27 KTA

โพรพิลีน
ออกไซด�

โรงงาน
น�ำมันหล�อลื่น

พื้นฐาน

PPPP
475 KTA

HDPEHDPE
140 KTA

โพลิออลโพลิออล
25 KTA

ABS/SANABS/SAN
179 KTA

PSPS
125 KTA

EPSEPS
30 KTA

โทลูอีน

Acetylene BlackAcetylene 
Black
4 KTA

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

220 MW

108 MW

โรงกลั�นน�ำมัน
215 KBD

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD
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แนฟทา

LS ATB

HS ATB

ลองเรสซ�ดิว

ร�ฟอร�เมท โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร� 260 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซ�น 114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

โพรพิลีน 280 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

ไพโรไลซ�ส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

ก�าซหุงต�ม น�ำมันเบนซิน
น�ำมันดีเซล น�ำมันเตา

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

ตลับซีดี ตลับเทป
เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความร�อน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน�ำผลไม�

ท�อน�ำ ถุงหิ�วบรรจุสินค�า
เชือก แห อวน

โฟมทําพื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

น�ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพื่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

มิกซ�ไซลีน

บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล

โรงไฟฟ�า

น�ำมันดิบ

โรงงาน
DCC

EBSM
260 KTA

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

อะคร�โล
ไนไตรล�
27 KTA

โพรพิลีน
ออกไซด�

โรงงาน
น�ำมันหล�อลื่น

พื้นฐาน

PPPP
475 KTA

HDPEHDPE
140 KTA

โพลิออลโพลิออล
25 KTA

ABS/SANABS/SAN
179 KTA

PSPS
125 KTA

EPSEPS
30 KTA

โทลูอีน

Acetylene BlackAcetylene 
Black
4 KTA

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

220 MW

108 MW

โรงกลั�นน�ำมัน
215 KBD

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1. ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิง

• น้ำ�มันเบนซิน (Gasoline) คือ น้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครื่องยนตเ์บนซนิ แบง่โดยค�่ออ๊กเทนซึง่เป็นตวัเลขทีแ่สดง
คุณสมบัติต้�นท�นก�รน๊อคของเครื่องยนต์ต�มข้อกำ�หนด 
ของรัฐ น้ำ�มันเบนซินของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นน้ำ�มันเบนซิน 
ไร้ส�รตะกั่ว ULG91 น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ GSH95, GSH91 
และ Gasohol Base ซ่ึงเป็นเบนซินพ้ืนฐ�นสำ�หรบันำ�ไปผลิต
เป็น Gasohol และ E20
• น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครือ่งยนตดี์เซลหมุนเรว็ทีใ่ชใ้นอุตส�หกรรมและย�นพ�หนะ 
เชน่ รถยนต ์รถบรรทุก เรอืประมง เรอืโดยส�ร รถแทรกเตอร ์ 
ปัจจุบันได้มีก�รผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5-7 ต�ม
นโยบ�ยของรัฐบ�ลเพื่อส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทน

• น้ำ�มันเต� (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑน์้ำ�มันทีไ่ด้จ�กสว่นทีมี่
จุดเดือดสงูของน้ำ�มันดิบ ใชป้ระโยชนม์�กในง�นอุตส�หกรรม 
ก�รคมน�คมขนส่ง และใช้ในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�
• ก�๊ซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก�๊ซหงุตม้ (LPG) คือ ส�รประกอบ
ไฮโดรค�รบ์อน ก�๊ซโปรเพน และก�๊ซบวิเทน สว่นใหญ่นำ�ไปใช ้
ในง�นหุงต้มในครัวเรือน อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในง�น
อุตส�หกรรมต่�งๆ นอกจ�กนี้ ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครื่องยนต์เบนซินได้

2. ผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน

• 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�มันหล่อลื่นสำ�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

นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ได้คิดค้นและพัฒน�ผลิตภัณฑน์วตักรรมใน
กลุ่มน้ำ�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

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ 

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

• ย�งมะตอย (Asphalt) คือ ส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอน
หล�ยชนิดและส�รอินทรีย์อ่ืนๆ ซึ่งรวมเรียกว่� บิทูเมน  
มีลักษณะเป็นของเหลวขน้และหนดื และเป็นผลติภัณฑส์ว่นที ่
หนักที่สุดที่ได้จ�กกระบวนก�รกลั่นน้ำ�มันดิบ ใช้สำ�หรับ 
ทำ�ถนน วัสดุกันซึม

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

1,093KBD

ยอดผลิตรวม

สัดส�วน
กำลังการกลั�นของโรงกลั�น
ในประเทศไทย ป� 2559

ESSO
ร�อยละ12

BCP
ร�อยละ 9

TOP
ร�อยละ 31SPRC

ร�อยละ 16

IRPC
ร�อยละ 17

PTTGC
ร�อยละ 15

*IRPC มีสัดส่วนกำาลังการกลั่นเป็นลำาดับที่ 2 ของโรงกลั่นในประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1. โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวท�ไดอีน ใช้
เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ดพล�สติกชนิดต่�งๆ ได้แก่ เม็ด
พล�สตกิชนดิโพลิเอทลีิน (PE) และโพลิโพรพิลนี (PP) บรษิทัฯ 
มีกำ�ลงัก�รผลติโอเลฟินส ์1,221,000 ตนัตอ่ปี ประกอบด้วย 
เอทิลีน 433,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 732,000 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 อะโรเมติกส์ที่
ผลิตได้ใชเ้ป็นวัตถดิุบสำ�หรบัโรงง�นในเครอืของบรษิทัฯ และ
จำ�หน่�ยให้บุคคลภ�ยนอก 
3. โพลิเมอร์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือ 
เม็ดพล�สติกภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “POLIMAXX” 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปล�ย  
ซ่ึงอุตส�หกรรมต่อเนื่องส�ม�รถนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พล�สติกสำ�เร็จรูปชนิดต่�งๆ ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกของ 

บริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพล�สติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ 
(Polyolefins) ได้แก ่HDPE, PP และกลุม่สไตรนีคิส ์(Styrenics)  
ได้แก่ ABS, PS, EPS เม็ดพล�สติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติ 
ที่แตกต่�งกันต�มลักษณะของก�รนำ�ไปใช้ง�น ดังนี้ 
3.1 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene-HDPE)

เม็ดพล�สติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพล�สติก 
โพลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นสูงที่มีก�รผสมสีภ�ยใน 
ส�ยก�รผลติ (in-line compound) ในรปูแบบสดีำ� เหม�ะสำ�หรบั 
ก�รนำ�ไปใชใ้นก�รขึน้รปู ได้แก ่ง�นผลติทอ่ (Pipe Extrusion) 
HDPE ในรูปของท่อ มลีักษณะที่เหม�ะสมต่อง�นผลิตท่อน้ำ�
ประป� ท่อร้อยส�ยไฟฟ้� ซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่ทนแรงดึง 
ทนแรงกระแทก มีคว�มยดืหยุน่สงู และทนตอ่สภ�พแวดล้อม
3.2 เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene-PP)

เม็ดพล�สตกิ PP ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพล�สตกิท่ีมีคุณสมบตั ิ
ใกล้เคียงกบัเม็ดพล�สตกิชนดิ HDPE และ LDPE จึงส�ม�รถ 
ใชท้ดแทนกนัได้ในระดับหนึง่ แต ่PP ส�ม�รถทนคว�มรอ้นได้ 
สูงกว่� HDPE ที่มีคว�มเหนียว แข็งแกร่ง ทนต่อแรงอัดและ
แรงกระแทก ไม่สกึกรอ่นง่�ย ทนตอ่ส�รเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้�
ที่ดี ปัจจุบันมีก�รนำ�เม็ดพล�สติกชนิด PP ไปใช้ในก�รผลิต
ในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้

• งานแผ่นฟิล์ม	 (Film) ใช้ในก�รผลิตแผ่นพล�สติกที่
ตอ้งก�รคว�มใสเพ่ือใชเ้ป็นถงุพล�สตกิประเภทถงุรอ้น ฟิล์ม
ห่อของทั่วไปหรือบรรจุอ�ห�ร เป็นต้น

• งานในรูปของเส้นใย/เส้นเทป	 (Filament/Yarn) ใช้
ในง�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�
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•	 งานฉีดเข้าแบบ	(Injection	Molding) เหม�ะสำ�หรบัก�ร 
ผลิตเครื่องใช้ในบ้�น เครื่องครัว ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน 
เครื่องใช้ไฟฟ้� เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี และเฟอร์นิเจอร ์
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�สติกที่มีคุณสมบัติเด่นใน 
ก�รทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact Strength) มีคว�ม 
มันเง�ทีผ่วิ (High Gloss) ทนคว�มรอ้น (High Heat) แขง็แกรง่ 
(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�รไหลสงู และมีก�รหนว่งเหนีย่วก�รตดิไฟทีดี่

	 -	 ชิ้นส่วนยานยนต์	 ได้แก่ กระจกมองข้�ง กล่องเก็บ
สมัภ�ระ แผงหน�้ปัดรถยนต ์และชิน้สว่นรถจักรย�นยนต ์
ได้แก่ แผงหน้�ปัด หน้�ก�ก บังโคลน หมวกกันน็อก 
เนือ่งจ�ก ABS มีคุณสมบตัด้ิ�นคว�มแขง็แรงทนท�น 
ทนคว�มร้อน และทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีก�รเก�ะ
ตดิของสทีีด่ ีทนตอ่ตวัทำ�ละล�ยจำ�พวกทินเนอร์ และ
ให้คว�มมันเง� 

	 -	 เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องเรือน 
สุขภัณฑ์ ด้วย ABS มีคุณสมบัติที่มีคว�มมันเง�สูง 
ทนแรงกระแทก ส�ม�รถชุบโลหะ และทนต่อส�รเคมี
ได้ดี

	 -	 ของเด็กเล่น	 เนื่องจ�กเม็ดพล�สติกชนิด ABS มี
คุณสมบัติทนต่อก�รแตกหัก ห�กแตกหักก็จะไม่เกิด
เหลีย่มคม (Sharp Point) ทีเ่ป็นอันตร�ยตอ่เด็ก รวมถงึ 
มีคว�มมันเง�สูงและให้สีที่สดใส

• งานรดี	(Extrusion)	โดยก�รนำ�เม็ดพล�สตกิไปรดีเป็นแผน่ 
แลว้จงึนำ�ไปขึน้รปูด้วยวธิสีญุญ�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

• ชิ้นส่วนยานยนต์	 เช่น เลนส์ไฟหน้� ไฟท้�ย ไฟเล้ียว 
ในบ�งส่วน โดยนำ�ม�แทน PMMA เนื่องจ�กมีร�ค�ถูกกว่�

• เครือ่งใช้ภายในบา้น เชน่ สขุภัณฑ ์ไฟแชก็ ภ�ชนะใสข่อง  
ซึง่ได้รับคว�มนิยมใช้ม�กเนื่องจ�กมีคุณสมบัติเฉพ�ะตัวที่ดี
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• เครือ่งใช้ไฟฟา้	ได้แก ่ใบพัดพัดลม หน�้ก�กแอร ์เครือ่งป่ัน 
น้ำ�ผลไม้ เนือ่งจ�กมีคุณสมบตัใิหค้ว�มมันเง� คว�มคงรปูสงู  
ก�รทนคว�มร้อนและส�รเคมีได้ดี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�ร
ทนต่อแรงเฉือนได้ดี

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�ยโดยไม่ตอ้งอบเม็ดกอ่นแต่
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�น
ที่ต้องก�รลดต้นทุนแต่จะให้คว�มเง�และก�รทรงรูปที่ 
ด้อยกว่�เม็ดพล�สติกทั้ง 2 ประเภท เหม�ะสำ�หรับก�ร 
นำ�ไปใช้ในก�รผลิตขึ้นรูปต่�งๆ ดังนี้

 -	 งาน	Injection	Molding ตลับเทป ตลับวิดีโอ 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)  
ซ่ึงบรษิทัฯ ใชใ้นกระบวนก�รผลิตโดยจะไม่มีก�รใชส้�ร CFC 
ซึ่งทำ�ล�ยชั้นบรรย�ก�ศโอโซน เม็ดพล�สติก EPS ส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ง�น ดังนี้

 -	 งาน	 Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในง�น
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�งๆ เป็นต้น

 -	 งาน	 Block ได้แก่ ฉนวนกันคว�มร้อนในห้องเย็น
สำ�หรับง�นประมง ง�นก่อสร้�ง และง�นประดิษฐ์
ตกแต่ง เป็นต้น

4. โพลิออล 

ผลิตภัณฑ์โพลิออล ได้แก่ โพลิเอสเทอร์ และโพลิอีเทอร์ 
โพลิออล (Polyether Polyol) เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิต 
โพลิยูรีเทน ซึ่งนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่�งๆ เช่น โฟม 
ที่ใช้ในก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์ โฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันก�รถ่�ยเท 
คว�มร้อนในอุตส�หกรรมก่อสร้�งอ�ค�รและอุปกรณ์ 
ทำ�คว�มเย็นต่�งๆ และโฟมสังเคร�ะห์ซ่ึงใช้ทำ�พ้ืนรองเท้�  
โดยใช้ Propylene Oxide ซึ่งนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศเป็น
วัตถุดิบหลัก 

ผลิตภัณฑ์โพลิออลดำ�เนินก�รผลิตและจำ�หน่�ยโดยบริษัท 
ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ย่อยในสัดส่วน 
รอ้ยละ 99.99 มีกำ�ลงัก�รผลติ 25,000 ตนัตอ่ปี โดยมีโรงง�น
ตั้งอยู่ในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเดียวกับไออ�ร์พีซี  
ที่จังหวัดระยอง

สายผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

น�ำมันเบนซิน
น�ำมันดีเซลหมุนเร็ว
น�ำมันเตา
ก�าซป�โตรเลียมเหลว

น�ำมันเชื้อเพลิง

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
ลองเรสซิดิว

ป�โตรเลียมอื่น ๆ
แนฟทา
ยางมะตอย

สายผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

เอทิลีน
โพรพิลีน
บิวทาไดอีน
อะเซทิลีนแบล็ค

โอเลฟ�นส� อะโรเมติกส� โพลิเมอร�

เบนซีน
โทลูอีน
โซลีน

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

โพลิออล ผลิตภัณฑ�พิเศษ / นวัตกรรม

โพลิเอสเทอร��
โพลิอีเทอร�โพลิออล Green ABS

Anti-dripping Additive
Anti-bacteria Agent
ABS Powder

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

กลุ�มโพลิโอเลฟ�นส�

สายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
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5. กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
โดยก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ภ�ยใน (Self-Development) 
เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและภ�วะ 
เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว ตลอดจนส�ม�รถ 
ตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของลูกค้�ได้ 
อย่�งสูงสุด รวมถึงใส่ใจต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม

5.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์ ประกอบด้วย
• Green	ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส�ม�รถผลิตได้
เป็นร�ยแรกในโลกและได้จดลิขสิทธิ์กระบวนก�รผลิตเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยก�รนำ�เอ�ย�งธรรมช�ติม�ทดแทน 
ก�รใช้ย�งสังเคร�ะห์ในก�รผลิตเม็ดพล�สติก ABS ซึ่ง 
นวัตกรรมนี้ส�ม�รถนำ�ไปเป็นโครงก�รช่วยเหลือเกษตรกร 
และลดก�รนำ�เข้� อีกทั้งยังเป็นไปต�มโครงก�รกลไกพัฒน� 
ที่สะอ�ดด้วย

• Anti–dripping	 Additive เป็นส�รเติมแต่งสำ�หรับ
โพลิเมอรท์ีมี่คุณสมบตัชิว่ยป้องกนัก�รหยดตวัของโพลเิมอร์
เม่ือติดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒน�ขึ้นด้วยน�โนเทคโนโลยี
ทำ�ให้ส�ม�รถกระจ�ยตัวได้ดีในโพลิเมอร์ อีกทั้งยังส�ม�รถ 
จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในด้�นก�รเก็บ 
รักษ�และก�รจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหม�ะสำ�หรับก�รเติม
โพลิเมอร์หล�กหล�ยชนิดที่ต้องก�รเพ่ิมคุณสมบัติเกี่ยวกับ 
ก�รหน่วงไฟต�มม�ตรฐ�น UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้นำ�ส�รเติมแต่งนี้ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติก ABS- 
Flame Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นด้วย 

ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมจากไออาร�พีซี 

เพื่อการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ปลายทางที่ช�วยยกระดับคุณภาพชีว�ต เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
และปลอดภัยต�อผู�บร�โภค

เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม คุณภาพชีว�ต

Anti-bacteria Agent สารเติมแต�งในเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติ
ยับยั�งและกำจัดเช้ือแบคทีเร�ยได�เป�นอย�างดี โดยไม�ส�งผลต�อคุณสมบัติ
ของเม็ดพลาสติก

Baby Bottle Polypropylene นวัตกรรมใหม�ของเม็ดพลาสติก
ที่ไม�มีสารก�อมะเร็ง จ�งมั�นใจว�าปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่อคุณภาพ
ชีว�ตที่ดีขึ้นของผู�บร�โภค

Antimicrobial compound ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณสมบัติยับยั�งเชื้อ
จุลินทร�ย�โดยเฉพาะแบคทีเร�ย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ�
อาหารและการแพทย�

Natural Coloring เม็ดพลาสติกที่มีส�วนผสมของสีที่สกัดจาก
ธรรมชาติ ช�วยลดป�ญหาสารพิษและสารโลหะตกค�างจากการใช�
สีสังเคราะห�

Green ABS เม็ดพลาสติกที่นำยางธรรมชาติมาใช�
ทดแทนยางสังเคราะห� นับเป�นหนึ ่งในนวัตกรรม
ตามโครงการกลไกพัฒนาที ่สะอาดและส�งเสร�ม
เกษตรกรไทย

Wood Plastic Composite เม็ดพลาสติกผสม
ผงไม�คุณภาพที่ยังคงคุณสมบัติเด�นของพลาสติก
และไม�เพื ่อทนแทนวัสดุจากธรรมชาติ ช�วยลดและ
ส�งเสร�มการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า

• Anti–bacteria	Agent เป็นผลติภัณฑใ์หม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
ก�รผลิตระดับน�โน มีคุณสมบตัใินก�รยบัยัง้ก�รเจรญิเตบิโต
และกำ�จัดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่�งดี ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น 
ส�รเติมแต่ง (Additive) ในเม็ดพล�สติกหล�กหล�ยชนิด 
ไม่ว่�จะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้�นก�ร
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
เดิมของเม็ดพล�สติก

• ABS	Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS ใน
รูปแบบผง เหม�ะสำ�หรับผู้ผลิตที่ต้องก�รคุณสมบัติก�ร 
กระจ�ยตวัของโพลิเมอรท์ีดี่กว�่ก�รใชเ้ม็ดพล�สตกิแบบเดิม 
ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับเม็ดพล�สติก PVC, PC หรือ PC/ABS 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณสมบัติในด้�นก�รทนต่อแรงกระแทกและ
ทนต่อคว�มร้อน
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5.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ประกอบด้วย 
• Ultra	 High	 Molecular	 Weight	 Polyethylene  
(UHMW-PE)	มีลักษณะเป็นผงสีข�ว ขุ่น ทึบแสง มีคว�ม
หน�แน่นของโมเลกุลสูงกว่�โพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่� 
ส�ม�รถนำ�ไปขึ้นรูปได้หล�ยวิธี เช่น Compression, RAM 
Extrusion, Gel Spinning เป็นต้น โดยมีอุณหภูมิในก�ร 
ใช้ง�นตั้งแต่ -200 ถึง 200 องศ�เซลเซียส ด้วยคุณสมบัติ
ที่ดีกว่�ข้อต่อและเฟืองเหล็ก เหม�ะสำ�หรับง�นหล�กหล�ย
ประเภททีต่อ้งก�รคว�มเหนยีว แขง็แรง ทนท�นตอ่ก�รเสยีดส ี
และก�รกัดกร่อนของส�รเคมี

• Baby	Bottle	Polypropylene เป็นท�งเลือกใหม่ของ
เม็ดพล�สติกที่ได้รับก�รพัฒน�คุณลักษณะให้โดดเด่นและ 
ขึ้นรูปง่�ยยิ่งขึ้นทั้งแบบฉีดและแบบเป่� ด้วยคุณสมบัติ 
ก�รทนคว�มร้อนเกินกว่� 100 องศ�เซลเซียส ทรงรูปดี  
มีคว�มใสพิเศษ และมีอัตร�ก�รหดตัวต่ำ� ไม่มีส�รก่อมะเร็ง 
จึงมั่นใจได้ว่�ปลอดภัยสำ�หรับเด็ก

• Antimicrobial	 compound คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 
โพลิโอเลฟินส์ที่ได้เพ่ิมคุณสมบัติด้�นก�รยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่ส่งผลต่อ 
คุณสมบัติของเม็ดพล�สติก ซ่ึงนับเป็นก�รยกระดับ 
คุณภ�พชีวิตในปัจจุบันให้มีคว�มปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น และ
ได้รับคว�มนิยมอย่�งแพร่หล�ยในอุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์
สำ�หรบัอ�ห�รและในวงก�รแพทย ์รวมทัง้เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน

ผลิตภัณฑ์ บริษัท กําลังการผลิต ร้อยละ

HDPE บมจ. ไออาร์พีซี 140 7
บจ. ไทยโพลีเอททีลีน 960 51
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน จำากัด 500 26
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล 300 16

รวม 1,900 100
PP บมจ. ไออาร์พีซี 475 24

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 810 40
บจ. ไทยโพลีโพรพีลีน 720 36

รวม 2,005 100
ABS บมจ. ไออาร์พีซี 179 65

บจ. อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) 95 35
รวม 274 100

EPS บมจ. ไออาร์พีซี 30 50
บจ. หมิงตี้ เคมีคอล 30 50

รวม 60 100

PS บมจ. ไออาร์พีซี 125 34
บจ. สยามโพลีสไตรีน 150 41
บจ. ไทยสไตรีนิคส์ 90 25

รวม 365 100

รายชื่อผู้ผลิตและกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ ปี 2559 (หน่วย: พันตันต่อปี)

• Marine	Pipe	คอมพ�วด์สตูรพิเศษทีมี่คุณสมบตัป้ิองกนั
หอยเจ�ะท่อ ซึ่งทำ�ล�ยท่อโพลิเอทิลีนในพื้นที่บริเวณช�ยฝั่ง
ทะเลและพื้นที่น้ำ�กร่อย

• Natural	Coloring	and	Additive	Carrier	System	
ประกอบด้วย 
 - Natural Coloring เป็นเม็ดพล�สตกิทีมี่สว่นผสมของ

สีท่ีสกัดจ�กธรรมช�ติเพ่ือลดก�รใช้สีสังเคร�ะห์จ�ก
ปิโตรเคมี เชน่ สเีขยีวจ�กผกัโขม (Spinach) สนี้ำ�ต�ล
จ�กค�ร�เมล (Caramel) เป็นต้น ส�ม�รถลดปัญห�
เรื่องส�รพิษและส�รโลหะหนักตกค้�ง โดยเฉพ�ะใน
ด้�นคว�มคงตวัของสทีีไ่ม่มีคว�มแตกต�่งจ�กก�รใช้
สีสังเคร�ะห์

 - Master Batch Carrier เป็นผลิตภัณฑ์ HDPE รูป
แบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีข�ว ทำ�ให้
ส�ม�รถรวมตวักบัผงสแีละส�รเตมิแตง่ได้เป็นอย�่งดี 
และมีค่�ดัชนีก�รไหลที่สูงถึง 33 กรัม ต่อ 10 น�ที 
ด้วยคุณสมบตัเิด่นดังกล่�ว ทำ�ใหก้�รกระจ�ยตวัของ 
ผงสแีละส�รเตมิแตง่ต�่งๆ มีประสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้

 - Wood Plastic Composite บริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่�ของก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ จึงได้นำ�ผงไม้
คุณภ�พม�ผสมลงในกระบวนก�รผลิตเม็ดพล�สติก
ประเภทต�่งๆ แลว้นำ�ไปขึน้รปูด้วยกระบวนก�รขึน้รปู
ของพล�สตกิเพ่ือใหไ้ด้วสัดุชนดิใหม่ทีย่งัคงคุณสมบตัิ
เดน่ของพล�สตกิและไม ้และส�ม�รถทดแทนเพือ่ลด
และส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�
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ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

1. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาวะตลาดน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป 

ภ�พรวมก�รใชพ้ลังง�นในปี 2559 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.8 เม่ือเทยีบ
กบัปี 2558 สอดคล้องกบัอัตร�ก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิ
ของไทย (GDP) ทัง้ปีทีข่ย�ยตวัรอ้ยละ 3.2 จ�กเศรษฐกจิไทย 
ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลจ�กม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบ�ล โดยก�รลงทุนภ�ครัฐที่ขย�ยตัวสูง ก�รใช้จ่�ยภ�ค
ครัวเรือนและภ�ครัฐขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง ก�รส่งออก 
สินค้�และบริก�รที่มีแนวโน้มขย�ยตัว รวมทั้งก�รลงทุน
ภ�คเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพ�ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ก�รท่องเที่ยวและบริก�ร

ในปี 2559 ประเทศไทยมีก�รนำ�เข้�พลังง�นคิดเป็นมูลค่� 
กว�่ 7 แสนล้�นบ�ท โดยมีก�รนำ�เข�้น้ำ�มันดิบม�กทีส่ดุ ท้ังนี ้
ร�ค�น้ำ�มันดิบดูไบเฉลีย่ในตล�ดโลกอยูท่ี ่41.3 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบ�ร์เรล ปรับลดลงจ�กปี 2558 ที่ระดับ 50.9 เหรียญ
สหรฐัฯ ตอ่บ�รเ์รล ซ่ึงปัจจัยหลักนัน้ม�จ�กปรมิ�ณน้ำ�มันดิบ 
ทีล่น้ตล�ดตลอดทัง้ปี โดยเฉพ�ะในชว่งตน้ปีร�ค�ปรบัลดลง 
อย่�งหนัก เพร�ะผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกต่�งก็ 
ยนืกร�นทีจ่ะไม่ปรบัลดกำ�ลังก�รผลิต และเดินหน�้ผลติน้ำ�มันดิบ 
ในระดับที่สูงต่อเนื่อง เพ่ือรักษ�ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด
และกดดันผู้ผลิตน้ำ�มันดิบจ�กชั้นหินดินด�น (Shale oil) 
ในประเทศสหรัฐอเมริก� ตลอดจนอิรักที่ปรับเพ่ิมกำ�ลังก�ร
ผลติประม�ณ 4 แสนบ�รเ์รลตอ่วนั เนือ่งจ�กปัญห�สงคร�ม
คล่ีคล�ยลง รวมถงึอิหร�่นทีก่ลบัม�ผลติเพ่ิมขึน้ประม�ณ 7 แสน
บ�รเ์รลตอ่วนั หลังได้รบัก�รยกเลิกม�ตรก�รคว่ำ�บ�ตรเม่ือวนัที ่ 
16 มกร�คม 2559

สำ�หรับน้ำ�มันสำ�เร็จรูปในปี 2559 ก�รผลิตภ�ยในประเทศ 
มีปรมิ�ณรวมทัง้สิน้ 61,696 ล�้นลิตร เฉลีย่วนัละ 169 ล�้นลิตร  
หรอื 1.06 ล�้นบ�รเ์รลตอ่วนั ปรมิ�ณลดลงจ�กปีกอ่นรอ้ยละ 3 
ส่วนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศมีปริม�ณรวมทั้งสิ้น 3,452 
ล้�นลิตร เฉลี่ยวันละ 9.5 ล้�นลิตร หรือ 0.06 ล้�นบ�ร์เรล
ต่อวัน เพ่ิมขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 5 ทั้งนี้ ก�รนำ�เข้�รวม 
โปรเพนและบิวเทนเพื่อก�รผสมเป็นแอลพีจี และรวมเบนซิน
พ้ืนฐ�นเพ่ือก�รผลิตแก๊สโซฮอล์ จำ�นวน 1,500 ล้�นลิตร 
เฉล่ียวันละ 4.0 ล้�นลิตร เนื่องจ�กในปี 2559 มีโรงกล่ัน
ปิดซ่อมบำ�รุงประจำ�ปีม�กกว่�เมื่อเทียบกับปี 2558 จึงทำ�ให้
ก�รนำ�เข้�น้ำ�มันดิบลดลงและต้องนำ�เข้�น้ำ�มันสำ�เร็จรูป 
เพิ่มขึ้นและก�รส่งออกลดลง

เม่ือเปรียบเทียบก�รใช้น้ำ�มันสำ�เร็จรูปมีก�รใช้เพ่ิมขึ้น 
รอ้ยละ 2 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 โดยมีก�รใชเ้บนซินเพ่ิม
ขึน้รอ้ยละ 10 เฉล่ียอยูท่ี ่28.8 ล้�นลิตรตอ่วนั ซ่ึงเป็นก�รเพ่ิมขึน้ 
ของน้ำ�มันกลุ่มเบนซินเกือบทุกชนิดยกเว้นน้ำ�มันเบนซิน 95 
เนือ่งจ�กปรมิ�ณก�รใชท้ีเ่พ่ิมขึน้ ซึง่เป็นผลจ�กร�ค�ข�ยปลกี 
น้ำ�มันที่ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยปรบัตวัลดลงเฉล่ีย 3-4 บ�ทตอ่ลติร ต�มร�ค�ตล�ดโลก  
จึงสง่ผลใหป้ระช�ชนหนัม�ใชร้ถยนตส์ว่นบคุคลในก�รเดินท�ง 
เพิ่มม�กขึ้น

ก�รใช้น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วในปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป ี
กอ่นรอ้ยละ 4 เฉลีย่อยูท่ี ่60.4 ล�้นลติรตอ่วนั เนือ่งจ�กปรมิ�ณ
ก�รใช้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจ�กร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มันที่ปรับตัว
ลดลงเมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวลดลง  
1.80 บ�ทต่อลิตร ประกอบกับปริม�ณรถยนต์ที่ใช้น้ำ�มัน
ดเีซลเป็นเชื้อเพลิงมีปริม�ณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
สร้างความหลากหลายด้วยการพัฒนา 
และวิจัยความต้องการตลาดร่วมกับลูกค้า 
รวมทั้ง การเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำาจากการดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร
มีระบบสนับสนุนการผลิตที่เพียบพร้อมสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุน
ให้สามารถแข่งขันได้แม้ในภาวะที่ราคาผลิตภัณฑ์ผันผวน



117รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ก�รใช้ LPG ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 
9 เฉล่ียอยูท่ี ่16.3 ล้�นกโิลกรมัตอ่วนั โดยเป็นก�รลดลงของ
ก�รใช้ภ�คขนส่งและภ�คปิโตรเคมี โดยภ�คปิโตรเคมีลดลง
ร้อยละ 15.6 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.92 ล้�นกิโลกรัมต่อวัน ภ�คขนส่ง
ลดลงร้อยละ 15.4 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.0 ล้�นกิโลกรัมต่อวัน ส่วน
ภ�คครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เฉล่ียอยู่ที่ 5.74 
ล้�นกิโลกรัมต่อวัน และภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้�นกิโลกรัมต่อวัน

ผู้ประกอบก�รหลักในอุตส�หกรรมน้ำ�มันในประเทศที่สำ�คัญ 
ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม 
จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำ�กัด บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และอ่ืนๆ โดย
ส่วนแบ่งก�รตล�ดในประเทศ มีดังนี้

บริษัท ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (ร้อยละ)
ปตท. 39
เอสโซ่ 11
บางจาก 11
เชลล์ 9
เชฟรอน 7
ไออาร์พีซี 4
ผู้ค้ารายย่อยอื่น ๆ 19

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2559

สถานการณ์ราคาปี 2559

สถ�นก�รณร์�ค�น้ำ�มันดิบในปี 2559 เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 
22-55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบ�ร์เรล และมีร�ค�เฉล่ียทั้งปี 
อยู่ที่ 41.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบ�ร์เรล ปรับลดลงจ�กร�ค�
เฉลี่ยในปี 2558 เนื่องจ�กตล�ดยังคงประสบปัญห�อุปท�น 
ลน้ตล�ด โดยมีสว่นเกนิถงึประม�ณ 2 ล�้นบ�รเ์รลตอ่วัน จ�ก
ก�รที่ผู้ผลิตกลุ่มโอเปกเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต ในขณะที่อุปสงค์
น้ำ�มันดิบเติบโตประม�ณ 1.3 ล้�นบ�ร์เรลต่อวัน ซ่ึงยังไม่
เพียงพอที่จะทำ�ให้ตล�ดเข้�สู่สมดุลได้
อย�่งไรกต็�ม ในชว่งปล�ยปี 2559 คว�มรว่มมือปรบัลดกำ�ลัง 
ก�รผลิตจ�กผลก�รเจรจ�ระหว่�งกลุ่มโอเปกในวันที่ 30 
พฤศจกิ�ยน และกลุม่นอกโอเปกในวนัท่ี 10 ธนัว�คม โดยผูผ้ลิต 
ในกลุม่โอเปกจะปรบัลดกำ�ลงัผลติลงร�ว 1.2 ล�้นบ�รเ์รลตอ่วนั  
จ�กระดับก�รผลิตเดือนตุล�คม 2559 และผู้ผลิตนอกกลุ่ม
โอเปกจะปรับลด 558,000 บ�ร์เรลต่อวัน มีผลบังคับใช้ใน
เดือนมกร�คม 2560 เป็นระยะเวล� 6 เดือน สง่ผลใหอุ้ปท�น 
น้ำ�มันดิบโลกปรับลดลงร�ว 1.8 ล้�นบ�ร์เรลต่อวัน ช่วย
สนับสนุนร�ค�ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มปี 2560
ภ�พรวมของตล�ดน้ำ�มันดิบในปี 2560 ค�ดว�่จะเคลือ่นไหว
ในกรอบ 50-55 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บ�รเ์รล จ�กอุปสงค์น้ำ�มัน
สำ�เร็จรูปของโลกที่ขย�ยตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 1.3 ล้�นบ�ร์เรล
ต่อวัน อีกทั้งก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมม�กขึ้น 
ประกอบกับอุปท�นน้ำ�มันดิบโลกที่ค�ดว่�จะปรับเพ่ิมขึ้น 
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ผู�ผลิตนอกกลุ�ม
โอเปกได�ข�อสรุป
ลดการผลิต

0.558 ล�านบาร�เรลต�อวัน

Dtd Brent Dubai

ราคาน�ำมันดิบ Dubai ($/bbl)
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กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ที่มา : Patts & Reuters
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น้อยกว่�อุปสงค์ เนื่องจ�กได้รับแรงหนุนจ�กคว�มร่วมมือ
ระหว�่งผูผ้ลติกลุ่มโอเปกทีจ่ะปรบัลดปรมิ�ณก�รผลิตรวมกนั
ร�ว 1.2 ล้�นบ�ร์เรลต่อวัน อย่�งไรก็ต�ม ตล�ดยังคงเผชิญ
กับคว�มเสี่ยงกับก�รปรับเพ่ิมขึ้นของปริม�ณก�รผลิตของ
ไนจีเรียและลิเบีย อีกทั้งข้อตกลงก�รปรับลดกำ�ลังก�รผลิต 
ครัง้นีมี้ผลบงัคับใชเ้พียง 6 เดือน และอ�จไม่มีก�รยดืระยะเวล�
ก�รปรับลดกำ�ลังก�รผลิต ทำ�ให้มีคว�มเป็นไปได้สูงที่ผู้ผลิต 
กลุ่มโอเปกจะปรับเพ่ิมปริม�ณก�รผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง 
ของปี 2560 อีกทั้งปริม�ณน้ำ�มันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ยัง 
คงอยู่ในระดับสูงและก�รผลิตน้ำ�มันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้ม 
ปรับเพิ่มขึ้นกดดันร�ค�ต่อเนื่อง
นอกจ�กนี ้เศรษฐกจิโลกยงัเผชญิกบัคว�มผนัผวนและคว�ม
ไม่แน่นอนจ�กก�รที่สหร�ชอ�ณ�จักรลงประช�มติถอนตัว
ออกจ�กสหภ�พยุโรป (Brexit) และธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ 
(Fed) ปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ย ซึ่งสร้�งคว�มผันผวนให้กับ 
ค่�เงินดอลล�ร์สหรัฐฯ และกดดันร�ค�น้ำ�มันดิบ

ลักษณะของลูกค้า และช่องทางการจัดจําหน่าย

บริษัทฯ เน้นก�รควบคุมคุณภ�พของผลิตภัณฑ์น้ำ�มันให้ได้
ม�ตรฐ�นต�มทีก่ระทรวงพ�ณชิยก์ำ�หนด อีกทัง้ยงัเนน้ก�รข�ย
ผ�่นชอ่งท�งทีก่ำ�ไรสงูสดุ โดยกำ�หนดร�ค�น้ำ�มันใหเ้หม�ะสม
สอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณข์องตล�ด และก�รรว่มมือกบับรษิทั
ในเครอืเพ่ือใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในก�รว�งกลยทุธก์�รข�ย 

ลักษณะของลูกค้� และช่องท�งก�รจำ�หน่�ย แบ่งได้ดังนี้
• การจำาหนา่ยให้ผูค้า้ขายตรง	อุตสาหกรรม	(Industry) 
เชน่ บรษิทัรถและเรอืขนสง่สนิค้�และรถโดยส�ร กจิก�รประเภท 
ก่อสร้�ง และอื่นๆ รวมทั้งก�รข�ยให้บริษัทในเครือด้วย
• การจำาหนา่ยให้ลูกคา้ขายสง่	(Wholesales/Jobber) 
ทัง้ร�ยเล็กและร�ยใหญ่ เพ่ือไปจำ�หน�่ยตอ่ใหก้บัผูค้้�ข�ยตรง 
และข�ยปลีก
• การจำาหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา	7 เป็นก�รจำ�หน่�ยให้กับ 
บรษิทัผูค้้�น้ำ�มันทัง้ขน�ดใหญ่และป�นกล�ง ซ่ึงมีคลงัน้ำ�มัน 
เป็นของตนเอง และนำ�น้ำ�มันเหล่�นี้ไปจัดจำ�หน่�ยต่อผ่�น 
ระบบเครือข่�ยและช่องท�งก�รจำ�หน่�ยของบริษัทเหล่�นั้น
ไปสู่ผู้บริโภคน้ำ�มันปล�ยท�งอีกทอดหนึ่ง
• การส่งออก	(Export) ให้กับผู้ค้�น้ำ�มันในต่�งประเทศ 
แบง่เป็นก�รข�ยท�งเรอืโดยมีตล�ดหลกัในเขตภูมิภ�คเอเชยี 
เช่น สิงคโปร์ กัมพูช� และเวียดน�ม และก�รส่งออกท�งรถ
โดยมีตล�ดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น กัมพูช� ล�ว 
และพม่� ในปี 2559 บรษิทัฯ มียอดสง่ออกรวมคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 34 ของยอดก�รจำ�หน่�ยทั้งหมด 
• Bunker เป็นก�รจำ�หน�่ยน้ำ�มันดีเซล หรอื Automotive 
DieselOil (ADO) ให้กับเรือที่ม�ใช้บริก�รท่�เทียบเรือ 
ของบริษัทฯ
•	 Fishery	 เป็นก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มันให้กับสม�คมประมง 
ในน่�นน้ำ� เป็นน้ำ�มันดีเซลสีเขียว โดยบริษัทฯ มีส่วนก�ร
ตล�ดอยู่ที่ร้อยละ 50
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กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกจ�กกลยุทธ์ด้�นร�ค� ซึ่งบริษัทฯ เน้นก�รปรับร�ค� 
ที่ส�ม�รถแข่งขันได้เพ่ือรักษ�ส่วนแบ่งตล�ด รวมทั้งเพ่ิม
จำ�นวนลูกค้�และปรมิ�ณก�รจำ�หน�่ย โดยรกัษ�ระดับค่�ก�ร
ตล�ดใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หม�ะสมแล้ว บรษิทัยงัใหค้ว�มสำ�คัญ
กับกลยุทธ์ด้�นก�รบริก�รที่บริษัทฯ อำ�นวยคว�มสะดวกให้
กับลูกค้�ในเรื่องต่�งๆ ดังนี้

• คลังน้ำามัน บริษัทฯ มีคลังน้ำ�มันจำ�นวน 5 แห่ง เพื่อ
บริก�รลกูค�้ทัว่ทกุภูมิภ�คและสำ�หรบัคลังระยองเปิดบริก�ร
ตลอด 24 ชัว่โมง และได้เพ่ิมจุดจำ�หน�่ยน้ำ�มันทีค่ลัง ไออ�รพี์ซ ี 
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคร�ม เพ่ือเพ่ิมก�รบริก�รลูกค้� 
ในเขตภ�คตะวันตกและภ�คใต้ตอนบน

• การขนส่ง บริษัทฯ มีบริก�รรถขนส่งน้ำ�มันเพื่อจัดส่งให้
ลูกค้�ทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่�เทียบเรือ เพื่อตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้�ที่ต้องก�รรับน้ำ�มันท�งเรือ

• บคุลากร มีผูแ้ทนข�ย เจ้�หน�้ทีป่ระส�นง�นข�ย รวมทัง้
แผนกบริก�รง�นข�ยไว้บริก�รลูกค้� และห้องออกตั๋วที่คอย 
รับก�รสั่งซ้ือน้ำ�มันจ�กลูกค้�โดยผ่�นระบบ SAP ซ่ึงเป็น 
ระบบก�รจัดก�รฐ�นขอ้มูลทีเ่ชือ่มโยงกนั โดยส�ม�รถปรบัปรงุ 
ขอ้มูลแบบ On-line และ Real Time ใหมี้คว�มถกูตอ้ง แม่นยำ� 
และเป็นม�ตรฐ�นเดียวกนั เพ่ิมประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�น 
และลดขั้นตอนที่ซ้ำ�ซ้อน และเป็นฐ�นข้อมูลที่สนับสนุน 
ในก�รวิเคร�ะห์ ตัดสินใจ และบริห�รง�นสำ�หรับผู้บริห�ร 
และผู้ปฏิบัติง�นทุกระดับ และหลังนำ�ระบบ IRON หรือ 
IRPC Oil On Net ระบบบริห�รก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมท�งอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวมศักยภ�พของระบบ 
บริห�ร Supply Chain ของบริษัทฯ เข้�กับระบบ Total  
Business Solution ซ่ึงบรษิทัฯ พัฒน�ขึน้และส�ม�รถตอบสนอง 
คว�มตอ้งก�รในก�รทำ�ธรุกรรมของลูกค้�และเพ่ิมประสทิธภิ�พ 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงดำ�เนิน
ก�รพัฒน�ระบบเพ่ือรองรับก�รใช้ง�นใน Phase ต่�งๆ  
เพื่อรองรับก�รข�ยในช่องท�งข�ยส่วนอื่นต่อไป

• การตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯ มีเจ้�หน้�ที่เทคนิคไว ้
คอยบริก�รให้คว�มรู้และแก้ปัญห� รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค
คุณภ�พต�มสถ�นีบริก�ร คลังน้ำ�มัน เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ
ด้�นคุณภ�พให้กับลูกค้�
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จ่�ยของรัฐบ�ลท่ีเพ่ิมขึ้นภ�ยใต้ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และก�รบริโภคภ�คเอกชนที่ยังขย�ยตัวในเกณฑ์ดี อัตร�
เงินเฟ้ออยู่ท่ีร้อยละ 1.7 อย่�งไรก็ต�ม เงินหยวนยังคงอ่อนค่�
ลงสอดคล้องกับก�รลดลงอย่�งช้�ๆ ของทุนสำ�รองระหว่�ง 
ประเทศ

เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ขย�ยตัวร้อยละ 0.9 ม�กกว่�ก�รขย�ยตัว
ร้อยละ 0.6 ในไตรม�สก่อนหน้� โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จ�กก�รขย�ยตัวของอุปสงค์ภ�ยในประเทศทั้งก�รใช้จ่�ย
และก�รลงทนุภ�ครฐัภ�ยใตม้�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิมูลค่� 
28 ล้�นล้�นเยน ในขณะที่ก�รใช้จ่�ยและก�รลงทุนของภ�ค
เอกชนยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่�งช้�ๆ และเงินเยนที่ยังคง 
แข็งค่�อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงกดดันจ�กภ�วะเงินฝืด
ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอัตร�เงินเฟ้อติดลบที่ร้อยละ 0.6

นอกจ�กนี ้เศรษฐกจิในภูมิภ�คเอเชยีอ่ืน ๆ  สว่นใหญ่ปรบัตวั 
ดีขึ้นต�มก�รส่งออกไปยังประเทศคู่ค้�หลักที่มีแนวโน้ม 
ปรับตัวดีขึ้นโดยเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตส�หกรรมใหม่ 
(NIEs) ส�ม�รถฟ้ืนตัวได้อย่�งต่อเนื่องโดยเฉพ�ะเศรษฐกิจ
ไต้หวันและฮ่องกงที่ขย�ยตัวเร่งขึ้นจ�กร้อยละ 0.7 และ 
ร้อยละ 1.7 ในไตรม�สที่ 2 เป็นร้อยละ 2.1 และร้อยละ 1.9  
ในไตรม�สที่ 3 ต�มลำ�ดับ ขณะที่เศรษฐกิจเก�หลีใต้และ 
เศรษฐกิจสิงคโปร์ขย�ยตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.6  
ชะลอลงจ�กร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.0 ในไตรม�สก่อนหน้� 
เนื่องจ�กก�รหดตัวของก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรม

อย่�งไรก็ต�ม ในปี 2559 ค่�เงินบ�ทที่อ่อนค่�ลงม�ถึง 
36 บ�ท ต่อเหรียญสหรัฐฯ แม้จะอ่อนค่�เม่ือเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐฯ แต่กลับช่วยทำ�ให้ผู้ส่งออกมีสภ�พคล่อง
เม่ือแลกเป็นเงินบ�ทได้ม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�มห�กเปรียบ
เทียบค่�เงินบ�ทกับคู่ค้�คู่แข่งทั่วโลกแล้วเงินบ�ทยัง
แข็งค่�ขึ้น รวมถึงแข็งค่�เม่ือเทียบกับเงินสกุลเพ่ือนบ้�น 
ในบ�งช่วงที่เงินบ�ทแข็งค่�เกินไปเม่ือเทียบกับคู่ค้�คู่แข่ง  
อ�จจะไม่เอื้อต่อก�รเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ร�ค�โมโนเมอร์และเม็ดพล�สติกในปี 2559 ปรับตัวต�ม
ทิศท�งและคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ คือ น้ำ�มันดิบ  
และน�ฟท� โดยสถ�นก�รณ์ร�ค�เม็ดพล�สติกช่วง ปี 2559 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่� ร�ค�โพลิโพรพิลีน 
ปรับลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 11 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,047 เหรียญ
สหรฐัฯ ตอ่ตนั ร�ค�โพลิเอทลีินชนดิคว�มหน�แนน่สงู (HDPE)  
ปรบัลดลงจ�กปีกอ่นรอ้ยละ 9 เฉล่ียอยูท่ี ่1,132 เหรยีญสหรฐัฯ 
ตอ่ตนั ร�ค�โพลิสไตรนีปรบัลดลงรอ้ยละ 5 เฉล่ียอยูท่ี่ 1,182 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และร�ค�เอบีเอสปรับลดลงร้อยละ 11 
เฉล่ียอยูท่ี ่1,326 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั สำ�หรบัร�ค�โมโนเมอร ์
พบว่� ร�ค�เอทิลีนลดลงร้อยละ 6 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,041 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ร�ค�โพรพิลีนปรับลดลงร้อยละ 11 เฉล่ีย 
อยู่ที่ 700 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และร�ค�สไตรีนโมโนเมอร์
ปรับลดลงร้อยละ 6 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,050 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะการแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อุตส�หกรรมปิโตรเคมีในปี 2559 มูลค่�ก�รส่งออกและ 
นำ�เข้�โดยรวมมีอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 10.17  
และ 8.81 ต�มลำ�ดับ ซ่ึงเกดิจ�กคว�มผนัผวนของระดับร�ค�
น้ำ�มันดิบทีอ่ยูใ่นชว่งข�ลง ซ่ึงเป็นวตัถดิุบหลกัของอุตส�หกรรม
ปิโตรเคมี รวมถึงก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมี 
คว�มเปร�ะบ�ง โดยเฉพ�ะภ�วะเศรษฐกิจของประเทศที่ 
เป็นตล�ดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐฯ 
กลุ่มสหภ�พยุโรป และประเทศญี่ปุ่น

สำ�หรบัเศรษฐกจิไทยในปี 2559 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต ิ(ธนัว�คม 2559) ค�ดว�่อัตร�ก�ร
เตบิโตท�งเศรษฐกจิของไทย (GDP) ในปี 2559 จะขย�ยตวัรอ้ยละ 3.2 
เพ่ิมขึ้นจ�กปี 2558 ที่ขย�ยตัวร้อยละ 2.8 ในขณะที่อัตร�
เงินเฟ้อเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 0.2 โดยมีปัจจัยสำ�คัญที่ 
กระทบตอ่สภ�วะเศรษฐกจิในปี 2559 คือ ก�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
โลกที่เป็นไปอย่�งช้�ๆ ปัญห�คว�มไม่แน่นอนท�งก�รเมือง 
และนโยบ�ยเศรษฐกจิใหม่ของประเทศสหรฐัอเมรกิ� ปัญห�ก�ร
ออกจ�กสม�ชกิสหภ�พยโุรปของสหร�ชอ�ณ�จักรทีอ่�จสง่ผล 
ต่อก�รฟ้ืนตัวท�งเศรษฐกิจของยุโรป ปัญห�ภ�คก�รเงิน 
ในยุโรปและจีน ซ่ึงอ�จมีผลต่อก�รส่งออกสินค้�ของไทย 
และจ�กปัจจัยภ�ยในประเทศโดยเฉพ�ะผลกระทบของก�ร 
จัดระเบยีบทวัรศ์นูยเ์หรยีญ ซึง่อ�จทำ�ใหจ้ำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วจนี 
น้อยกว่�ประม�ณก�รเดิม ซึ่งเป็นนัยสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย

อนึ่ง ในปี 2559 ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศที่ 
สำ�คัญสว่นใหญ่ยงัคงขย�ยตวั โดยเฉพ�ะเศรษฐกจิของประเทศ
สหรัฐอเมริก� กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) ค�ดว่� 
GDP จะขย�ยตัวร้อยละ 1.6 ขย�ยตัวลดลงเม่ือเทียบกับปี 2558 
และปัญห�ก�รว่�งง�นค�ดว่�จะลดลง อย่�งต่อเน่ือง สำ�หรับ
เศรษฐกิจสหภ�พยุโรปขย�ยตัวร้อยละ 1.6 เท่�กับไตรม�สที่
ผ่�นม�แต่ยังคงมีปัญห�อัตร�ก�รว่�งง�นที่อยู่ในระดับสูง 
นอกจ�กนี้ ยังคงมีคว�มกังวลในเรื่อง Brexit ที่อ�จส่งผล
ต่อเศรษฐกิจสหภ�พยุโรป

สำ�หรับเศรษฐกิจเอเชียในปี 2559 IMF ค�ดก�รณ์ว่�ทั้งปี
เศรษฐกจิจะขย�ยตวัรอ้ยละ 5.4 เป็นก�รขย�ยตวัในระดับเดียวกนั 
กับปี 2558 เศรษฐกิจเอเชียขย�ยตัวได้ค่อนข้�งต่ำ�ในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2559 แต่มีแนวโน้มค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นจ�ก
ก�รทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงนโยบ�ยกระตุ้น
เศรษฐกิจและนโยบ�ยก�รเงินแบบผ่อนคล�ยของรัฐบ�ล 
ในแต่ละประเทศ อย่�งไรก็ต�ม หล�ยประเทศยังต้องเผชิญ
กับคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน

เศรษฐกิจจีนในไตรม�ส 3 ปี 2559 ขย�ยตัวร้อยละ 6.7 
เท่�กับไตรม�สก่อนหน้� โดยได้รับแรงสนับสนุนก�รใช้
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แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยปี 2560

ก�รขย�ยตวัของอุตส�หกรรมปิโตรเคมีไทยทัง้ปี 2560 ค�ดว�่ 
จะปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่�นม� ต�มก�รค�ดก�รณ์ 
ก�รขย�ยตัวของ GDP และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง โดยอัตร�
ก�รขย�ยตวัของ GDP ปี 2560 ต�มค�ดก�รณข์องสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต ิค�ดว�่จะ
ขย�ยตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รปรับ
ตัวดีขึ้นแต่เป็นไปอย่�งช้�ๆ ของภ�คก�รส่งออกซ่ึงจะช่วย
ให้ก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรมและก�รลงทุนภ�คเอกชน
ฟ้ืนตวัดีขึน้ จ�กก�รฟ้ืนตวัและขย�ยตวัเรง่ขึน้ของก�รผลิตภ�ค
ก�รเกษตร และจ�กก�รลงทุนภ�ครัฐที่ขย�ยตัวในเกณฑ์สูง
อย�่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ค�ดว�่มูลค่�ก�รสง่ออกสนิค้�จะขย�ยตวั 
ร้อยละ 2.4 และอัตร�เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 
ทั้งนี้ ก�รลงทุนของภ�ครัฐจะทำ�ให้คว�มต้องก�รวัตถุดิบ 
เม็ดพล�สติกมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อุตส�หกรรมปิโตรเคมี
เกิดก�รขย�ยตัวต�มไปด้วย

ในปี 2560 กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ หรือ IMF ปรับ 
ค�ดก�รณ์อัตร�ก�รขย�ยตัวเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.4 
เทยีบกบัปี 2559 ทีร่อ้ยละ 3.1 (ทีม่า: IMF, World Economic 
Outlook, ตุลาคม 2559) จ�กก�รฟ้ืนตัวของประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลัก อ�ทิ อินเดีย จีน และ Asean-5  
(ไทย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส ์ม�เลเซยี และเวยีดน�ม) ทีเ่ตบิโต
เฉลี่ยร้อยละ 6.3 อย่�งไรก็ต�ม คว�มผันผวนยังคงมีอยู่ในปี 
2560 เริม่จ�กประเดน็คว�มไมแ่นน่อนท�งก�รเมอืงในยโุรป 
ที่ม�กกว่�ครึง่หนึ่งของประเทศทัง้หมดจะมกี�รเลือกตัง้ใหม่  
เช่น ประเทศฝรัง่เศสจะมกี�รเลอืกตัง้ประธ�น�ธบิด ีและก�ร
เลอืกตัง้ทัว่ไปของประเทศเยอรมนใีนไตรม�ส 3 ปี 2560 ขณะ
ที่ประเทศอิต�ลีีเพ่ิงผ่�นพ้นก�รลงประช�มติไม่รับร่�งแก้ไข
รัฐธรรมนูญและอ�จเป็นก�รจุดชนวนให้อิต�ลีโหวตแยกตัว
จ�กสหภ�พยุโรป หรือที่เรียกว่� Italexit เหมือนที่ประเทศ
อังกฤษเคยปฏิบัติม�

สำ�หรบัประเทศสหรฐัอเมรกิ� สิง่ทีต่อ้งตดิต�มคือเรือ่งนโยบ�ย
เศรษฐกจิของประธ�น�ธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ ทีค่่อนข�้งแตกต�่ง
จ�กรฐับ�ลเดิม (พรรคเดโมแครต) ในหล�ยเรือ่ง อ�ท ิเรือ่งก�ร
ลดภ�ษเีงินได้บคุคล ลดคว�มสำ�คัญของก�รค้�ระหว�่งประเทศ
กบัจีนและเม็กซิโก รวมทัง้ยงักดีกนัแรงง�นต�่งด้�ว ดังนัน้ผลก
ระทบจึงเป็นประเด็นทีส่ำ�คัญทีอ่�จทำ�ใหเ้กดิคว�มผนัผวนใน
ตล�ดก�รเงินเพ่ิมขึน้ ไม่ว�่จะเป็นก�รแขง็ค่�ของดอลล�รส์หรฐัฯ  
ที่ส่งผลให้ค่�เงินประเทศต่�งๆ อ่อนค่�ในเชิงเปรียบเทียบ  
รวมทั้งอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
สูงขึ้นหลังนักลงทุนเทข�ยสินทรัพย์คว�มเสี่ยงต่ำ� ม�ลงทุน 
ในสินทรัพย์เสี่ยงอย่�งหุ้นของสหรัฐฯ ขณะที่ในแง่ของ 
เศรษฐกิจคู่ค้�อย่�งจีนและญ่ีปุ่น อ�จจะได้รับผลกระทบ 
จ�กก�รทีป่ระธ�น�ธบิดี โดนลัด์ ทรมัป์ เนน้กระตุน้เศรษฐกจิ
ภ�ยในประเทศเป็นหลกั อย�่งไรกดี็ ประเทศท�งฝัง่เอเชยีถอืว�่ 

ได้รับผลกระทบจ�กประเด็นกีดกันท�งก�รค้�ค่อนข้�งจำ�กัด  
เนื่องจ�กมีก�รส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริก�เป็นสัดส่วน 
ที่ค่อนข้�งน้อยเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หรือ GDP ส่วนผลกระทบกับก�รค้�ของประเทศไทยนั้น 
ผลกระทบต่อก�รส่งออกจะเป็นไปในท�งอ้อม จ�กก�ร 
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ�จะตัง้กำ�แพงภ�ษกีบัจีน ซ่ึงจะกระทบ 
สินค้�ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปท�นท่ีไทยส่งไปจีน และจีนส่งต่อไป 
ประเทศสหรัฐอเมริก� โดยสนิค้�ดังกล่�วเป็นประเภทวตัถดิุบ
และสินค้�ขั้นกล�ง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และสิ่งทอ เป็นหลัก ค�ดก�รณ์มูลค่�ส่งออกจะลดลงร้อยละ 
0.6 หรือ 49,000 ล้�นบ�ท

สำ�หรับประเทศไทย ในปี 2560 ภ�ครัฐให้คว�มสำ�คัญกับ 
ก�รขับเคล่ือนโครงก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญของ 
ภ�ครัฐโดยเฉพ�ะโครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่และก�รส�นต่อ
ด้�นก�รพัฒน�พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษต�มแนวช�ยแดนในรปู
แบบคลสัเตอร ์โดยคว�มรบัผดิชอบของกระทรวงอุตส�หกรรม
รว่มกบัคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทนุ หรอื BOI ได้จดัแบง่
ปิโตรเคมีเป็น “คลัสเตอรอุ์ตส�หกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง โดยมีกิจก�รผลิตเคมีภัณฑ์หรือโพลิเมอร์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ก�รผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ Specialty 
Polymers หรอื Specialty Chemicals และก�รผลติบรรจุภัณฑ์ 
กระด�ษเคลือบพล�สติกชีวภ�พ ซึ่งก�รสร้�งคลัสเตอร์นี้
ส�ม�รถสนับสนุนก�รฟ้ืนตัวและก�รขย�ยตัวของก�รลงทุน
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ภ�คเอกชนใหข้ย�ยตวัได้ม�กขึน้ อนึง่ อุตส�หกรรมปิโตรเคมี
ยงัตอ้งเนน้แนวโนม้ทีเ่ป็นนวตักรรมม�กขึน้ ตอ้งมุ่งเนน้คว�ม
สำ�คัญของก�รสร้�งแบรนด์สินค้�ไทย และพัฒน�เทคโนโลยี 
วิจัย และพัฒน�ร่วมกันกับผู้ประกอบก�รทั้งภ�ยในประเทศ
และต่�งประเทศ

อย่�งไรก็ต�ม ในปี 2560 ค�ดว่�อุตส�หกรรมปิโตรเคมี 
ในประเทศจะมีก�รขย�ยตัวเพ่ิมขึ้นต�มก�รค�ดก�รณ์ 
ก�รขย�ยตัวของ GDP และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง โดย 
สำ�นักง�นเศรษฐกิจและก�รคลังได้ประม�ณก�รแนวโน้ม 
ก�รขย�ยตัวของมูลค่�ก�รส่งออกและก�รนำ�เข้�ร้อยละ 1.8  
และ 4.0 ต�มลำ�ดับ (ที่มา: ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที ่
147/2559 วนัที ่28 ตลุาคม 2559) ประกอบกบัมีก�รปรบัตวั 
ของระดับร�ค�น้ำ�มันดิบ สภ�วะเศรษฐกิจก�รค้�ในภูมิภ�ค 
และสภ�วะเศรษฐกิจโลกมีก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรม 
ต่อเนื่องและอุตส�หกรรมปล�ยท�ง ได้แก่ อุตส�หกรรม 
พล�สติก เป็นต้น

อย่�งไรก็ต�ม อุตส�หกรรมปิโตรเคมียังมีข้อจำ�กัดคือ  
ก�รอ่อนค่�ของสกลุเงินหลกัๆ ของประเทศคู่ค้� เชน่ เงินยโูร 
เงินเยน และเงินหยวนที่มีแนวโน้มอ่อนค่�ลงต�มนโยบ�ย
เศรษฐกิจและก�รเงินของจีน ซ่ึงก�รอ่อนค่�ของเงินเหล่�น้ี
เป็นข้อจำ�กัดต่อก�รขย�ยตัวของปริม�ณก�รส่งออกและ 
เป็นปัจจัยกดดันต่อก�รฟื้นตัวของร�ค�สินค้�ในตล�ดโลก

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ราคา
เนือ่งจ�กผลติภัณฑโ์พลเิมอรห์รอืเม็ดพล�สตกิเป็นสนิค้�ทีมี่
คว�มเคล่ือนไหวของร�ค�ค่อนข�้งสงูต�มปัจจัยหล�ยประก�ร 
โดยเฉพ�ะปัจจยัด�้นตน้ทนุวตัถดุบิ ตัง้แตน่้ำ�มนัดบิ แนฟท�  
และโมโนเมอร์ รวมถึงปัจจัยด้�นอุปสงค์และอุปท�นทั้ง
ตล�ดในประเทศและตล�ดโลก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ย 

กำ�หนดร�ค�โดยพิจ�รณ�ต�มปัจจัยดังกล่�ว โดยใช้ร�ค� 
อ้�งอิงจ�ก ICIS CFR South East Asia เป็นพ้ืนฐ�น  
ประกอบกับปัจจัยภ�ยใน อ�ทิ สินค้�คงคลัง และต้นทุน 
ก�รผลิต เพ่ือให้ส�ม�รถแข่งขันได้ท้ังในประเทศและ 
ต่�งประเทศ โดยเน้นก�รเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ�จ�กก�รที่ 
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร  
รวมถึงมีระบบสนับสนุนก�รผลิต เช่น คลังเก็บวัตถุดิบ  
ท่�เรือน้ำ�ลึก อย่�งเพียบพร้อม ทำ�ให้บริษัทฯ มีคว�มได้ 
เปรียบในด้�นต้นทุน จึงส�ม�รถแข่งขันได้ในภ�วะที่ร�ค�
ผลิตภัณฑ์ในตล�ดตกต่ำ�

คุณภาพสินค้า
จ�กก�รทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้กุเบกิอุตส�หกรรมปิโตรเคมีร�ยแรก 
ของประเทศ มีประสบก�รณใ์นก�รพัฒน�และวจัิยคว�มตอ้งก�ร 
สินค้�ร่วมกับลูกค้�อย่�งใกล้ชิดและต่อเนื่อง เป็นระยะเวล�
ย�วน�น รวมทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกทุกประเภทของ 
บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO9001 จึงส่งผลให้
บรษิทัฯ มีศกัยภ�พอย�่งสงูในก�รสร�้งคว�มม่ันใจใหแ้กล่กูค้�
ในด้�นคุณภ�พสนิค้�ทีไ่ด้ม�ตรฐ�นส�กล รวมถงึก�รจัดห�และ 
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑเ์ม็ดพล�สตกิใหม่ๆ ทีส่�ม�รถตอบสนอง 
คว�มตอ้งก�รของลกูค้�ทัง้ในประเทศและต�่งประเทศได้อย�่ง
มีประสทิธิภ�พ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส�ม�รถผลิตเมด็พล�สติกทั้งที่
เป็นเกรด Natural, Color Compounds และ Composites 
ซึ่งเป็นเม็ดพล�สติกผสมสีและเติมส�รเสริมแรงต่�งๆ ด้วย 
จุดเด่นของเม็ดพล�สติกดังกล่�ว จึงทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถ 
ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ง�นเฉพ�ะด้�นของลูกค้� เช่น  
ง�นผลิตชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้� และชิน้สว่นย�นยนต ์เป็นตน้  
โดยโรงง�น Compounding และ Composites ดังกล่�ว 
ตั้งอยู่ภ�ยในบริเวณเดียวกันกับโรงง�นผลิตเม็ดพล�สติก 
อื่นๆ และอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รของกลุ่มไออ�ร์พีซี จึงทำ�ให้มี
คว�มสะดวกและมีคว�มคล่องตวัในก�รตอบรบัคำ�สัง่ซ้ือแบบ
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เฉพ�ะเจ�ะจง (Tailor Made) ของลูกค้� อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
แผนกบรกิ�รด้�นเทคนคิ ซึง่ส�ม�รถใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รเลอืก
ใชเ้ม็ดพล�สตกิทีเ่หม�ะสมกอ่นก�รข�ย และใหค้ำ�ปรกึษ�และ
ร่วมแก้ไขปัญห�กับลูกค้�หลังก�รข�ยอีกด้วย

อย�่งไรกต็�ม บรษิทัฯ ยงัคำ�นงึถงึก�รดูแลรกัษ�สิง่แวดลอ้ม
อ�ชวีอน�มัยและคว�มปลอดภัย โดยกำ�หนดนโยบ�ยก�รรกัษ�
สิง่แวดลอ้มและคว�มปลอดภัยของพนกัง�นและชมุชนอย�่ง
เป็นรปูธรรมในทกุๆ ผลติภัณฑ ์ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัก�รรบัรอง
ม�ตรฐ�น ISO14001 และ มอก.18001 ในเม็ดพล�สตกิทกุชนดิ 
และโรงง�นผลิตเอทลินี เม็ดพล�สตกิโพลเิอทลีิน เม็ดพล�สตกิ 
โพลโิพรพิลีน และเม็ดพล�สตกิโพลสิไตรนี ยงัได้รบัม�ตรฐ�น
คว�มรับผิดชอบของผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมต่อสังคม 
[Standard for Corporate Social Responsibility 
(CSR-DIW)] จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออ�ร์พีซี มีกำ�ลังก�รผลิตเม็ดพล�สติก 
กว่� 9 แสนตันต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพล�สติกหล�กหล�ย 
ประเภท ได้แก่ HDPE, PP, EPS, PS, ABS และ SAN 
ทำ�ให้ก�รเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�ได้รับคว�มสะดวกและ 
ยืดหยุ่นม�กขึ้น เนื่องจ�กเม็ดพล�สติกบ�งประเภทส�ม�รถ 
ทดแทนกันได้ในบ�งตล�ด เช่น HDPE ส�ม�รถทดแทน PP  
ได้ในง�นฉีดเคร่ืองใช้ภ�ยในครัวเรือน ง�นถุงส�น ผ้�ใบส�น 
เป็นต้น ดังนั้นก�รเลือกใช้เม็ดพล�สติกขึ้นกับปัจจัยหล�ย
ประก�ร เชน่ คุณสมบตัขิองเม็ดพล�สตกิแตล่ะประเภท ร�ค� 
และอุปท�นในตล�ด ก�รเป็นผูผ้ลิตเม็ดพล�สตกิทีห่ล�กหล�ย 
นับเป็นก�รเพ่ิมโอก�สท�งธุรกิจ โดยบริษัทฯ และตัวแทน
จำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ส�ม�รถเสนอข�ย
เม็ดพล�สติกได้หล�กหล�ย ส�ม�รถลดต้นทุนก�รข�ย 
เฉลี่ยต่อหน่วยได้อีกด้วย

กลยุทธ์การบริการงานขาย
ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรมก�รสง่เสรมิก�รข�ยตอ่ยอด 
จ�กปีก่อนๆ อย่�งต่อเนื่อง ตลอดจนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์
และก�รร่วมออกง�นแสดงสินค้� บริษัทฯ ร่วมกับคู่ค้�  
บริษัท บลูไล้ท์ อุตส�หกรรม จำ�กัด และบริษัท นิว อะไรว� 
จำ�กัด นำ�กระเป๋�เดินท�ง “CAGGIONI” และอุปกรณ์ของใช้
ภ�ยในบ้�น “QUALY” ที่ผลิตจ�กนวัตกรรมเม็ดพล�สติก
ผสมย�งพ�ร� จัดจำ�หน่�ยในง�น “เพลินพลังง�น ง�นวิจัย 
ข�ยได้” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังง�น และสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รวิจัยแหง่ช�ต ิระหว่�งวันที ่6-27 มีน�คม 2559 
ที่ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม ข�้งทำ�เนียบรัฐบ�ล โดยได้รับ 
เกียรติจ�กพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� พร้อมคณะรัฐมนตรี 
และคุณเทวนิทร ์วงศว์�นชิ ประธ�นกรรมก�รบรษิทั เข�้เยีย่ม
ชมบูธ เม่ือวันที่ 15 มีน�คม 2559 ทั้งยังได้รับคว�มสนใจ
จ�กประช�ชนเป็นจำ�นวนม�ก

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ร่วมจัดแสดงสินค้�ในง�น Thailand  
Industry Expo 2016 “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” โดย
กระทรวงอุตส�หกรรม ระหว�่งวนัที ่26-31 กรกฎ�คม 2559 
ณ อ�ค�รช�เลนเจอร ์1-3 ศนูยก์�รแสดงสนิค้�และก�รประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี และได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง
ศักยภ�พในฐ�นะผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมก�รกลั่นและ
ปิโตรเคมีของคนไทยทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็อย�่งสงูกบันวตักรรม
พล�สติกเชิงสร้�งสรรค์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภ�พชีวิตที่ดี 
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของก�รจัดง�น TI EXPO 2016 “เสริม
ศกัยภ�พอุตส�หกรรมไทย คว�มท�้ท�ยสูอ่น�คต” ได้เป็นอย�่งดี 
ผลิตภัณฑท์ีน่ำ�เสนอได้แก ่ผลติภัณฑ ์Green ABS เม็ดพล�สตกิ
ทีน่ำ�ย�งพ�ร�จ�กธรรมช�ตมิ�ใชท้ดแทนก�รใชย้�งสงัเคร�ะห ์
เป็นร�ยแรกของโลก Natural Color Plastic เม็ดพล�สติก 
ทีน่ำ�สสีกดัจ�กธรรมช�ตมิ�ใชใ้นก�รผลติ และ Wood Plastic 
พล�สติกที่นำ�เศษไม้เหลือใช้จ�กอุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ของเล่นไม้ ฯลฯ ม�บดละเอียดผสมลงในกระบวนก�รผลิต 
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เม็ดพล�สตกิ ซ่ึงชว่ยทำ�ใหก้�รใชท้รพัย�กรไม้ธรรมช�ตมีิก�รใช้
อย�่งคุ้มค่�และเกดิประโยขนส์งูสดุไม่เหลอืเป็นเศษตอ้งทิง้ไป

อนึ่ง เม็ดพล�สติก Green ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำ�เอ� 
ย�งธรรมช�ตทิดแทนย�งสงัเคร�ะห ์ม�ผสมในเม็ดพล�สตกิ 
ABS ประม�ณร้อยละ 10-40 ของปริม�ณย�งที่ใช้ จึงทำ�ให้
มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนท�น ทนแรงเสียดสี เหนียว และ
ยืดหยุ่นได้ม�กกว่�เม็ดพล�สติกทั่วไป โดยบริษัทฯ ถือเป็น
ผู้ผลิตแรกร�ยของโลก ด้วยนโยบ�ยหลักของบริษัทฯ ที่มุ่ง
เน้นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 
และช่วยเพิ่มมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกเป็นวัตถุดิบพื้นฐ�นที่สำ�คัญของ 
ก�รผลิตสินค้�อุปโภคโดยรวมของประเทศ บริษัทฯ จึง 
มีนโยบ�ยเน้นก�รข�ยในประเทศ ในปี 2559 ยอดข�ย 
ร้อยละ 55 เป็นยอดข�ยในประเทศ ซ่ึงปรับเพ่ิมขึ้นต�ม
อุปสงค์ของลูกค้�ภ�ยในประเทศ เพ่ือสนบัสนนุก�รขบัเคล่ือน
ยทุธศ�สตรท์�งเศรษฐกจิของประเทศและผูป้ระกอบก�ร โดย
บริษัทฯ ได้ข�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยที่มีคว�มชำ�น�ญและมี
คว�มพร้อมให้บริก�รถึง 21 บริษัทฯ มีสัญญ�ก�รแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนจำ�หน�่ย และตวัแทนจำ�หน�่ยสว่นใหญ่มีคว�มสมัพันธ์
ท�งธุรกิจม�เป็นเวล�น�นกว่� 30 ปี และจ�กก�รที่บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรและมีผลิตภัณฑ์ที่ 

สำ�หรับ POLIMAXX Wood Plastic Composite เป็น
หนึ่งในกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่คิดค้นและพัฒน�ขึ้นจ�กคว�ม
ตระหนักในคุณค่�ของทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยนำ�เอ�ผงไม้ 
คุณภ�พม�ผสมกบัพล�สตกิ PP, PE และ SAN ในรอ้ยละ 20 
เพ่ือดึงเอ�จุดเด่นของพล�สติกม�ผสมผส�นกับคว�มเป็น
ธรรมช�ตขิองเนือ้ไม้ ใหมี้คว�มแขง็แรงทนท�น ไม่แตกหกัง่�ย  
ช่วยให้กระบวนก�รขึ้นรูปชิ้นง�นง่�ยขึ้น มีน้ำ�หนักเบ� และ
มีคว�มยืดหยุ่นตัวสูง และส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่หรือ 
recycle ได้

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้�กลุ่มเม็ดพล�สติกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จำ�หน่�ย (Agent) โดยบริษัทฯ ไม่มีก�รข�ยสินค้�ให้ลูกค้�
ร�ยใดร�ยหนึง่เกนิรอ้ยละ 30 ของยอดข�ย และไม่มีขอ้ผกูพัน
ว่�จะข�ยให้ลูกค้�ร�ยใดร�ยหนึ่งเกินกว่�ร้อยละ 30 ของ 
ยอดข�ยในอน�คต ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีคว�มเสี่ยงในก�ร
พึ่งพ�ลูกค้�ร�ยหนึ่งร�ยใดเป็นพิเศษ

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย

การจําหน่ายในประเทศ

หล�กหล�ยจึงส่งผลให้ตัวแทนจำ�หน่�ยส�ม�รถประหยัด 
ค่�ใช้จ่�ยในด้�นค่�ก�รตล�ดและก�รบริห�รจัดก�ร ทำ�ให้
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจระหว่�งบริษัทฯ กับตัวแทนจำ�หน่�ย
มีคว�มมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีก�รข�ยตรงให้
กบัลกูค้�ทีมี่คว�มน�่เชือ่ถอื โดยพิจ�รณ�ถงึคว�มพรอ้มและ
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระเงินด้วย

การส่งออก
ในปี 2559 บริษัทฯ มียอดข�ยต่�งประเทศของผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพล�สติกจ�กก�รข�ยผ่�นตัวแทนก�รค้�ในต่�งประเทศ 
ซ่ึงมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดท�งธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นระยะ
เวล�ย�วน�น โดยกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดของบริษัทฯ จะเน้น 
จุดแข็งด้�นคุณภ�พและคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์  
ก�รบริก�รด้�นเทคนิค และก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นพัฒน� 
ผลิตภัณฑ์ โดยตัวแทนเหล่�นี้มีเครือข่�ยใกล้ชิดกับผู้ใช้ 
ปล�ยท�งอย่�งกว้�งขว�งในตล�ดหลักที่มีปริม�ณก�รใช้ 
เม็ดพล�สติกสูงได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดน�ม และ 
ออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ขย�ยตล�ด 
ส่งออกไปยังภูมิภ�คอื่น เช่น แอฟริก� ยุโรป สหรัฐฯ เอเชีย 
ตะวันออกกล�ง และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ 
ส�ม�รถข�ยเม็ดพล�สติกไปยังประเทศต่�งๆ ได้ม�กกว่� 
100 ประเทศทั่วโลก
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3. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

แนวโนม้ธรุกจิไฟฟ้�มีโอก�สขย�ยตวัตอ่เนือ่ง ต�มทีมี่นโยบ�ย 
จ�กภ�ครฐัสำ�หรบัโครงก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก  
(Eastern Economic Corridor Development) เป็นฐ�น 
ก�รผลติอุตส�หกรรมหลกัของประเทศ โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรม
ปิโตรเคมี พลังง�น และย�นยนต์ ส่งผลให้คว�มต้องก�ร 
ใชไ้ฟฟ้�เพ่ิมม�กขึน้ อีกทัง้บรษิทัฯ ยงัมีสญัญ�จำ�หน�่ยไฟฟ้�
กบัก�รไฟฟ้�ฝ�่ยผลิต ปรมิ�ณพลังไฟฟ้� 45 เมกะวตัต ์ซ่ึงก�ร
ทีบ่รษิทัฯ มีธรุกจิผลิตไฟฟ้� สง่ผลใหส้นบัสนนุก�รเจรญิเตบิโต
ของโครงก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออกดังกล�่ว

4. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2559 ธรุกจิท�่เรอืและคลงัน้ำ�มันมีร�ยได้กว�่ 770 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นจ�กปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสัดส่วนร�ยได้ 
ในธรุกจิท�่เรอื (Port Services) คิดเป็นรอ้ยละ 50 และธรุกจิ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services) ร้อยละ 50 ในส่วน
ของธุรกิจท่�เรือ (Port Services) มีปริม�ณสินค้�เทกอง 
ผ่�นท่� 2 ล้�นตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จ�กปี 2558 จ�ก
ก�รขย�ยก�รบริก�รให้มีลักษณะครบวงจร (Total  
Service Solution) และสำ�หรับธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์  
(Tank Services) มีปริม�ณสินค้�ผ่�นท่อกว่� 527,000 ตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จ�กปี 2558 จ�กก�รขย�ยก�รให้บริก�ร 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เอท�นอล เป็นต้น

แนวโน้มของธุรกิจท่าเรือ
จ�กแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ซ่ึงสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
ค�ดก�รณว่์�จะมีก�รขย�ยตวัรอ้ยละ 3.0-4.0 โดยมีก�รลงทนุ 
ในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นขน�ดใหญ่หล�ยโครงก�รจ�กภ�ครัฐ
เป็นปัจจัยหนึ่งในก�รสนับสนุนก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ 
โครงก�รดังกล่�วส่งผลให้อุตส�หกรรมเหล็กซ่ึงเป็นกลุ่ม
ลูกค้�หลักในกลุม่ธรุกจิสนิค้�เทกองทัว่ไป เพ่ิมกำ�ลังก�รผลติ 

ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจท่�เรือมีปริม�ณก�ร 
นำ�เข้�และส่งออกผ่�นท่�เรือเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่และสร้�งร�ยได้
เพิ่มจ�กกลุ่มลูกค้�หลักในกลุ่มธุรกิจสินค้�เทกองทั่วไป เช่น 
สินแร่ เหล็ก แกรนิต ทร�ย เปน็ต้น โดยขย�ยก�รบริก�รให้มี
ลกัษณะครบวงจร (Total Service Solution) เพ่ือสร�้งมูลค่�
เพิ่มให้แก่ธุรกิจท่�เรือ

แนวโน้มของธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์

จ�กแนวโน้มก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และ
แนวโนม้ก�รขย�ยตวัของกลุ่มอุตส�หกรรมเคมี ถอืเป็นโอก�ส
ที่ธุรกิจให้บริก�รถังเก็บผลิตภัณฑ์จะมีก�รขย�ยตัวเพ่ิมขึ้น
จ�กผู้ใช้บริก�รถังร�ยใหม่ๆ และ/หรือก�รบริก�รถังเก็บใน
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงก�ร PTT Group 
Logistics Masterplan (GLM) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
ซ่ึงจะเป็นคว�มร่วมมือในก�รบูรณ�ก�รด้�นโลจิสติกส์ของ
กลุ่ม ปตท. โดยคลงัน้ำ�มันระยอง คลงัน้ำ�มันพระประแดง คลงั
น้ำ�มันอยธุย� และคลังน้ำ�มันชมุพร เพ่ือใหมี้ประสทิธภิ�พสงูสดุ 
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องก�รใช้ทรัพย์สินที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภ�พสูงสุด

5. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒน�พ้ืนที่ให้เป็นโครงก�รเชิงนิเวศ 
ทั้งหมด ทั้งนิคมอุตส�หกรรม เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม 
และที่ดินที่มีศักยภ�พ เพ่ือรองรับโครงก�รขย�ยธุรกิจของ
นักลงทุนและโครงก�รร่วมทุนกับนักลงทุน ให้สอดคล้องกับ
โครงก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวันออก หรอื Eastern 
Economics Corridor Development (EEC) เป็นพ้ืนทีย่ทุธศ�สตร ์
ก�รลงทุน รองรับด้วยคว�มพร้อมของโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
เป็นพ้ืนที่นำ�ร่องก�รพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษของประเทศ  
ส่งเสริมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมอย่�งก้�วกระโดด เพ่ือก�ร
ลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอ�เซียน โดยมีหนังสือ 
ชี้ชวนผ่�นหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ชี้ชวนให้นักลงทุน 
ต่�งช�ติสนใจเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�ร่วมทุนกับบริษัทฯ
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โครงสร้างรายได้

ธุรกิจ ดำาเนินการโดย/
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2557 2558 2559

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ. ไออาร์พีซี, 
บจ. น้ำามันไออาร์พีซี (99.99%)

205,657 75% 143,295 72% 113,152 67%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี
บมจ. ไออาร์พีซี,  
บจ. ไทยเอบีเอส (99.99%)(1)
บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล (99.99%)

63,853 24% 53,111 27% 52,115 31%

3. ธุรกิจอื่นๆ (2) บมจ. ไออาร์พีซี 3,458 1% 3,189 1% 3,082 2%

 รวมรายได้จากการขายสุทธิ 272,968 100% 199,595 100% 168,349 100%

ส่วนแบ่งกำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

ส่วนได้เสียในกิจก�รร่วมค้�

(139) (184) 125

สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ย ในประเทศ : ต่�งประเทศ 63% : 37% 61% : 39% 58% : 42%

หมายเหตุ : 
(1) บริษัทฯ ได้รับโอนธุรกิจทั้งหมดจาก บจ.ไทยเอบีเอส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และบจ.ไทยเอบีเอส ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วในวันเดียวกัน
(2) ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
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รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทและ 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

บมจ. ปตท. (PTT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

โดยถือหุ้น 38.51%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
- มีผู้บริหารของ ปตท. 

เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

นายชวลิต พันธ์ทอง 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

- ขายสินค้า
- ซื้อสินค้า
- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 
- ลูกหนี้อื่น 
- เจ้าหนี้อื่น 

18,100 
108,594

8 

43

1,175 
16,653 

1 
2 

19,806 
128,922

20

50

866 
22,758 

13 
4 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ PTT
บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติจาก PTT
บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้า 
และรายได้ค่าบุคลากรจาก PTT
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
(PTTGC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 48.89% 

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- รายได้อื่น 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

9,591 
13,317 

- 
1 
 

1,397 
1,481 

14,531 
20,055 

1 
1 
 

1,024 
1,668 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ PTTGC 
บริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือเพลิงจาก PTTGC 
บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ PTTGC
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC

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

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 
- รายได้เงินปันผล 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

95

- 
56 
8 
2 

994 

910 
25 
8 
- 

บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำามันและขายน้ำามันดิบให้ 
TOP
บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบจาก TOP 
บริษัทฯ รับเงินปันผลจากหุ้น TOP 

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

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 

280 
4 

37

226 
10 
19 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ให้ TLB 
บริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐานจาก TLB 

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

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

- 
824 
21 

23 
1,218 

51 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TPX 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX 

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

- รายได้จากการบริการ
- ลูกหนี้การค้า 

14 
2 

21 
1 

บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM 

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

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

1,217 
82 

100 
8 

1,332 
75 
66 
8 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS 

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำาหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันได้กำาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ในราคาและเง่ือนไขที่ยุติธรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ชื่อบริษัทและ 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

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

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

735 

40 

674 

53 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ 
บจ. ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม)

บจ. ศักดิไชยสิทธิ (SAKC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ. ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52% 

- ขายสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 

251 
8 

364 
20 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC

บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 
(PTTES)
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 40.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- เจ้าหนี้อื่น

139 
 
1

82 
 
-

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
(PTTPL)
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

- รายได้อื่น 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 

-  
2 

1 
2 

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTPL 
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ PTTPL 

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
(PTTPM) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00% 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

161 
623 

8 
53 

119 
800 

5 
51 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ PTTPM 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์จาก PTTPM 

บจ. โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  
ดีเอ็มซีซี (PMDMCC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 

20  
10 

4  
2 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ PMDMCC

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

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- เจ้าหนี้อื่น 

94 
 
1 

90 
 
1 

บริษัทฯ เช่าอาคารสานักงานจาก EnCo

PTT International Trading 
Pte. Ltd. (PTTT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 
- ซื้อสินค้า 
- ค่าใช้จ่ายจากสัญญา 

ซ้ือขายน้ำามันล่วงหน้า
- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น  

8,734 
669 
115 

 
438 
192 

 11,024 
928 
282 

 
572 
63 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ PTTT 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก PTTT 
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาซ้ือขายน้ำามันล่วงหน้ากับ PTTT 

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

- ซื้อสินค้า

- รายได้อื่น
- เจ้าหนี้การค้า 

1,158  

- 
122  

1,206  

1 
85   

บจ. ไทยเอบีเอส ซื้อผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ 
(เอเอ็น) จาก PTTAC 
บริษัทฯ ให้บริการด้าน IT กับ PTTAC 

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC)
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 41.44%  

-  รายได้อื่น 1 1 บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ HMC GC
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและ 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 13.33%  

- รายได้อื่น 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร  

- 
513 

1,313 
844 

บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก TIP 
บริษัทฯ ชำาระค่าเบี้ยประกันอาคาร เบี้ยประกัน 
สุขภาพและอุบัติเหตุให้ TIP  

บจ.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
(PTTTANK) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99% 

- รายได้อื่น
- ลูกหนี้อื่น

3  
1 

2 
1

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTTANK

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ (BSA) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

- รายได้อื่น

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- เจ้าหนี้อื่น 

3 
 

229 
 
1

4 
 

248 
 
6 

บจ. น้ำามัน ไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริหารร้านค้า 
จาก BSA 
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA 

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

เป็นกรรมการ คือ 
 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง   

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

5 5 บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง ให้ SSA

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

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- เจ้าหนี้อื่น 

1 
 

35 
 
2 

- 
 

36 
 
1 

บริษัทฯ รับรายได้จากการพัฒนาโปรแกรมให้กับ 
PTTICT 
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTTICT 

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 
- ลูกหนี้การค้า 

198 
24 

199 
7 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TSCL

บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า - 1 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PPCL

บจ. ทีโอซี ไกลคอล (TOCGC) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ซื้อสินค้า 

- เจ้าหนี้การค้า 

34 

10 

36 

6 

บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาก TOCGC

บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ 
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส 
(NPC S&E) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%  

- ซื้อสินค้า 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร 

- 
2  

1 
2  

บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์นิรภัยจาก NPC S&E 
บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัยให้ NPC S&E 

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

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- เจ้าหนี้อื่น 

8 
 

10 

- 
 
- 

บริษัทฯ จ่ายค่าออกแบบวิศวกรรมให้ PTTME



หมายเหตุ:

*	ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	2559	บริษัท	ไทยโอลีโอเคมี	จำากัด	ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	และเปลี่ยนชื่อเป็น 
	 บริษัท	โกลบอลกรีน	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อบริษัทและ 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ ปี 2559

(ล้านบาท)
ปี 2558
(ล้านบาท)

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ 
(IRPC-CP) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  
ถือหุ้น 51.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% 
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ คือ 
 นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ 
 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 
- รายได้อื่น 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น 

76 
 

2,055  
4  

28  
250  
184 

64 
 

257  
10  

20  
286  
106 

บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำา รวมทั้งให้บริการ 
ด้านวิศวกรกับ IRPC-CP 
บริษัทฯ ซื้อไอน้ำาและกระแสไฟฟ้าจาก IRPC-CP 
บริษัทฯ รับรายได้จากค่าบริการส่วนกลางจาก 
IRPC-CP 

บมจ. วีนิไทย (VNT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 24.98% 

- ซื้อสินค้า - 23 บริษัทฯ ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก VNT

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

- ซื้อสินค้า 42 266 บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก TOL

บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC)* 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ซื้อสินค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

275 
13 

- 
- 

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก GGC

นโยบายและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน
การทำารายการระหวา่งกนัทีส่ำาคัญตอ้งได้รบัการพิจารณาและ 
อนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ดำาเนนิธรุกจิปิโตรเคมีและการกล่ันครบวงจร ซ่ึงเป็นกลุ่มธรุกจิ
ประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำาให้เกิดธุรกรรม 
ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ปตท. ซ่ึงเป็นการทำาธรุกจิ
ตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์น้ำามันและการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำา
ธรุกรรมตา่งๆ ซ่ึงสนบัสนนุธรุกจิปกต ิเป็นการทำารายการทีมี่ 
ราคาและเง่ือนไข ไม่แตกต่างกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่่างกัน ทั้งนี้
บรษิทัฯ ได้พิจารณารายการระหวา่งกนัอยา่งรอบคอบ อยา่งมี
เหตผุล และเป็นอิสระโดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ
มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วกบัรายการระหวา่งกนั โดยคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้พิจารณารายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
อยา่งเหมาะสม เพ่ือใหเ้กดิความเชือ่ม่ันวา่ การทำารายการเป็นไป 
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ 
พนกังาน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้ จะไม่ 
สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัทำาหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทาน 
รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกบับคุคลหรอืบรษิทั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นประจำาทกุไตรมาส เพ่ือขจัดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ 
ดำาเนนิการทางธรุกจิตามปกต ิโดยบรษิทัฯ ยดึถอืความเหมาะ
สมในเง่ือนไขและราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลัก เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้และ
ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ยได้รบัการดูแลผลประโยชนอ์ยา่งเป็น
ธรรมตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
ขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเกีย่ว
กับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนั และให้
ความเหน็วา่ รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้เป็นรายการทางการค้า 
อันเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไป มีความสมเหตสุมผล และการกำาหนดราคา 
ได้อ้างอิงตามราคาตลาดทีเ่หมาะสม ซ่ึงเป็นราคาและเง่ือนไข
ทีไ่ม่แตกตา่งกบัการทำารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้รษิทัฯ 
ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และตาม 
ขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนด 
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้น
นำาของเอเชียภายในปี 2563 หรือ Leading Integrated  
Petrochemical Complex In Asia by 2020 โดยมีการบรหิาร 
จัดการอย่างโปร่งใส พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย 
ทิศทาง และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไว้ได้
อย่างครบถ้วน มีผลประกอบการตามเป้าหมาย โดยมีผล
กำาไรสุทธิ 9,721 ล้านบาทมากกว่า ปี 2558 ร้อยละ 3.4 เป็น
กำาไรจากโครงการ Everest ยุทธศาสตร์สำาคัญซ่ึงสามารถ
สร้างผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น จำานวน 2,311 ล้านบาท ในการ
ดำาเนินโครงการดังกล่าว จำาเป็นต้องสร้างความเข้าใจใน 
เป้าหมายขององค์กรและปลกูฝงัค่านยิม i SPIRIT ใหพ้นกังาน
ทุกคน นอกจากนั้นภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี บริษัทฯ 
ยังตั้งเป้าหมายที่จะสร้างกำาไรเพิ่มจากโครงการ EVEREST 
ถึงหนึ่งหม่ืนล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากและต้อง
อาศัยการร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานทั้งองค์กรขับเคลื่อน
โครงการให้ประสบความสำาเร็จ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้นในทุกมิติ เพ่ือ 
ก้าวสู่การเป็น “HR Excellence” ตามมาตรฐานสากล 
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณสมบัติที่จำาเป็นอันเป็นปัจจัยของ 
ความสำาเร็จให้อยู่ในตัวพนักงานแต่ละคน IRPC New DNA 
จึงเป็นอีกหนึง่เครือ่งมือทีบ่รษิทัฯ นำามาใชต้ัง้แตป่ลายปี 2559 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ปิดจดุบกพรอ่ง และเตรยีมความพรอ้มของ
พนกังานทกุคนเพ่ือมุ่งสูร่ะบบการทำางานทีเ่ป็นเลิศในทกุๆ ด้าน 
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ด้วยแนวคิดและพฤติกรรมที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประสทิธผิล อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันโครงการใหป้ระสบ
ความสำาเรจ็ตามพันธสญัญาทีต่กลงกนัไวท้ัง้องค์กรวา่ เราจะ  
“มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายแลยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน” ต่อไป
โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑส์ะอาด หรอื UHV โครงการ
สดุท้ายและใหญ่ทีส่ดุในกลุม่ยทุธศาสตรฟี์นกิซ์ ด้วยเงินลงทนุ
กว่า 34,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและดำาเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2559 โครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในสายผลิตภัณฑ์โพรพิลีนของบริษัทฯ ด้วยกำาลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้นราว 320,000 ตันต่อปี ส่วนโครงการขยาย
กำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 
ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตัน
ตอ่ปี รวมเป็น 775,000 ตนัตอ่ปี ถงึแม้วา่ในปี 2560 บรษิทัฯ
จะมีการหยุดซ่อมบำารุงใหญ่ตามแผนประมาณ 1-2 เดือนใน
ชว่งไตรมาสที ่1 แตด้่วยโครงการขยายกำาลังการผลติและเพ่ิม 
ประสทิธภิาพตา่งๆ ทำาใหบ้รษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่จะสามารถทำากำาไร 
ในป ี2560 ไดไ้มน่อ้ยกวา่ป ี2559 และคาดวา่ปี 2561 จะเป็น
ปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการโดดเด่นอย่างมีนัยสำาคัญ จาก
ความสำาเรจ็ของโครงการตา่งๆ ทีท่ำามาอยา่งตอ่เนือ่งในชว่ง
หลายปีทีผ่า่นมานี ้เริม่จากโครงการฟีนกิซ์ สูโ่ครงการเดลตา้ 
และตามมาด้วยโครงการ EVEREST ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การก้าวไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็น
บรษิทัปิโตรเคมีชัน้นำาของเอเชยีภายในปี 2563 จะไม่ยัง่ยนืหาก 
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มผลกำาไรแต่เพียงอย่างเดียว จึงม ี
ความจำาเป็นอยา่งยิง่ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งพัฒนาองค์กรใหมี้คุณธรรม 
จรยิธรรม มีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
และเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำาคัญที่จะทำาให ้

บรษิทัฯ ประสบความสำาเรจ็ได้อยา่งยัง่ยนื ในปี 2559 บรษิทัฯ
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Down Jones Sustainability 
Index (DJSI) ในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัลดีเด่น SET Sustainability 
Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2559 (NACC Integrity 
Awards) จากสำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาต ิหรอื ป.ป.ช. นบัเป็น 3 รางวัลแหง่คุณธรรม 
และเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 
ที่นำาความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในองค์กร

ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน สื่อมวลชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยผลักดัน เชื่อมั่นและ 
ใหค้วามไว้วางใจตอ่บรษิทัฯ มาอย่างตอ่เนือ่ง และขอขอบคณุ
พนักงาน ไออาร์พีซี ท่ีร่วมมือกันดำาเนินงานจนสำาเร็จลุล่วง
ไปได้ตามเป้าหมาย ผมและคณะผู้บริหารขอให้คำามั่นว่าจะ 
นำาพาพนกังานไออารพี์ซี สานต่อการดำาเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้องค์กร
เติบโต ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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โครงการ UHV โครงการเพิ�มศักยภาพการแข�งขัน
ในสายผลิตภัณฑ�โพรพิลีนด�วยงบประมาณลงทุนกว�า
34,000 ล�านบาท
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�ำมันหนักที่มีมูลค�าต่ำให�เป�นผลิตภัณฑ�มูลค�าสูง
ซึ่งจะได�ผลิตภัณฑ� ได�แก�

ผลิตภัณฑ�หลัก: โพรพิลีน แนฟทาหนัก
ผลิตภัณฑ�รอง: เอทิลีน บิวเทน โพรเพนส�วนประกอบน�ำมันดีเซล แนฟทาเบา ไฮโดรเจน
กำมะถัน ก�าซเช้ือเพลิงและน�ำมันข�น โครงการฯ ได�แล�วเสร็จและเร��มเดินเคร�อ่งเชิงพาณิชย�
ในเดือนกรกฎาคม 2559 

 หากเดินเคร�่องเต็มกำลังจะสามารถเพิ�มปร�มาณผลิตโพรพิลีน

320,000 ตันต�อป�
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รายงานผลการดำาเนินงานปี 2559

บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ก�รก้�วไปสู่ก�รเป็นบริษัท
ปิโตรเคมีชั้นนำ�ของเอเชียภ�ยในปี 2563 หรือ Leading 
Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020
สรปุก�รดำ�เนนิง�นในด้�นต�่ง ๆ  ทีส่ำ�คัญประจำ�ปี 2559 ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักและ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจและสร้�ง
ผลกำ�ไร ภ�ยใต้สภ�วะก�รแข่งขันในโลกธุรกิจที่ทวีคว�ม
รนุแรงจ�กคว�มกดดันของปัจจัยภ�ยนอกต�่งๆ ไม่ว�่จะเป็น  
ภ�วะน้ำ�มันดิบล้นตล�ดทีส่ง่ผลใหร้�ค�น้ำ�มันดิบดูไบลดต่ำ�ลง 
แตะระดับ 23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบ�ร์เรล ณ เดือนมกร�คม 
2559 และขยับตัวสูงขึ้นจ�กปริม�ณสินค้�คงคลังของ
สหรัฐอเมริก�ที่ลดต่ำ�ลง แม้ก�รปรับลดปริม�ณก�รผลิต
ของกลุ่มโอเปกในเดือนพฤศจิก�ยนจะส่งผลให้ร�ค� 
น้ำ�มันดิบดูไบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่ด้วยอุปท�นส่วนเกิน 
ที่มีประม�ณ 1 ล้�นบ�ร์เรลต่อวัน ยังคงกดดันร�ค� จ�ก 
ปัจจัยดังกล่�วมีผลให้ร�ค�น้ำ�มันดิบดูไบเฉล่ียทั้งปี 2559  
อยู่ที่ระดับ 44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบ�ร์เรล 
นอกจ�กนี ้อัตร�ก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิ (GDP) ของโลก
ทีข่ย�ยตวัรอ้ยละ 3.1 ซ่ึงต่ำ�กว�่ทีป่ระม�ณก�รไว ้ประกอบกบั 
เศรษฐกจิของประเทศทีย่งัคงมีคว�มไม่แนน่อน ก�รเลือกตัง้ 

ประธ�น�ธบิดีของประเทศสหรฐัอเมรกิ�ทีมี่ผลตอ่ทศิท�งและ
นโยบ�ยที่จะมีต่อประเทศต่�งๆ ทั่วโลก คว�มกังวลจ�กก�ร
ประก�ศออกจ�กกลุ่มยูโรโซนของประเทศอังกฤษ และอื่นๆ 
ยงัคงเป็นปัจจัยลบทีส่ง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกจิโลก อย�่งไรกต็�ม 
อัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ทั้งปี 2559 ขย�ยตัวร้อยละ 3.2 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
มกราคม 2560) ปรับเพ่ิมขึ้นจ�กประม�ณก�รเดิมที่ร้อยละ 
3.0 เป็นผลม�จ�กก�รบริโภคที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นจ�กม�ตรก�ร 
กระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับ�ลและร�ยได้เกษตรกรท่ีปรับตวัสงูขึน้  
แม้ก�รลงทุนภ�คเอกชนยังคงขับเคลื่อนได้ช้� แต่ก�รลงทุน 
ของภ�ครัฐมีก�รเติบโตสูงขึ้น ขณะที่ก�รส่งออกสินค้� 
และบรกิ�รพลิกกลับม�ขย�ยตวัเพ่ิมขึน้อย�่งม�ก โดยเฉพ�ะ
ภ�คก�รทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นตวัผลักดันหลักมีทศิท�งทีดี่ขึน้อย�่ง
ต่อเนื่อง
สรปุก�รดำ�เนนิง�นด้�นเศรษฐกจิทีส่ำ�คัญประจำ�ปี 2559 ดังนี้
1.1 การดำาเนินงานการผลิต

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตและ
รักษ�ระดับต้นทุนให้ส�ม�รถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนก�รผลิตที ่
ต่อเนื่อง มีเสถียรภ�พ และส�ม�รถลดระยะเวล�ที่ใช้ใน 
ก�รซ่อมบำ�รงุ ก�รบรหิ�รก�รใชพ้ลงัง�นอย�่งมีประสทิธภิ�พ 

บริษัทฯ มุ่งสร้างความเติบโตทางธุรกิจ 
เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้การคำานึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 
อันจะนำาไปสู่การเป็นบรรษัทชั้นนำาที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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ก�รว�งแผนก�รผลิตที่มีคว�มยืดหยุ่นตอบสนองคว�ม 
ตอ้งก�รของตล�ด มุ่งก�รบรหิ�รง�นทีเ่ป็นเลศิเพ่ือเพ่ิมผลิตผล
ท�งก�รผลิต โดยคำ�นึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
โดยรอบเขตประกอบก�รฯ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมคว�ม
ปลอดภัยซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญของก�รปฏิบัติง�นให้กับ 
พนักง�นทุกคนอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
นำ�น้ำ�มันดิบเข้�สู่กระบวนก�รกล่ันทั้งสิ้น 67 ล้�นบ�ร์เรล 
คิดเป็นระดับก�รกลั่นเฉลี่ย 183,000 บ�ร์เรลต่อวัน สูงขึ้น 
กว่�ปี 2558 ประม�ณ 0.5 ล้�นบ�ร์เรลต่อปี
สรุปก�รดำ�เนินง�นก�รผลิตที่สำ�คัญ ดังนี้
1.1.1 ก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิตและเพ่ิมประสิทธิภ�พ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของกลุ่มโรงง�น ทั้งหมด 138 โครงก�ร 
อ�ทิ โครงก�ร Increase the Gas oil Draw, Furnaces Coil  
Replacement ETP-Apply High Emissivity Coating on  
Furnace Refractory เพ่ือให้ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต 
แม่นยำ� และเที่ยงตรง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พต�มสัดส่วน 
ทีต่อ้งก�ร รวมทัง้ชว่ยลดก�รใชพ้ลงัง�นในกระบวนก�รผลติ  
ซ่ึงส�ม�รถสร�้งผลกำ�ไรในระยะย�วประม�ณ 1,300 ล้�นบ�ท 
ต่อปี โครงก�ร Fire Protection System เพ่ือเฝ้�ระวัง 
และเพ่ิมคว�มเชื่อม่ันด้�นเสถียรภ�พและคว�มปลอดภัย 
ในโรงง�น เป็นต้น
1.1.2 ก�รเพ่ิมเสถยีรภ�พท�งก�รผลิต บรษิทัฯ ได้มีก�รดำ�เนนิ 
โครงก�ร Zero Unplanned Shutdown Program และ 
Turnaround and Shutdown Management เพ่ือใหส้�ยก�รผลิต 
ของโรงง�นมีคว�มน่�เชื่อถือและคว�มพร้อมในก�รผลิต 
ซ่ึงส่งผลให้โรงง�นส�ม�รถผลิตได้ต�มแผนและป้องกัน 
ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รหยุดผลิตโดยไม่มีแผนล่วงหน้� 
(Unplanned Shutdown) โดยมีก�รดำ�เนินง�นย่อย อ�ทิ  
โครงก�ร Inspection Roadmap และ Plant Health  
Check เพื่อตรวจสอบคว�มแข็งแรงของอุปกรณ์ เครื่องจักร 
และเครือ่งมือวดัต�่งๆ โครงก�ร Asset Integrity Assessment 
(AIA) เพ่ือประเมินระบบท่อและเครื่องจักรรับแรงดัน 
ในสภ�วะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รใช้ง�น โครงก�ร  
Total Asset Integrity Management System (TAIMS)  
เพ่ือพัฒน�ระบบฐ�นขอ้มูล ระบบติดต�มเฝ้�ระวัง และบริห�ร 
จัดก�รอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และเคร่ืองจักรกลทุกประเภท
ของทุกโรงง�น โครงก�ร Alarm Management เพ่ือ
ปรับปรุงระบบสัญญ�ณเตือนของระบบควบคุมก�รผลิต และ 
โครงก�ร MA Expert เพ่ือพัฒน�บุคล�กรที่รับผิดชอบ 
ง�นบำ�รงุรกัษ� ทัง้ท�งด้�นเครือ่งกล ไฟฟ้� และเครือ่งมือวดั 
ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ทักษะ และประสบก�รณ์ในก�รบำ�รุง 

รักษ�ที่สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ ส่งผลให้ปี 2559 
บรฺิษัทฯ มีเสถียรภ�พในก�รผลิตโดยมีค่� Plant Reliability  
อยู่ที่ร้อยละ 99.62 ซ่ึงเป็นค่�ที่สูงกว่�เป้�หม�ยที่ร้อยละ  
99.50 และสงูกว�่ปี 2558 ทีร่อ้ยละ 98.85 อีกทัง้จำ�นวนครัง้ของ 
ก�รหยุดผลิตโดยไม่มีแผนล่วงหน้�ลดลงกว่�ปี 2558 
รอ้ยละ 70 และมีโรงง�นทีไ่ม่เกดิก�รหยดุผลิตโดยไม่มีแผนลว่งหน�้  
จำ�นวนทัง้สิน้ 10 โรงง�น ซ่ึงม�กขึน้กว่�ปี 2558 ที ่7 โรงง�น
1.1.3 ก�รบริห�รจัดก�รพลังง�น บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�ร 
จดัก�รพลงัง�นอย�่งเป็นระบบ โดยก�รดำ�เนนิโครงก�รเพิ่ม 
ประสิทธิภ�พในก�รใช้พลังง�น เพ่ิมสัดส่วนก�รใช้เชื้อเพลิง 
ก๊�ซธรรมช�ติเพื่อทดแทนน้ำ�มันเต�ที่ใช้ในกระบวนก�รผลิต  
นำ�ซอฟตแ์วรม์�ใชใ้นก�รบรหิ�รจัดก�ร ปรบัปรงุกระบวนก�ร 
ภ�ยในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พของกระบวนก�รผลิต รวมทั้ง 
มีก�รควบคุมและติดต�มผลอย่�งสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ 
ส�ม�รถควบคุมส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอนที่สูญเสียจ�ก 
กระบวนก�รผลิต และลดก�รปล่อยมลภ�วะสู่บรรย�ก�ศ 
โดยจะเห็นได้จ�กค่�ดัชนีก�รใช้พลังง�น หรือ Energy  
Intensity Index (EII) ลดลงได้ต�มเป้�หม�ยที่ร้อยละ  
93.89 คิดเป็นพลังง�นที่ลดลงจำ�นวน 1.7 ล้�นกิกะจูล หรือ
เป็นมูลค่�ที่ประหยัดได้ประม�ณ 700 ล้�นบ�ท

1.1.4 คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ 
พนกัง�นและบคุล�กรทกุคนปฏิบตังิ�นบนพ้ืนฐ�นของก�รให้ 
คว�มสำ�คัญด้�นคว�มปลอดภัยอย�่งสม่ำ�เสมอ มีก�รกำ�หนด 
เป้�หม�ยให้องค์กรปลอดอุบติัเหตุ (Zero Accident) และ 
ปร�ศจ�กเหตกุ�รณฉ์กุเฉนิ (Zero Emergency Case) สง่เสรมิ 
ก�รสร้�งจิตสำ�นึก คว�มตระหนัก และสร้�งวัฒนธรรม
ก�รทำ�ง�นอย่�งปลอดภัยอย่�งต่อเนื่อง ผ่�นก�รดำ�เนิน 
โครงก�รต่�งๆ อ�ทิ โครงก�ร Goal Zero Accident เพ่ือ 
กระตุ้นเตือนพนักง�นทุกระดับในทุกพ้ืนที่ให้คำ�นึงถึงคว�ม

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มโรงงานทั้งสิ้น 
138 โครงการ รวมทั้งลดการใช้พลังงาน 
ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถสร้างผลกำาไร 
ในระยะยาวประมาณ 1,300 ล้านบาทต่อปี
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ปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นหลัก โครงก�ร Safety Excellence  
เพ่ือปลูกจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัย ส่งเสริมคว�มเป็น 
ผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัย และฝึกให้รู้จักก�รช่วยเหลือ 
ตกัเตอืน ซ่ึงกนัและกนัโครงก�ร Safety Network and Sharing  
เพ่ือสร้�งเครือข่�ยด้�นคว�มปลอดภัยของบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. โครงก�ร Integrated Database Management System 
หรือ IdMS-PhaseII เพ่ือวิเคร�ะห์อุบัติก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ในโรงง�นทุกประเภทและจัดเก็บเป็นฐ�นข้อมูล ห�ส�เหตุ 
ที่แท้จริงของปัญห�และจัดทำ�แนวท�งป้องกันหรือแก้ไข 
ไม่ใหเ้กดิซ้ำ�ในอน�คต นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ยงัมีระบบก�รจัดก�ร 
คว�มปลอดภัยในกระบวนก�รผลิต (Process Safety  
Management: PSM) และก�รประเมินคว�มเสีย่งด้�นคว�ม 
ปลอดภัยร�ยโรงง�นทุกปี ต�มม�ตรฐ�น TIS/OHSAS  
18001 เพ่ือให้เกิดคว�มปลอดภัยในทุกขั้นตอนของ 
กระบวนก�รผลิต ส่งผลให้ส�ม�รถรักษ�สถิติด้�นคว�ม 
ปลอดภัยได้ในระดับที่ดีเยี่ยม โดยมีอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นรักษ�ท�งก�รแพทย์ต่อ 1 ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น (Total  
Reportable Injury Rate: TRIR ที่ 0.58

1.1.5 ก�รบรหิ�รง�นด้วยคว�มเป็นเลศิ มุ่งเนน้ก�รเพ่ิมผลติผล 
คุณภ�พก�รดำ�เนินง�น และคว�มร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. และบริษัทชั้นนำ�อื่น ๆ

• ก�รร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. นำ�ระบบปฏิบัติก�รที่ 
เป็นเลิศ (Operational Excellence Management  
System: OEMS) ม�ใช้ในก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�ร
ผลิตเพ่ิมเสถยีรภ�พและคว�มเชือ่ม่ันของโรงง�น บรหิ�ร 
จัดก�รพลังง�น สร้�งระบบและกระบวนก�รด้�น 
คว�มปลอดภัย รวมถงึระบบประเมินผลก�รปฏบิตังิ�น 

• ก�รร่วมลงน�มในสัญญ� “Auctioneer Agreement”  
กับบริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำ�กัด เพ่ือบริห�ร
จัดก�รเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มิได้มีก�รใช้ง�นให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ โดยค�ดว�่จะสร�้งร�ยได้ใหก้บับรษิทัฯ 
ประม�ณ 200 ล้�นบ�ท

• ก�รรว่มลงน�มในสญัญ� “Spent Caustic Treatment 
Unit for RDCC Plant” กับบริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น 
จำ�กัด ให้เป็นผู้ออกแบบก่อสร้�งและติดต้ังเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยในก�รบำ�บัด Spent  
Caustic ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต  
ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริม�ณของเสียและค่�ใช้จ่�ยใน 
ก�รดำ�เนินก�รขนส่งไปบำ�บัดภ�ยนอก ส่งผลให้ 
ก�รบรหิ�รจัดก�รโรงง�น RDCC มีประสทิธภิ�พสงูสดุ

1.1.6 ร�งวัลแห่งคุณภ�พและคว�มสำ�เร็จต่�งๆ ดังนี้

• ร�งวัล “อุตส�หกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2559 (The  
Prime Minister’s Industry)” โดยโรงง�นแปรสภ�พ 
คอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1) ได้รับร�งวัลอุตส�หกรรม 

ดีเด่นประเภทก�รเพ่ิมผลผลิต และโรงง�นบีทีเอ็กซ์  
(BTX) ได้รับร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่นประเภทก�ร 
จัดก�รพลังง�น

• ร�งวัล “TPM Excellence Award 2015, Category 
A” (Petroleum Plant) จ�กสถ�บัน Japan Institute  
of Plant Maintenance: JIPM ซึ่งเป็นร�งวัลที่มอบ
ใหแ้กอ่งค์กรทัว่โลกทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รใชร้ะบบ
ควบคุมและจัดก�รเพ่ือเพ่ิมผลผลิตองค์กรโดยรวม 
(Total Productive Maintenance and Management)

• ร�งวัล QCC Thailand Quality Prize 2016 จำ�นวน 
5 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลระดับ Diamond 1 ร�งวัล 
Golden 2 ร�งวัล และระดับ Silver 2 ร�งวัล

1.2 การดำาเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด เพื่อคว�ม
เป็นผูน้ำ�ท�งธรุกจิด้วย Return on Invested Capital (ROIC) 
ทีร่อ้ยละ 14 ใหไ้ด้ภ�ยในปี 2563 บรษิทัฯ จงึดำ�เนนิก�รสร�้ง
คว�มร่วมมือและลงทุนในโครงก�รใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
กลยทุธข์องบรษิทัฯ รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับท�งกฎหม�ย
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สรุปก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเชิงกลยุทธ์ที่สำ�คัญ ดังนี้

1.2.1 โครงการ EVEREST

โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้�งผลกำ�ไรส่วนเพ่ิมจ�กก�ร
ดำ�เนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร โดยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษ�ชั้นนำ�
ระดับโลกในก�รสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทฯ มีแนวท�ง
เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น และสร้�งคว�มแข็งแกร่ง
ของสุขภ�พองค์กรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�บริษัทฯ จะรักษ�ระดับ 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรได้อย�่งยั่งยืน ซึ ่งครอบคลุม 
ทัง้ด้�นก�รผลติ (Operations Area) ด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย  
(Commercial Area) ด้�นก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง (Procurement 
Area) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�พรวมองค์กร (Corporate  
Area) และด้�นก�รพัฒน�สุขภ�พองค์กร (Organization 
Health) โดยในปี 2559 ส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์ได้ 
ทั้งสิ้น 2,311 ล้�นบ�ท มีร�ยละเอียด ดังนี้

• ด้านการผลิต (Operations Area) มุ่งเนน้ก�รดำ�เนนิง�น 
3 เรื่องหลัก ได้แก่ 

1) ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของเครื่องจักร (Unit 
Operation and Energy) โดยก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ 
ก�รผลิต ลดก�รใช้พลังง�นหรือเปล่ียนไปใช้พลังง�น 
ชนิดอ่ืนที่มีต้นทุนต่ำ�กว่� ลดก�รสูญเสียจ�กกระบวน 
ก�รผลิตให้ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้ใหม่ 

2) ก�รปรบัปรงุกระบวนก�รซอ่มบำ�รงุเพ่ือเพ่ิมเสถยีรภ�พ 
ก�รผลิต (Maintenance and Reliability) โดยก�รลด 
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คว�มเสีย่งทีจ่ะเกดิก�รหยดุผลติโดยไม่มีแผนล่วงหน้� 
ปรับปรุงกระบวนก�รให้ม่ันใจว่�ได้ดำ�เนินก�รไปต�ม 
แผนง�นที่กำ�หนดไว้ 

3) ก�รปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในก�รว�งแผนผลิตให้มี 
ประสทิธภิ�พสงูและแม่นยำ�ม�กขึน้ (Integrate Supply 
Chain) โดยก�รปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในก�รว�งแผน 
ผลิตให้มีประสิทธิภ�พสูงและแม่นยำ�ม�กขึ้น รวมทั้ง 
นำ�เครือ่งมือ/ระบบใหม่ ๆ  ทีไ่ด้รบัก�รยอมรบัจ�กบรษิทั 
ชั้นนำ� อ�ทิ PIMS-AO, PPIMS, Orion & Polymer  
Schedule ม�ใช้เพ่ือว�งแผนก�รจัดซื้อน้ำ�มันดิบได้ 
ต�มที่บริษัทฯ ต้องก�ร สร้�งโอก�สในก�รทำ�กำ�ไร 
ส่วนเพิ่มจ�กกระบวนก�รผลิต 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รดำ�เนินโครงก�ร Model Plant เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนก�รและเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 
ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้ม�กขึ้นเม่ือเทียบกับในอดีต ควบคู่ 
ไปกับก�รปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักง�น 
ให้มุ่งเน้นก�รเพ่ิมผลิตผล มีกระบวนก�รเฝ้�ระวังและ 
ก�รปฏิบัติง�นที่ตอบสนองก�รดำ�เนินก�รผลิตอย่�ง 
รวดเร็ว รวมถึงก�รบริห�รทีมง�นให้ทำ�ง�นร่วมกันอย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ โดยในปี 2559 ส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์ 
ได้ทั้งสิ้น 1,091 ล้�นบ�ท

• ด้านการขายและการตลาด (Commercial Area) 
มุ่งเน้นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นเชิงพ�ณิชย์ 
สร้�งกำ�ไรส่วนเพิ่มจ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ โดยก�รกำ�หนด
ร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์ ก�รปรับปรุงช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 
ก�รปรับสัดส่วนผสมของลูกค้�เพ่ือผลตอบแทนสูงสุด  
ก�รทบทวนเง่ือนไขของสัญญ�เพ่ือปรับร�ค�ให้เหม�ะสม 
ก�รแสวงห�ตล�ดใหม่ รวมทั้งก�รพัฒน�ศักยภ�พของ 
ทีมง�นให้มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะแสวงห�แนวท�งสร้�งผลกำ�ไร 
ด้วยก�รระดมสมองเพ่ือสร�้งโครงก�รใหม่ สร�้งจติสำ�นกึถงึ 
คว�มเป็นเจ�้ของ เพ่ิมทกัษะในก�รแกปั้ญห� ก�รประส�นง�น 
ระหว่�งหน่วยง�นและทำ�ร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุ 
เป้�หม�ยท่ีกำ�หนด ตลอดจนก�รสร้�งซอฟต์์แวร์ที่ทันสมัย 
ภ�ยใต้ชื่อ Athena เพื่อวิเคร�ะห์ผลตอบแทนก�รข�ยสินค้� 
แต่ละชนิดให้กับลูกค้�แต่ละร�ย โดยในปี 2559 ส�ม�รถ 
สร้�งผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 778 ล้�นบ�ท

• ดา้นการจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement Area) มุ่งเนน้ 
ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
และสนิค้�คงค้�ง ก�รจัดซ้ือจัดห�วัตถดิุบ ส�รเคมีและอุปกรณ์
ต่�งๆ และก�รจัดจ้�งง�นบริก�รเชิงกลยุทธ์ รวมถึงสร้�ง 
เสรมิสมรรถนะแกบ่คุล�กรจัดซ้ือใหมี้ทศันคตแิละประสทิธภิ�พ 
ในก�รปฏบิตังิ�นเชงิกลยทุธ ์เพ่ือเพ่ิมอำ�น�จก�รตอ่รอง โดย 
คำ�นึงถึงจริยธรรม คว�มโปร่งใส และคว�มเป็นธรรม 
ในก�รดำ�เนินง�นอย่�งชัดเจน และนำ�เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ได้ 
ม�ตรฐ�นส�กลม�ใช ้อ�ท ิe-Auction, e-Catalog, e-Buyer 

ยกระดับไปสูก่�รเป็น Digital Procurement สง่ผลใหบ้รษิทัฯ  
ส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยลงได้ 277 ล้�นบ�ท ในปี 2559

• ดา้นการบรหิารจัดการภาพรวมองคก์ร (Corporate 
Area) มุ่งเน้นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�พ
รวมองค์กรโดยก�รพัฒน�คว�มเป็นเลิศในทุกส�ยง�น อ�ทิ  
ก�รจัดห�ทุนแบบใหม่ ส่งผลให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ม�กขึ้น 
ก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมจ�กก�รข�ยหุ้นบริษัท ไทยออยล์  
ก�รประหยัดงบประม�ณ ด้วยระบบ Budget Excellence 
ก�รสร�้งมูลค่�เพ่ิมจ�กก�รใหบ้รกิ�รท�่เรอืครบวงจร เป็นตน้ 
โดยในปี 2559 ส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 
165 ล้�นบ�ท

• ดา้นการพฒันาสขุภาพองคก์ร (Organization Health) 
มุ่งเนน้ก�รพัฒน�องค์กรและศกัยภ�พบคุล�กรเพ่ือใหอ้งค์กร
ส�ม�รถรกัษ�ระดับขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัอย�่งยัง่ยนื 
โดยก�รพัฒน�บุคล�กรด้วย Recovery Transformation 
Service (RTS) Academy และ Lead Program ก�รพัฒน�
พนักง�นที่ได้เข้�ร่วมโครงก�ร (Young Leader) ก�รพัฒน�
ศกัยภ�พเฉพ�ะด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รองค์คว�มรู ้ก�รบรหิ�ร
ก�รเปล่ียนแปลง ก�รสื่อคว�มและสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้ผู้ที่
ทุ่มเทกับก�รทำ�ง�น รวมถึงก�รพัฒน�ระบบง�นต่�งๆ เช่น 
ระบบก�รบรหิ�รผลก�รปฏบิตังิ�นระบบก�รพฒัน�ศกัยภ�พ
ก�รสร้�งค่�นิยม i SPIRIT ในหมู่พนักง�น และระบบบริห�ร
คว�มก้�วหน้�ของพนักง�น โดยในปี 2559 ผลก�รประเมิน
ดัชนชีีว้ดัสขุภ�พองค์กร (Organization Health Index: OHI) 
อยู่ที่ระดับคะแนน 70 สูงขึ้นกว่�ปีก่อน

ในปัจจุบัน มีแผนดำ�เนินโครงก�รย่อย (Initiatives) ที่อยู่ 
ระหว่�งก�รคัดกรองคว�มเป็นไปได้ในก�รพัฒน�โครงก�ร 
เหล่�นี้ให้เกิดมูลค่�เพ่ิมอย่�งเป็นรูปธรรมแล้วกว่� 800  
โครงก�ร มูลค่�รวมกว่� 10,000 ล้�นบ�ท 
1.2.2 โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream 
Project for Hygiene and Value Added Products: UHV)

โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันและ
สร�้งก�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนื เพ่ือปรบัปรงุคุณภ�พน้ำ�มันหนกั 
ทีมี่มูลค่�ต่ำ�ใหเ้ป็นผลิตภัณฑมู์ลค่�สงู ซึง่จะได้ผลติภัณฑห์ลกั 
ได้แก่ โพรพิลีน (Propylene) และแนฟท�หนัก (Heavy 
Naphtha) ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ เอทิลีน (Ethylene) บิวเทน  
(Butanes) โพรเพน (Propane) ส่วนประกอบน้ำ�มันดีเซล 
(LCO) แนฟท�เบ� (Light Naphtha) ไฮโดรเจน (Hydrogen)  
กำ�มะถัน (Sulfur) ก๊�ซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) และน้ำ�มันข้น 
(CLO) โครงก�รได้เริ่มดำ�เนินก�รก่อสร้�งในเดือนตุล�คม 
2555 และเริม่เดินเครือ่งเชงิพ�ณชิยใ์นเดือนกรกฎ�คม 2559 
และรองรบัก�รทดสอบเดินเครือ่งจักรทัง้ 2 ครัง้ ในชว่งเดือน 
กันย�ยน-ธันว�คม 2559 เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยอยู่ระหว่�ง 
ก�รรับรองผลก�รทดสอบเดินเครื่องจักรแบบมีเง่ือนไข 
หรือข้อตกลงพิเศษร่วมกัน (Plant Acceptant Certificate  
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with exception or Special Agreement are settled) 
ซึ่งค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในเดือนมกร�คม 2560

ปี 2559 ส�ม�รถสร�้งกำ�ไรขัน้ตน้จ�กก�รผลิตได้ประม�ณ 800 
ล้�นบ�ท และห�กเดินเครื่องเต็มกำ�ลังก�รผลิตจะส�ม�รถ 
เพ่ิมปรมิ�ณก�รผลิตโพรพิลีนได้เป็นจำ�นวน 320,000 ตนัตอ่ปี  
ซ่ึงจะใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิต 
โพลิโพรพิลีนเพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พส�ยผลิตโพลิโพรพิลีน 
ซึ่งส�ม�รถสร้�งร�ยได้กว่� 2,000 ล้�นบ�ทต่อปี

1.2.3 โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน 
(Fully Integrated Polypropylene)

โครงก�รมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุและขย�ยกำ�ลงัก�รผลิต 
เม็ดพล�สติกโพลิโพรพิลีนจำ�นวน 300,000 ตันต่อปี โดยใช้ 
งบประม�ณก�รลงทนุ 236 ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ือเสรมิสร�้ง 
คว�มแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกำ�ลังก�รผลิต 
รวม 775,000 ตนัตอ่ปี อีกทัง้ยงัเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถในก�ร 
แข่งขันด้วยก�รปรับปรุงคุณภ�พผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้�ในปัจจุบัน พร้อมรองรับก�รเติบโต 
ของตล�ดในประเทศและกลุ่ม AEC โดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรม 
ที่มีก�รเติบโตสูง ได้แก่ อุตส�หกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้� 
และบรรจุภัณฑอ์�ห�ร โดยโครงก�รประกอบด้วย 2 โครงก�รยอ่ย  
ดังนี้

• โครงก�รปรับปรุงส�ยก�รผลิตโพลิโพรพิลีน (PP 
Expansion: PPE) โดยใช้เทคโนโลยีก�รผลิตของ 
บรษิทั Novolen จ�กทีปั่จจบุนัมีกำ�ลงัก�รผลิตอยู ่475,000 
ตันต่อปี โดยจะลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เพ่ิมเติมเพ่ือขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเพ่ิมขึ้นอีก 160,000  
ตันต่อปี ส่งผลให้มีกำ�ลังก�รผลิตรวมเป็น 635,000 
ตันต่อปี

• โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเม็ดพล�สติกโพลิโพรพิลีน 
คอมพ�วด์และโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP Compounding: 
PPC) กำ�ลังก�รผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยใช้
เทคโนโลยกี�รผลิตขัน้ตอนเดียว (In-line Compound) 

โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน 
PPE และ PPC เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกำาลังการผลิต 
775,000 ตันต่อปี โดยจะสามารถรับรู้รายได้
ภายในปี 2560

โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE)
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ที่มีประสิทธิภ�พสูงจ�กบริษัท Japan Polypropylene 
Corporation (JPP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตโพรพิลีนคอมพ�วด์
ทีมี่สว่นแบง่ก�รตล�ดเป็นอันดับที ่1 ของประเทศญ่ีปุ่น 
ที่ผลิตให้กับค่�ยรถยนต์ชั้นนำ� เช่น โตโยต้� มิตซูบิชิ  
ฮอนด้� และนิสสัน เป็นต้น โดยกระบวนก�รผลิตนี้ 
จะช่วยลดขั้นตอนก�รผลิตลง ส�ม�รถสร้�งคว�มได้
เปรียบด้�นต้นทุนก�รผลิตที่ต่ำ�ลงกว่�เดิม

บริษัทฯ ได้ร่วมลงน�มสัญญ�ว่�จ้�งก่อสร้�งทั้ง 2 โครงก�ร 
กับบริษัท Sinopec Engineering Group (SEG) และ  
Sinopec Engineering Incorporation (SEI) และเริม่ดำ�เนนิง�น 
ก่อสร้�งในเดือนพฤษภ�คม 2558 โดยค�ดว่�จะแล้วเสร็จ 
และส�ม�รถรับรู้ร�ยได้ภ�ยในไตรม�ส 3 ของปี 2560 

1.2.4 โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล 
จำากัด (IRPCP) จำากัด และบริษัท PCC Rokita SA (PCCR)

โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพื่อขย�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รผลิต 
และก�รจำ�หน�่ยผลติภัณฑโ์พลิยรูเิทนทีมี่มูลค่�เพ่ิมสงู (High  
Value Added Product) ใหก้บัอุตส�หกรรมกอ่สร�้งย�นยนต ์ 
และเฟอร์นิเจอร์ โดยมุ่งเน้นขย�ยตล�ดทั้งในประเทศและ
ต่�งประเทศ เจ�ะตล�ดกลุ่ม AEC ที่มีอัตร�ก�รเติบโตสูง 
เพือ่สร้�งโอก�สเติบโตท�งธุรกิจอย่�งรวดเร็ว สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัท PCC Rokita SA (PCCR) 
ประเทศโปแลนด์ เป็นบริษัทท่ีมีประสบก�รณ์อันย�วน�น 
ในธุรกิจโพลิยูริเทน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประสบคว�ม 

สำ�เร็จเป็นอย่�งม�ก โดยมีฐ�นก�รผลิตและกลุ่มลูกค้� 
อยู่ในหล�ยประเทศในเขตเศรษฐกิจยูโระ

ในวันที่ 21 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ ร่วมลงน�มสัญญ� 
ซ้ือข�ยหุน้และสญัญ�ระหว�่งผูถ้อืหุน้กบับรษิทั PCC Rokita  
SA (PCCR) เพื่อข�ยหุ้นในบริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด  
(IRPCP) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับบริษัท PCC  
Rokita SA (PCCR) ประเทศโปแลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 25  
คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 80 ล้�นบ�ท

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้�หม�ย และแผนกลยุทธ์
ระยะย�ว 5 ปีของบรษิทัฯ เพ่ือใหมี้ก�รเตบิโตท�งธรุกจิอย�่ง
ม่ันคงและยั่งยืน และให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
เป็นประจำ�ทกุปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์
ที่เปลี่ยนไป ในปี 2558 มีก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์ในแนวคิด 
Strengthening Core Business

สำ�หรับปี 2559 เม่ือวันที่ 26 สิงห�คม 2559 คณะกรรมก�ร 
บรษิทัฯ ได้พิจ�รณ�ทบทวนแผนกลยทุธปี์ 2559-2563 ในแนวคิด 
Beyond Everest อันประกอบด้วย Operational Excellence, 
Commercial Excellence, Finance Excellence, RD 
Excellence, HR Excellence, BD Excellence, EVEREST, 
IA Excellence, SD Excellence, IRPCT Excellence, และ 
CG&CSR Excellence และได้กำ�หนดทิศท�งกลยุทธ์ของ
องค์กรในภ�พรวมไปถึงปี 2568

โครงการปรับปรุงสายการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ และโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PPC)



ทิศทางดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�

บร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563

บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น “บร�ษัทป�โตรเคมีีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563” หร�อ “Leading Integrated Petrochemical Complex 
in Asia by 2020” โดยสร�างผลกำไรที่เพิ�มสูงขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและโครงการใหม� ๆ ซึ่งส�งผลให�ผลตอบแทนจากการลงทุนเป�นร�อยละ 14 
เข�าสู�ระดับ Top Quartile Performance ของกลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีภายในป� 2563 รวมทั�งสามารถแข�งขันและรักษาระดับทางธุรกิจได�อย�างยั�งยืน 
ควบคู�กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม จากว�สัยทัศน�และเป�าหมายดังกล�าว บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการสำคัญเชิงกลยุทธ�ตั�งแต�อดีต
จนถึงป�จจุบัน รวมไปถึงการวางแผนโครงการสำคัญในอนาคต เพื่อให�มั�นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถบรรลุว�สัยทัศน�ที่กำหนดไว�

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ ได�แก� 
• CHP I: ผลิตกระแสไฟฟ�า 220 ล�านหน�วย
   ต�อชั่วโมง และไอน้ำ 420 ตันต�อชั่วโมง
• PRP: กำลังการผลิตโพรพิลีน 100,000 ตันต�อป�
• EURO IV: ผลิตน้ำมันเบนซ�น 15 KBD   
   น้ำมันดีเซล 10 KBD และ Jet 15 KBD 
• TDAE: กำลังการผลิต TDAE  28,000  
   ตันต�อป� และ 150BS เป�น 25,000 ตันต�อป� 
• EBSM: กำลังการผลิต EBSM 
   60,000 ตันต�อป� และ ABS/SAN 
   60,000 ตันต�อป�
• Lube Blending: กำลังการผสม
   น้ำมันหล�อลื่น 60 ล�านลิตรต�อป�

• สร�างศักยภาพ   
• พัฒนากระบวนการทำงาน 
• สร�างวัฒนธรรมองค�กร 

โครงการ UHV แล�วเสร็จ
และเดินเคร�่องพาณิชย�ในไตรมาส 3 
ของป� 2559 สามารถเพิ�มกำลังการผลิต
โพรพิลีนเป�น 320,000 ตันต�อป�

• PPE: เพิ่มกำลังการผลิต
   โพลิโพรพิลีนอีก 160,000 ตันต�อป�
• PPC: ขยายกำลังการผลิต
   โพลิโพรพิลีนคอมพาวด� 140,000 ตันต�อปี 

• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด 
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

โครงการ DELTA 
สามารถสร�างผลประโยชน�รวมกว�า 
134 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

UHV Project

สามารถเพ่ิมกำลังการกล่ันได�เต็มประสิทธ�ภาพ และเพ่ิม
ปร�มาณการผลิตโพรพิล ีนเป�น 320,000 ตันต�อป� 
คาดว�าจะช�วยเพิ่มกำไรขั้นต�นของบร�ษัทฯ ได�กว�า 2,000
ล�านบาท โดยในป� 2559 โครงการ UHV ได�สร�างกำไรข้ันต�น
จากการผลิตประมาณ 800 ล�านบาท 

PPE/PPC Project

PPE Project : โครงการปรับปรุงสายการผลิต
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion: PPE) 
เพ่ือขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
เพ่ิมข�น้เป�น  635,000 ตันต�อป�คาดว�าจะแล�วเสร็จ
และสามารถรับรู�รายได�ภายในไตรมาส 3 
ของป� 2560
PPC Project : โครงการขยายกำลังการผลิต
เม ็ดพลาสติกโพล ิโพรพ ิล ีนคอมพาวด �และ
โพลิโพรพิล ีนเกรดพิเศษ (Polypropylene 
Compound and Specialties: PPC) เพ่ิมข�น้อีก
140,000 ตันต�อป�คาดว�าจะแล�วเสร็จและสามารถ
รับรู �รายได�ภายในไตรมาส 3 ของป� 2560 

IRPCP & PCCR

โครงการร�วมทุนระหว�างบร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล 
จำกัด (IRPCP) และบร�ษัท PCC Rokita SA (PCCR) 
เพื่อขยายความร�วมมือด�านการผลิตและการจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทนที่มีมูลค�าเพิ่มสูง

โครงการ EVEREST

ยุทธศาสตร�สำคัญในการยกระดับศักยภาพองค�กร เพื่อนำพา
บร�ษัทฯ บรรลุเป�าหมายอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) 
มากกว�าร�อยละ 14 สู�ระดับ Top Quartile ภายในป� 2563 
โดยในป� 2559 โครงการ EVEREST สามารถสร�างผลประโยชน�
รวมกว�า 2,311 ล�านบาท  
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ทิศทางดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�

บร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563

บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น “บร�ษัทป�โตรเคมีีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563” หร�อ “Leading Integrated Petrochemical Complex 
in Asia by 2020” โดยสร�างผลกำไรที่เพิ�มสูงขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและโครงการใหม� ๆ ซึ่งส�งผลให�ผลตอบแทนจากการลงทุนเป�นร�อยละ 14 
เข�าสู�ระดับ Top Quartile Performance ของกลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีภายในป� 2563 รวมทั�งสามารถแข�งขันและรักษาระดับทางธุรกิจได�อย�างยั�งยืน 
ควบคู�กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม จากว�สัยทัศน�และเป�าหมายดังกล�าว บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการสำคัญเชิงกลยุทธ�ตั�งแต�อดีต
จนถึงป�จจุบัน รวมไปถึงการวางแผนโครงการสำคัญในอนาคต เพื่อให�มั�นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถบรรลุว�สัยทัศน�ที่กำหนดไว�

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ ได�แก� 
• CHP I: ผลิตกระแสไฟฟ�า 220 ล�านหน�วย
   ต�อชั่วโมง และไอน้ำ 420 ตันต�อชั่วโมง
• PRP: กำลังการผลิตโพรพิลีน 100,000 ตันต�อป�
• EURO IV: ผลิตน้ำมันเบนซ�น 15 KBD   
   น้ำมันดีเซล 10 KBD และ Jet 15 KBD 
• TDAE: กำลังการผลิต TDAE  28,000  
   ตันต�อป� และ 150BS เป�น 25,000 ตันต�อป� 
• EBSM: กำลังการผลิต EBSM 
   60,000 ตันต�อป� และ ABS/SAN 
   60,000 ตันต�อป�
• Lube Blending: กำลังการผสม
   น้ำมันหล�อลื่น 60 ล�านลิตรต�อป�

• สร�างศักยภาพ   
• พัฒนากระบวนการทำงาน 
• สร�างวัฒนธรรมองค�กร 

โครงการ UHV แล�วเสร็จ
และเดินเคร�่องพาณิชย�ในไตรมาส 3 
ของป� 2559 สามารถเพิ�มกำลังการผลิต
โพรพิลีนเป�น 320,000 ตันต�อป�

• PPE: เพิ่มกำลังการผลิต
   โพลิโพรพิลีนอีก 160,000 ตันต�อป�
• PPC: ขยายกำลังการผลิต
   โพลิโพรพิลีนคอมพาวด� 140,000 ตันต�อปี 

• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด 
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

โครงการ DELTA 
สามารถสร�างผลประโยชน�รวมกว�า 
134 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

UHV Project

สามารถเพ่ิมกำลังการกล่ันได�เต็มประสิทธ�ภาพ และเพ่ิม
ปร�มาณการผลิตโพรพิล ีนเป�น 320,000 ตันต�อป� 
คาดว�าจะช�วยเพิ่มกำไรขั้นต�นของบร�ษัทฯ ได�กว�า 2,000
ล�านบาท โดยในป� 2559 โครงการ UHV ได�สร�างกำไรข้ันต�น
จากการผลิตประมาณ 800 ล�านบาท 

PPE/PPC Project

PPE Project : โครงการปรับปรุงสายการผลิต
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion: PPE) 
เพ่ือขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
เพ่ิมข�น้เป�น  635,000 ตันต�อป�คาดว�าจะแล�วเสร็จ
และสามารถรับรู�รายได�ภายในไตรมาส 3 
ของป� 2560
PPC Project : โครงการขยายกำลังการผลิต
เม ็ดพลาสติกโพล ิโพรพ ิล ีนคอมพาวด �และ
โพลิโพรพิล ีนเกรดพิเศษ (Polypropylene 
Compound and Specialties: PPC) เพ่ิมข�น้อีก
140,000 ตันต�อป�คาดว�าจะแล�วเสร็จและสามารถ
รับรู �รายได�ภายในไตรมาส 3 ของป� 2560 

IRPCP & PCCR

โครงการร�วมทุนระหว�างบร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล 
จำกัด (IRPCP) และบร�ษัท PCC Rokita SA (PCCR) 
เพื่อขยายความร�วมมือด�านการผลิตและการจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทนที่มีมูลค�าเพิ่มสูง

โครงการ EVEREST

ยุทธศาสตร�สำคัญในการยกระดับศักยภาพองค�กร เพื่อนำพา
บร�ษัทฯ บรรลุเป�าหมายอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) 
มากกว�าร�อยละ 14 สู�ระดับ Top Quartile ภายในป� 2563 
โดยในป� 2559 โครงการ EVEREST สามารถสร�างผลประโยชน�
รวมกว�า 2,311 ล�านบาท  
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1.3 การดำาเนินงานทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งก�รเติบโตของกำ�ไร โดย 
กำ�หนดกำ�ไรกอ่นหกัค่�เสือ่มร�ค� ภ�ษ ีและดอกเบีย้ (EBITDA)  
ให้เติบโตในอัตร�เฉลี่ยร้อยละ 10 จ�กก�รดำ�เนินง�นของ  
3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจ 
สนบัสนนุอ่ืนๆ (ประกอบไปด้วยธรุกจิไฟฟ้�และส�ธ�รณปูโภค  
ธุรกิจท่�เรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริห�รจัดก�ร 
ทรัพย์สิน) โดยผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2559 บริษัทฯ  
มีกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อม และค่�จัดจำ�หน่�ย 
(EBITDA) จำ�นวน 17,430 ล้�นบ�ท เทียบกับปี 2558 ที่  
17,033 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นกว่� 400 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.3 และมีกำ�ไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 9,721  
ล้�นบ�ท เทียบกับปี 2558 ท่ี 9,402 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 319  
ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 จ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร
เพิ่มประสิทธิภ�พต่�งๆ ของบริษัทฯ

สรุปก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจที่สำ�คัญ ดังนี้

1.3.1 ธุรกิจปิโตรเลียม

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�ภ�ยในประเทศ 
และขย�ยก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังประเทศ
กลุ่มอินโดจีน ท่ียังมีคว�มต้องก�รสูง โดยในปี 2559 ธุรกิจ 
ปิโตรเลียมมีร�ยได้จ�กก�รข�ยจำ�นวน 113,152 ล้�นบ�ท 
เป็นสัดส่วนร�ยได้ภ�ยในประเทศร้อยละ 57 และจ�กก�ร
ส่งออกร้อยละ 43 มีกำ�ไรข้ันต้นจ�กก�รผลิตต�มร�ค�ตล�ด 
จำ�นวน 11,616 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2558 ที ่14,246 ล�้นบ�ท เน่ืองจ�กสว่นต�่งร�ค�ผลิตภัณฑ ์
ในกลุ่มน้ำ�มันดีเซลและย�งมะตอยที่ปรับลดลง โดยในปีท่ี 
ผ่�นม�บริษัทฯ ได้มีก�รดำ�เนินกลยุทธ์ท่ีสำ�คัญ ดังน้ี

กลยุทธ์ด้านราคา ดำ�เนินก�รข�ยผ่�นช่องท�งที่กำ�ไรสูงสุด 
โดยกำ�หนดร�ค�น้ำ�มันใหเ้หม�ะสมสอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณ ์
ของตล�ด ประส�นคว�มรว่มมือกบับรษิทัในเครอืเพ่ือใหเ้กดิ 
ประโยชน์สูงสุดในก�รว�งกลยุทธ์ก�รข�ย เน้นก�รปรับ 
ร�ค�ท่ีส�ม�รถแข่งขันได้เพ่ือรักษ�ส่วนแบ่งตล�ดเพ่ิม 
จำ�นวนลูกค้�และปริม�ณก�รจำ�หน่�ย โดยรักษ�ระดับค่� 
ก�รตล�ดให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม รวมทั้งพัฒน�เครื่องมือ 
ในก�รวิเคร�ะห์ร�ค�ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�กลยุทธ์ก�รข�ย
แบบใหม่

กลยทุธด์า้นคณุภาพผลิตภณัฑ์ มุ่งเนน้ก�รควบคุมคุณภ�พ
ของผลิตภัณฑ์น้ำ�มันให้ได้ม�ตรฐ�นต�มที่กระทรวงพ�ณิชย์
กำ�หนดและปรับปรุงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำ�มัน 
หล่อลื่นให้ได้มูลค่�เพิ่ม

กลยทุธด์า้นการบรกิาร เสรมิสร�้งคุณภ�พก�รบรกิ�รต�่งๆ  
ได้แก่ มีคลังน้ำ�มันจำ�นวน 5 แห่ง เพ่ือให้บริก�รลูกค้� 
ทั่วทุกภูมิภ�ค และเปิดบริก�รตลอด 24 ชั่วโมง สำ�หรับคลัง 
ระยอง รวมทั้งเพิ่มจุดจำ�หน่�ยน้ำ�มันที่คลังแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคร�ม เพ่ือเพ่ิมก�รบรกิ�รลกูค้�ในเขตภ�คตะวนัตก
และภ�คใต้ตอนบน มีก�รบริก�รขนส่งน้ำ�มันท�งรถ ท�งเรือ  
และท่�เทียบเรือ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้�ทั่วประเทศ มีก�รบริก�ร
ก�รข�ยโดยจัดให้มีบุคล�กรที่เป็นผู้แทนข�ย เจ้�หน้�ท่ี
ประส�นง�นข�ย รวมถงึแผนกบรกิ�รง�นข�ยไวบ้รกิ�รลูกค้� 
และห้องออกตั๋วที่คอยรับก�รสั่งซื้อน้ำ�มันจ�กลูกค้�โดยผ่�น
ระบบ SAP ซึง่เป็นระบบก�รจัดก�รฐ�นขอ้มูลใหเ้ชือ่มโยงกนั 
และส�ม�รถแสดงข้อมูลแบบ On-line และ Real Time  
ทีมี่คว�มถกูตอ้งแม่นยำ�เพ่ือใชเ้ป็นฐ�นขอ้มูลในก�รวเิคร�ะห ์
ตัดสินใจ และบริห�รง�นสำ�หรับผู้บริห�รและผู้ปฏิบัติง�น 
ทุกระดับ อีกทั้งก�รพัฒน�ระบบ IRPC Oil On Net (IRON) 
เป็นระบบบริห�รก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท�ง 
อิเล็กทรอนกิสท์ีร่วมศกัยภ�พของระบบบรหิ�รหว่งโซ่อุปท�น
เข�้กบัระบบ Total Business Solution เพ่ือตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รทำ�ธุรกรรมของลูกค้� เพ่ิมประสิทธิภ�พใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ และยังคงพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพ่ือรองรับ 
ก�รข�ยในช่องท�งอ่ืนต่อไป มีบริก�รตรวจสอบคุณภ�พ  
โดยจัดให้มีเจ้�หน้�ที่เทคนิคเป็นผู้ให้คว�มรู้และแก้ไขปัญห� 
รวมท้ังให้บริก�รตรวจเช็คคุณภ�พต�มสถ�นีบริก�รคลัง 
น้ำ�มัน เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจด้�นคุณภ�พให้กับลูกค้�

สรุปก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจปิโตรเลียมที่สำ�คัญ ดังนี้

• รว่มลงน�มสญัญ�ระยะย�วกบับรษิทั Darby Trading Inc. 
เพ่ือขย�ยตล�ด Slack Wax ในประเทศอเมริก�และ 
ยุโรป โดยทำ�ก�รต่อสัญญ�มูลค่�กว่� 120 ล้�นบ�ท

• รว่มลงน�มในสญัญ� “Krungsri e-Payment Service”  
กบัธน�ค�รกรงุศรอียธุย� จำ�กดั (มห�ชน) สำ�หรบัก�รซ้ือ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจปิโตรเคมี มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิต 
ตามราคาตลาด 16,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน 1,449 ล้านบาท โดยมีการขายผลิตภัณฑ์ 
เกรดพิเศษยังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43 

สินค้�ปิโตรเลียมผ่�นระบบ IRON ซ่ึงเป็นบริก�รรับ 
ชำ�ระเงินจ�กลกูค้�โดยผ�่นระบบ e-Payment ทีส่�ม�รถ 
ทำ�ร�ยก�รและทร�บผลทันที ช่วยเพ่ิมช่องท�งและ 
ท�งเลือกสำ�หรับลูกค้� สนับสนุนบริก�รง�นข�ย

• ร่วมเสวน�ในง�น The Annual Petroleum Outlook 
Forum 2016 เพ่ือเปิดมุมมองแผนยุทธศ�สตร์ด้�น
พลังง�น และร่วมวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์น้ำ�มันในก�ร
บรรย�ยและแลกเปล่ียนข้อมูลทิศท�ง และแนวโน้ม
สถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มันในปี 2560 ของกลุ่ม ปตท.

1.3.2 ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งผลกำ�ไรส่วนเพิ่ม จึงมุ่งเน้น 
ก�รส่งเสริมและสนับสนุนง�นวิจัยพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒน�ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ กำ�หนดสัดส่วนก�รข�ย
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่ร้อยละ 60 ภ�ยในปี 2563 โดยในปี  
2559 ธุรกิจปิโตรเคมีมีร�ยได้จ�กก�รข�ยจำ�นวน 52,115  
ล้�นบ�ท เป็นสัดส่วนร�ยได้ภ�ยในประเทศร้อยละ 56  
และร�ยได้จ�กก�รส่งออกร้อยละ 44 มีกำ�ไรขั้นต้นจ�ก 
ก�รผลิตต�มร�ค�ตล�ดจำ�นวน 16,869 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น  
1,449 ล้�นบ�ท เม่ือเทียบกับปี 2558 ท่ี 15,420 ล้�นบ�ท  
นอกจ�กน้ี ก�รข�ยผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษในปี 2559 เพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 43 จ�กร้อยละ 40 ในปี 2558 โดยก�รดำ�เนิน
กลยุทธ์ที่สำ�คัญ ดังนี้

กลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจ�รณ�กำ�หนดร�ค�จ�กปัจจัย 
พ้ืนฐ�นต่�งๆ ที่มีผลกระทบ อ�ทิ ต้นทุนวัตถุดิบ อุปสงค์ 
อุปท�นของตล�ดในประเทศและตล�ดโลก ปริม�ณสินค้� 
คงคลัง มุ่งเน้นก�รเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ�จ�กก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ซึ่งมรีะบบสนับสนุนก�รผลิตอย่�ง 
ครบครัน ทำ�ให้มีคว�มได้เปรียบท�งด้�นต้นทุน ส�ม�รถ 
แข่งขันได้ในภ�วะที่ร�ค�ผลิตภัณฑ์ในตล�ดตกต่ำ�

กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบก�รณ์ในก�รพัฒน� 
สินค้�ร่วมกับลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง จึงทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท้ังภ�ยในและต่�งประเทศ  
นอกจ�กนี้ ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกทุกประเภทยังได้รับ
ก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO9001 ISO14001 และ มอก. 
18001 ซ่ึงสะท้อนถึงนโยบ�ยก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม 
อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัยของพนักง�นและชุมชนอย่�ง
เป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยกำ�ลัง
ก�รผลิตเม็ดพล�สติกกว่� 900,000 ตันต่อปี จึงส�ม�รถ 
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี รวมทั้ง
ก�รเสนอผลิตภัณฑมี์คว�มยดืหยุน่ ชว่ยเพ่ิมโอก�สท�งธรุกจิ 
และลดตน้ทนุก�รข�ยเฉล่ียตอ่หนว่ยในก�รทำ�ตล�ดได้อีกด้วย

ลูกค้� เพ่ิมคว�มคล่องตัวในก�รตอบรับคำ�สั่งซ้ือแบบ 
เฉพ�ะเจ�ะจง (Tailor Made) และมีแผนกบริก�รด้�น 
เทคนิคให้บริก�รคำ�แนะนำ�ในก�รเลือกใช้เม็ดพล�สติก 
ที่เหม�ะสมก่อนก�รข�ย และให้คำ�ปรึกษ�/ร่วมแก้ไขปัญห�
กับลูกค้�หลังก�รข�ยอีกด้วย

สรุปก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจปิโตรเคมีที่สำ�คัญ ดังนี้

• ร่วมกับบริษัทคู่ค้�ออกบูธนำ�สินค้�ท่ีผลิตจ�กเม็ดพล�สติก
ภ�ยใต้ตร�สินค้� POLIMAXX เข้�ม�จำ�หน่�ยในง�น 
“เพลินพลังง�น ง�นวิจัยข�ยได้” จัดโดยกระทรวง
พลังง�น

• ร่วมกับสม�คมผู้สื่อข่�วเศรษฐกิจ จัดง�น “สัมมน�
เจ�ะหุ้นปิโตรเคมีแบบ Exclusive” โดยกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ให้เกียรติบรรย�ยในหัวข้อ “ไขคว�มลับ
ธุรกิจปิโตรเคมี”

กลยุทธ์บริหารงานขาย บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ง�นข�ยอย่�งต่อเนื่อง ตลอดจนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และ
ร่วมง�นแสดงสินค้�ต่�งๆรวมถึงอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ 
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1.3.3 ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ 

(ก) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บรษิทัฯ มีเป้�หม�ยใหบ้รกิ�รระบบส�ธ�รณปูโภคทีมี่คุณภ�พ
อย่�งครบวงจร เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม 
เป้�หม�ย และสนับสนุนก�รประกอบธุรกิจอย่�งเต็มรูปแบบ 
โดยคำ�นึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ส�ม�รถอยู่
ร่วมกันได้อย่�งยั่งยืน ประกอบไปด้วย ก�รผลิตและจำ�หน่�ย
ไฟฟ้� ไอน้ำ� น้ำ�ใช้ในอุตส�หกรรม ระบบลม และระบบบำ�บัด
น้ำ�เสีย ให้กับลูกค้�อุตส�หกรรมและก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย รวมถงึก�รบรกิ�รท�งธรุกจิอ่ืนๆ โดยในปี 2559 
มีร�ยได้ทั้งสิ้น 3,502 ล้�นบ�ท

สรุปก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจไฟฟ้�และส�ธ�รณูปโภค 
ที่สำ�คัญ ดังนี้

• ก�รสร้�งร�ยได้เพ่ิมจ�กกลุ่มลูกค้�หลักและขย�ยฐ�น
ลกูค้�ใหม่ทีเ่ข�้ม�ลงทนุในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
ไออ�ร์พีซีี และบริห�รจัดก�รด้�นก�รให้บริก�รไฟฟ้�
และระบบส�ธ�รณูปโภค เพ่ือสนับสนุนนักลงทุนที่เข้�
ม�ลงทุนในเขตประกอบก�รฯ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

• ก�รให้บริก�รเพ่ือสนับสนุนโครงก�รและกิจก�รของ 
นกัลงทนุทีม่�ลงทนุในเขตประกอบก�รฯ ในด้�นต�่งๆ  
(IRPC Solution Provider) ได้แก ่ง�นบำ�รงุรกัษ�โรงง�น 
และเครื่องจักร ง�นว�งระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ  
ง�นทดสอบและวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�ร ง�นศูนย์ 
ม�ตรวิทย� ง�นจัดเก็บสินค้�ในคลังสินค้� ง�นชั่ง 
น้ำ�หนักรถพ่วง และง�นฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัย 
ต�มกฎหม�ย เป็นต้น โดยในปี 2559 มีร�ยได้ทั้งสิ้น 
49 ล้�นบ�ท

(ข) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

บรษิทัฯ มีเป้�หม�ยพัฒน�คุณภ�พก�รใหบ้รกิ�รท�่เทยีบเรอื 
เพ่ือขนถ่�ยสินค้�และถังเก็บผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ยของลูกค้� 
ด้วยบุคล�กรที่มีประสบก�รณ์และระบบก�รบริห�รจัดก�ร 
ทีมี่ประสทิธภิ�พ ยกระดับก�รบรกิ�รใหมี้คว�มเป็นม�ตรฐ�น 
ส�กล มีคว�มปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยในปี 2559 มีร�ยได้ทั้งสิ้น 770 ล้�นบ�ท

สรุปก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจท่�เรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
ที่สำ�คัญ ดังนี้

• ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่และสร้�งร�ยได้เพ่ิมจ�กกลุ่ม
ลูกค้�หลักในธุรกิจสินค้�เทกองทั่วไป ขย�ยก�รบริก�ร
ให้มีลักษณะครบวงจร เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ธุรกิจ
ท�่เรอื โดยเพ่ิมก�รให้บริก�รแรงง�นขนถ่�ยสินค้� ก�ร
ดำ�เนินก�รด้�นศุลก�กร ตลอดจนให้บริก�รรถขนส่ง
สินค้�จ�กท่�เรือจนถึงสถ�นประกอบก�รของลูกค้� 

ในปี 2559 มีปรมิ�ณสนิค้�เทกองผ�่นท�่กว่� 2 ล้�นตัน 
และมีร�ยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จ�กปี 2558 

• ก�รขย�ยก�รให้บริก�รถังเก็บน้ำ�มันดิบ กับ บมจ.  
ไทยออยล ์โดยมีอ�ยสุญัญ� 2 ปี ระหว�่งตลุ�คม 2559 - 
กันย�ยน 2561 มูลค่�สัญญ� 189 ล้�นบ�ท และขย�ย 
ก�รให้บริก�รถังเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ ์
เอท�นอล มีปริม�ณสินค้�ผ่�นท่อกว่� 527,000 ตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จ�กปี 2558

• ก�รให้บริก�รระบบ IRPC Intelligent Tank Service 
(iTank) บริก�รออนไลน์เพ่ือเรียกดูสัญญ�ก�รใช้ 
บริก�รส่งคำ�สั่งรับ-จ่�ยผลิตภัณฑ์ ติดต�มสถ�นะ 
ผลิตภัณฑ์คงคลัง ตรวจสอบค่�บริก�รและประวัติ 
ก�รชำ�ระเงินรวมถึงเรียกดูร�ยง�นในรูปแบบต่�งๆ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(ค) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยบริห�รจัดก�ร ศึกษ� และพัฒน�ที่ดิน 
ซ่ึงมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืนๆ ให้เป็น
โครงก�รเชิงนิเวศ ทั้งนิคมอุตส�หกรรม เขตประกอบก�ร
อุตส�หกรรม และที่ดินที่มีศักยภ�พ เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้
กบัทรพัยส์นิ รวมทัง้ดำ�เนนิง�นรงัวดั สอบเขต โอนกรรมสทิธิ ์ 
และจัดสรรส�ธ�รณูปโภคให้กับลูกค้�ในเขตประกอบก�รฯ  
โดยในปี 2559 มีร�ยได้จ�กก�รให้เช่�ที่ดินและค่�ส่วนกล�ง 
จำ�นวน 36 ล้�นบ�ท จ�กพ้ืนที่ในเขตประกอบก�รฯ  
จำ�นวน 122 ไร่ และที่ดินอื่นๆ จำ�นวน 7 ไร่

สรุปก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจบริห�รจัดก�รทรัพย์สิน 
ที่สำ�คัญ ดังนี้

• พื้นที่เขตประกอบก�รไออ�ร์พีซี: ก�รพัฒน�ที่ดิน 
ภ�ยใต้แนวคิดอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial  
Concept) เพื่อให้ส�ม�รถเติบโตและพัฒน�ได้อย่�ง 
ยั่งยืน โดยได้รับก�รคัดเลือกจ�กกรมโรงง�น 
อตุส�หกรรมใหเ้ปน็ 1 ใน 5 เขตประกอบก�รอตุส�หกรรม 
นำ�ร่องของประเทศไทย ที่เป็นต้นแบบของก�รพัฒน� 
สู่อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ

• พ้ืนที่บ้�นค่�ย: ก�รศึกษ�เชิงลึกในก�รลงทุนพัฒน� 
นิคม-อุตส�หกรรมระยอง (บ้�นค่�ย) สำ�หรับให้บริก�ร 
นักลงทุนอุตส�หกรรมต�มกลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ย 
ท้ังช�วไทยและต่�งช�ติ พร้อมรองรับโครงก�รต่�งๆ  
ของบรษิทัฯ และลูกค้�จ�กภ�ยนอก โดยรว่มกบัก�รนคิม 
อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

• พื้นที่บ้�นย�ยด�-เนินสำ�ลี: ก�รศึกษ�โครงก�รจัดสรร 
ที่ดินและบ้�นเพื่อเป็นที่อยู่อ�ศัย จำ�นวน 2 โครงก�ร 
ในจังหวัดระยอง และวิเคร�ะห์ผลจ�กก�รสำ�รวจ 
คว�มต้องก�รโครงก�รดังกล่�ว เพ่ือจัดเตรียมแผน 
ก�รลงทุน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• พืน้ที่จะนะ: ก�รศึกษ�ที่ดิน อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� 
จำ�นวน 2,000 ไร่ เพ่ือเตรียมที่ดินให้พร้อมสำ�หรับ 
รองรบัก�รขย�ยตวัภ�คอุตส�หกรรมและพ�ณชิยกรรม  
ต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�โครงก�รท่�เรือสงขล� 2 ของ 
ภ�ครัฐ

1.4 การดำาเนินงานนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยพัฒน�ก�รเติบโตของธุรกิจควบคู่กันไป
ด้วยก�รนำ�แนวคิดก�รสร้�งคุณค่�ร่วมอย่�งยั่งยืนม�ใช้ใน
ก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่�เพิ่ม โดยกำ�หนดงบประม�ณลงทุนเพื่อก�รวิจัยพัฒน�
ร้อยละ 2-3 ของร�ยได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องใน 
ก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รวิจัยและพัฒน� รวมทั้งเพิ่มบุคล�กร
ด้�นวิจัยในระดับปริญญ�เอกให้มีสัดส่วนนักวิจัยเป็นร้อยละ 
8 ของบุคล�กรทั้งหมด ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินกลยุทธ์นวัตกรรม
และก�รพัฒน� 3 ด้�น ได้แก่ 1) ก�รเพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์ 
โดยก�รขย�ยเข้�สู่ตล�ดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีคุณภ�พ
สูงขึ้น ควบคู่ไปกับก�รบริห�รจัดก�รต้นทุนก�รผลิต 2) 
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพ่ือขย�ยสู่ธุรกิจใหม่ที่
สอดรับก�รแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของโลกในอน�คต 3) 
ก�รสร้�งกระบวนก�ร/เครื่องมือที่เหม�ะสม และยกระดับ
ทรพัย�กรบคุคลด้�นก�รวจิยัและพัฒน�นวตักรรม นอกจ�กนี ้ 
ยังมีกระบวนก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองง�นวิจัยและพัฒน�
เทคโนโลย ี(Innovation Process) ทีเ่ป็นม�ตรฐ�น เพ่ือคัดสรร 
จัดก�ร และใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัยที่มีศักยภ�พใน 
ก�รพัฒน� ก�รสนับสนุนแนวคิดก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มี 
รูปแบบแตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์เดิม และสร้�งคว�มร่วมมือ 
ในก�รวิจัยกับสถ�บันวิจัย มห�วิทย�ลัย บริษัทเอกชนทั้งใน 
และต่�งประเทศ โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนก�รวิจัยในก�รใช้วัสดุจ�ก
ธรรมช�ติและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เพ่ือสร้�งมูลค่�เชิงพ�ณิชย์ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำ�ไร 
ขั้นต้นจ�กก�รผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษกลุ่มใหม่ประม�ณ 
800 ล้�นบ�ท

สรปุก�รดำ�เนนิง�นนวตักรรมและก�รวจัิยพัฒน�ทีส่ำ�คัญ ดังนี้

1.4.1 Styrene Vulcanized Natural Rubber (S-VNR)

ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกที่มีย�งธรรมช�ติเป็นส่วนประกอบ 
ร้อยละ 35 ได้ถูกพัฒน�ขึ้นในเดือนมีน�คม 2559 โดยมี 
คุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นในก�รทนแรงกระแทกได้สงู (Super High 
Impact Strength) จึงส�ม�รถนำ�ไปใช้ผลิตเป็นพล�สติก 
วิศวกรรมที่ต้องก�รค่�ก�รทนท�นต่อแรงกระแทกที่สูง 
ตัวอย่�งก�รนำ�ไปใช้ง�น เช่น กรวยจร�จร เส�ล้มลุก และ
แผงกั้นถนน ในปี 2559 ได้นำ�ไปขึ้นรูปเป็นกรวยจร�จร
จ�กย�งธรรมช�ติ และได้รับก�รยอมรับจ�กลูกค้� โดยมี 
ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์เป็นจำ�นวนรวม 14.7 ตัน

1.4.2 High Density Polyethylene (HDPE) POLIMAXX 
P901OR

ผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนคว�มหน�แน่นสูงเกรดท่อสีส้ม 
ที่พัฒน�ขึ้นเพ่ือผลิตท่อคว�มดันสำ�หรับแก๊สโดยเฉพ�ะ  
มีคุณสมบัติทนคว�มดันได้ในระดับสูง ปลอดภัยต่อก�รใช้ 
ง�นขนส่งแก๊สม�กกว่�ท่อสีดำ�แบบปกติ ซ่ึงเป็นที่ต้องก�ร 
สำ�หรับทุกตล�ดทั่วโลก และได้รับก�รรับรองจ�กม�ตรฐ�น 
ก�รผลิตท่อคว�มดันที่ยอมรับในระดับส�กล

1.4.3 Green Thermoplastic Vulcanizes (Green 
TPVs) 

ก�รเพ่ิมมูลค่�ของเม็ดพล�สติกโพลิโพรพิลีน (PP) ซึ่งเป็น
หนึง่ในผลติภัณฑห์ลักของบรษิทัฯ รว่มกบัย�งธรรมช�ตจินได้
ผลิตภัณฑใ์หม่ในกลุ่มโพลิโอเลฟินสท์ีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
มีคุณสมบัติพิเศษซ่ึงมีข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐศ�สตร์กว่� 
แบบเดิม ส�ม�รถพัฒน�ตอ่ยอดเพ่ือนำ�ม�ใชง้�นในอุตส�หกรรม
ย�นยนต์ ก่อสร้�ง ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ได้

1.4.4 Green ABS Wood Composite NRG350VC2

ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติก ABS ที่ต่อยอดจ�กผลิตภัณฑ์ 
Green ABS มีส่วนประกอบเป็นย�งธรรมช�ติผสมขี้เล่ือย 
ซ่ึงมีคุณสมบัติทนท�น รองรับแรงกระแทกได้ดี ยืดหยุ่น
ม�กกว่�เม็ดพล�สติกธรรมด� และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท นิว อ�ไรว� จำ�กัด 
ผูผ้ลติสนิค้�ตกแตง่บ�้นและร�ยก�รของขวญั ภ�ยใตแ้บรนด์ 
“Qualy” พัฒน�ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และของตกแต่งบ้�น  
เพื่อส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน

1.4.5 กิจกรรมสำาคัญในด้านนวัตกรรมและการวิจัย
พัฒนา

• ร่วมจัดแสดงสินค้�ในง�น Thailand Industry Expo 
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2016 “มหกรรมซ้ือของไทย ใช้ของดี” โดยกระทรวง
อุตส�หกรรม นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงศักยภ�พ 
ในฐ�นะผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมก�รกล่ันและ 
ปิโตรเคมีของไทย ที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงกับ
นวัตกรรมพล�สติกเชิงสร้�งสรรค์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
และคุณภ�พชีวิตที่ดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Green ABS, 
Natural Color Plastic และ Wood Plastic

• ร่วมสนับสนุนก�รจัดง�นนวัตกรรมแห่งช�ติประจำ�ปี 
2559 (National Innovation Day 2016) โดยสำ�นกัง�น
นวัตกรรมแหง่ช�ต ิกระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยบรษิทัฯ รว่มสนบัสนนุและใหค้ว�มสำ�คัญกบัผูคิ้ดค้น
พัฒน�ผลง�นนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ กระตุน้ใหส้งัคมไทยเกดิคว�มตืน่ตวั 
ด้�นนวัตกรรม และสร้�งสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น 
แก่ประเทศ

• รว่มง�นประชมุเทคโนโลยปิีโตรเลยีมน�น�ช�ต ิครัง้ที ่10  
(The 10th Edition of the International Petroleum 
Technology Conference: IPTC) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดคว�มก้�วหน้�ด้�นคว�มรู้ท�ง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก�รสำ�รวจ 
ก�รพัฒน� ก�รผลิตปิโตรเลียม และกระบวนก�ร 
แปรรูปของน้ำ�มันและก๊�ซ โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่บริษัทฯ นำ�ม�ร่วมจัดแสดง ได้แก่ TDAE/
RAE และ Slack Wax

1.5 การดำาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยปรับปรุงและพัฒน�ง�นด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ด้วยก�รเพิ่มประสิทธิภ�พโครงสร้�งพื้นฐ�นและ
เครอืข�่ยเพ่ือรองรบัก�รขย�ยง�นด้�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ
ใหมี้ก�รบรหิ�รจัดก�รทีดี่ต�มม�ตรฐ�นส�กล ก�รรกัษ�คว�ม
ปลอดภัยขั้นสูง ก�รส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีกับทุกส่วนง�น 
โดยได้มีก�รขย�ยและปรับปรุงระบบง�นหลัก Enterprise 
Resource Planning (ERP) เพ่ือให้สอดคล้องกับก�ร
ดำ�เนินกิจก�รบริษัทในเครือ เพื่อช่วยก�รบริห�รภ�ยใน และ 
ลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�น ก�รพัฒน�ระบบ Continuous 
Control Monitoring and Auditing System (CCMS) 
เครื่องมือติดต�ม/ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเน่ือง 
โดยอัตโนมัต ิเพ่ือคว�มมีประสทิธผิลของระบบควบคุมภ�ยใน  
ก่อให้เกิดธรรม�ภิบ�ลทั่วทั้งองค์กร ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยเทคโนโลยีส�รสนเทศและได้รับก�รรับรอง
ม�ตรฐ�น ISO/IEC 27001: 2013 Infrastructure (Data 
Center, Core Network and Virtualization System)  
ที่มีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยส�รสนเทศระดับส�กล

นอกจ�กนี ้ยงัได้เข�้รว่มโครงก�ร “ส�นพลังประช�รฐั ยกระดับ 
คุณภ�พวิช�ชีพอ�ชีวศึกษ� (Competitive Workforce)”  
ในก�รพัฒน�ระบบและฐ�นข้อมูลของอุปสงค์และอุปท�น 

ของแรงง�นวชิ�ชพี (Database of Demand and Supply) ทัง้ 
ภ�ครฐัและเอกชน อีกทัง้ได้รบัร�งวลั Thailand ICT Excellence 
Award 2016 ประเภทโครงก�รพัฒน�กระบวนก�รหลกัภ�ยใน 
องค์กร (Core Process Improvement Project) จ�ก
โครงก�ร Athena-Achieving Pricing Excellence ซอฟตแ์วร์
ที่ช่วยในก�รวิเคร�ะห์ร�ค�และส่งเสริมง�นด้�นพ�ณิชยกิจ  
เพ่ือสนบัสนนุองค์กรทีมี่คว�มเป็นเลิศด้�นก�รบรหิ�รจัดก�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ส�ม�รถนำ�ระบบ
เทคโนโลยสี�รสนเทศม�พัฒน�องค์กรได้อย�่งมีประสทิธภิ�พ

1.6 การดำาเนินงานทางการเงิน
บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รบริห�รสภ�พคล่องท�งก�รเงิน 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยก�รจัดห�เงินทุนด้วยต้นทุนท�ง 
ก�รเงินที่เหม�ะสม ส�ม�รถรองรับก�รดำ�เนินง�นและ 
โครงก�รลงทุนต่�งๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อ 
นักวิเคร�ะห์ นักลงทุน สถ�บันก�รเงินอย่�งเพียงพอและ
สม่ำ�เสมอ
สรุปก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินที่สำ�คัญ ดังนี้
1.6.1 ก�รจัดห�วงเงินกู้ระยะย�วสกุลเงินบ�ทจ�กสถ�บัน 
ก�รเงินในประเทศ จำ�นวน 20,000 ล้�นบ�ท ระยะเวล� 8 ปี  
เพ่ือใช้สำ�หรับโครงก�รลงทุนและก�รจ่�ยคืนเงินกู้และ 
หุ้นกู้ท่ีจะครบกำ�หนดชำ�ระ

1.6.2 ก�รจัดห�วงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่
• ก�รจัดทำ�สญัญ�เงินกูย้มืเงินระหว�่งบรษิทัฯ กบั ปตท.  

เพ่ือบริห�รจัดก�รสภ�พคล่องท�งก�รเงินระหว่�ง 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภ�พ โดยปรับเพ่ิม
วงเงินกูจ้ำ�นวน 10,000 ล�้นบ�ท และวงเงินใหกู้จ้ำ�นวน 
1,500 ล้�นบ�ท

• ก�รตอ่อ�ยสุญัญ�วงเงินกูร้ะยะสัน้สกลุเงินบ�ท จำ�นวน 
3,620 ล�้นบ�ท และเปลีย่นแปลงประเภทวงเงินสนิเชือ่ 
Uncommitted Line จ�กสถ�บันก�รเงินในประเทศ  
เป็นวงเงินสนิเชือ่ Committed Line จำ�นวน 380 ล้�นบ�ท 
รวมทั้งสิ้น 4,000 ล้�นบ�ท ระยะเวล� 5 ปี

• ก�รปรับลดวงเงินสินเชื่อที่ไม่ส�ม�รถยกเลิกได้ หรือ 
Committed Line สำ�หรบั Domestic Letter of Credit 
(DLC) เป็นจำ�นวน 12,000 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กก�ร
ลดระยะเวล�ชำ�ระค่�น้ำ�มันดิบกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด 
(มห�ชน) เป็น 60 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์
ร�ค�น้ำ�มันดิบที่ปรับตัวลดลง

1.6.3 ก�รจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• ก�รจัดประชุมกับนักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์  

ผู้จัดก�รกองทุนทั้งในและต่�งประเทศอย่�งสม่ำ�เสมอ 
เพ่ือใหข้อ้มูล ทศิท�ง และนโยบ�ยก�รดำ�เนนิง�นธรุกจิ 
ของบรษิทัฯ โดยในปี 2559 ได้จัดประชมุกบันกัวเิคร�ะห ์
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หลักทรพัย ์(Analyst Meeting) ทกุไตรม�ส รวม 4 ครัง้  
จัดประชมุและใหข้อ้มูลกบันกัลงทนุทัง้ในและต�่งประเทศ  
(Roadshow) 11 ครัง้ และจัดประชมุรว่มกบัผูบ้รหิ�รของ 
บรษิทัฯ ต�มก�รนดัหม�ยของนกัลงทนุและนกัวิเคร�ะห ์
(Company Visit) 41 ครั้ง

• ก�รจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงง�น (Plant Visit) นำ� 
คณะผู้จัดก�รกองทุนในประเทศต่�งๆ พร้อมด้วย 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(UOBKH) เข้�เยี่ยมชมโรงง�น และชี้แจงถึงนโยบ�ย 
ก�รลงทุน คว�มคืบหน้�ของโครงก�รต่�งๆ ได้แก่  
โครงก�ร UHV โครงก�ร Fully Integrated Polypropylene 
โครงก�ร Everest ตลอดจนโครงก�รลงทุนอ่ืนๆ 
ในอน�คต รวมจำ�นวน 2 ครั้ง

• ก�รจัดกจิกรรมรว่มกบัตล�ดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เพ่ือเผยแพรข่อ้มูลของบรษิทัฯ ในง�น SET in the City 
ซึ่งจัดเป็นประจำ�ทุกปี และกิจกรรม Opportunity Day 
โดยตล�ดหลักทรัพย์ฯ จัดเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

1.7 การดำาเนินงานกฎหมาย 

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นและได้รับประโยชน์จ�ก
ก�รบรหิ�รง�นด้�นกฎหม�ย ทัง้ง�นนติกิรรมสญัญ� ง�นด้�น
คดีคว�ม และง�นรัฐกิจสัมพันธ์

สรุปก�รดำ�เนินง�นกฎหม�ยที่สำ�คัญ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ยื่นคำ�ให้ก�รต่อศ�ลปกครองระยองเพ่ือต่อสู้คดี
กรณี น�ยน้อย ใจตั้ง กับพวกรวม 92 คน ยื่นฟ้องสำ�นักง�น
นโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม คณะ
กรรมก�รชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบ 
สิง่แวดล้อมด้�นอุตส�หกรรมและระบบส�ธ�ณปูโภค และศ�ลได้
เรยีกใหบ้รษิทั ไออ�รพี์ซี จำ�กดั (มห�ชน) ผูป้ระกอบก�รโครงก�ร
นิคมอุตส�หกรรมระยอง (บ้�นค่�ย) เข้�ม�เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
3 เนื่องจ�กเป็นผู้ที่อ�จได้รับผลกระทบจ�กคำ�สั่งศ�ล ซึ่งภ�ย
หลงัจ�กทีศ่�ลสง่คำ�ใหก้�รของบรษิทัฯ ใหผู้ฟ้้องคดีทัง้ 92 คน 
ผูฟ้้องคดีไม่ได้ยืน่คำ�คัดค้�นคำ�ใหก้�รของบรษิทัฯ ภ�ยในระยะ
เวล�ทีศ่�ลกำ�หนดและไม่ได้แจ้งว�่ประสงค์จะดำ�เนนิคดีตอ่ไป  
ศ�ลปกครองระยองจึงได้มีคำ�สั่งให้จำ�หน่�ยคดีออกเสียจ�ก

ส�รบบคว�ม และคดีเป็นอันถึงที่สุด

บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท ก็อปป้ิง ลันเต� ไบรด์ จำ�กัด  
กับพวกรวม 3 คน ข้อห�ละเมิดและเรียกร้องค่�เสียห�ย  
ต่อม�คู่คว�มทุกฝ่�ยส�ม�รถตกลงกันได้ บริษัทฯ ได้รับ 
ค่�เสียห�ยจำ�นวน 9 ล้�นบ�ท และคดีเป็นอันถึงที่สุด
1.8 การดำาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยที่จะเป็นองค์กรสุขภ�พดีควบคู่ไปกับ
ก�รมีบุคล�กรที่มีศักยภ�พและแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น 
จึงมุ่งแสวงห�และคัดเลือกบุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถและ
มีคุณธรรมเข้�ม�ปฎิบัติง�นดำ�รงรักษ�บุคล�กรที่เก่งและ 
ดีให้ส�ม�รถอยู่กับบริษัทฯ ได้น�นอย่�งมีปกติสุข และพัฒน�
ศกัยภ�พของบคุล�กรทกุระดับอย�่งตอ่เนือ่ง เพ่ือเพ่ิมขดีคว�ม
ส�ม�รถในก�รขบัเคล่ือนธรุกจิรองรบักบัสถ�นก�รณท์�งธรุกจิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นร�กฐ�นไปสู่คว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน

สรุปก�รดำ�เนินง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคลที่สำ�คัญดังนี้

1.8.1 ก�รปรับโครงสร้�งองค์กรให้มีประสิทธิภ�พสอดรับกับ
วสิยัทศันแ์ละกลยทุธก์�รเตบิโตของบรษิทัฯ ปรบัปรงุคำ�อธบิ�ย
ลักษณะง�นและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบง�นให้มีคว�มชัดเจน 
ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน ในก�รดำ�เนินง�น

1.8.2 ก�รจัดสรรกำ�ลังคน กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งใน
ก�รบริห�รจัดก�รอัตร�กำ�ลังคน ให้สอดคล้องกับภ�รกิจของ
หนว่ยง�น รวมทัง้เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รสรรห�และคัดเลอืก
บคุล�กรทีมี่คุณสมบตัเิหม�ะสมและมีประสบก�รณ ์โดยมุ่งให้
เกิดประสิทธิภ�พและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

1.8.3 ก�รพัฒน�ศกัยภ�พบคุล�กรและสร�้งกระบวนก�รเรยีนรู ้ 
มุ่งเน้นก�รพัฒน�ทั้ง 3 ด้�น ได้แก่ ก�รพัฒน�ขั้นพ้ืนฐ�น 
ก�รพัฒน�คว�มรู้เฉพ�ะส�ยอ�ชีพ/ท�งเทคนิค ก�รพัฒน�
คว�มเป็นผู้นำ� โดยจัดทำ�คู่มือก�รเรียนรู้และพัฒน�บุคล�กร 
เพ่ือเป็นกรอบแนวท�งในก�รปฏิบัติและส่งเสริมก�รพัฒน�
ให้บรรลุเป้�หม�ย รวมทั้งดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ทักษะ 
ก�รบรหิ�รง�นบคุคลของผูบ้รหิ�ร ประกอบด้วย ก�รแกปั้ญห� 
ก�รบรหิ�รทมีง�น และก�รสือ่ส�รทีมี่ประสทิธภิ�พ นอกจ�กนี ้
ยังกำ�หนดหัวหน้�ง�นและพนักง�นร่วมกันจัดทำ�แผนพัฒน�
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พนักง�นร�ยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
เพ่ือให้เหม�ะสมต่อคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�พนักง�นเป็น
ร�ยบุคคลอีกด้วย

1.8.4 ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งศักยภ�พ 
และพัฒน�บทบ�ทคว�มเป็นผูน้ำ�ของผูบ้รหิ�รและพนกัง�นใน
กลุ่ม Talent & Successor เพื่อดำ�รงรักษ�บุคล�กรเหล่�นี้
ใหอ้ยูก่บัองค์กรในระยะย�ว โดยดำ�เนนิโครงก�ร Leadership 
Development Program (LDP) อย�่งตอ่เนือ่ง จัดก�รสมัมน� 
“Leadership Greatness: Leading Organization Change” 
สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง จัดอบรมหลักสูตร “7 Habits of 
Highly Effective People” สำ�หรับผู้บริห�รระดับกล�งและ
ระดับสูง รวมทั้งก�รประเมิน 180 องศ� สำ�หรับผู้บริห�ร เพื่อ
เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�และก�รบริห�รง�นให้มี
ประสิทธิภ�พสูงขึ้น

1.8.5 ก�รบริห�รคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ มีก�รทบทวน
กลุ่มคว�มชำ�น�ญ (Capability Cluster) กลุ่มคว�มชำ�น�ญ
ย่อย (Sub Cluster) และคณะกรรมก�รกลุ่มคว�มชำ�น�ญ
ในส�ยอ�ชีพ (Capability Cluster Committee: CCC) ให้
สอดคล้องกับโครงสร้�งองค์กร จัดทำ� Career Experience 
ของตำ�แหนง่ และจัดใหมี้ก�รประเมินคว�มค�ดหวงัในศกัยภ�พ
ของพนักง�น (Current Estimated Potential: CEP) เพื่อให ้
พนักง�นใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ตนเองให้พร้อมกับ 
ก�รเติบโตในอน�คต

1.8.6 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและระบบค่�ตอบแทน มี
ก�รกำ�หนดตวัชีว้ดัผลก�รดำ�เนนิง�นหลกัและเป้�หม�ยประจำ�
ปี (KPI) ของหนว่ยง�นอย�่งเหม�ะสมผ�่นก�รพิจ�รณ�รว่มกนั 
สร�้งระบบก�รตดิต�มและประเมินผลอย�่งมีประสทิธภิ�พโดย
กำ�หนดใหมี้ก�รประเมินตนเอง ห�รอืรว่มกบัหวัหน�้ระหว่�งปี
และปล�ยปี รวมทัง้จัดใหมี้ก�รเปรยีบเทยีบผลก�รปฏบิตังิ�น
ของแต่ละส�ยง�น (Round Table) เพื่อให้ก�รพิจ�รณ�ปรับ
เงินเดือนประจำ�ปีมีคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม ในส่วนของ
ค่�ตอบแทนและสวสัดิก�ร บรษิทัฯ มีก�รทบทวนใหส้อดคล้อง
กับกฎหม�ย เทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจ และคำ�นึงถึงคุณภ�พ
ชีวิตที่ดีของพนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ

1.8.7 ก�รปลูกฝังค่�นิยมองค์กร i SPIRIT กำ�หนดแบบแผน 
ในก�รปฏิบัติของพนักง�นให้สอดคล้องต�มค่�นิยมองค์กร 
โดยเชือ่มโยงกบัก�รประเมินพฤตกิรรมในก�รทำ�ง�นของพนกัง�น

1.8.8 ก�รบริห�รแรงง�นสัมพันธ์ จัดให้มีก�รอบรมหลักสูตร 
“ก�รเสริมสร้�งแรงง�นสัมพันธ์ที่ดีภ�ยในองค์กร” จำ�นวน 
4 รุ่น และจัดอบรมหลักสูตร “ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร 
ด้�นแรงง�นโดยปร�ศจ�กข้อขัดแย้ง” จำ�นวน 1 รุ่น จัดให้ม ี
ก�รปรึกษ�ห�รือระหว่�งบริษัทฯ และสหภ�พแรงง�นเป็น 
ประจำ�ทกุเดือน และจัดประชมุคณะกรรมก�รลูกจ้�งทกุ 2 เดือน

1.8.9 กิจกรรมอื่นๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่

• รับร�งวัล ประเภท Value Realization ต่อเนื่องเป็น 
ปีที ่2 รวมทัง้ร�งวลั The Best Learner และ The Best 

Expert จ�กง�น PTT Group Excellence Award 2016 
เพื่อสนับสนุนก�รสร้�งค่�นิยม วัฒนธรรมองค์กร และ
ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของกลุ่ม ปตท. 

• ร่วมกับวิทย�ลัยเทคโนโลยีไออ�ร์พีซี และบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ “โครงก�ร
พัฒน�กำ�ลังคนด้�นอ�ชีวศึกษ�ขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี
และเทคนิคพลังง�น หรือ iPEC” เพื่อยกระดับวิทย�ลัย
เทคโนโลยไีออ�รพี์ซ ีเป็นฐ�นในก�รพัฒน�ศกัยภ�พคน  
ด้�นอ�ชีวศึกษ� โดยได้เปิดส�ข�วิช�ด้�นปิโตรเคมี
และพลังง�น 3 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�ปิโตรเคมี (PETRO-
ACE: Advance Competency in Petrochemical 
Engineering) ส�ข�เทคนิคพลังง�น (ENERGY-ACE: 
Advance Competency in Energy Engineering) 
และส�ข�เคมีอุตส�หกรรม (CHEM-ACE: Advance 
Competency in Chemistry Engineering) โดยมีแผน
รบัสมัครนกัศกึษ�ทนุในโครงก�รปีละ 75 ทนุ และมีแผน
เริ่มเปิดก�รเรียนก�รสอนในปี 2560

• จัดกจิกรรมกฬี�สปีระจำ�ปี 2559 ภ�ยใตช้ือ่ “The Power 
T Game 2016” เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง
พนกัง�นและผูบ้รหิ�รในก�รทีจ่ะรว่มกนัก�้วไปถงึจดุหม�ย  
และนำ�องค์กรไปสู่คว�มเป็นหนึ่งด้วยค่�นิยม i SPIRIT

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งม่ันดำ�เนินธุรกิจโดยให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
ในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งปลูกฝังให้พนักง�นมีจิตอ�ส�และจิตสำ�นึกในเรื่อง 
ก�รดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�นของคว�มรับผิดชอบ โปร่งใส  
และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่�งเป็นธรรม  
เพ่ือยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเจริญของสังคมให้ดีขึ้น
เสมอม� โดยมีเป้�หม�ยสงูในก�รสร�้งคุณค่�รว่มและเตบิโต 
ไปพร้อมกับสังคมไทย รวมทั้งเป็นองค์กรพลเมืองดีของโลก 
ต�มเป้�หม�ย SDGs 17 นอกจ�กนั้นยังให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รส่งเสริมก�รลงทุนในกิจก�รเพ่ือสังคม และดำ�เนิน
โครงก�รเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่�งๆ 
อย่�งต่อเนื่องม�ตลอดจนได้รับร�งวัลด้�นคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

ร�ยละเอียดโครงก�รสำ�คัญและร�งวลัทีไ่ด้รบัในปี 2559 อยูใ่น
ร�ยง�นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม(หน�้ 180-196) และร�ยง�น
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (หน้� 42)

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม 
ได้มีก�รนำ�ระบบม�ตรฐ�นส�กลม�ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภ�พกระบวนก�รผลิตและพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์
อย�่งตอ่เนือ่ง เน้นหลกัก�รดำ�เนินง�นทีใ่สใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม 
บริห�รก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ลดมลภ�วะ อนุรกัษพ์ลงัง�น และจดัก�รก�๊ซเรอืนกระจกอย�่ง
มีประสิทธิภ�พ มุ่งสู่อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) 
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ค�ร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำ�นวน 910 ตัน คิดเป็นปริม�ณ 
ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้ทั้งหมดประม�ณ 3,700  
ตนัตอ่ปี เทยีบกบัปี 2558 ส�ม�รถดูดซับได้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 32

3.6 ก�รสร�้งระบบบรหิ�รจัดก�รสิง่แวดลอ้มแบบมีสว่นรว่ม
สำ�หรับก�รพัฒน�โครงก�รต่�งๆ ในพื้นที่เขตประกอบก�รฯ  
ประกอบด้วยตัวแทนภ�คประช�ชน ภ�ครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และบริษัทฯ 

3.7 ได้รับก�รรับรองเป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ 
หรือ Eco Factory ต�มม�ตรฐ�นก�รรับรองโรงง�นที่มี
ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สังคม ต�มกรอบก�รพัฒน�สู่เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ 
จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม จำ�นวนทั้งสิ้น 11 โรงง�น และ 
ได้เข�้รว่มพิธลีงน�มขอ้ตกลงคว�มรว่มมือของอุตส�หกรรม 
เชิงนิเวศให้เทียบเท่�อุตส�หกรรมสีเขียวระดับ 4

3.8 ได้รบัใบรบัรองฉล�กลดค�รบ์อนผลิตภัณฑเ์ม็ดพล�สตกิ
โพลิโพรพิลีนและเม็ดพล�สติกโพลิสไตรีนจ�กองค์กรธุรกิจ 
เพ่ือก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนื ในฐ�นะทีเ่ป็นองค์กรทีด่ำ�เนนิธรุกจิ 
ควบคู่ไปกับก�รรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 
และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
4. ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ มุ่งเน้นก�รปรับปรุงพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี
ของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง ต�มแนวท�งม�ตรฐ�นส�กล 
หลกัเกณฑ ์ASEAN Corporation Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) และตล�ดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เพ่ือให้เป็นองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้�งคว�มเชื่อม่ัน 
และไว้ว�งใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รณรงค์ส่งเสริมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยคณะกรรมก�รฯ ได้ว�งแผน กำ�หนด
กลยุทธ์ และนโยบ�ยต่�งๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒน�
และยกระดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ให้เข้มข้นขึ้นสู่ระดับ
ส�กล สู่เป้�หม�ยระยะย�วที่บริษัทฯ ว�งไว้ในก�รเป็น 
บรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship) 
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับก�รยอมรับว่�มีระบบก�รกำ�กับดูแล 
ที่ดีที่มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล และได้รับผลก�รประเมิน และ 
ร�งวัลเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีทั้งระดับประเทศและ 
ต�่งประเทศ อ�ท ิก�รเป็นสม�ชกิ Dow Jones Sustainability 
Index กลุ่ม Oil & Gas Refining and Marketing 3 ปีตอ่เนือ่ง 
ร�งวัล SET Sustainability Awards 2016 ระดับดีเด่นจ�ก
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร�งวัลองค์กรลงทุนหรือ
สนับสนุนคว�มยั่งยืนของไทย ประจำ�ปี 2559 (Thailand 
Sustainable Investment 2016) Certificate of ESG 100 
Company โดยสถ�บันไทยพัฒน์  ร�งวัล The Winner of 
the “Golden Peacock Global Award for Excellence in 
Corporate Governance 2016” จ�กสถ�บัน Institute of 
Directors (IOD) ประเทศอินเดีย เป็นต้น

โดยใชแ้นวท�งพัฒน�ของกระทรวงอุตส�หกรรมควบคู่ไปกบั
ก�รสร�้งสภ�พแวดล้อมทีดี่และปลอดภัยใหช้มุชน ทัง้ยงัปลูกฝงั 
จิตสำ�นกึและวัฒนธรรมด้�นคว�มปลอดภัยและอ�ชวีอน�มัย
ในก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นของบริษัทฯ อีกด้วย 

สรุปก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญ ดังนี้

3.1 ก�รลดปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์ โดยใช ้
ก�๊ซธรรมช�ตเิป็นเชือ้เพลิงทดแทนน้ำ�มันเต�ทีใ่ชใ้นกระบวน 
ก�รผลิตโรงง�นปิโตรเคมีขั้นกล�ง และโรงกลั่นน้ำ�มัน 
หล่อลื่นพื้นฐ�น 

3.2 ก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ
ฝุ่นละอองได้อย่�งต่อเนื่อง และลดก�รปล่อยก๊�ซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ได้ 860 ตันต่อปี จ�กก�รใช้เชื้อเพลิงและติดตั้ง
อุปกรณ์เผ�ไหม้ที่สะอ�ด รวมถึงก�รผลิตไอน้ำ�และไฟฟ้� 
โดยใช้ก๊�ซธรรมช�ติ 
3.3 ก�รจัดก�รส�รอินทรยีร์ะเหยง่�ย หรอื Volatile Organic 
Compounds (VOCs) ในเขตประกอบก�รฯ มีก�รตรวจวัด 
ก�รรั่วซึมของอุปกรณ์ต่�งๆ ในกระบวนก�รผลิตด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ 
กล้องตรวจจับ และเครื่องตรวจวัดชนิดพกพ� ก�รปรับปรุง
ในพ้ืนที่โรงง�นที่เกี่ยวข้องแบบเชิงรุก ก�รติดตั้งระบบเก็บ
ตัวอย่�งจ�กกระบวนก�รผลิตเป็นระบบปิด รวมถึงแผนง�น
ปรบัปรงุในอน�คต ซ่ึงจะสง่ผลใหล้ดก�รระบ�ยของส�รอินทรยี์
ระเหยง่�ยได้กว�่ 60 ตนัตอ่ปี โดยโครงก�รเริม่ตัง้แตปี่ 2559  
และจะดำ�เนินก�รแล้วเสร็จประม�ณไตรม�ส 2 ของปี 2560

3.4 ก�รจัดทำ�ทำ�เนยีบก�รปลดปลอ่ยและเคลือ่นย�้ยมลพิษ 
(Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ร�ยง�น 
ข้อมูลสถ�นประกอบก�ร ปริม�ณก�รปลดปล่อยเคลื่อนย้�ย 
มลส�รหรือของเสียสู่อ�ก�ศ ดิน น้ำ� ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

3.5 ก�รปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม 
(Protection Strip) เพิ่มเติม 84 ไร่ จำ�นวน 101,120 ต้น  
พ้ืนที่รวม 732 ไร่ ซ่ึงส�ม�รถช่วยดูดซับปริม�ณก๊�ซ
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นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีแก่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนักง�น อ�ทิ ก�รอบรมเรื่องก�รต่อต้�นคอร์รัปชันในหัวข้อ 
ก�รใช้ดุลยพินิจในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้จริยธรรม จัดกิจกรรม
เสรมิสร�้งจรยิธรรมในก�รปฏบิตังิ�นของผูบ้รหิ�รและพนกัง�น 
เช่น IRPC CG DAY และเน้นแนวท�งก�รสร้�งเครือข่�ย 
หรือ แนวร่วมกับองค์กรธุรกิจต่�งๆ อ�ทิ ก�รเป็นผู้ร่วม 
ก่อตั้งเครือข่�ยประช�คมโลก UNGC ประเทศไทย: UNGC 
Network Thailand (GCNT) เป็นต้น
(ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ปร�กฎใน ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี หน้� 42-68)
5. ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มุ่งเน้นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเพ่ือให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนักง�นทุกระดับ นำ�ไปปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด โดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
(Risk Management Steering Committee) ซึ่งมีกรรมก�ร 
ผูจ้ดัก�รใหญ่เป็นประธ�น และคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง  
(Risk Management Committee) ซึ่งมีคณะกรรมก�ร
ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ  
อย่�งน้อย 3 ท่�น ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย กำ�กับดูแลก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร เพ่ือลดให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ สร้�งคว�มเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียในก�รบรรลุ
วัตถุประสงค์ต�มที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝัง
วัฒนธรรมในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้ผู้บริห�รและพนักง�น 
มีคว�มตระหนัก มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในก�รนำ�กรอบ
และม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้ไปปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
สรุปก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้ 
5.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk)
จ�กแนวโน้มร�ค�น้ำ�มันดิบยังคงผันผวนอย่�งม�ก ภ�วะ 
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของโลก รวมถึงเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบ
และก�รก่อก�รร้�ยในหล�ยพื้นที่
แนวทางการลดความเสีย่ง: บรษิทัฯ ดำ�เนนิคว�มรว่มมือกบั 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่�งต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนจ�กก�รใช ้
น้ำ�มันดิบจ�กแหล่งในประเทศม�กขึ้น ก�รบริห�รจัดก�ร 
สินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม ก�รปรับปรุง 
เครือ่งมือในก�รบรหิ�รก�รผลิต ก�รเพ่ิมประสทิธภิ�พในก�ร 
ว�งแผนก�รซ้ือวัตถุดิบ ก�รผลิตและก�รข�ยผลิตภัณฑ์  
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีกรอบนโยบ�ยในก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ย 
ตร�ส�รอนพัุนธโ์ดยมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของร�ค� ปรมิ�ณ  
และระยะเวล�ในก�รดำ�เนนิก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีเ่หม�ะสม 
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นห่วงโซ่อุปท�นและ
ด้�นก�รเงิน (Hedging Committee) และคณะกรรมก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Committee) 
5.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Currency Exchange Risk)

ส่งผลต่อร�ยได้ ต้นทุนวัตถุดิบ และเงินกู้เพ่ือใช้ลงทุนใน
โครงก�รต่�งๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
แนวทางการลดความเสี่ยง: บริษัทฯ มีแนวท�งก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงโดยจัดสัดส่วนเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  
ใหส้อดคล้องกบัโครงสร�้งร�ยได้ของบรษิทัฯ รวมถงึก�รบรหิ�ร 
จัดก�รสดัสว่นและเง่ือนไขก�รจัดซ้ือน้ำ�มันดิบ เชน่ ก�รชำ�ระเงิน 
ค่�น้ำ�มันดิบจ�กก�รใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ ม�เป็นเงินบ�ท  
ซ่ึงจะชว่ยลดคว�มผนัผวน หรอืก�รข�ยสกลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ 
ล่วงหน้�เพื่อรองรับก�รชำ�ระค่�ใช้จ่�ยที่เป็นสกุลเงินบ�ท 
5.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
จ�กกระบวนก�รผลิต หรือกระบวนก�รสนับสนุนก�รผลิต 
โดยอ�จส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน บุคล�กร และสูญเสีย
โอก�สในก�รสร�้งร�ยได้ โดยบรษิทัฯ มีแนวท�งในก�รบรหิ�ร 
คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้ 
5.3.1 ความไมพ่รอ้มในการผลติของโรงงานหรอืการหยดุ
ชะงักของการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Plant Reliability 
Risk) จ�กก�รที่หน่วยผลิตมีอ�ยุก�รใช้ง�นม�ย�วน�นและ 
ดำ�เนินก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เสื่อมสภ�พห�กไม่ได้รับก�รบำ�รุงรักษ�ที่ดีเพียงพอ
แนวทางการลดความเสีย่ง: บรษิทัฯ ดำ�เนนิม�ตรก�รในก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง จ�กโครงก�รปรับปรุง และ
พัฒน�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดย
มีโครงก�รย่อย เช่น โครงก�รเพ่ิมเสถียรภ�พก�รผลิตเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดก�รหยุดก�รผลิตโดยไม่ได้ว�งแผนล่วงหน้� (Zero  
Unplanned Shutdown) ก�รตรวจสอบสภ�พของเครือ่งจักร
และอุปกรณ์ของโรงง�นอย่�งทั่วถึงในจุดเสี่ยงต่�งๆ  
ก�รว�งแผนและบรหิ�รจดัก�รก�รซอ่มบำ�รงุใหญ่ของโรงง�น 
(Turnaround Management) ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
โดยก�รประส�นง�นอย่�งใกล้ชิดกับผู้รับเหม� รวมถึงก�ร 
ดำ�เนินง�นต�มโครงก�รบริห�รจัดก�รระบบปฏิบัติก�รที่ 
เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System) 
5.3.2  ความไม่ปลอดภยัต่อชวีติของพนกังาน ผู้รบัเหมา 
และผู้รับจ้างจากภายนอก (Safety Risk) ซึ่งมักเกิดจ�ก
คว�มประม�ท ก�รไม่ตระหนักถงึคว�มปลอดภัย หรอืคว�มรู ้
ของผู้ปฏิบัติง�นไม่เพียงพอ 
แนวทางการลดความเส่ียง: บริษัทฯ ดำ�เนินก�รส่งเสริม
วัฒนธรรมด้�นคว�มปลอดภัยโดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ย และ
ดำ�เนินก�รในกิจกรรมต่�งๆ เช่น โครงก�รบริห�รจัดก�ร
กระบวนก�รด้�นคว�มปลอดภัยใหเ้ป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล  
(Process Safety Management) โครงก�ร Safety Excellence 
โดยอบรมใหค้ว�มรูแ้ละสร�้งคว�มตระหนกัด้�นคว�มปลอดภัย
ให้กับพนักง�นทุกระดับ ผู้รับเหม�และ ผู้รับจ้�ง โครงก�ร 
พัฒน� Outsource Safety Man โครงก�รควบคุมผูร้บัเหม�
ใหป้ฏบิตัติ�มกฎระเบยีบคว�มปลอดภัย นอกจ�กนี ้ได้มีก�ร
จัดตัง้ทมีง�นตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มระเบยีบคว�มปลอดภัย
อย่�งเข้มงวด และในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้ง
คณะกรรมก�รสอบสวน เพื่อห�ส�เหตุ จัดทำ�เป็นองค์คว�ม
รูแ้ละถ�่ยทอดใหก้บัพนกัง�น เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตซุ้ำ�อีก
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

5.3.3  การดำาเนนิโครงการลงทนุ (Capital Projects Risk) 
ในโครงก�รขย�ยกำ�ลงัก�รผลิตโพลโิพรพิลนี เพ่ือสร�้งมูลค่� 
เพิ่มให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตร�ยใหญ่อันดับ 1 ในประเทศ
แนวทางการลดความเสี่ยง: บริษัทฯ บรรจุโครงก�รลงทุน
สำ�คัญเข้�เป็นคว�มเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือติดต�มคว�ม 
คืบหน�้ในก�รดำ�เนนิง�นอย�่งใกล้ชดิ และแกไ้ขปัญห�ทีเ่กดิขึน้
ได้อย�่งทนัทว่งท ีและใหม่ั้นใจว�่ก�รดำ�เนนิโครงก�รส�ม�รถ
บรรลุเป้�หม�ยในทกุมิต ิได้แก ่ระยะเวล�ก�รดำ�เนนิโครงก�ร  
ก�รบรหิ�รงบประม�ณ คุณภ�พของโครงก�ร คว�มปลอดภัย 
และคว�มรว่มมือกบัหนว่ยง�นภ�ครฐั และชมุชนอย�่งตอ่เนือ่ง
5.3.4  ความเสีย่งดา้นสิง่แวดล้อมและชมุชน (Environmental 
and Community Risk) จ�กที่หน่วยผลิตของบริษัทฯ 
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ห�กไม่มีระบบก�รควบคุมที่ดีอ�จ 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้ 
แนวทางการลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม: บริษัทฯ  
มุ่งเน้นก�รดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้กฎหม�ย ระเบียบปฏิบัติ
ด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม�ตรฐ�นระบบจัดก�ร
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 และ 
ม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่�ง
เคร่งครัด ก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือลดส�รอินทรีย์ระเหยง่�ย 
(VOCs) ก�รตรวจเฝ้�ระวังในจุดเสี่ยงต่�งๆ โดยดำ�เนินก�ร 
ในเชิงรุก แม้จะมีค่�ต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น รวมถึงก�รมีทีมง�น 
ท่ีส�ม�รถเข้�ไปวิเคร�ะห์และแก้ไขได้ทันทีห�กพบค่� 
ก�รตรวจวัดที่สูงขึ้นผิดปกติ และก�รร่วมมือกับกรมโรงง�น 
อุตส�หกรรมในก�รพัฒน�เป็นเขตประกอบก�รเชิงนิเวศ
แนวทางการลดความเสีย่งดา้นชมุชนและสงัคม: บรษิทัฯ 
ดำ�เนนิก�รเพ่ือสร�้งคว�มเข�้ใจและคว�มสมัพันธอั์นดีอย�่ง 
ต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รสร้�งและบูรณะส�ธ�รณูปโภค 
ต�่งๆ ก�รสนบัสนนุผูป้ระกอบก�รทอ้งถิน่ ก�รใหท้นุก�รศกึษ�  
ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ โดยมี 
โครงก�รเปิดบ�้นส�นสมัพันธ ์(Open House) ก�รดำ�เนนิง�น 
ศนูยป์ระส�นง�นภ�คสน�มเพ่ือลงพ้ืนทีใ่นกจิกรรมของชมุชน 
ตลอดจนก�รรว่มซ้อมแผนฉกุเฉนิกบัชมุชนและหนว่ยง�นภ�ครฐั
5.4 ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
(Organizational Capability Risk)
จ�กก�รบริห�รง�นและก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นที่ต้อง
พัฒน�และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศท�งกลยุทธ์และ
สถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจในปัจจุบัน 
แนวทางการลดความเสี่ยง: บริษัทฯ ดำ�เนินก�รเพื่อเสริม
สร้�งคว�มแข็งแกร่งและคว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลและพัฒน�ขดีคว�มส�ม�รถขององค์กร ได้แก ่ 
ก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น ก�รพัฒน�ระบบบริห�ร 
ผลก�รปฏิบัติง�น ระบบก�รบริห�รคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ  
รวมถงึก�รปรบัปรงุโครงสร�้งขององค์กรใหส้�ม�รถแขง่ขนัได้ 

5.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Risk)

จ�กภัยคุกค�มหล�ยประเภทที่อ�จส่งผลกระทบทำ�ให้ 
ธุรกิจเกิดก�รหยุดชะงักได้ เพื่อช่วยลดคว�มสูญเสีย ปกป้อง 
ภ�พลักษณ์ชื่อเสียง และกิจกรรมสำ�คัญท�งธุรกิจ 
แนวทางการลดความเสี่ยง: บริษัทฯ ได้นำ�ม�ตรฐ�นและ
ระบบก�รบรหิ�รคว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิ Business Continuity 
Management (BCM) ม�ใช ้โดยมีก�รจัดทำ�แผนคว�มตอ่เนือ่ง 
ท�งธรุกจิ Business Continuity Plan (BCP) อย�่งเตม็รปูแบบ 
รวมถึงดำ�เนินก�รซ้อมแผน โดยนำ�ม�ตรฐ�นส�กล ISO 
22301 ม�ใชเ้ป็นแนวท�งในก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเพ่ือรองรบั 
วิกฤตก�รณ์ต่�งๆ 
5.6 ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(Emerging Risk)
ใน 3-5 ปีข�้งหน�้ จ�กก�รเมือง เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
กฎหม�ย เทคโนโลยี และอื่นๆ ได้แก่
5.6.1 ความเส่ียงจากการกำาหนดเขตการค้าเสรีและ 
กฎระเบยีบทางการคา้ท่ีเปลีย่นแปลงไป เชน่ Trans-Pacific 
Partnership (TPP) บริษัทฯ อ�จสูญเสียโอก�สท�งธุรกิจ 
และตล�ดก�รค้�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แนวทางการลดความเสี่ยง: บริษัทฯ ติดต�มข้อมูลและ 
วิเคร�ะห์ถึงคว�มเป็นไปได้ของก�รเกิดเขตก�รค้�เสรีและ
กฎระเบียบใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่�งใกล้ชิด ศึกษ�ผลกระทบ 
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิตและจำ�หน่�ยรวมทั้ง 
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปต�มกฎระเบียบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนก�รวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.6.2  ความเสีย่งจากการลดลงของกา๊ซธรรมชาติในอ่าวไทย  
(Natural Gas Risk) บริษัทฯ อ�จได้รับผลกระทบจ�ก 
ก�รข�ดส�ธ�รณูปโภคในส�ยก�รผลิต ทำ�ให้ต้องลดกำ�ลัง
ก�รผลิตหรือหยุดส�ยก�รผลิต
แนวทางการลดความเสีย่ง: บริษัทฯ รว่มมือกบักลุ่ม ปตท. 
ในก�รว�งแผนจดัสรรก�๊ซธรรมช�ตใินกรณเีกดิก�รข�ดแคลน 
รวมถึงจัดทำ�แผนก�รนำ�เข้�ก๊�ซธรรมช�ติจ�กต่�งประเทศ 
โดยมีหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งทำ�ก�รศกึษ�แนวท�งลดผลกระทบ 
จ�กต้นทุนที่อ�จเพิ่มขึ้นต่อไป



2016 CAMP 1
(19,500 ft)

2017 CAMP 2
(21,000 ft)

2018 CAMP 3
(23,500 ft)

2019 CAMP 4
(26,300 ft)

BASECAMP

2020 HEIGHT
(29,029 ft)

EBITDA
29,029 MTHB

ผลการดำเนินงานป� 2559
ด�านประสิทธ�ภาพ (Performance)
การผลิต (Operations area)
เพิ่มประสิทธ�ภาพจากผลิตภัณฑ�น้ำมันดิบและเพิ่มผลตอบแทนโดยการปรับหน�วยผลิต
เพิ่มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงาน และปรับปรุงประสิทธ�ภาพของการบำรุงรักษา รวมทั้ง
ลดการสูญเสียจากการดำเนินงาน

เพิ่มประสิทธ�ภาพในเร�่องระยะเวลาและค�าใช�จ�ายของการหยุดดำเนินงานของหน�วยกลั่น
ป�โตรเลียม เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ� 

การตลาดและการขาย (Commercial area)
เพิ่มการสร�างมูลค�าการค�าจากการกลั่นป�โตรเลียมและผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

การจัดซื้อจัดจ�าง (Procurement area)
เพิ่มประสิทธ�ภาพการจัดซ�้อจัดจ�างอุปกรณ�ที่มีจำนวนมาก รวมทั้งสินค�าที่มีค�าใช�จ�ายสูง

การบร�หารจัดการด�านภาพรวมองค�กร (Corporate area)
พัฒนาข�ดความสามารถในการรักษาประสิทธ�ภาพในการบร�หารค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ

รวม

ผลการดำเนินงาน
(ล�านบาท)

เป�าหมาย ป� 2559
(ล�านบาท)

ด�านสุขภาพองค�กร (Organization Health)
การพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organization Health Index)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วทั้งองค�กร โดยมีเป�าหมาย 1st Quartile (OHI Score)
> 74 คะแนน

1,091 2,083

778 549

277 399

165 385

2,311 3,416

70 ≥74
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โครงการ EVEREST

โครงการ EVEREST เป็นโครงการตามกลยทุธ์ของบรษิทัฯ เพ่ือ 
ขับเคล่ือนให้บรษิทัฯ บรรลุวสิยัทศัน์ “บรษิทัปิโตรเคมชีัน้นำาของ
เอเชยี ภายในปี 2563” โดยโครงการ EVEREST คือยทุธศาสตร ์
สำาคัญในการยกระดับศกัยภาพขององค์กร ผนวกกับการพัฒนา
องค์กรและบุคลากร ด้วยการนำาระบบงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) จากที่ปรึกษาชั้นนำาระดับโลก มาใช้กับบริษัทฯ

โครงการฯ เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปลายปี 2558 เริ่มต้นด้วย 
การประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการทำางาน ปรบัปรงุกระบวนการผลิตและการบรหิาร
จัดการองค์กร เพ่ือนำามากำาหนดยุทธศาสตร์์และแผนงาน 
โดยโครงการครอบคลุมการดำาเนินงานใน 5 ด้านหลัก ได้แก่  
การผลิต (Operation) การตลาดและการขาย (Commercial)  
การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) การบริหารจัดการด้าน
ภาพรวมองค์กร (Corporate) และการพัฒนาสขุภาพองค์กร 
(Organization Health) ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการด้านงานบุคคลในทุกมิติ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงการสรา้งกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
ค่านิยมองค์กร (Core Value) และวฒันธรรมองค์กร ซึง่จะทำา 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

ในปัจจุบัน โครงการฯ มีแผนงาน (Initiatives) รวมกว่า  
800 แผนงาน ในปี 2559 โครงการฯ สามารถสร้างกำาไร
ส่วนเพ่ิม (EBIT) ให้กับบริษัทฯ จำานวน 2,311 ล้านบาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 68 ของค่าเป้าหมายท่ีได้ต้ังไวท่ี้ 3,416 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตาม ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 โครงการฯ สามารถ
บรรลุแผนงานที่จะส่งผลต่อการสร้างกำาไรส่วนเพิ่ม (EBIT) 
จำานวน 5,827 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อ EBIT ในปี 
2560 เต็มปี

ท้ังน้ี โครงการ EVEREST ได้ต้ังประมาณการเป้าหมายกำาไร 
สว่นเพ่ิม (EBIT) ท่ี 6,765 ล้านบาท ในปี 2560 และจะสามารถ
สรา้งผลกำาไรสว่นเพ่ิม (EBIT) อยา่งเต็มศกัยภาพท่ีระดับ 10,500 
ล้านบาท ในปี 2561 ประกอบกับเป้าหมายพัฒนาสขุภาพองค์กร 
(Organization Health Index) เพ่ิมข้ึนสูร่ะดับ Top Quartile 
ที่ระดับ > 74 คะแนน ตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนงาน ซึ่งจะ 
สง่ผลให้บรษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายอัตราสว่นผลตอบแทน 
ต่อการลงทุน (ROIC) มากกวา่รอ้ยละ 14 สูร่ะดับ Top Quartile 
ภายในปี 2563 เพ่ือให้ศกัยภาพในการทำากำาไรสว่นเพ่ิมดำารง
ไว้อย่างยั่งยืน



2016 CAMP 1
(19,500 ft)

2017 CAMP 2
(21,000 ft)

2018 CAMP 3
(23,500 ft)

2019 CAMP 4
(26,300 ft)

BASECAMP

2020 HEIGHT
(29,029 ft)

EBITDA
29,029 MTHB

ผลการดำเนินงานป� 2559
ด�านประสิทธ�ภาพ (Performance)
การผลิต (Operations area)
เพิ่มประสิทธ�ภาพจากผลิตภัณฑ�น้ำมันดิบและเพิ่มผลตอบแทนโดยการปรับหน�วยผลิต
เพิ่มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงาน และปรับปรุงประสิทธ�ภาพของการบำรุงรักษา รวมทั้ง
ลดการสูญเสียจากการดำเนินงาน

เพิ่มประสิทธ�ภาพในเร�่องระยะเวลาและค�าใช�จ�ายของการหยุดดำเนินงานของหน�วยกลั่น
ป�โตรเลียม เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ� 

การตลาดและการขาย (Commercial area)
เพิ่มการสร�างมูลค�าการค�าจากการกลั่นป�โตรเลียมและผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

การจัดซื้อจัดจ�าง (Procurement area)
เพิ่มประสิทธ�ภาพการจัดซ�้อจัดจ�างอุปกรณ�ที่มีจำนวนมาก รวมทั้งสินค�าที่มีค�าใช�จ�ายสูง

การบร�หารจัดการด�านภาพรวมองค�กร (Corporate area)
พัฒนาข�ดความสามารถในการรักษาประสิทธ�ภาพในการบร�หารค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ

รวม

ผลการดำเนินงาน
(ล�านบาท)

เป�าหมาย ป� 2559
(ล�านบาท)

ด�านสุขภาพองค�กร (Organization Health)
การพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organization Health Index)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วทั้งองค�กร โดยมีเป�าหมาย 1st Quartile (OHI Score)
> 74 คะแนน

1,091 2,083

778 549

277 399

165 385

2,311 3,416

70 ≥74
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บรษิทัฯ ดำ�เนนิง�นด้�นก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลใหส้อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์องค์กร มุ่งพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นใน
ทุกระดับและทุกส�ยง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้�งคว�ม
ส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลใหเ้ตรยีมรบัมือกบัคว�มท�้ท�ย
ที่ม�พร้อมกับโอก�สในก�รเติบโตท�งธุรกิจ โดยกำ�หนด 
วสิยัทศัน์ของง�นทรพัย�กรบคุคล มุ่งสร�้งใหเ้กดิคว�มเป็นเลศิ 
ในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล โดยสร้�งสุขภ�พองค์กรที่มี 
คว�มส�ม�รถและแรงจงูใจพนกัง�น (Healthy Organization  
with Capable and Motivated Staffs) เพ่ือเป็นก�ร
เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ  
และเป็นก�รว�งร�กฐ�นก�รดำ�เนนิธรุกจิทีย่ัง่ยนืใหแ้กอ่งค์กร  
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รบริห�ร 
ทรัพย�กรบุคคลและนโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น โดยมี
พันธกิจ 4 ด้�น ได้แก่ 

1. ด้านโครงสร้างองค์กร 
(Effective Organization Structure)

มีก�รส�นต่อก�รทบทวนโครงสร้�งองค์กรแต่ละหน่วยง�น
ที่เริ่มขึ้นในปี 2558 เช่น ปรับโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�ร
หน่วยง�นวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
กลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยปรับปรุงคำ�อธิบ�ย ลักษณะง�น 
ใบพรรณน�หน้�ที่ง�น (Job Description) และหน้�ที่คว�ม 
รับผิดชอบของหน่วยง�น (Functional Description) ให้มี
คว�มชัดเจนม�กย่ิงข้ึนเพ่ือลดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินง�น 
และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รสรรห�บุคล�กรท่ีมีคุณสมบัติและ 
ประสบก�รณ์ที่สอดคล้องกับง�น เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พของ
บุคล�กรแต่ละธุรกิจให้ส�ม�รถได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง 
และด้�น Work Force Management ไออ�ร์พีซี มีอัตร� 
กำ�ลังคนปัจจุบันม�กกว่� 5,000 คน บริษัทฯ มีนโยบ�ย 
และแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รอัตร�กำ�ลังคนให้สอดคล้อง 

กับภ�รกิจของหน่วยง�นซ่ึงกำ�หนดให้มีคว�มกระชับยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
ในภ�ระกิจท่ีเพ่ิมข้ึนห�กส�ม�รถจัดสรรพนักง�นเดิมให้ทำ�ง�น
เพ่ิมข้ึนได้ก็ให้ดำ�เนินก�รซ่ึงเป็นประโยชนต่์อท้ังองค์กรและต่อ
พนักง�น เป็นก�รเสริมสร้�งศักยภ�พในง�นใหม่ๆ เพ่ือเติบโต
ต่อไป และมีก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รสรรห�พนักง�นใหม่
สำ�หรับหน่วยง�นท่ีมีคว�มต้องก�รกำ�ลังคนเพ่ิม เช่น กลุ่มง�น  
Operation อย่�งมีประสิทธิภ�พ

2. ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) 
ประกอบด้วย ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยประจำ�ปี (KPI) ของแต่ละ 
หน่วยง�นอย่�งมีเหตุผลและผ่�นก�รพิจ�รณ�ร่วมกันหล�ย 
ฝ่�ย ในลักษณะของก�รประชุมห�รือและสรุปร่วมกัน (Workshop)  
มีก�รประเมินตนเองก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นกล�งปี
และปล�ยปี มีก�รพูดคุยห�รือกันระหว่�งหัวหน้�ง�นกับ
พนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมออย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง (One on 
One Dialogue) ซ่ึงเป็นไปต�มแนวท�งของท่ีปรึกษ�โครงก�ร 
Everest ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจตรงกัน มุ่งเน้นก�รพัฒน�
ระบบและเครือ่งมือทีส่ะทอ้นคว�มเป็นจรงิอย�่งเป็นธรรม และ 
จัดใหมี้ขัน้ตอนเปรยีบเทยีบผลก�รปฏบิตังิ�นของแตล่ะส�ยง�น 
(Round Table) ทัง้นี ้ผลก�รประเมินจะนำ�ไปใชป้ระกอบในก�ร
พิจ�รณ�ผลตอบแทนประจำ�ปี เชน่ ก�รปรบัขึน้เงินเดือนประจำ�ปี 
ต�มนโยบ�ยค่�ตอบแทนและผลประกอบก�รของบริษัทฯ
2.2 ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation)
บรษิทัฯ มีนโยบ�ยทบทวนก�รบรหิ�รค่�ตอบแทนและสวสัดิก�ร
แก่พนักง�นอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ย และเทียบเคียงกับ
กลุ่มธุรกิจเดียวกันและแข่งขันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
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Leading Integrated Petrochemical Complex
in Asia by 2020

HR Excellence ‘Healthy Organization with Capable and Motivated Staffs’
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พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�นที่ดี จูงใจให้พนักง�น
ปฏิบัติง�นเต็มคว�มส�ม�รถ

2.3 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) 

เป็นระบบสำ�คัญในก�รว�งทศิท�งและเป้�หม�ยด้�นก�รพัฒน�
และเตรียมคว�มพร้อมของบุคล�กรให้สอดรับกับทิศท�ง
ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะย�ว บริษัทฯ ได้พัฒน�
ระบบก�รบริห�รส�ยอ�ชีพให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น โดยได้
มีก�รทบทวนกลุ่มคว�มชำ�น�ญ (Capability Cluster) และ
จัดทำ�กลุ่มคว�มชำ�น�ญย่อย (Sub Cluster) รวมทั้งคณะ
กรรมก�รกลุ่มคว�มชำ�น�ญในส�ยอ�ชพี (Capability Cluster 
Committee: CCC) ให้เป็นปัจจุบันต�มโครงสร้�งองค์กร
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีก�รจัดทำ� คุณสมบัติต�มตำ�แหน่ง
ง�นและประสบก�รณ์ (Career Experience) จัดทำ�ก�ร
ประเมินคว�มค�ดหวังในศักยภ�พ (Current Estimated 
Potential: CEP) ทุกคน ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม ปตท. 
ที่ใช้แนวท�งที่เป็นหนึ่งในก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือก�ร
เติบโตของพนักง�น เพ่ือใช้เป็นแนวท�งก�รพัฒน�คว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ ให้มีคว�มพร้อมตรงต�ม
คุณสมบัติของตำ�แหน่งง�น และส�ม�รถสร้�งคว�มเติบโต
ไปพร้อมกับองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

2.4 ระบบการเรียนและพัฒนาบุคลากร 
(Learning & Developmen) 

บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ผู้บริห�ร 
และพนักง�นต�มกรอบก�รพัฒน�บุคล�กรของบริษัทฯ  
มีก�รทบทวนหลักสูตรม�ตรฐ�นของตำ�แหน่ง (Training 
Roadmap) ที่จำ�เป็นในก�รฝึกอบรม โดยได้จัดทำ� “คู่มือ 
ก�รเรียนรู้และพัฒน�บุคล�กร” ซ่ึงอธิบ�ยถึงกรอบก�ร 

พัฒน�บุคล�กรของบริษัทฯ ทั้ง 3 ด้�น ได้แก่ Fundamental 
Development, Functional & Technical Training, Leadership  
& Business Development ให้พนักง�นและผู้บริห�รใช้
เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ และส่งเสริมก�รพัฒน�ให้บรรลุ 
เป้�หม�ยในก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และศักยภ�พทุกด้�น
ของพนักง�นให้มีคว�มพร้อม และเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญใน
ก�รผลักดันให้ก�รทำ�ง�นบรรลุเป้�หม�ย ดังรูป
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นอกจ�กนัน้ยงัมีโครงก�รพัฒน�ทกัษะในก�รบรหิ�รง�นบคุคล
ของผูบ้รหิ�รด้วยโครงก�รพัฒน�ภ�วะผูน้ำ�ต�มหลกัสตูรของ 
McKinsey (Lead Program) ที่ประกอบด้วยก�รแก้ปัญห�
อย�่งเป็นระบบ (Problem Solving), ก�รบรหิ�รจัดก�รทมีง�น 
(Team Management) และก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
(Communication) เพ่ือสร�้งองค์กรใหมี้ประสทิธภิ�พสงู ตลอด
จนพัฒน�ระบบเพ่ือใหห้วัหน�้ง�นและพนกัง�นรว่มกนัจดัทำ�
แผนพัฒน�พนักง�นร�ยบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) โดยมีก�รสือ่ส�รระหว่�งหวัหน�้ง�นและพนกัง�น
ในก�รสรรห�แนวท�งก�รพัฒน�ต�มแนวท�ง 70:20:10 
(Experience: Coaching: Formal Learning) ให้เหม�ะสม
ต่อคว�มจำ�เป็นของพนักง�นร�ยบุคคลอีกด้วย

2.5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน (Competency)

ได้ออกแบบสมรรถนะท�งเทคนคิ (Technical Competency) 
เพื่อเป็นกรอบก�รพัฒน�พนักง�นให้มีคว�มรู้ ทักษะ คว�ม
ชำ�น�ญ และประสบก�รณ์ในส�ยอ�ชีพต่�งๆ รวมทั้งมีก�ร
ทบทวนสมรรถนะผู้นำ� (Leadership Competency) เพื่อจะ
นำ�ไปประเมินสมรรถนะด้�นผู้นำ�และเสริมสร้�งทักษะด้�น 
ก�รบรหิ�ร ทัง้ในมุมมองด้�นก�รเป็นผูน้ำ�และด้�นธรุกจิตอ่ไป

3. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำา  
(Leadership Development)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่� คว�มสำ�เร็จขององค์กรเริ่มต้นจ�ก 
คว�มส�ม�รถในก�รสรรห�และก�รรักษ�บุคล�กรที่มี
ศักยภ�พไว้กับองค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันในก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พของพนักง�นโดยเฉพ�ะกลุ่ม ที่มีศักยภ�พสูง 
(Talent & Successor) โดยมีแนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร

โครงการพัฒนาภาวะผูน้ำาผูบ้รหิารระดับกลาง (Middle Management Leadership 
Program: MLDP) รุ่นที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
ให้มีความเข้าใจในบทบาทการดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายใต้
การดูแล ให้เกิดการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและ
มีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสดำาเนินโครงการที่ช่วยพัฒนา
กระบวนการทำางาน การบริหารจัดการ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจผ่านการศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ  
72 คน และตั้งแต่เริ่มโครงการจนปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
440 คน ด้วยงบประมาณการอบรม 5.34 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ 14.93 ล้านบาทต่อปี

สัมมนา “LEADERSHIP GREATNESS: Leading Organization Change” 
ระดับ VP ในปี 2559 มีจำานวนผู้เข้าอบรม 21 คน

อบรมหลักสูตร 7 Habits of Highly Effective People ระดับ DM-VP ในปี 2559 
มีจำานวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คนต่อรุ่น รวมผู้เข้าอบรม 100 คน

ด้�นทรัพย�กรบุคคล ก�รพัฒน�ศักยภ�พพนักง�น และ
ก�รรักษ�บุคล�กรให้อยู่กับองค์กรในระยะย�ว นอกจ�กนี้  
ยังพัฒน�ผู้บริห�รทุกระดับให้มีคว�มเข้�ใจและแนวคิด 
ทีถ่กูตอ้งในก�รบรหิ�รง�นในเชงิ “บทบ�ท” เพ่ือผูบ้รหิ�รนำ�ไป 
ปรับใช้ในก�รบริห�รง�นให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เช่น โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับกล�ง (MLDP) สัมมน�  
“LEADERSHIP GREATNESS: Leading Organization 
Change” ระดับผู้จัดก�ร และหลักสูตร 7 Habits of Highly 
Effective People สำ�หรับผู้บริห�รระดับผู้จัดก�รส่วนขึ้นไป 
เปน็ต้น นอกจ�กนัน้ยงั รวมทัง้มกี�รประเมนิภ�วะผูน้ำ�ระดบั
บริห�รในรูปแบบ 180 องศ� เพ่ือเป็นแนวท�งก�รพัฒน�
ด้�นคว�มเป็นผู้นำ�ของผู้บริห�รให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

4. ด้านค่านิยมองค์กร i SPIRIT

บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่�นิยมองค์กร i SPIRIT  
ซ่ึงเริ่มประก�ศใช้ในปี 2558 โดยกำ�หนดพฤติกรรมก�ร
ทำ�ง�นหรือแบบแผนในก�รปฏิบัติของพนักง�น ให้มีคว�ม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร ต�มค่�นิยมองค์กร 
i SPIRIT ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสร้�งพลังขับเคลื่อนไปสู่
เป้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ นอกจ�กนี้ ได้ดำ�เนิน
ก�รเชื่อมโยงค่�นิยมเข้�กับระบบก�รบริห�รและพัฒน�
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ทรัพย�กรบุคคล อ�ทิ ระบบก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น 
ประจำ�ปี โดยประเมินพฤติกรรมในก�รทำ�ง�น (Behavior)  
เพื่อนำ�ค่�นิยมไปสู่ก�รปฏิบัติง�นที่เห็นได้ชัด ทั้งในผู้บริห�ร 
และพนักง�นอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดปี 2559  
พนกัง�นส�ยง�นบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลได้มีโครงก�รลงพ้ืน
ที่ต�มหน่วยง�นต่�งๆ เพ่ือสื่อส�รประช�สัมพันธ์กิจกรรม
สนบัสนนุค่�นยิมองค์กรในแตล่ะมิตใิหพ้นกัง�นมีคว�มเข�้ใจ
และส�ม�รถแสดงพฤติกรรมที่องค์กรค�ดหวังได้ตลอดไป

5. การประเมินผลงานด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้วิเคร�ะห์ผลสำ�รวจดัชนีชี้วัดสุขภ�พองค์กร 
โดยวัดคว�มพร้อมขององค์กรใน 3 ด้�น และ 9 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยที่แสดงออกถึงความพร้อมขององค์กรทั้ง 9 ปัจจัย มี
องค์ประกอบดังนี้
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2015 Rosults 2016 Rosults (Pulso CheckX

1. เป้�หม�ยขององค์กร (Direction)
2. คว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ก�รง�น (Accountability)
3. ก�รประส�นง�นและก�รกำ�กับดูแลที่ดี  
 (Coordination and Control)
4.  ก�รปรับตัวให้เข้�กับสภ�พแวดล้อม (External 
 Orientation) 
5. คว�มเป็นผู้นำ� (Leadership)
6. ก�รเรียนรู้และสร้�งนวัตกรรม (Innovation and  
 Learning)
7. ประสิทธิภ�พและขีดคว�มส�ม�รถขององค์กร 
 (Capabilities)
8. แรงจูงใจ (Motivation)
9. วัฒนธรรมและค่�นิยมองค์กร (Culture and Climate) 

ความพร้อมขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1. คว�มสอดคล้องของเป้�หม�ยองค์กร บรรย�ก�ศใน 

ก�รทำ�ง�น และวัฒนธรรมองค์กร
2. วิธีก�รดำ�เนินก�รภ�ยในที่แข็งแกร่ง
3. คว�มส�ม�รถในก�รรับรู้คว�มเปลี่ยนแปลงของ 

สภ�วะแวดล้อม และส�ม�รถสร้�งประโยชน์จ�ก 
ก�รเปลี่ยนแปลงได้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เน้นก�รปรับปรุงก�รดำ�เนิน
ง�นใน 3 ด้�น ได้แก่ Accountability, Performance 
Management (Coordination & Control) และ People  
Capability ได้มีก�รพัฒน�กระบวนก�รเกี่ยวกับ 
Performance Management ใหม่ และเพิ่มขั้นตอน
ที่สำ�คัญ เช่น Value tree KPI cascading, KPI 
Challenging, Performance Review (Feedback & 
Coaching) และก�รทำ� Performance Round Table 

เพื่อ Evaluate & Grading และในช่วงปล�ยปี 2559 
บรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิก�รสำ�รวจสขุภ�พองค์กรพบว�่ปัจจัย
ทีด่ำ�เนนิก�รพัฒน�ทัง้ 3 ปัจจยัดังกล่�วมีคะแนนสงูขึน้ 
ต�มที่ค�ดหม�ย ผลดัชนีชี้วัดสุขภ�พองค์กรที่ร้อยละ 
70 ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่�ปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 69 
โดยพบว�่ เม่ือทำ�ก�รเปรยีบเทยีบกบับรษิทัชัน้นำ�ระดับ
ส�กลทั้งในและต่�งประเทศ ปัจจัย Coordination 
& Control และ Accountability อยู่ในระดับ Top 
Quartile ซ่ึงเป็นก�รสะทอ้นถงึระบบก�รบรหิ�รผลก�ร
ปฏิบัติง�น (Performance Management System) 
และ Accountability ที่มีคว�มทัดเทียมกับบริษัทชั้น
นำ�ทั่วโลก ในขณะที่ปัจจัย Capability ยังคงอยู่ใน 3rd 

quartile ซึง่บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุพัฒน�ระบบก�รบรหิ�ร
สมรรถนะ (Competency Management) ตลอดจนระบบ
ก�รเรียนรู้และพัฒน�บุคล�กร (Learning & Development) 



160

บริษัทฯ มุ่งม่ันดำ�เนินโครงก�รเพ่ือสร้�งคว�มเป็นเลิศด้�น
ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล โดยมเีป้�หม�ยดชันชีีว้ดัสขุภ�พ
องค์กรที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ 73 ภ�ยในปี 2561

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้สำ�รวจคว�มผูกพันของพนักง�น
ต่อองค์กรด้วยปัจจัย 6 ด้�นคือ Leadership (ภ�วะผู้นำ�) 
Performance (ก�รทำ�ให้บรรลุผลสำ�เร็จของง�น) Brand 
(ก�รสร้�งแบรนด์องค์กร) The Work (ปัจจัยเกี่ยวกับง�นที่
ทำ�) The Basic (ปัจจัยพ้ืนฐ�นท่ีองค์กรมีใหก้บัพนกัง�น) The 
Company Practice (ก�รปฏบิตัขิององค์กรตอ่พนกัง�น) ผ�่น
ตัวชี้วัด Say (ก�รที่พนักง�นพูดถึงองค์กร ต่อเพื่อนร่วมง�น 

ผู้ที่อ�จม�ร่วมง�นกับองค์กรในอน�คตและลกูค�้ในท�งที่ดี) 
Stay (ก�รทีพ่นกัง�นมีคว�มปร�รถน�มุ่งม่ันทีจ่ะทำ�ง�น รว่ม
ทุกข์ร่วมสุขกับองค์กร) Strive (ก�รที่พนักง�นมีคว�มยินดี
ที่จะทุ่มเท และทำ�ง�นเกินสิ่งที่องค์กรค�ดหวังเพ่ือให้ธุรกิจ
ประสบคว�มสำ�เร็จ) ซึ่งจ�กก�รสำ�รวจจ�กพนักง�นจำ�นวน 
3,672คน พบว่�คะแนนคว�มผูกพันของพนักง�นต่อองค์กร
เท�่กบั 77% ซ่ึงอยูใ่นระดับ Top Quartile เม่ือเทยีบกบับรษิทั
ชั้นนำ�ระดับโลก เหล่�นี้เป็นก�รสะท้อนให้เห็นว่� ก�รบริห�ร
บคุล�กรของบรษิทัฯ มีคว�มเป็นส�กล สะท้อนใหเ้หน็ศกัยภ�พ
ของบริษัทฯ ในก�รเติบโต มีคว�มส�ม�รถและได้เปรียบเชิง
ก�รแข่งขันที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งม่ันที่จะบริห�ร
บุคล�กร อันเป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่�ยิ่งอย่�งต่อเนื่องต่อไป

Botton
Quartile

Moderate 
Zone

Top
Quartile

ผลการสำรวจพนักงานมีคะแนนความพึงพอใจ 77 % (3,672 คน จาก 4,773 คน) 

Driver Questions Current

Say

Stay

Strive

คะแนนความผูกพัน ณ ป�จจุบัน เพื่อตั�งเป�าหมายในอนาคตโดยพื้นฐานโมเดลผูกพันของ เอออน
Engage-O-Meter

Current 77%
Engagement Distribution

เมื่อมีโอกาส ข�าพเจาจะบอกให�ผู�อ่ืนฟ�งถึงเร�่องดีๆ ของการทำงานในองค�กรนี้        78%

ข�าพเจ�าไม�ลังเลที่จะแนะนำให�เพื่อนที่กำลังมองหางานมาสมัครงานที่องค�กร           77%

ข�าพเจ�าต�องคิดหนัก หากจะลาออกจากองค�กร            81%

ข�าพเจ�าแทบจะไม�เคยคิดลาออกจากองค�กรเพื่อไปทำงานที่อื่น           71%

องค�กรทำให�ข�าพเจ�ารู�สึกว�าอยากทำงานให�ดีที่สุดในทุกวัน            73%

องค�กรสร�างแรงจูงใจให�ข�าพเจ�าทำผลงานให�ดีกว�าการทำงานตามหน�าที่ปกติ           62%

ภาพรวมของผลการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

Leadership

Performance

The Work

The
Work

Experience

The Basics

Company
Practices

Brand

Company Practices
• การสื่อสาร
• ความหลากหลายและการ
 รวมกลุ�ม
• โครงสร�างพื้นฐานขององค�กร
• การจัดการคนเก�งและบุคลากร

The Basics
• ความปลอดภัย
• ความสมดุลระหว�าง
 งานและชีว�ตส�วนตัว

Engagement 
Drivers

Brand

Leadership
• ผู�บร�หารระดับสูง

Performance
• โอกาสทางสายอาชีพ
• การเร�ยนรู�และการพัฒนา
• การบร�หารผลการปฏิบัติงาน
• หัวหน�างานโดยตรง
• การให�รางวัลและการชมเชย

The Work
• การให�ความร�วมมือภายใน
 องค�กร
• การมอบอำนาจ/
 อิสระในการทำงาน
• ตัวงาน

Talent
Retention
Absenteeism
Wellness

Operational
Productivity
Safety

Customer
Satisfaction
NPS
Retention

Financial
Revenue/States growth
Op. income/margin
Total shareholder return

การจัดการคนเก�ง
• รักษาคนเก�ง
• ลดการขาดงาน
• มีสุขภาพที่ดี

ปฏิบัติการ
• มีผลิตผล
• มีความปลอดภัย

ลูกค�า
• มีความพึงพอใจ
• มีความซื่อสัตย�ต�อ
 แบรนด�
• รักษาลูกค�าไว�ได�

ด�านการเง�น
• มีการเติบโตด�าน
 รายได�/การขาย
• TSR ที่ได�รับ

Business
Outcome

Engagement
Outcomes

Say

Stay

Strive

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงาน

• การรับรู้ระดับความผูกพันในองค์กร ไม่สำาคัญเท่ากับวิธีการท่ี
จะทำาใหค้วามผกูพันดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ ซึง่ถอืเปน็สว่นสำาคญั
ของแนวคิดความผูกพันของเอออน ฮิววิท

• สิ่งที่เป็นส่วนสำาคัญของแนวคิด คือการทราบถึงระดับความพึง
พอใจในแต่ละปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียงลำาดับความ
สำาคัญของแต่ละปัจจัยที่ต้องปรับปรุง โดยเชื่อมโยงกับผลกระ
ทบที่มีต่อความผูกพัน และท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงไปถึงผลลัพธ์
ทางธุรกิจขององค์กร
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ

ก�รวิจัยและพัฒน�ที่เป็นเลิศ (R&D Excellence) เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัท สำ�หรับในปี 2559 ที่ผ่�นม� 
เป็นก�รเน้นก�รดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน�ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลย ี10 ปี (10 Years R&D Product and Technology 
Roadmap) โดยมีก�รปรับเปล่ียนโครงสร้�งองค์กรของ
ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่ว�งไว้ 
โดยมีก�รแบง่หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบออกเป็น ง�นบรหิ�ร
กลยทุธวิ์จัยและนวตักรรม ง�นวจัิยและพัฒน�เทคโนโลยใีหม่ 
และง�นวจิยัและพฒัน�ผลติภัณฑท์ี่มมีลูค�่เพิม่ ซึง่มสีดัสว่น
ของบุคล�กรวิจัยแบ่งเป็น 10 : 20 : 70 และมีร�ยละเอียด
ของง�นต่�งๆ ดังนี้ 

1. ง�นบรหิ�รกลยทุธว์จัิยและนวตักรรม (R&D Strategy & 
Open Innovation Management) ทำ�หน้�ที่จัดทำ�แผนก�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑแ์ละเทคโนโลย ี(R&D Product & Technology 
Roadmap) และบริห�รกลยุทธ์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป
ต�มเป้�หม�ย รวมถึงก�รแสวงห�โอก�สใหม่ท�งธุรกิจจ�ก
ก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีผ่�นกลไก Open 
Innovation โดยเน้นก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งก�รวิจัย
และพัฒน�กบัสถ�บนัก�รศกึษ�และหนว่ยง�นวจิยัชัน้นำ� เชน่ 
สถ�บนัวทิยสริเิมธ ี( VISTEC) สำ�นกัง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) เป็นตน้ อีกทัง้ ยงัสร�้งคว�ม

รว่มมือกบัศนูยเ์พ�ะบม่เทคโนโลยทีีมี่ศกัยภ�พในระดับส�กล
ในก�รลงทนุใน Technology Startup Company ในปี 2559 
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�ง
ปัญญ� โดยได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรเพ่ิมถึง 7 ฉบับ 
เป็นก�รเพ่ิม Intangible Asset ให้กับบริษัทฯ นอกจ�กนี้ 
ในส่วนของก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของก�รนำ�ผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตล�ด มีก�รนำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบจำ�ลอง
ต่�งๆ (Simulation Program) ม�ใช้ประโยชน์ในก�ร Scale 
up ผลิตภัณฑ์จ�กง�นวิจัยในห้องทดลอง เป็นระดับง�นวิจัย
ต้นแบบ (Prototype) รวมถึงง�นวิจัยโรงง�นต้นแบบ 

2. ง�นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ มีส่วนส่งเสริม 
ง�นวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระบวน 
ก�รผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่สำ�หรับอน�คต ของบริษัทฯ เป็น
หลักสำ�คัญ โดยแสวงห�คว�มร่วมมือก�รทำ�ง�นวิจัยและ 
พัฒน�ร่วมกับสถ�บันชั้นนำ�ต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 
ประเทศในแผนพัฒน�ผลติภัณฑร์ะยะกล�งและย�วทีส่ร�้งขึน้ 
ภ�ยใต้บริบทของ Mega Trend เร�ได้เปิดศักร�ชใหม่ของ 
ก�รรว่มง�นวจัิยกบัองค์กรภ�ยนอกต�่งๆ (Open Innovation 
and Collaboration) จำ�นวน 11 โครงก�ร ซึ่งค�ดหวังว่� 
จะชว่ยใหส้�ม�รถบรรลเุป้�หม�ยในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑใ์หม่ๆ 
ที่มีอยู่ในตล�ดและกำ�ลังจะออกสู่ตล�ดในอน�คต

• Spend < 0.2% of
 revenue on R&D
• 0.27 resource /
 product
• 5% PhDs in R&D
• Few Patents
• <10% sales from
 new product
• Ave CM for new
 product is 10-15%

Source: F&S Benchmarking 
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 3. ง�นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่ม เน้นก�รส่ง
เสรมิคว�มรว่มมือ Cross Functional เชน่กบั ฝ�่ยก�รตล�ด 
ฝ่�ยก�รผลิต ฝ่�ยวิศวกรรม และฝ่�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงก�รเพ่ิมจำ�นวนนักวิจัย ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ
นักวิจัย และก�รเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือก�รวิจัย ช่วยให้บริษัท
ส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด 
และรวดเรว็ทนัตอ่คว�มตอ้งก�ร เพ่ือใหไ้ด้ผลติภัณฑท์ีมี่ตน้ทนุ
ทีส่�ม�รถแขง่ขนัได้อย�่งมีประสทิธภิ�พ มีคว�มได้เปรยีบเชงิ
แข่งขันสูง และเสริมศักยภ�พง�นวิจัยพัฒน�ด้วยก�รพัฒน�
ร่วมกับลูกค้� เพ่ือให้ง�นวิจัยสำ�เร็จและส�ม�รถผลิตออกสู่
ตล�ดได้อย่�งมีประสิทธิผล 

จ�กแผนดังกล�่ว จึงได้มีก�รเพ่ิมบุคล�กรด้�นวิจัยในระดับ
ปรญิญ�โทและปรญิญ�เอก ส�ข�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี
ถงึ 20% เข�้ม� เพ่ือก�รสนบัสนนุกจิกรรมด้�นวจัิยและพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับง�นวิจัยและพัฒน�ต�มแผนพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 10 ปี 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในรอบปี 2559

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รวิจัยและพัฒน� 
และกำ�หนดให้ R&D Excellence เป็นกลยุทธ์สำ�คัญเพ่ือ
ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ กอรปกับคว�มจำ�เป็น
ที่ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีก�รวิจัยและพัฒน�เพ่ือลดภ�ระ 
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ก�รพ่ึงพ�เทคโนโลยจี�กต�่งประเทศ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึ 
คว�มตอ้งก�รของก�รใชว้สัดุทีมี่สมบตัพิิเศษทีมี่มูลค่�เพ่ิมสงู 
จึงได้มีก�รวจัิยและพัฒน�ผลติภัณฑเ์กรดพิเศษทีมี่คุณสมบตั ิ
เฉพ�ะ เหม�ะสำ�หรบัง�นในอุตส�หกรรมต�่งๆ เพ่ือตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้� ดังเช่น

1. ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงได ้
ทุ่มเทง�นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนสูตรสำ�เร็จ  
ผสมส�รทำ�ใหโ้ฟมพองตวั (Blowing Agent) ชนดิใหม่ทีไ่ม่มี
สว่นผสมของส�รไฮโดรคลอโรฟลโูอโรค�รบ์อน (Hydro Chloro 
Fluoro Carbon, HCFC) เป็นส่วนประกอบ เพิ่มคว�มเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติที่เหม�ะสม ส�ม�รถ 
นำ�ไปใชใ้นกระบวนก�รขึน้รปูเป็นโฟมโพลิยรูเีทนชนดิแขง็ท่ีมี
คุณสมบตักิ�รเป็นฉนวน (Insulator) ดีเยีย่ม เหม�ะสำ�หรบัเป็น 
ฉนวนผนังอ�ค�รต่�งๆ ใช้ง�นง่�ย ไม่กัดกร่อนเครื่องจักร  
โดยส�รท่ีทำ�ให้โฟมพองตัวชนิดใหม่นี้จะช่วยลดก�รทำ�ล�ย 
ชัน้บรรย�ก�ศ เนือ่งจ�กมีคุณสมบตัพิิเศษด้�น Zero Ozone  
Depletion Potential (ODP) และ Low Global Warming 
Potential (GWP) เป็นก�รสนับสนุนต�มนโยบ�ยของ 
ภ�คอุตส�หกรรม โดยส�รไฮโดรคลอโรฟลูโอโรค�ร์บอน 
จะถูกห้�มใช้ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวล�อันใกล้

2. GPPS

เป็นพล�สติกชนิดเทอร์โมพล�สติกที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ย 
เนื่องจ�กมีคุณสมบัติเด่นในด้�นคว�มใส ได้รับคว�มนิยม 
ในก�รนำ�ม�ใชง้�นหล�กหล�ยรปูแบบ ทัง้เครือ่งใชภ้�ยในบ�้น  
ของเด็กเล่น อุปกรณไ์ฟฟ้� อุปกรณท์�งก�รแพทย ์บรรจุภัณฑ ์
อ�ห�ร ซ่ึงมีจดุเด่นทีส่�ม�รถมองเหน็อ�ห�รทีบ่รรจุอยูภ่�ยใน 
ได้อย่�งชัดเจน GPPS เกรดใหม่ GP112 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
ผลติภัณฑน์วตักรรมทีมี่คว�มพิเศษนอกเหนอืจ�กคุณสมบตัิ
ข้�งต้น โดยก�รออกแบบโมเลกุลให้มีก�รกระจ�ยตัวของ 
น้ำ�หนักโมเลกุลเป็นแบบแคบพิเศษ (Narrow Molecular 
weight Distribution) มีคว�มส�ม�รถในก�รไหลและ 
คณุสมบัติเชิงกลสูง มีเสถียรภ�พต่อคว�มร้อนสูงในระหว่�ง 
ก�รนำ�เม็ดพล�สติกไปขึ้นรูปในกระบวนก�รขึ้นรูปแผ่นชีท 
และระบบอัดขึ้นรูป (Sheet with inline thermoforming)  
ส่งผลให้ส�ม�รถขึ้นรูปได้อย่�งรวดเร็ว (High productivity)  
แต่ใช้พลังง�นน้อยลง ทำ�ให้ต้นทุนในก�รขึ้นรูปต่ำ�ลงและ 
ยงัชว่ยลดภ�วะโลกรอ้นอีกด้วย GP112 มีคุณสมบตัเิหม�ะสม 
ที่ใช้ทำ�บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร เช่น แก้วน้ำ�ต่�งๆ ถ้วยไอศครีม  
บรรจุภัณฑเ์บเกอรี ่บรรจภัุณฑผ์ลไม้สด-แหง้ บรรจุภัณฑข์นม
ต่�งๆ เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนคอมโพสิต 
เกรด IWSR001X F041X
เป็นพล�สตกิเสรมิแรงด้วยใยแกว้ (glass-reinforced plastic, 
GRP) เป็นวสัดุทีมี่คว�มแขง็แรงสงู ส�ม�รถทนก�รกดักรอ่น
ของส�รเคมีได้ดี น้ำ�หนกัเบ� มีคุณสมบตัพิิเศษใหส้�ม�รถทน
ต่อสภ�วะแวดล้อมและอุณหภูมิได้สูงถึง 150 ำC ที่ระยะเวล� 
1,000 ชัว่โมง โดยทีว่สัดุยงัคงสมบตัเิชงิกลทีดี่ นอกจ�กนี ้ยงัมี 
ก�รพัฒน�เพ่ือใหเ้ป็นวสัดุ Low Gas Emission Reinforcement 
Polypropylene สำ�หรบัอุตส�หกรรมย�นยนต ์เนือ่งจ�กปัจจุบนั 
ในแถบประเทศยุโรปและอเมริก�ได้มีก�รกำ�หนดให้รถยนต์ 
มีก�รปลดปลอ่ย CO2 ออกสูบ่รรย�ก�ศได้ในปริม�ณท่ีกำ�หนด
4. ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนคอมโพสิตเกรด 1111NRXGA6
เป็นก�รพัฒน�ตอ่ยอดจ�กพล�สตกิชนดิเสรมิแรงด้วยใยแกว้ 
(glass-reinforced plastic, GRP) ให้ส�ม�รถทนท�นต่อ 
ก�รดัดงอเป็นอย่�งดี และเพ่ิมประสิทธิภ�พคว�มทนท�น 
ต่อแรงกระแทกได้สูงขึ้น โดยวัสดุคอมโพสิตชนิดนี้ได้ 
ออกแบบม�ให้มีเหม�ะสมกับก�รใช้ง�นภ�ยนอก (Outdoor  
application) ซ่ึงส�ม�รถทนตอ่สภ�พอ�ก�ศ คว�มชืน้ ส�รเคมี  
และก�รเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ เหม�ะสำ�หรับขึ้นรูป 
โดยเทคนิคก�รฉีดเข้�แม่พิมพ์ วัสดุชนิดดังกล่�วได้ถูกนำ�ไป 
ใช้ง�นด้�น Construction Material โดยส�ม�รถใช้ง�นได้ 
ท้ังแบบบนพ้ืนดินและใต้ดิน ซึ่งตอบโจทย์ก�รใช้ง�นของ 
ลูกค้�ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภ�พสูง
5. Dust-Free & UV Resistant Polypropylene 
Block-copolymer
ถูกพัฒน�ขึ้นเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ง�นในง�นฉีด 
ขึน้รปู (Injection Molding) ประกอบด้วย 2 เกรด ได้แก ่2348NC 
(MFI 10) และ 2548SC (MFI 30) เพื่อให้ครอบคลุมคว�ม 
ต้องก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย โดยผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบ 
ใหมี้ค่� surface resistivity = 1011 ohm/sq. ส�ม�รถป้องกนั 
ก�รเกิดไฟฟ้�สถิตซ่ึงเป็นต้นเหตุของก�รสะสมฝุ่นละออง 
บนพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณสมบัติก�รทนต่อรังสี  
UV ช่วยยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่�ของ
สินค้� และดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่�งดี
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มอบกรวยยางจราจรผสมยางธรรมชาติ 35% ให้กองบังคับการตำารวจภูธร จังหวัดระยอง  
ในโอกาสผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน และสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

6. Styrene Vulcanized Natural Rubber (S-VNR)

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกแบบครบวงจร ซึ่งมีการ
ผลิต HIPS (High Impact Polystyrene) และ ABS โดย
ในการผลิตเม็ดพลาสติก HIPS และ ABS มีการใช้ยาง
สังเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่
จะพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม และ
ตอบแทนแก่สังคมหรือชุมชนรอบข้างของโรงงาน จึงได้
พัฒนากระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกให้สามารถนำายาง
ธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ในกระบวนการผลิตเม็ด
พลาสติก HIPS และ ABS ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด 

จากห้องทดลองสู่การขายเชิงพาณิชย์

SVNR Powder ซึ่งมียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ 
ร้อยละ 50 ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยไออาร์พีซี ในเดือน
มกราคม 2559 หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม SVNR 
Product ซ่ึงมียางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบรอ้ยละ 35 ได้ถูก 
พัฒนาข้ึนในเดือนมีนาคม 2559 ต่อมาได้มีการนำาไปฉีด 
ขึ้นรูปเป็น Prototype กรวยจราจรจากยางธรรมชาติ และ 
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม SVNR Product ได้มีการผลิตที่ Plant 
ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2559
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหายางพาราไทยที่เกิดขึ้นจึงได้ทำา 
การศกึษางานวิจัยเรือ่ง Green Thermoplastic Vulcanizates 
(Green TPVs) นอกจากนี้ ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ  
Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ 
บรษิทัฯ รว่มกบัยางธรรมชาต ิ(Natural rubber, NR) ด้วยการ 
ผสม PP และ NR ผา่นกระบวนการ Dynamic vulcanization  
จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Polyolefins ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสมบัติเป็นยางแต่สามารถผ่านกระบวนการ 
แปรรูปของ Thermoplastic ได้ ซ่ึงมีความสะดวกและมี
ข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์เหนือการแปรรูปยางด้วย
กระบวนการแบบเดิม จากคุณสมบัติเชิงกลที่ดีของ Green  
TPVs ซ่ึงเทยีบเทา่กบั Thermoplastic vulcanizates (TPVs)  
ที่ใช้ในตลาดปัจจุบัน ทำาให้สามารถพัฒนานำา Green TPVs  
มาใช้งานในอุตสาหกรรม Automotive, Building & 
Construction, mold goods และ Electrical & Electronic 
ทดแทน TPVs ได้
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปงบกำาไรขาดทุนรวม หน่วย 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขาย [1] ล้านบาท 185,041 214,172 (14%)

รายได้จากการขายสุทธิ [2] ล้านบาท 168,349 199,595 (16%)

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) ล้านบาท 31,033 32,156 (3%)

USD/bbl 13.04 13.99 (7%)

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ล้านบาท 30,457 28,741 6%

USD/bbl  12.80 12.50 2%

EBITDA ล้านบาท  17,430  17,033 2%

กำาไรสุทธิ ล้านบาท 9,721 9,402 3%
หมายเหตุ :
 [1]	 รายได้จากการขาย	ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธาณูปโภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์  
  ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
 [2]	 รายได้จากการขายสุทธิ	ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธาณูปโภค

ในปี 2559 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายสทุธจิำานวน 168,349 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาขาย 
ที่ปรับตัวลดลงตามทิศทางของราคาน้ำามันดิบ โดยมีการ 
ใชก้ำาลงัการกลัน่น้ำามันอยูท่ี่ประมาณ 183,000 บารเ์รลตอ่วนั 
(คิดเป็นอัตราการใช้กำาลังการผลิตร้อยละ 85) เนื่องจาก

หน่วยผลิต RDCC (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UHV) เริ่ม
ดำาเนนิการเชงิพาณชิยใ์นครึง่หลงัของปี 2559 อยูร่ะหวา่งการ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติ ยงัไม่สามารถเดินเครือ่งได้เตม็กำาลัง 
การผลิตตามที่ออกแบบไว้ ส่งผลให้ระดับการกล่ันน้ำามัน 
อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558 

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี อื่นๆ

(หน�วย : ล�านบาท)

168,349
รายได�จากการขายสุทธ�

ร�อยละ 2

ร�อยละ 67

ร�อยละ 31

2559

199,595
รายได�จากการขายสุทธ�

ร�อยละ 1

ร�อยละ 72

ร�อยละ 27

2558

ร�อยละ -16
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ขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยเฉลี่ยปรับตัว
ลดลงเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนต่างราคาของกลุ่ม
ปิโตรเลยีมลดลงเนือ่งจากปัจจัยด้านอุปทานทีล่น้ตลาด สว่น
อุปสงค์ของกลุ่มปิโตรเคมีอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม และพัฒนาสุขภาพ
องค์กรภายใต้โครงการ EVEREST ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นจาก
การผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) ลดลงเพียงรอ้ยละ 3  
กล่าวคือ มี Market GIM เป็นจำานวน 31,033 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 13.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

บริษัทฯ เริ่มบันทึกค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงิน 
ที่เกิดจากโครงการ UHV เนื่องจากได้เริ่มดำาเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 สำาหรับรายการที่
ไม่ได้เกิดขึ้นประจำา (Non-recurring items) ในปี 2559  
สว่นใหญ่ ได้แก ่ผลประโยชนท์างภาษเีงินได้นติบิคุคล 1,449 
ล้านบาท ซ่ึงเป็นการบันทึกผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จาก
การขาดทุนทางภาษีคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีงวดก่อน 
และการตดัจำาหนา่ยเงินลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีไ่ม่ได้ดำาเนนิงาน 
2 แห่ง ขณะที่ปี 2558 มีรายได้จากค่าสินไหมทดแทนและ
กำาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท
ย่อยรวม 4,128 ล้านบาท 

ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ใกล้เคียง
กับปี 2558 กล่าวคือ มีกำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม
ราคา (EBITDA) จำานวน 17,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
และมีกำาไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2559

• บรษิทัฯ ได้รบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิทั ไทย เอบเีอส  
จำากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
เพ่ือบรหิารจดัการโครงสรา้งภายในองค์กร เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 
2559 และบรษิทั ไทย เอบเีอส จำากดั ได้ดำาเนนิการจดทะเบยีน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันเดียวกัน

• บรษิทั ระยอง แทง้ค์ เทอรมิ์นลั จำากดั และบรษิทั ไออารพี์ซ ี 
พลังงาน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 99.99 ได้จดทะเบยีนชำาระบญัชแีลว้เสรจ็ เม่ือวนัที ่19 
กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำาดับ 
บริษัทฯ จึงได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าและตัด
จำาหน่ายเงินลงทุน และได้บันทึกรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอตดับญัช ี(Deferred Tax Asset : DTA) จากการตดัจำาหนา่ย 
เงินลงทุนดังกล่าว

ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

1. ผลการดำาเนินงาน

1.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

1.1.1 สถานการณ์ตลาดน้ำามัน

ราคาน้ำามันดิบดูไบ
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สถานการณร์าคาน้ำามันดิบในปี 2559 เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 
22-55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 
41.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ย 
ในปี 2558 ซึง่อยูท่ี ่50.91 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เนือ่งจาก
ตลาดยงัคงประสบปัญหาอุปทานลน้ตลาดจากผูผ้ลิตในกลุ่ม
โอเปกและรสัเซียทีค่งระดับการผลิตและแรงกดดันจากอุปทาน
ส่วนเกินจากอิหร่าน โดยมีส่วนเกินประมาณ 2 ล้านบาร์เรล
ตอ่วนั จากการทีผู่ผ้ลิตกลุ่มโอเปกเพ่ิมกำาลงัการผลติประมาณ 
1.0 ลา้นบารเ์รลตอ่วัน จากระดับการผลติในปี 2558 ในขณะที่ 
อุปสงค์น้ำามันดิบเตบิโตประมาณ 1.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ่ึงยงั 
ไม่เพียงพอทีจ่ะทำาใหต้ลาดเขา้สูส่มดุลได้ อยา่งไรกต็าม ในชว่ง 
ปลายปี 2559 ผลการเจรจาระหว่างกลุ่มโอเปกในวันที่ 30  
พฤศจิกายน 2559 และกลุ่มนอกโอเปกในวันที่ 10 ธันวาคม  
2559 สำาหรับความร่วมมือที่จะปรับลดกำาลังการผลิต 
ได้ข้อสรุปว่า ผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก 
จะปรับลดกำาลังผลิตลงราว 1.2 และ 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน  
ตามลำาดับ จากระดับการผลิตเดือนตุลาคม 2559 โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 
6 เดือน ส่งผลให้อุปทานน้ำามันดิบโลกปรับลดลงราว 1.8  
ล้านบาร์เรล และเป็นปัจจัยหลักที่เป็นแรงช่วยสนับสนุน 
ด้านราคา

โดยในไตรมาส 4/2559 ราคาน้ำามันดิบดูไบเพิ่มขึ้นถึงระดับ
สูงสุดที่ 54.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงกลางเดือน
ธนัวาคม จากสญัญาณความรว่มมือการปรบัลดกำาลงัการผลิต
ของผู้ผลติในกลุม่โอเปกและนอกโอเปก ประกอบกบัปรมิาณ
น้ำามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ทีม่แีนวโนม้ปรบัตวัลดลงและความ
ต้องการใช้น้ำามันเพื่อทำาความร้อนในช่วงฤดูหนาว
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1.1.2 อัตราการใช้กำาลังการผลิต

ปิโตรเลียม 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

น้ำ�มันดิบนำ�เข้�กลั่น

 ล้านบาร์เรล 67.03 66.62 1%
 พันบาร์เรลต่อวัน 183 183 0%
อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต

 โรงกลั่นน้ำามัน 85% 85% 0%
 โรงงาน RDCC 43% 0% 43%
 โรงน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 93% 103% (10%)

ปริมาณการกล่ันรวมในปี 2559 อยู่ที่ 67.03 ล้านบาร์เรล  
คิดเป็น 183 พันบารเ์รลตอ่วัน โดยมีอัตราการใชก้ำาลงัการผลิต 
อยูท่ีร่อ้ยละ 85 ซ่ึงอยูใ่นระดับเดียวกบัปี 2558 สำาหรบัโรงงาน  
RDCC มีอัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 43 เนื่องจาก RDCC  
เริม่ดำาเนนิการเชงิพาณชิยเ์ม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 (โรงงาน 
RDCC หรือ โครงการ UHV ประกอบด้วยหน่วยผลิต 
หลัก 2 หน่วย คือ RDCC และ HYVAHL ซ่ึงเริ่มผลิต 
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2559 และต้นเดือน

สิงหาคม 2559 ตามลำาดับ) โดยหน่วยกำาจัดกำามะถันของ
วตัถดิุบหรอืหนว่ยผลิต HYVAHL อยูร่ะหวา่งเชือ่มโยงการผลติ 
และปรับปรุงการผลิตระหว่างโรงงาน RDCC กับหน่วยผลิต 
HYVAHL ในปี 2559 โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานมี
ปรมิาณการผลิต 6.8 ล้านบารเ์รล คิดเป็นอัตราการผลติอยูท่ี ่
ร้อยละ 93 ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปี 2558 ที่มีปริมาณ
ผลิต 7.5 ล้านบาร์เรล หรืออัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 103 
เนือ่งจากอุปสงค์ทีป่รบัลดลงเนือ่งจากการชะลองานสรา้งถนน

1.1.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์
ปริมาณการขาย (ล้านบาร์เรล) มูลค่าการขาย (ล้านบาท)

2559 2558 2559 2558

น้ำามันเชื้อเพลิง 51.98 54.00 98,348 122,279
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 7.22 8.09 14,804 21,016
รวม 59.19 62.09 113,152 143,295

กลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมมีรายได้จากการขายสทุธสิำาหรบัปี 2559 
จำานวน 113,152 ล้านบาท ลดลง 30,143 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงร้อยละ 16  

ตามราคาน้ำามันดิบทีป่รบัลดลง และปรมิาณการขายรวมลดลง
จาก 62.09 ล้านบาร์เรลในปี 2558 เป็น 59.19 ล้านบาร์เรล 
หรือปรับลดลงร้อยละ 5 ปริมาณขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็น 
กลุ่มน้ำามันเตา กลุ่มดีเซล และกลุ่มน้ำามันหล่อลื่น

1.1.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์
2559 2558

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

น้ำามันเชื้อเพลิง 59% 41% 65% 35%
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 48% 52% 39% 61%
รวม 57% 43% 62% 38%

สำาหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 สัดส่วนการขายในประเทศ
ลดลงจากร้อยละ 62 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2559 
ปรับลดลงร้อยละ 5 ส่วนใหญ่จากกลุ่มน้ำามันเตาและกลุ่ม

แนฟทา เนื่องจากนำาไปเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วย HYVAHL 
ของโรงงาน RDCC ทั้งนี้การขายส่งออกส่วนใหญ่เป็น 
การขายไปสิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา
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1.1.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ราคาเฉลี่ย 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

น้ำ�มันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 41.27 50.91 (19%)
น้ำ�มันเชื้อเพลิง (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

 แนฟทา – น้ำามันดิบดูไบ 1.30 1.70 (24%)
 ULG95 – น้ำามันดิบดูไบ 14.90 18.30 (19%)
 Gas Oil 0.05%S – น้ำามันดิบดูไบ 10.80 13.70 (21%)
 FO 180 3.5%S – น้ำามันดิบดูไบ (5.0) (5.0)  0% 
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

 500SN - FO 180 3.5%S 417 438 (5%)
 150BS - FO 180 3.5%S 737 777 (5%)
 Asphalt - FO 180 3.5%S (50) 55 (191%)

สว่นต่างราคากลุม่น้ำามนัเชือ้เพลงิกบัราคาน้ำามนัดบิดไูบ

• Naphtha Spread ลดลง สว่นตา่งราคาแนฟทากบัราคา
น้ำามันดิบดูไบลดลงอยูท่ี ่1.3 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ลดลง 
ร้อยละ 24 เนื่องจากอุปทานที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งมีกำาลัง
การผลิตจากอินเดียและตะวนัออกกลางทีเ่พ่ิมขึน้ ประกอบกบั 
ปริมาณการส่งออกจากยุโรปออกสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น

• ULG95 Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน้ำามันเบนซิน 
(ULG95) กับราคาน้ำามันดิบดูไบอยู่ที่ 14.9 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 19 จากแรงกดดันของภาวะอุปทาน
ทีล่น้ตลาดในภูมิภาคเอเชยี และมีกำาลงัการผลิตทีเ่พ่ิมขึน้จาก 
อิหร่าน อีกทั้งปริมาณการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจากประเทศจีน 
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำามันเบนซินที่อยู่ระดับต่ำา สามารถ
กระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีการใช้น้ำามันเบนซินในปริมาณที่
เพิ่มมากขึ้น ช่วยพยุงราคา

• Gas Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน้ำามันดีเซลกับ
ราคาน้ำามันดิบดูไบอยูท่ี ่10.8 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ลดลง 
รอ้ยละ 21 เนือ่งจากอุปทานทีเ่พ่ิมขึน้จากตะวันออกกลางและ
จีน อีกทั้งปริมาณน้ำามันดีเซลคงคลังทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง 
กดดันราคาอย่างต่อเนื่อง

• Fuel Oil Spread คงที่ ส่วนต่างราคาน้ำามันเตา
กับราคาน้ำามันดิบอยู่ที่ -5.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2558 

ส่วนต่างราคากลุ่มน้ำามันหล่อลื่นกับราคาน้ำามันเตา

• 500 SN Spread ลดลง ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์
น้ำามันหลอ่ลืน่ (500 SN) กบัราคาน้ำามันเตาอยูท่ี ่417 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากภาวะการแข่งขัน 
ในเรือ่งราคาโดยมีการสง่ออกจากยโุรปสูต่ลาดเอเชยีในราคา
ที่ต่ำาเพื่อระบายสินค้าคงเหลือ

• Asphalt Spread ลดลง ส่วนต่างราคายางมะตอยกับ
ราคาน้ำามันเตาอยู่ที่ -50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบ 
กบัปี 2558 อยูท่ี ่55 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 191 
เนื่องจากอุปสงค์ที่ปรับลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจในเอเชีย 
โดยเฉพาะจากประเทศจีนทีป่รบัลดงบประมาณสรา้งถนนใหม่

1.1.6 กำาไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refinery Margin)

สำาหรับปี 2559 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market GRM) อยู่ที่ 11,616 ล้านบาท หรือ 4.88 เหรียญ
สหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ลดลง 2,630 ล้านบาท หรอื 1.32 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากสว่นตา่งราคาผลิตภัณฑท์ีป่รบัลดลงโดยเฉพาะน้ำามัน
ดีเซลและยางมะตอย

(1,221)

11,616 4.88 14,246 6.20

10,395
4.37

11,887
5.17

(0.51) (2,359) (1.03)
2559 2558

Accounting GRM
กำไร/(ขาดทุน)
จากสต�อคน�ำมันสุทธ�

Market GRM

น�ำมันเชื้อเพลิง
น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
Market GRM

ล�านบาท USD/bbl
6,340
5,276

11,616

2.66
2.22
4.88

ล�านบาท USD/bbl
8,989
5,257

14,246

3.91
2.29
6.20

บริษัทฯ มีขาดทุนจากสต๊อคน้ำามันสุทธิ 1,221 ล้านบาท  
หรอื -0.51 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ประกอบด้วยกำาไรจาก 
สต๊อคน้ำามัน 2,251 ล้านบาท หรือ +0.95 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล และกำาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดลง 
ของสินค้าคงเหลือ (LCM) 149 ล้านบาท หรือ +0.06  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีขาดทุนจาก Oil Hedging 
3,621 ล้านบาท หรือ -1.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

1.2.1 สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมี

สถานการณ์ตลาดกลุ่มโอเลฟินส์ในปี 2559 ปรับตัวลดลง
เล็กนอ้ย เนือ่งจากการขยายตวัของอุปสงค์ปรบัตวัลดลงตาม
ภาวะการเติบโตที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม
สถานการณต์ลาดยงัได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากราคาน้ำามันดิบ
ที่ยังอยู่ต่ำากว่าระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ 
โครงการส่วนขยายกำาลังการผลิตของกลุ่มโอเลฟินส์ที่มา
จากเทคโนโลยีของ CTO/MTO จากประเทศจีนชะลอออกไป 
และทำาให้อุปทานส่วนเพิ่มในปี 2559 ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูง
มากตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 

สำาหรับสถานการณ์ตลาดกลุ่มสไตรีนิคส์อยู่ในทิศทางที่ดี
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC มากกว่าอุปทานส่วนเพิ่ม อย่างไร
ก็ตาม เม่ือเทียบกับปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำากว่า เป็นผล 
จากในปี 2558 สถานการณ์ตลาดอยู่ในภาวะที่ดีอย่างมาก 
เนื่องจากราคาน้ำามันดิบโลกอยู่ในแนวโน้มขาลงและราคา 
มีความผนัผวน ซ่ึงสง่ผลใหร้าคาขายผลติภัณฑป์รบัลงชา้กวา่
วัตถุดิบ ทำาให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับสูงขึ้น

1.2.2 กำาลังการผลิตปิโตรเคมี

ปิโตรเลียม 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต

กลุ่มโอเลฟินส์ 90% 90% 0%
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 91% 91% 0%

ในปี 2559 อัตราการผลิตของผลิตภัณฑก์ลุ่มโอเลฟินส ์กลุ่มอะโรเมตกิส ์และสไตรนีคิส ์อยูท่ีร่อ้ยละ 90 และรอ้ยละ 91 ตามลำาดับ  
เท่ากับอัตราการผลิตในปี 2558 หรือคิดเป็น 1.3 ล้านตัน

1.2.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์
ปริมาณการขาย (พันตัน) มูลค่าการขาย (ล้านบาท)

2559 2558 2559 2558

กลุ่มโอเลฟินส์  857  791 29,780 30,794
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 677 634 22,335 22,317
รวม 1,534 1,424 52,115 53,111

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายสุทธิจำานวน 52,115 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 996 ล้านบาท หรือร้อยละ 2  
เนื่องจากราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงร้อยละ 10 ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง ในขณะที่มีปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 
1,424 พันตัน เป็น 1,534 พันตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์คิดเป็นร้อยละ 57

1.2.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีี

ผลิตภัณฑ์
2559 2558

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

กลุ่มโอเลฟินส์ 64% 36% 67% 33%
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 46% 54% 46% 54%
รวม 56% 44% 58% 42%

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศและส่งออกในอัตรา 56:44 ตามลำาดับ โดยที่สัดส่วนการขายในประเทศลดลง 
ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยกลุ่มโอเลฟินส์เป็นการขายลดลงจากผลิตภัณฑ์ HDPE ทั้งนี้การขายส่งออกที่เพ่ิมขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นการขายโพรพิลีนที่ผลิตได้จากโรงงาน RDCC
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1.2.5  ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

  ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบแยกตามผลิตภัณฑ์ที่สำาคัญ มีดังนี้

ราคาเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

 แนฟทา 398 491 (19%)
โอเลฟินส์ 
 เอทิลีน - แนฟทา 639 613 4%
 HDPE - เอทีลีน 209 261 (20%)
 HDPE - แนฟทา 848 874 (3%)
 โพรพิลีน - แนฟทา 306 283 8%
 PP - โพรพิลีน 350 384 (9%)
 PP - แนฟทา 656 667 (2%)
อะโรเมติกส์ 
 เบนซิน - แนฟทา 245 194 26%
 โทลูอีน - แนฟทา 194 170 14%
 มิกซ์ไซลีน - แนฟทา 250 210 19%
สไตรีนิคส์ 
 SM - แนฟทา 666 610 9%
 ABS - แนฟทา 957  973 (2%)
 ABS - SM 291 363 (20%)
 PS (GPPS) - แนฟทา 817 776 5%
 PS (GPPS) - SM 151 166 (9%)

ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (HDPE/PP) 
กับราคาแนฟทา

• HDPE Spread ลดลง สว่นตา่งราคา HDPE กบัแนฟทา 
อยู่ที่ 848 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ HDPE ปรับลดลงจากอุปสงค์ท่ีอ่อนตัว 
โดยปรับลดลงมากกว่าราคา Naphtha และ Ethylene  
ทีป่รบัลงตามราคาน้ำามันดิบ ทำาใหมี้ spread ต่ำากว่าปีทีผ่า่นมา

• PP Spread ลดลง ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทาอยู่ที่ 
656 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากราคา
ผลิตภัณฑ์ PP ที่ปรับลดลงจากอุปสงค์ที่อ่อนตัว

สว่นต่างของราคากลุม่อะโรเมติกส ์(โทลอีูนและมกิซ์ไซลนี)  
กับราคาแนฟทา

• TOL Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาโทลูอีนกับแนฟทา
อยู่ที่ 194 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจาก
ในระหว่างปีเกิดอุปทานในสิงคโปร์ตึงตัวจากการหยุดผลิต
กะทันหัน และเนื่องจากราคา Gasoline ปรับสูงขึ้น มีผลให้
ความต้องการ Toluene สำาหรับผลิต Gasoline เพิ่มสูงขึ้น

• MX Spread เพิม่ข้ึน สว่นตา่งราคามิกซไ์ซลีนกบัแนฟทา
อยู่ที่ 250 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เนื่องจาก
ราคาพาราไซลีนทรงตวัอยูใ่นระดับสงู จึงมีผลทำาใหผ้ลิตภัณฑ์
มิกซ์ไซลีนซ่ึงเป็นวัตถุดิบของพาราไซลีนมีราคาทรงตัว 
ในขณะที่แนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนต่างกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีนิคส์ (ABS/PS) 
กับราคาแนฟทา

• ABS Spread ลดลง ส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทา 
อยู่ที่ 957 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจาก
อุปทานส่วนเกินจากประเทศจีนและอุปสงค์ที่ยังเบาบาง 
จึงทำาให้ราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลง 

• PS Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาอยู่
ที่ 817 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพจากแรงสนับสนุนจาก 
ความต้องการของกลุ่ม AEC ที่เปิดเขตการค้าเสรี



171รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1.2.6  กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Product to Feed: PTF)

ในปี 2559 บรษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้จากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market PTF) ของกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมีอยูท่ี่ 16,869 ล้านบาท 
หรอื 7.09 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 1,449 ลา้นบาท  
หรือ 0.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2558 
ซ่ึงมีสาเหตุจากบริษัทฯ สามารถทำากำาไรส่วนเพ่ิมได้จาก 
การบริหารจัดการตามโครงการ Everest แม้ว่าส่วนต่าง 
กลุ่มปิโตรเคมีโดยรวมอ่อนตัวลงจากปีก่อน บริษัทฯ มีกำาไร 
จากสตอ๊คน้ำามันสทุธ ิ646 ล้านบาท หรอื +0.27 เหรยีญสหรฐัฯ 
ตอ่บารเ์รล แบง่เป็นกำาไรจากสตอ๊คน้ำามัน 505 ลา้นบาท หรอื 
+0.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำาไรจากการกลับ 
รายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้า (LCM) 141 ล้านบาท 
หรือ +0.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษัทฯ 

มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting PTF) 
จำานวน 17,515 ล้านบาท หรอื 7.36 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล  
เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จำานวน 3,151 ล้านบาท หรอื 1.11 เหรยีญ 
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

646

16,869
7.09

0.27
15,420 6.71

17,515
7.36

14,363
6.25

(1,057) (0.46)
2559 2558

Accounting PTF
กำไร/(ขาดทุน)
จากสต�อคน�ำมันสุทธ�

Market PTF

กลุ�มโอเลฟ�นส�
กลุ�มอะโรเมติกส�
และสไตร�นิคส�
Market PTF

ล�านบาท USD/bbl
12,026

4,843

16,869

5.06

2.03

7.09

ล�านบาท USD/bbl
10,903

4,517

15,420

4.74

1.97

6.71

1.3 ผลการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

1.3.1 กำาลังการผลิตและรายได้จากการขาย

2559 2558 เปลี่ยนแปลง

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต

 ไฟฟ้า 75% 75% 0%
 ไอน้ำา 73% 75% (2%)
ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้�นบ�ท)

 ไฟฟ้า 1,822  1,924 (5%)
 ไอน้ำา 1,059  1,107 (4%)
 อื่น ๆ  201  158 27%
รวม 3,082  3,189 (3%)

ปี 2559 มีอัตราการผลิตไฟฟ้าเชน่เดียวกบัปี 2558 เป็นอัตรา
รอ้ยละ 75 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายอยูท่ี ่3,082 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2558 เนื่องจากราคาขาย 

ตอ่หนว่ยลดลงตามราคาวัตถดิุบทีป่รบัลดลง ในขณะทีป่รมิาณ
ขายปรับเพ่ิมขึ้นเนื่องจากในปี 2558 กลุ่มลูกค้าที่ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซีหยุดโรงงานผลิต 
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1.4 ผลการดำาเนินงานรวม

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปี 2559

งบกำาไรขาดทุนรวม 
ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2559 2558 2559 2558

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย   35.47   34.40 
ปริมาณน้ำามันดิบนำาเข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล)   67.03   66.62 
ราคาน้ำามันดิบถัวเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) (1)   44.22   53.32 
รายได้จากการขาย   185,041   214,172   77.83   93.46 
รายได้จากการขายสุทธิ   168,349   199,595   70.81   86.86 
ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด (137,316) (167,439)  (57.77)  (72.87)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตต�มร�ค�ตล�ด   31,033   32,156  13.04  13.99 

กำาไร/(ขาดทุน) จากสต๊อคน้ำามันสุทธิ   2,755  (5,208)  1.16 (2.27)
ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ   290   2,969  0.12  1.29 
กำาไร/(ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำามัน  (3,621)  (1,176) (1.52) (0.51)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตท�งบัญชี   30,457   28,741  12.80  12.50 

รายได้อื่นๆ (2)   1,301   2,643  0.55  1.15 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (1,198)  (1,207) (0.50) (0.53)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตท�งบัญชี และร�ยได้อื่น ๆ   30,560   30,177  12.85  13.12 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน   (13,130)   (13,144) (5.52) (5.72)
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษีเงินได้ และค่�เสื่อมร�ค� (EBITDA)   17,430   17,033 7.33 7.40 

ค่าเสื่อมราคา  (6,249)  (5,457) (2.63) (2.37)
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษีเงินได้ (EBIT)   11,181 11,576 4.70 5.03 

ต้นทุนทางการเงินสุทธิ  (1,481)  (1,162) (0.62) (0.51)
กำาไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   104  (1,288)  0.04 (0.56)
กำาไร/(ขาดทุน) จากการด้อยค่าและจำาหน่ายทรัพย์สิน 3  18  -  0.01 
กำาไร/(ขาดทุน) จากการลงทุน   184  (157)  0.07 (0.07)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  43 2,782  0.02  1.21 
กำ�ไร/(ข�ดทุน) สุทธิก่อนภ�ษีเงินได้   10,034   11,769 4.21 5.11 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (282)  (2,346) (0.12) (1.02)
กำาไร/(ขาดทุน) ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม   (31)   (21) (0.01) (0.01)
กำ�ไร/(ข�ดทุน) สุทธิ  9,721  9,402 4.08 4.08 

หมายเหตุ: (1)ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน้ำามันดิบรวมซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต
      (2)ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน ค่าบริการท่าเรือและถังบรรจุผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 
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1.4.1 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market Gross Integrated Margin)

2559 2558

GRM PTF ไฟฟ�าและสาธารณูปโภคMarket GIM

11,616
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บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market 
GIM) จำานวน 31,033 ล้านบาท หรือ 13.04 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล ลดลง 0.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมี 
สาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีส่วนใหญ่ลดลง

1.4.2 กำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี  
(Accounting Gross Integrated Margin)

2559 2558

Market GIM
Stock Gain/(Loss)+LCM
oil HedgingAccounting GIM
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บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting 
GIM) อยู่ที่ 30,457 ล้านบาท หรือ 12.80 เหรียญสหรัฐฯ  
ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 1,716 ลา้นบาท หรอื 0.30 เหรยีญสหรฐัฯ 
ตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น เนือ่งจากมีขาดทนุจากสตอ๊ค 
น้ำามันสุทธิลดลง 2,839 ล้านบาท หรือ 1.25 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล (ปี 2559 มีขาดทุนจากสต๊อคน้ำามันสุทธิ -0.24 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2558 มีขาดทุนจาก
สต๊อคน้ำามันสุทธิ -1.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ในขณะ
ที่มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 
ลดลง 1,123 ล้านบาทหรือ 0.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
1.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงานมีจำานวน 13,130 ล้านบาท คิดเป็น  
5.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงเพียงร้อยละ 0.1 โดย 
ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเบี้ยประกัน ขณะที่ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
สูงขึ้นด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ในปี 2559 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำาหรับการทำางานวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะ
สามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ จำานวน 
335 ลา้นบาท ประกอบด้วย เงินเดือนของนกัวจิยัและค่าใชจ้า่ย 
ในการทำางานวจัิย ค่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก จำานวน 142  
ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการซือ้เครือ่งมือวเิคราะห ์ค่าใชจ่้าย 
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนา
จำานวน 193 ล้านบาท 

1.4.5 ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 792 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
โรงงาน RDCC ทีแ่ล้วเสรจ็และเริม่ผลติในเชงิพาณชิย ์(COD) 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 

1.4.6 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ 

ต้นทุนทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 319 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น 564 ล้านบาท ซึ่งจากเดิม 
บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่าง 
ก่อสร้างของโรงงาน RDCC ที่แล้วเสร็จและเริ่มผลิต 
ในเชิงพาณิชย์ (COD) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 และ 
ปี 2558 มีขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต้นและ 
อัตราดอกเบี้ย (CCS) จำานวน 193 ล้านบาท ในขณะที่ 
ปี 2559 มีกำาไรจาก CCS 54 ล้านบาท 

1.4.7 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่สิ้นปี 2558 ส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิด 
ขึ้นจริง จำานวน 104 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีขาดทุน 
จากอัตราแลกเปล่ียนทีส่ว่นใหญ่ยงัไม่เกดิขึน้ 1,288 ลา้นบาท 

1.4.8 กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุน

บรษิทัฯ มีกำาไรจากการลงทนุ 184 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 341 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตจุากสว่นแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบรษิทัเพ่ิมขึน้
และเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น

1.4.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กำาไรจากการกลับรายการค่าหนี้สงสัยจะสูญ มีจำานวน 43  
ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนมีกำาไรจากการกลับรายการหนี้สงสัย 
จะสญูจำานวน 2,782 ลา้นบาท จากบรษิัท ทพีไีอ อะโรเมตกิส ์ 
จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ได้จ่ายชำาระเงิน 
คืนหนี้สูงกว่ามูลหนี้สุทธิจากที่ตั้งค่าเผื่อไว้เป็นจำานวน  
2,823 ล้านบาท

1.4.10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บรษิทัฯ มีค่าใชจ้า่ยภาษเีงินได้นิตบิคุคล 282 ล้านบาท ลดลง  
2,064 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกผลประโยชน์ 
ทางภาษีจากขาดทุนทางภาษีคงเหลือในรอบระยะเวลา 
บัญชีงวดก่อนและการตัดจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ระยอง 
แทง้ค ์เทอรม์นิลั จำากดั และบรษิทั ไออารพ์ซี ีพลงังาน จำากดั
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2. ฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

(หน�วย : ล�านบาท)

เง�นสด
สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�

หนี้สินหมุนเว�ยนอ่ืน

เง�นกู�ระยะยาว (รวมส�วนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป�)

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

163,174 172,378

3,576
2,042

31,945 32,725

2,203

37,80632,408
11,192

115,997

53,500 56,445

81,005

11,169

121,361

75,878

1,851

5.6 %

2.1 สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 172,378 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 9,204 
ล้านบาท เนื่องจาก

• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,025 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำามันดิบ 
ขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย สำาหรับปี 2559 อยู่ที่ 18 วัน  
ลดลง 1 วัน จากปี 2558

• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 4,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 
เน่ืองจากปริมาณสินค้า ณ สิ้นปี 2559 เพ่ิมขึ้นจาก 8.93 
ล้านบาร์เรล ณ สิ้นปี 2558 เป็น 9.61 ล้านบาร์เรล ณ สิ้นปี 
2559 สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากปรมิาณน้ำามันดิบทีบ่รษิทัฯ เตรยีม
เพื่อนำาเข้ากลั่น โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 27 วัน 
เพิ่มขึ้น 2 วัน จากปี 2558 

• สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมขึน้ 5,340 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ  
4 สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 11,298 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์จากโรงงาน RDCC 
งานระหวา่งกอ่สรา้งโครงการขยายกำาลังการผลติเม็ดพลาสตกิ 
โพลโิพรพิลีน (PPE) และโครงการผลติเม็ดพลาสตกิโพลิโพรพิลีน  
ชนิดคอมพาวด์ (PPC) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น  
426 ล้านบาท ในขณะที่ลดลงจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชี 234 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6,247 ล้านบาท 

2.2 หนี้สิน

2560 2561 2562 >2562

กราฟแสดงกําหนดชําระหนี้สินระยะยาว

3,036
717 717

7,385 3,361
7,808

17,986

4,998
3,413
2,535 3,731

10,742

358
6,8858,567

19,704

10,946

เง�นกู�สกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ
หุ�นกู�สกุลเง�นบาท

เง�นกู�สกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ
เง�นกู�สกุลเง�นบาท

(หน�วย : ล�านบาท)

หมายเหตุ : หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มีหนีส้นิรวม 91,373 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 4,077 ล้านบาท 
เป็นผลจาก

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 780 ล้านบาท โดยมี 
สาเหตุหลักจาก
- เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 5,949 ลา้นบาท เนือ่งจากการลดเทอม 

การจ่ายชำาระหนี้คา่น้ำามันดิบระหว่างบริษัทฯ และ ปตท.
จาก 90 วันเป็น 60 วัน โดยมีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 
ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 50 วัน เพิ่มขึ้น 3 วันจากปี 2558 

- หนีส้นิอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ 6,575 ลา้นบาท ประกอบด้วยเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 5,937 ล้านบาท  
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น 213 ล้านบาท  
เงินรบัลว่งหนา้ค่าสนิค้าเพ่ิมขึน้ 79 ล้านบาท โบนสัค้างจ่าย 
เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 283 ล้านบาท 

• เงินกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 
เพิ่มขึ้น 2,945 ล้านบาท เป็น 56,445 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 6,500 ล้านบาท 
ในขณะที่มีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและ 
หุ้นกู้ 3,373 ล้านบาท และมีกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำานวน 182 ล้านบาท ตามค่าเงินบาท 
ที่แข็งค่า ณ วันสิ้นปี 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 เปลี่ยนแปลง

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 8,567 8,622 (55) 
หุ้นกู้สกุลเงินบาท 22,629 22,623  6 
เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 5,204 5,959 (755) 
เงินกู้สกุลเงินบาท 20,045 16,296  3,749 
รวม 56,445 53,500  2,945 

หัก ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (19,704) (4,265) (15,439) 
รวมเงินกู้ยืมระยะย�วสุทธิ 36,741 49,235 (12,494) 

3. งบกระแสเงินสด

1.2.2 กำาลังการผลิตปิโตรเคมี

2559 2558

1. EBITDA 17,430 17,033
2. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (10,206) 10,807
3. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 7,224 27,840
4. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,687) (11,271)
5. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,929 (15,002)
6. เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,534) 1,567

7. เงินสดยกมาต้นงวด 3,576 2,009
8. เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 2,042 3,576

สำาหรบัการบรหิารด้านการเงิน บรษิทัฯ มีแนวทางท่ีจะจดัหาเงิน 
ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศและ/
หรือการออกหุ้นกู้ในประเทศเพ่ือนำามาชำาระคืนเงินกู้ที่จะถึง
กำาหนดชำาระในปี 2560 ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยจะ
พิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลาดการเงินในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงนาม
สัญญาเงินกู้ร่วม (Syndicate Loan) และสัญญากู้ยืมเงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศแล้วจำานวนเงิน 20,000 ล้านบาท 

• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท เกิดจาก
รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
81,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็น
จำานวน 5,127 ล้านบาท เนื่องจากมีกำาไรสุทธิในปี 2559 
จำานวน 9,721 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
เผื่อขายเพ่ิมขึ้น 92 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล 
สำาหรับผลประกอบการปี 2558 จำานวน 4,490 ล้านบาท  
และประมาณการภาระหนี้สินพนักงานเพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มีเงินสดคงเหลอืจำานวน 2,042 
ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 1,534 ล้านบาท

• กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 7,224 ล้าน
บาท ประกอบด้วยกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จำานวน 17,430 ล้านบาท ขณะที่
มีกระแสเงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ 
หนี้สนิดำาเนนิงานจำานวน 10,206 ลา้นบาท โดยรายการหลกั

ทีมี่ผลทำาใหก้ระแสเงินสดจากกจิกรรมดำาเนนิงานลดลง ได้แก ่
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 4,250 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น  
965 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 5,951 ล้านบาท ในขณะที ่
รายการหลักที่ทำาให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 
เพ่ิมขึน้ ประกอบด้วย เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 485 ล้านบาท เจา้หนี ้
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น 213 ล้านบาท สินทรัพย์ 
หมุนเวียนอื่นลดลง 163 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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•	 กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือกิจกรรมลงทุนจำานวน	 10,687	
ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินลงทุนในโครงการ	
UHV	โครงการขยายกำาลงัการผลติเม็ดพลาสตกิโพลโิพรพิลนี	 
(PPE)	 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนชนิด 
คอมพาวด์	(PPC)

•	 กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงินจำานวน	1,929	
ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจำานวน	
6,500	ลา้นบาท	เงินสดรบัจากเงินกูย้มืระยะสัน้	5,937	ลา้นบาท	 
ในขณะทีมี่เงินสดจ่ายเพ่ือชำาระคืนเงินกูร้ะยะสัน้และระยะยาว
จำานวน	3,456	ลา้นบาท	จ่ายชำาระค่าดอกเบีย้เงินกูย้มืจำานวน	
2,576	ล้านบาท	เงินปันผลจ่าย	4,490	ล้านบาท

4.  สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี	2559	เท่ากับ	0.76	เท่า	ปรับตัว 
ลดลง	0.23	เท่า	เมื่อเทียบกับปี	2558	ที่	0.99	เท่า	เนื่องจาก
หนีส้นิระยะสัน้เพ่ิมขึน้	โดยบรษิทัฯ	บรหิารจัดการสภาพคลอ่ง 
ได้อย่างเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ	 และไม่มีปัญหา 
ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	

ณ	สิน้ปี	2559	บรษิทัฯ	มีอัตราสว่นหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้สทุธ ิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	0.75	เท่า	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	0.09	เท่า	 
เมือ่เทยีบกบั	ณ	สิน้ปี	2558	ที่	0.66	เท่า	ซึง่เป็นผลจากการม ี
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมขึ้น	 ขณะที่ มีผล 
การดำาเนนิงานปรบัตวัดีขึน้	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	สามารถชำาระหนีส้นิ 
ได้ตามกำาหนดและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน 
ได้ครบถ้วน

แนวโน้มปี 2560 

1. ธุรกิจปิโตรเลียม 

ในช่วงต้นปี	 2560	 สถานการณ์น้ำามันดิบโลกมีอุปทาน 
ส่วนเกินประมาณ	 1	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ยัง
กดดันราคาน้ำามันดิบ	สำานกังานสารสนเทศด้านการพลงังาน
ของสหรัฐอเมริกา	(Energy	Information	Administration;	
EIA)	 คาดการณ์ว่าภายในปี	 2560	 จะมีความสมดุลของ
อุปสงค์และอุปทาน	 เนื่องจากการประชุมโอเปกเม่ือเดือน
พฤศจิกายน	 2559	 คาดว่าอุปทานของกลุ่มโอเปกจะ 
ปรับลดกำาลังการผลิตลงประมาณ	 1.2	 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
และกลุ่ม	Non-OPEC	จะปรับลดกำาลังการผลิตลงประมาณ 
0.6	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	 2560	 
ในขณะที่อุปสงค์คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีประมาณ	 
1.2	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 ทำาให้คาดว่าจะเกิดความสมดุลของ 
น้ำามันในช่วงดังกล่าวและมีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัว	 อย่างไรก็ดี	 
หากผูผ้ลติกลุม่โอเปกบางประเทศเพ่ิมกำาลงัการผลิต	ยอ่มจะ 
ส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบดูไบมีความผันผวน	และความสมดุล
ของน้ำามันก็จะถูกเล่ือนออกไป	 โดยบริษัทฯ	 คาดการณ์ว่า
ราคาน้ำามันดิบดูไบในปี	 2560	 อยู่ระหว่าง	 45-55	 เหรียญ
สหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	

2. ธุรกิจปิโตรเคมี 

ธุรกิจปิโตรเคมีมีแนวโน้มการเติบโตตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำาเข้า 
เม็ดพลาสติกรายใหญ่ของโลก	 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจแบบชะลอตัว	 รวมทั้งนโยบายพ่ึงพาตนเอง	 
ทำาให้แนวโน้มการนำาเข้าเม็ดพลาสติกคาดว่าจะลดลงตาม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ด้านอุปทาน 
คาดว่ากำาลังการผลิตปิโตรเคมีกลุ่มโอเลฟินส์จะเพ่ิมสูงขึ้น 
จากผู้ผลิตในประเทศจีน	ประเภท	Coal	 to	Olefin	 (CTO),	 
Methanol	to	Olefin	(MTO)	และ	Propane	Dehydrogenation	
(PDH)	 ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศแถบตะวันออกกลาง 
และสหรัฐอเมริกาจะมีความได้เปรียบกว่า	เนื่องจากมีต้นทุน 
การผลิตที่ต่ำากว่าจากการใช้วัตถุดิบประเภทก๊าซธรรมชาติ	 
และมีแนวโนม้ผลติเม็ดพลาสตกิเพ่ิมมากขึน้	สว่นสถานการณ์
ตลาดกลุ่มสไตรีนิคส์	ในปี	2560	มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก 
ปี	2559	จากปัจจัยบวกทางด้านราคาน้ำามันดิบทีย่งัอยูร่ะหวา่ง	
45-55	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบารร์เรล	ผลักดันให้ความต้องการ
ผลติภัณฑอ์ยูใ่นระดับสงู	ประกอบกบักำาหนดการปิดซ่อมบำารงุ 
ของกลุ่มผู้ผลิตในแถบเอเชีย	 ด้านอุปทานส่วนเพ่ิมในกลุ่ม 
ของกลุ่มสไตรีนิคส์ปี	2560	ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เนื่องจาก
ส่วนขยายกำาลังการผลิตของผู้ผลิตมีจำานวนจำากัด	 ขณะที่ 
อัตราการเติบโตทางด้านของอุปสงค์น้ันยังเพ่ิมสูงขื้นตาม 
การขยายตัวของสินค้าอุปโภค	 อาทิ	 กลุ่มยานยนต์	 และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เติบโตตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกและ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่ม	AEC	ที่กำาลังฟื้นตัว

บริษัทฯ	 คาดการณ์แนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปิโตรเลียมจะปรบัตวัดีขึน้เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปี	2559	เนือ่งจาก
อุปทานส่วนเพิ่มลดลง	ประกอบกับราคาน้ำามันดิบที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ำาชว่ยกระตุน้ความตอ้งการใชน้้ำามัน	ซ่ึงคาดวา่สว่นตา่ง 
ราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม	 (Market	 GRM)	 จะอยู่ใน
ระดับประมาณ	4.3–5.3	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่บารเ์รล	ในขณะที่ 
แนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีจะปรับตัว 
ลดลงเมือ่เปรียบเทยีบกับปี	2559	เนือ่งจากอปุทานที่เพิม่ขึน้ 
ดังกล่าวขา้งตน้	ซ่ึงคาดวา่สว่นตา่งราคาผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี	
(Market	P2F)	อยู่ในระดับประมาณ	4.5-6.0	เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อบาร์เรล	 ตามลำาดับ	 ทั้งนี้ไม่รวมผลประโยชน์ที่คาดว่า 
จะไดจ้ากโครงการ	UHV	โครงการ	PPE&PPC	และโครงการ	
EVEREST



CORPORATE
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบขององค�กร
และการจัดการอย�างยั�งยืน

การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
การจัดการด�านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม
การบร�หารจัดการอย�างยั�งยืน

พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห�งความสำเร็จ 
ป� 2559

ภาคผนวก 

การปฏิบัติตามเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามเกณฑ�ความรับผิดชอบต�อสังคม



บร�ษัทฯ มุ�งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืนด�วยการบร�หารจัดการน้ำในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พีซ� ภายใต�หลัก Recycle Reuse และ Reduce สามารถ 
ลดการใช�น้ำได�ถึง 1,007,400 ลูกบาศก�เมตรต�อป�และยังนำองค�ความรู�ไปช�วย
ลดป�ญหาภัยแล�งในภาคอีสาน ภายใต�โครงการ “ลำไทรโยงโมเดล”

หนึ ่งในความสำเร็จของการอนุรักษ�พลังงานแบบมีส�วนร�วม คือการลด
ใช�พลังงานได�ถ ึง 1.7 ล�านกิกะจูล ในป� 2559 ภายใต�ระบบ Energy 
Management System และบร�ษัทฯ ยังมุ�งมั่นลดการระบายก�าซเร�อนกระจก
จากผลิตภัณฑ�ที ่ได�รับการอนุมัติข� ้นทะเบียนฉลากลดคาร�บอน (Carbon 
Reduction Label) ลงได�ถึง 28,953 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตามข�อตกลงแห�งสหประชาชาติ หร�อ UN Global Compact 
ท่ีมุ�งเน�นความซ่ือตรง โปร�งใส ควบคู�กับการรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และสิทธ�มนุษยชน เพ่ือมุ�งสู�เป�าหมายการพัฒนาท่ียั�งยืน
ของโลก 17 ประการ (Sustainable Development Goals) ซ่ึงบร�ษัทฯ เช่ือมั�นว�า องค�กรท่ีมุ�งสร�างนวัตกรรมเพ่ือความยั�งยืน
และดำเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบเท�านั�นที่จะเติบโตสู�ความเป�นผู�นำแห�งอนาคตได�

ขจัดความยากจน 
ขจัดความหิวโหย 
การมีสุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี 
การศึกษาที่มีเท�าเทียม 
ความเท�าเทียมทางเพศ 
การจัดการน�ำและสุขาภิบาล 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข�าถึงได� 
การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม   
โครงสร�างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล�ำ  

เมืองและถ่ินฐานมนุษย�อย�างย่ังยืน 
แผนการบร�โภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน 
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
การใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล 
การใช�ประโยชน�
จากระบบนิเวศทางบก 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม�แบ�งแยก  
ความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เป�าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs 

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการออกหน�วยทำขาเทียมพระราชทาน และบร�จาค
เม็ดพลาสติกนว ัตกรรมของไออาร �พ ีซ � แก �ม ูลน ิธ �ขาเท ียมในสมเด็จ
พระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ต�อเนื่องเป�นเวลา 6 ป� รวมทั้งสิ้น 115 ตัน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของผู�พิการ สร�างโอกาสในการทำงานและการใช�ช�ว�ต
ในสังคมได�อย�างมีความสุข

บร�ษัทฯ ร�วมกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศร�อยุธยา ดำเนินการบูรณะ
โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร อายุกว�า 300 ป� เพื่อเป�ดเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�
ทางประวัติศาสตร�ไทยและเป�นแหล�งของชุมชนอรัญญิกซ� ่งมีชาวไทย
เช�้อสายมอญอาศัยอยู� และยังร�วมกับชุมชนชาวไทยเช�้อสายมอญรอบบร�เวณ
คลังน้ำมันไออาร�พีซ� พระประแดง ดำเนินโครงการ “ไออาร�พีซ� 
สืบสานตำนานมอญ พระประแดง” เพื่ออนุรักษ�ประเพณี
และวัฒนธรรมมอญซ�ง่เป�นชนกลุ�มน�อยให�คงอยู�ในประเทศไทย

ไออาร�พีซ� ร�วมเป�นกรรมการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ 
สร�างฝ�มือคุณภาพ และสร�างให�เกิดความภาคภูมิใจในท�องถิ่น การจัดตั้ง 
“ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�” ว�ทยาลัยของชุมชนระยองที่มีว�สัยทัศน�
มุ �งสู �ว �ทยาลัยอาช�วะชั ้นนำของอาเซ�ยนในป� 2568 จะเป�นกำลังสำคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด�วยพลังนักศึกษาอาช�วะ
และนวัตกรรมที่จะทำให�เกิดผลผลิตและบร�การที่มีคุณภาพ

ด�วยความตระหนักถึงผลกระทบต�อส่ ิงแวดล�อม บร�ษัทฯ ได�ว �จ ัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ที ่ตอบโจทย�ความต�องการลูกค�า ภายใต�ความใส�ใจ
ต�อสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยต�อผู�บร�โภค เพื่อร�วมสร�างคุณภาพช�ว�ต
ที ่ดีข� ้น เช�น ผลิตภัณฑ� Green ABS, Natural color, Wood plastic 
composite, Anti-bacteria agent เป�นต�น

ไออาร�พีซ� สร�างสังคมแห�งการเร�ยนรู�ด�วยการก�อตั้ง IRPC Cubic Academy 
สถาบันการเร�ยนรู� 6 หลักสูตร เป�ดโอกาสให�พนักงานและบุคคลภายนอก
เข �าร �วมโครงการที ่ออกแบบมาเฉพาะเพ ื ่อการสร �างคนที ่ม ีค ุณภาพ 
องค�กรที่มีธรรมาภิบาล และองค�ความรู�ที่สนับสนุนการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ไออาร�พีซ� ร�วมเติบโตไปด�วยกันกับชุมชนจังหวัดระยองอย�างแข็งแกร�ง 
และส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตและสุขอนามัยที่ดี ด�วยกองทุนส�งเสร�มสุขภาพ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ จำนวน 5 ล�านบาทต�อป� โครงการคลินิกเคล่ือนท่ี
และคลินิกป�นน้ำใจที ่ใส �ใจดูแลสุขภาพชุมชนด�วยแนวคิดเช�งป�องกัน
ก�อนการเจ็บป�วย

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาว�ชาช�พ ว�ชาการ และทางจ�ตใจ เพื่อสร�าง
การรับรู�ที ่ดีสำหรับผู�ต�องขังหญิงในการพัฒนาตนเองทั้งทางร�างกายและ
จ �ตใจ ให �สามารถพึ ่งพาตนเองได �ภายหลังการพ�นโทษ โดยร �วมกับ
สมาคมสตร�นักธุรกิจและว�ชาช�พแห�งประเทศไทย ฝ�กอบรมอาช�พ 50 
หลักสูตร ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุร� 
จังหวัดปทุมธานี

บร �ษ ัทฯ ร �วมประกาศเจตนารมณ�ในงาน “Transparent Thailand: 
ประเทศไทยโปร�งใส” เพื ่อแสดงความมุ �งมั ่นในการต�อต�านการทุจร�ต
คอร�ร ัปชัน รวมทั ้งส�งเสร�มความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนที่
เข�มแข็ง บร�ษัทฯ เข�าเป�นสมาช�กโครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจร�ต หร�อ CAC และมีโครงการ 
IRPC Anti-Corruption Network ตลอดห�วงโซ�อุปทาน

บร�ษัทฯ เข�าร�วมโครงการ “ความร�วมมือด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล�อมโดยการมีส�วนร�วมของภาคธุรกิจเอกชน" ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม อาทิ โครงการพืชสมุนไพร พันธุ�ไม�ป�าคืนถ่ิน 
อุทยานแห�งชาติภูลังกา โครงการอนุรักษ�พันธุ�ไม�เศรษฐกิจพันธุ�ดี จังหวัดบุร�รัมย� 
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บร�ษัทฯ มีความมุ �งมั ่นพัฒนาเป�นเขตประกอบการเช�งนิเวศตามกรอบ
การพัฒนาและแผนกลยุทธ� 5 ป� ในป� 2556-2560 และเป�นต�นแบบ
ในการพัฒนาของจังหวัดระยอง

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ไออาร�พีซี
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม



บร�ษัทฯ มุ�งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืนด�วยการบร�หารจัดการน้ำในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พีซ� ภายใต�หลัก Recycle Reuse และ Reduce สามารถ 
ลดการใช�น้ำได�ถึง 1,007,400 ลูกบาศก�เมตรต�อป�และยังนำองค�ความรู�ไปช�วย
ลดป�ญหาภัยแล�งในภาคอีสาน ภายใต�โครงการ “ลำไทรโยงโมเดล”

หนึ ่งในความสำเร็จของการอนุรักษ�พลังงานแบบมีส�วนร�วม คือการลด
ใช�พลังงานได�ถ ึง 1.7 ล�านกิกะจูล ในป� 2559 ภายใต�ระบบ Energy 
Management System และบร�ษัทฯ ยังมุ�งมั่นลดการระบายก�าซเร�อนกระจก
จากผลิตภัณฑ�ที ่ได�รับการอนุมัติข� ้นทะเบียนฉลากลดคาร�บอน (Carbon 
Reduction Label) ลงได�ถึง 28,953 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตามข�อตกลงแห�งสหประชาชาติ หร�อ UN Global Compact 
ท่ีมุ�งเน�นความซ่ือตรง โปร�งใส ควบคู�กับการรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และสิทธ�มนุษยชน เพ่ือมุ�งสู�เป�าหมายการพัฒนาท่ียั�งยืน
ของโลก 17 ประการ (Sustainable Development Goals) ซ่ึงบร�ษัทฯ เช่ือมั�นว�า องค�กรท่ีมุ�งสร�างนวัตกรรมเพ่ือความยั�งยืน
และดำเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบเท�านั�นที่จะเติบโตสู�ความเป�นผู�นำแห�งอนาคตได�

ขจัดความยากจน 
ขจัดความหิวโหย 
การมีสุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี 
การศึกษาที่มีเท�าเทียม 
ความเท�าเทียมทางเพศ 
การจัดการน�ำและสุขาภิบาล 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข�าถึงได� 
การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม   
โครงสร�างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล�ำ  

เมืองและถ่ินฐานมนุษย�อย�างย่ังยืน 
แผนการบร�โภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน 
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
การใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล 
การใช�ประโยชน�
จากระบบนิเวศทางบก 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม�แบ�งแยก  
ความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เป�าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs 

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการออกหน�วยทำขาเทียมพระราชทาน และบร�จาค
เม็ดพลาสติกนว ัตกรรมของไออาร �พ ีซ � แก �ม ูลน ิธ �ขาเท ียมในสมเด็จ
พระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ต�อเนื่องเป�นเวลา 6 ป� รวมทั้งสิ้น 115 ตัน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของผู�พิการ สร�างโอกาสในการทำงานและการใช�ช�ว�ต
ในสังคมได�อย�างมีความสุข

บร�ษัทฯ ร�วมกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศร�อยุธยา ดำเนินการบูรณะ
โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร อายุกว�า 300 ป� เพื่อเป�ดเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�
ทางประวัติศาสตร�ไทยและเป�นแหล�งของชุมชนอรัญญิกซ� ่งมีชาวไทย
เช�้อสายมอญอาศัยอยู� และยังร�วมกับชุมชนชาวไทยเช�้อสายมอญรอบบร�เวณ
คลังน้ำมันไออาร�พีซ� พระประแดง ดำเนินโครงการ “ไออาร�พีซ� 
สืบสานตำนานมอญ พระประแดง” เพื่ออนุรักษ�ประเพณี
และวัฒนธรรมมอญซ�ง่เป�นชนกลุ�มน�อยให�คงอยู�ในประเทศไทย

ไออาร�พีซ� ร�วมเป�นกรรมการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ 
สร�างฝ�มือคุณภาพ และสร�างให�เกิดความภาคภูมิใจในท�องถิ่น การจัดตั้ง 
“ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�” ว�ทยาลัยของชุมชนระยองที่มีว�สัยทัศน�
มุ �งสู �ว �ทยาลัยอาช�วะชั ้นนำของอาเซ�ยนในป� 2568 จะเป�นกำลังสำคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด�วยพลังนักศึกษาอาช�วะ
และนวัตกรรมที่จะทำให�เกิดผลผลิตและบร�การที่มีคุณภาพ

ด�วยความตระหนักถึงผลกระทบต�อส่ ิงแวดล�อม บร�ษัทฯ ได�ว �จ ัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ที ่ตอบโจทย�ความต�องการลูกค�า ภายใต�ความใส�ใจ
ต�อสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยต�อผู�บร�โภค เพื่อร�วมสร�างคุณภาพช�ว�ต
ที ่ดีข� ้น เช�น ผลิตภัณฑ� Green ABS, Natural color, Wood plastic 
composite, Anti-bacteria agent เป�นต�น

ไออาร�พีซ� สร�างสังคมแห�งการเร�ยนรู�ด�วยการก�อตั้ง IRPC Cubic Academy 
สถาบันการเร�ยนรู� 6 หลักสูตร เป�ดโอกาสให�พนักงานและบุคคลภายนอก
เข �าร �วมโครงการที ่ออกแบบมาเฉพาะเพ ื ่อการสร �างคนที ่ม ีค ุณภาพ 
องค�กรที่มีธรรมาภิบาล และองค�ความรู�ที่สนับสนุนการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ไออาร�พีซ� ร�วมเติบโตไปด�วยกันกับชุมชนจังหวัดระยองอย�างแข็งแกร�ง 
และส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตและสุขอนามัยที่ดี ด�วยกองทุนส�งเสร�มสุขภาพ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ จำนวน 5 ล�านบาทต�อป� โครงการคลินิกเคล่ือนท่ี
และคลินิกป�นน้ำใจที ่ใส �ใจดูแลสุขภาพชุมชนด�วยแนวคิดเช�งป�องกัน
ก�อนการเจ็บป�วย

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาว�ชาช�พ ว�ชาการ และทางจ�ตใจ เพื่อสร�าง
การรับรู�ที ่ดีสำหรับผู�ต�องขังหญิงในการพัฒนาตนเองทั้งทางร�างกายและ
จ �ตใจ ให �สามารถพึ ่งพาตนเองได �ภายหลังการพ�นโทษ โดยร �วมกับ
สมาคมสตร�นักธุรกิจและว�ชาช�พแห�งประเทศไทย ฝ�กอบรมอาช�พ 50 
หลักสูตร ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุร� 
จังหวัดปทุมธานี

บร �ษ ัทฯ ร �วมประกาศเจตนารมณ�ในงาน “Transparent Thailand: 
ประเทศไทยโปร�งใส” เพื ่อแสดงความมุ �งมั ่นในการต�อต�านการทุจร�ต
คอร�ร ัปชัน รวมทั ้งส�งเสร�มความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนที่
เข�มแข็ง บร�ษัทฯ เข�าเป�นสมาช�กโครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจร�ต หร�อ CAC และมีโครงการ 
IRPC Anti-Corruption Network ตลอดห�วงโซ�อุปทาน

บร�ษัทฯ เข�าร�วมโครงการ “ความร�วมมือด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล�อมโดยการมีส�วนร�วมของภาคธุรกิจเอกชน" ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม อาทิ โครงการพืชสมุนไพร พันธุ�ไม�ป�าคืนถ่ิน 
อุทยานแห�งชาติภูลังกา โครงการอนุรักษ�พันธุ�ไม�เศรษฐกิจพันธุ�ดี จังหวัดบุร�รัมย� 
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บร�ษัทฯ มีความมุ �งมั ่นพัฒนาเป�นเขตประกอบการเช�งนิเวศตามกรอบ
การพัฒนาและแผนกลยุทธ� 5 ป� ในป� 2556-2560 และเป�นต�นแบบ
ในการพัฒนาของจังหวัดระยอง
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี (2560-2563) กลยุทธ์การ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีการทบทวนในปี 2559 ยังคงจัดอยู่ในแผนความเป็นเลิศด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR Excellence) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับปี 2558 เป้าหมายคือ เป็นองค์กร 
พลเมืองดีของโลกที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในเรื่อง CG และ CSR ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1

Leading in Good
Corporate
Citizenship

CG

2

Legitimate
Culture

LEGAL &
COMPLIANCE

3

Value Creation &
Social

Transformation

CORPORATE
CSR

4

Communication
Excellence for
Social Trust &

Wisdom

PR &
BRANDING

PEOPLE : Board Responsibility
  Executive Empowering
  Employee Competency & Behaviors

SYSTEM : Efficient & Effective Enforcement
  Monitoring, Auditing and Controlling Process
  Networking/ Sharing Internally & Externally

PRODUCT : Policy, Standards, Code of Conduct, Corporate Regulations,
  Social Enterprise, Corporate Manual, Information System,
  Warning System

TECHNOLOGY : Digital Agency, Information Sharing Tools; Website, Intranet,
  Social Media
  Activities; Seminar, Workshop, Academy, Partnership

“ To be good Corporate citizen with Trustworthy
and Credibility in Social & Governance ”

LEADING INTEGRATED
PETROCHEMICAL COMPLEX

IN ASIA BY 2020

CG & CSR EXCELLENCE
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ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพ่ือยังประโยชน์สูงสุดได้อย่างย่ังยืน

1.	 กำ�หนดเกณฑ์ในก�รคัดเลือกโครงก�รเพื่อสังคม	(CSR)	ตามแนวทางที่ที่ปรึกษาโครงการ	EVEREST	เห็นด้วยว่าเป็น
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ในระดับสากล	ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม	ชุมชน	และบริษัทฯ	กับระยะ
เวลาในการดำาเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได้	เพื่อให้ยังประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ	และการสร้าง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย	ดังตัวอย่างการคัดเลือกโครงการ	ตามตาราง

2.	 กำ�หนดเป้�หม�ยของโครงก�ร	CSR	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคมและชุมชน	(Value	 
Creation	&	Social	transformation)	รายละเอียดในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญในปี	2559	หน้า	186-196

3.	 ดำ�เนินก�รประเมินคว�มเส่ียงด้�นคอร์รัปชันของโครงก�ร	CSR	ซ่ึงผลการประเมินความเส่ียงไม่อยู่ในระดับท่ีมีนัยสำาคัญ

4.	 กำ�หนดให้ง�น	CSR	เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร	ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน	และบูรณาการเรื่องการปฏิบัติด้วย 
ความรับผิดชอบและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	ไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯทุกด้าน	

5.	 ให้คว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และสร้�งก�รมีส่วนร่วมใน	แนวคิด/กิจกรรม	และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
กบัพนักงานและผูมี้สว่นได้เสยีของบรษิทัฯทกุกลุม่อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยบรษิทัฯ	ได้ประกาศใชร้ะเบยีบการจดัหาพัสดุ	บรษิทั	ไออารพี์ซ	ีจำากดั 
(มหาชน)	และบรษิทัในเครอื	ฉบบัใหม่	มีผลตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2559	ระบเุนือ้ความทีช่ดัเจนถงึการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อม	ด้วย 
ความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ	ดังนี้	

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี่บริษัทฯได้ประกาศไว้และที่อาจมีประกาศฯ	 
	 เพิ่มเติมในอนาคต	ในระหว่างการดำาเนินการทางธุรกิจด้วยกัน	พนักงานจะต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 •	 ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ค ้ากับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา	และ/หรือฝ่ายปฏิบ ัต ิการของบริษ ัทฯ	และ/หรือสำานักคุณภาพ  
	 ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมอยา่งสม่ำาเสมอในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลักษณะของผลิตภัณฑห์รอืการบรกิาร	พรอ้มกบัตดิตาม 
	 ประเมินผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม	และตอ้งดำาเนินการทกุวถิทีาง	เพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงผลติภัณฑ์และบรกิารน้ันอยา่งยัง่ยนื 

The Portfolio of Social Initiatives (POSI) allows companies to balance : Time to impact/Proximity to core business 
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	 •	 ติดต่อกับผู้ค้าท่ี่รักษาจรรยาบรรณเชิงการค้า	ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	อย่าง	
	 สม่ำาเสมอ	 หลีกเลี่ยงผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 เช่น	 มีการกดขี่แรงงาน	 มีการจัดสรร 
	 สภาพการทำางานไม่ดี	ไม่รบัรูส้ทิธขิองพนกังานลูกจา้ง	มีพฤตกิรรมฮ้ัวประมูลโดยการรวมหวักนักบัผูค้้ารายอ่ืนๆ	ในการ 
	 ผลดักนัประมูลได้และแบง่กำาไรกนั	ดำาเนนิธรุกจิทีไ่ม่โปรง่ใส	เปิดเผยความลับทางการค้าของบรษิทัฯ	เสนอราคาต่ำากวา่ทนุเพ่ือ 
	 ตัดราคาผู้ค้้ารายอื่นอย่างไม่ยุติธรรม	มีพฤติกรรมข่มขู่	ทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นต้น

	 •	 แจ้งผูค้้าเพ่ือใหค้วามรว่มมือ	หรอืรว่มกบัผูค้้าในการดำาเนนิกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
	 ในการทำาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

6.	 ก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง	UN	Global	Compact	:	UNGC	ซ่ึงถกูรเิริม่ขึน้ในปี	2542	เพ่ือเชญิชวนใหเ้หล่าบรรดาบรรษทั 
พลเมืองทั้งหลายเข้าร่วมทำาข้อตกลงภายใต้หลักสากล	10	ประการ	สำาหรับนำาไปใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ	ให้ได้ชื่อว่า	 
เป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบหรือ	Responsible	Corporate	Citizen	เข้าเป็นภาคีสมาชิก	UNGC	ตั้งแต่ปี	2554	 
และในปี	2559	ยงัเป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้	Global	Compact	Network	Thailand:	GCNT	ซ่ึงเป็นหนึง่ในเครอืขา่ยทีมี่อยูก่วา่	80	ประเทศทัว่โลก	 
เพื่อนำาหลักการสากล	10	ประการของ	UNGC	ที่ครอบคลุม	4	ด้านสำาคัญ	มาปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อพันธสัญญา	ดังนี้

6.1	ด้�นสิทธิมนุษยชน

หลักประก�รที่	1	-	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล	ตามขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย

หลักประก�รที่	2	-	หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	แรงงาน

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน	โดยองค์กรธุรกิจ	สามารถคุ้มครอง	(Protect)	เคารพ	(Respect)	และ 
เยียวยา	 (Remedy)	หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการทางธุรกิจ	 สอดคล้องกับแนวทาง	CSR	ของบริษัทฯที่
ยึดแนวคิด	ใส่ใจ	ห่วงใย	แบ่งปัน	:	Care	Share	Respect	มาตั้งแต่ปี	2549	โดยเฉพาะการดูแลชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชงินเิวศไออารพี์ซี	ซ่ึงเป็นผูมี้สว่นได้เสยีสำาคัญของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้ใหค้วามคุ้มครอง	ดูแลสทิธขิองพนกังาน	
และผูร้บัเหมา	ทัง้การปฏิบตัติามกฎหมายแรงงาน	การปฏบิตังิานในสภาพแวดล้อมทีดี่	การสง่เสรมิสวสัดิการทีดี่ใหแ้กพ่นกังาน
ตามระเบยีบบรษิทัฯ	มกีารจัดห้องป๊ัมนมที่สะอาดและมตีูแ้ช่นมใหพ้นกังานทีค่ลอดบุตร	การดูแลความปลอดภัยอยา่งเทา่เทยีม
สำาหรบัพนกังานและผูร้บัเหมา	อาท	ิจัดทำาคู่มือความปลอดภัยในชว่งทีมี่การซอ่มบำารงุโรงงาน	และใหมี้การปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั	

บรษิทัฯ	มกีระบวนการประเมนิและกระบวนการเยียวยาเพือ่การดแูลชมุชนและสิง่แวดลอ้มเมือ่ไดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมของ
โรงงาน	เช่น	เปิดรับข้อร้องเรียน	24	ชั่วโมง	และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที	การเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้า	ระหว่างการทำางาน	และหลังกิจกรรม	เช่น	ช่วงการเริ่มเดิน
เครื่องจักรโครงการ	UHV	ในช่วงไตรมาส	2	ปี	2559	และจัดให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม	จำานวน	15	ครั้ง	เพื่อความมั่นใจหลังจาก
การเริ่มเดินเครื่องตลอดปี	2559	เป็นต้น	

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงยังให้ความสำาคัญในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน	โดยกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มี
นัยสำาคัญทุกเรื่องจะมีอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนของการตรวจสอบ	 ที่สำานักตรวจสอบภายในต้องนำาเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่	
เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข	ซึ่งมีกระบวนการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ให้เบาะแสไว้ด้วย	

ในปี	2559	บริษัทฯ	ยังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรี	และการส่งเสริมสิทธิเด็ก	ที่บริษัทฯได้ร่วม
ให้คำาม่ันในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจซ่ึงจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟ	 และได้เตรียมแผน
ดำาเนินโครงการร่วมกับ	UNFPA	ในปี	2560	เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กและสตรีกลุ่มเสี่ยง	หรือ	กลุ่มเปราะบางในเรื่องอนามัย
การเจรญิพนัธ	์ซึง่องคก์ารสหประชาชาตมิวีตัถปุระสงคใ์ห้เดก็ทกุคนมโีอกาสเกดิมาดว้ยความตัง้ใจและความพรอ้มของมารดา
หรือครอบครัว	และเติบโตอย่างปลอดภัย	และได้เข้าร่วมการสัมมนา	ฟังบรรยาย	ประชุมปฏิบัติการ	เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	กระทรวงยุติธรรม	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ผู้แทนองค์กรย่อย	(UN	Agency) 
ต่างๆ	ของสหประชาชาติ	 และผู้เชี่ยวชาญศาลรัฐธรรมนูญ	 เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมตาม	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แห่งราชอาณาจักรไทย	 เป็นต้น	 อันแสดงถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ	 ที่จะดำาเนินการให้เกิดประโยชน์ตามหลักการสากล 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน	อย่างแท้จริง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

6.2	ด้�นแรงง�น

หลักประก�รท่ี	3	-	ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง	

หลักประก�รที่	4	-	ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ	

หลักประก�รที่	5	-	ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง	

หลักประก�รที่	6	-	ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

ปัจจุบนั	บรษิทัฯ	มีสหภาพแรงงาน	8	สหภาพ	แสดงถงึการใหเ้สรภีาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรบัรองสทิธใินการรว่ม
เจรจาตอ่รอง	โดย	กรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการลูกจ้าง	ซ่ึงเปิดใหมี้การหารอือยา่งจรงิจงั	ทัง้นี	้การ
เปล่ียนแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบและสวัสดิการท่ีสำาคัญของพนกังาน	ได้นำามาหารอืในเวทดัีงกล่าวเพ่ือการเขา้ใจตรงกนัและยอมรบัรว่ม
กนัด้วย	นอกจากนัน้บรษิทัฯ	ยงัเปิดชอ่งทางการสือ่สารหลายชอ่งทางทีเ่ปิดกวา้งสำาหรบัพนกังานเพ่ือการรบัทราบ	แสดงความคิดเหน็	
ใหข้อ้เสนอแนะ	และรอ้งเรยีน	ตวัอยา่งเชน่	Intranet,	Teammate	Blog	ตู	้ปณ.	35	เป็นตน้	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ไม่มีการใชแ้รงงานเด็ก	 
ไม่มีการใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ	 และไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพโดยการจ้างงานต้อง
พิจารณาความเหมาะสมของสภาพการทำางาน	ในตำาแหน่งต่างๆ	เพื่อความปลอดภัย

6.3	ด้�นสิ่งแวดล้อม	

หลักประก�รที่	7	-	สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

หลักประก�รที่	8	-	อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

หลักประก�รที่	9	-	ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล	 และดำาเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด 
ดังมีรายละเอียดในรายงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	หน้า	202-215

6.4	ด้�นก�รต้�นทุจริต	

หลักประก�รที่	10	-	ดำาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต	รวมทั้งการกรรโชก	และการให้สินบนในทุกรูปแบบ	บริษัทฯ	ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	 Sector	 Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	เมื่อวันที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน	นโยบายงดรับ-	ให้ของขวัญ	และนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน	เพื่อใช้ทั่วทั้งองค์กร 
และบรษิทัในเครอื	และเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจใหพ้นกังานตามชอ่งทางการสือ่สารของบรษิทัฯ	อยา่งสม่ำาเสมอ	(รายละเอียด
ในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หน้า	64-67)

7.	 ก�รปฏิบัติต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	

นอกจากการคัดเลือกโครงการเพ่ือสงัคม	ตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแล้ว	รปูแบบของโครงการยงัถกูออกแบบใหส้อดคล้องและตอบ
สนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ	SDGs	17	ข้อ	ซึ่งในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการแล้วบางส่วน 
ดังมีรายละเอียดตามตวัอยา่งโครงการหนา้	179	และในโครงการด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีส่ำาคัญในปี	2559	หนา้	186-196	 
โดยมีเป้าหมายดำาเนินการให้สอดคล้องครบทุกข้อในปี	2560

ผู้นำาจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำานวน	 193	 ประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทยลงมติรับรอง	 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	General	
Assembly	-	UNGA)	เมื่อวันศุกร์ที่	25	กันยายน	2558	โดยใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกใน	15	ปีข้างหน้า	(2016-2030)	
มี	17	เป้าหมาย	ได้แก่
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เป้าหมายที่	1		 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายที่	2		 ยุติความหิวโหย	บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ	และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่	3		 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายที	่4	 สรา้งหลกัประกนัวา่ทกุคนมีการศกึษาทีมี่คุณภาพอยา่งครอบคลมุและเทา่เทยีม	และสนบัสนนุโอกาสในการเรยีน 
	 	 		 รู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่	5	 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่	6	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำาและสุขอนามัยสำาหรับทุกคน	และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่	7	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้	เชื่อถือได้	และยั่งยืน	
เป้าหมายที	่8	 สง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่อ่เนือ่ง	ครอบคลมุ	และยัง่ยนื	การจ้างงานเตม็ทีแ่ละมีผลติภาพ	และการมีงาน 
	 	 		 ที่สมควรสำาหรับทุกคน
เป้าหมายท่ี	9	 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทีความทนทาน	 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน	 และส่งเสริม 
	 	 		 นวัตกรรม
เป้าหมายที่	10	 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่	11	 ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	ปลอดภัย	มีภูมิต้านทาน	และยั่งยืน
เป้าหมายที่	12	 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่	13	 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่	14	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปา้หมายที	่15	 ปกป้อง	ฟ้ืนฟู	และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน	จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน	ต่อสู้การกลายสภาพเป็น 
	 	 		 ทะเลทราย	หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่	และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่	16	 สง่เสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	ใหท้กุคนเขา้ถงึความยตุธิรรม	และสรา้งสถาบนั 
	 	 		 ที่มีประสิทธิผล	รับผิดรับชอบ	และครอบคลุม	ในทุกระดับ
เป้าหมายที	่17	 เสรมิความเขม้แขง็ใหแ้กก่ลไกการดำาเนนิงานและฟ้ืนฟูสภาพหุน้สว่นความรว่มมือระดับโลกสำาหรบัการพัฒนา 
	 	 		 ที่ยั่งยืน

บรษิทัฯ	จะมีการประเมินความยัง่ยนืของกจิการ	ทัง้ด้วยดัชนวัีด	DJSI	ซ่ึงจดัเป็นเป้าหมายระดับองค์กร	โดยบรษิทัฯได้รบัการรบัรองเป็น 
สมาชิก	3	ปีต่อเน่ือง	และความคืบหน้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	การต้านทุจริต	และการตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื	ตามท่ีสถาบนัไทยพัฒนจั์ดเป็นตวับ่งชีใ้นปี	2560	เพ่ือนำาผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลสำาหรบัการพัฒนาปรบัปรงุ
เพิม่ระดบัความคบืหนา้ทัง้สามดา้นอยา่งตอ่เนือ่ง	ตลอดจนพฒันาแนวทางในการสนบัสนนุการพฒันาความยัง่ยนืของบริษทัได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล	
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8.	 ผู้บริห�รสูงสุดให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติขององค์กรด้วยคว�มรับผิดชอบ	 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการดำาเนินงาน	ตามกรอบแนวทางการนำาเสนอข้อมูลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	(Guidelines	for	Social	Responsibility	และ	Guidelines	for	CSR	Report)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	อย่างครบถ้วน	โดยได้การดำาเนินงานที่สำาคัญในปี	2559	มีดังนี้

1.	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 บรษิทัฯ	ดำาเนนิงานตามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ	อยา่งเครง่ครดัและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง	(รายละเอียดใน 

รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีหน้า	42-67

2.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	 มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และมี 

การทบทวนทุกปี	จากที่มีการจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ในปี	2558	เพ่ือมอบให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด	ในปี	2559	ได้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องนโยบาย	Compliance	นโยบายการงดรับ-ให้ของขวัญ:	No	Gift	Policy	
และนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน	(รายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หน้า	66)

3.	 การต่อต้านการทุจริต
	 บริษัทฯ	ได้การรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Private	Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	เมื่อวันที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2557	และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	นโยบายงดรบั-ใหข้องขวญั	และนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและใหส้นิบน	
เพ่ือใชท้ัว่ทัง้องค์กรและบรษิทัในเครอื	และเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจใหพ้นกังานตามชอ่งทางการสือ่สารของบรษิทัฯ	อยา่ง
สม่ำาเสมอ	(รายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หน้า	66)

4.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล	(UN	Global	Compact:	UNGC)	ในการ 

ไม่เลอืกปฏบิตัด้ิวยสาเหตอัุนเนือ่งมาจากความเหมือนหรอืความแตกตา่ง	ทัง้ทางด้านเชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุการศกึษา	
สถานภาพรวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพสว่นบคุคล	และคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล	โดยได้บรรจเุนือ้หาไวใ้นคู่มือการกำากบัดูแล
กิจการที่ดี	ในหัวข้อ	“จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ”	(รายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หน้า	62)

5.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	ยึดตามหลักสากล	(UN	Global	Compact)	โดยจัดให้มีระบบการทำางานที่

มุ่งเนน้ความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ำางานอยา่งเหมาะสม	มีการพัฒนาศกัยภาพและเพ่ิมพูนทกัษะของพนกังาน
อยา่งสม่ำาเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนารายบคุคล	(Individual	Development	Plan:	IDP)	มีการใชร้ะบบการประเมินผล 
ทีมี่ประสทิธภิาพและเป็นธรรม	(Performance	Management	System)	และมีการดูแลและปรบัปรงุในเรือ่งสวสัดิการใหแ้กพ่นกังาน 
ตามความเหมาะสม	 (รายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 หน้า	 63-64	 และการบริหารและทรัพยากรบุคคล	
หน้า	156-160)

6.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	 ได้วางกลยุทธ์บริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยคำานึงถึงพฤติกรรม

และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน	 และให้ความสำาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด	 อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูลต่างๆ	 ที่
สำาคัญสำาหรับธุรกิจแต่ละประเภท	 ให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 ระบบ	 IRIS	
(IRPC	Relationship	Information	System)	ใช้รองรับการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์สำาหรับธุรกิจปิโตรเลียม	โดย
รวบรวมข้อมูลจากการดำาเนินธุรกิจกับลูกค้านำามาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์พัฒนาตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	รวมทั้งระบบ	CRM	IAsset	ซึ่งเริ่มใช้ในปี	2558

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	(รายละเอียดในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	หน้า	186-196)
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1. โครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล 
“ต่อยอดเติบโตเพื่อเป็นโมเดลตัวอย่างของภาคเอกชนช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ภาครัฐ”

บรษิทัฯ	มเีจตนารมณใ์นการดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความโปรง่ใส	โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มทำาประโยชนใ์หก้บัชมุชนสงัคม
ให้มคีวามเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยใชอ้งคค์วามรู้และศักยภาพขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ	โครงการไออาร์
พีซีลำาไทรโยงโมเดล	เริ่มมาตั้งแต่ปี	2557	โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์	ดำาเนินโครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ำา	ณ	หมู่บ้านหนองยาง	ตำาบลลำาไทรโยง	อำาเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์	จำานวน	5	อ่าง	ให้ความลึกเพิ่มขึ้นอีก	4	เมตร	
แล้วเสร็จในช่วงปลายปี	ทำาให้เก็บน้ำาได้เพิ่มขึ้นประมาณ	100,000	ลูกบาศก์เมตร	หรืออีกหนึ่งเท่าตัว	ทำาให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชนจ์ากอ่างเกบ็น้ำาดังกล่าวได้เพ่ิมขึน้จาก	350	ครวัเรอืน	เป็น	440	ครวัเรอืน	ชว่ยใหช้มุชนมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการจำาหนา่ย
พืชผักสวนครัวโดยเฉลี่ย	ครัวเรือนละ	30,000	บาทต่อปี	

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญในปี 2559 มีดังนี้

ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หลังจากโครงการแรกเสร็จสมบูรณ์	บริษัทฯ	ยังคงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	พบว่าโครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
ได้อย่างแท้จริง	 ซ่ึงจะเห็นได้จากปี	 2558	 ขณะที่หลายพ้ืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับปัญหาภัยแล้ง	 แต่หมู่บ้าน
หนองยางยังคงมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้สานต่อโครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล	โดยมุ่งหวังให้โครงการ
นี้เป็นโครงการต้นแบบในการช่วยต้านภัยแล้งของบริษัทเอกชน	ในปี	2558	พนักงานจิตอาสาได้ไปช่วยแก้ไขและปรับปรุงระบบ
ประปาชมุชนของหมู่บา้นหนองยางทีมี่ความเขม้ขน้ของตะกอนสงู	รวมทัง้ตดิตัง้กงัหนัลมกวนน้ำา	ทำาใหไ้ด้น้ำาประปาทีมี่ความใส
สะอาด	ได้มาตรฐาน	สามารถนำาไปใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างถูกสุขลักษณะ	อีกทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนในการบำารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบการทำาน้ำาประปา	ทำาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

ในปี	 2559	 เพ่ือให้โครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล	 สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในวงกว้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน	 บริษัทฯ	 ได้เดินท่อส่งน้ำาพลาสติกพีอี	 (ท่อ	 HDPE)	 ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ	 จากลำาไทรโยงซ่ึงเป็นลำารางสาธารณะ	 เนื่องจากในหน้าน้ำาหลาก	 น้ำาในลำารางจะไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ทำาประโยชน์แต่
อย่างใด	 ไปยังอ่างเก็บน้ำาที่ทางราชการได้ขุดไว้	 ณ	 บริเวณป่าดอนโจร	 หมู่บ้านหนองยาง	 อันเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน	
เป็นแหล่งอาหาร	สมุนไพร	แหล่งรายได้	และพื้นที่เรียนรู้ของเยาวชน	อ่างเก็บน้ำาดังกล่าวมีขนาดใหญ่สามารถจุน้ำาได้ประมาณ	
270,000	ลูกบาศก์เมตร	หากต้องรอรับน้ำาฝนเพียงอย่างเดียว	ปริมาณน้ำาที่กักเก็บได้จะน้อย	ทำาให้ชุมชนสูญเสียโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาอย่างเต็มที่

โครงการดังกล่าวดำาเนนิการโดยพนกังานจิตอาสาทีมี่ความรูด้้านวศิวกรรมออกแบบและโยธา	ได้ลงพ้ืนทีส่ำารวจและวางระบบการเดิน 
ทอ่น้ำา	ระยะทาง	1.2	กโิลเมตร	และตดิเครือ่งสบูน้ำาระบบพลงังานแสงอาทติย	์ทำาใหช้มุชนไม่ตอ้งรบัภาระในสว่นของค่าไฟฟ้าสามารถ 
สบูน้ำาได้เฉลีย่	5	ชัว่โมงตอ่วนั	ปรมิาณน้ำาทีไ่หลลงอ่างเกบ็น้ำาเฉล่ีย	1,350	ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั	สง่ผลใหช้มุชนสามารถใชป้ระโยชน์ 
จากน้ำาสำารองในหนา้แล้งได้เพ่ิมขึน้จาก	3	ชมุชน	เป็น	10	ชมุชน	ทัว่ถงึทัง้ตำาบล	และได้เสรมิการปลูกตน้ไม้ทีป่่าดอนโจรด้วยไม้	3	อยา่ง	 
ประโยชน	์4	อยา่ง	ได้แก	่ไม้เศรษฐกจิ	ไม้ใชเ้ป็นพลังงาน	ไม้ใชเ้ป็นอาหาร	และทีส่ำาคัญคือไม้เป็นประโยชนต์อ่การเกดิตน้น้ำาลำาธาร

ด้วยความสำาเร็จของโครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล	บริษัทฯ	จึงมีแผนที่จะใช้เป็นโมเดลในพื้นที่แห้งแล้งอื่นต่อไป	และจะ
ดำาเนินการให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่การเริ่มคัดเลือกพ้ืนที่	 โดยในปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ	 ในการคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษที่มีความพร้อมตามปัจจัยความสำาเร็จ	 (Key	 Success	 factor)	 เป็นพื้นที่
ดำาเนนิโครงการ	คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเวลา	2	ปี	สามารถสรปุการจัดการองค์ความรูแ้ละงบประมาณในการดำาเนนิโครงการ
แก้ปัญหาภัยแล้งของภาคเอกชนตามโมเดลดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์	 และจะเผยแพร่ไว้เพ่ือให้ภาครัฐหรือชุมชนนำาไปเป็นต้น
แบบดำาเนินการร่วมกับบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยกันพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศต่อไป

2. โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำา 
“อนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายในเมืองระยอง”

บรษิทัฯ	รว่มกบัเทศบาลนครระยอง	กลุม่อนรุกัษแ์ม่น้ำาระยองและป่าชายเลน	ดำาเนินโครงการศนูยศ์กึษาระบบนเิวศป่าชายเลนพระ
เจดียก์ลางน้ำา	ณ	บา้นปากน้ำา	ตำาบลปากน้ำา	อำาเภอเมืองนครระยอง	จงัหวดัระยองตัง้แตปี่	2556	โดยได้สนบัสนนุงบประมาณใน
การกอ่สรา้งหอชมววิเฉลิมพระเกยีรต	ิสะพานทางเดินศกึษาธรรมชาต	ิระยะทาง	400	เมตร	และสนบัสนนุการอนรุกัษป่์าชายเลน	
เพือ่ให้เปน็สถานที่สำาหรับศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลน	ในปี	2559	ได้จัดทำาโครงการ	Love	Lock	โดยจัดพื้นที่บริเวณ
หอชมววิใหเ้ป็นทีแ่ขวนแม่กญุแจสำาหรบันกัท่องเทีย่ว	จัดทำาทีน่ัง่พรอ้มพนกัพิงบรเิวณลานกจิกรรมใกลห้อชมววิ	จัดทำาหุน่ไฟเบอร์
กลาสในจุดถา่ยภาพ	พรอ้มสะพานทาง
ลงเพ่ือไปถา่ยภาพ	ซ่ึงนอกจากจะชว่ย
ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดระยองแล้ว	 ยังเป็นการรักษา
เจตนารมย์ของโครงการนี้ไว้ให้ยั่งยืน
ในเรือ่งความตัง้ใจอนรุกัษป่์าชายเลน
พระเจดีย์กลางน้ำา	อันเป็นป่าชายเลน
ผืนสุดท้ายในเมืองระยองไว้ตลอดไป
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3. โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ
“ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นช่วยเฝ้าระวังและสร้างจิตสำานึกของการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีมโหสถ 

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งแรกไว้เป็นสมบัติของชาติ”

ในอำาเภอศรีมหาโพธิ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ในอดีตมีชุมชนโบราณและเมืองโบราณศรีมโหสถ	 ที่ปัจจุบันยังคงมีซากที่ใช้ประกอบ
พิธกีรรมและศาสนกจิในอดีตปรากฏอยูท่ีต่ำาบลศรมีโหสถ	เมืองโบราณศรมีโหสถเป็นโบราณสถานเกา่แกท่ีมี่อายมุากกวา่	1,200	ปี	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้เสนอให้ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 โดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำาหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่เมืองโบราณศรี
มโหสถ	อำาเภอศรีมโหสถ	จังหวัดปราจีนบุรี	พ.ศ.	2558	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2558	และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2558	เป็นต้นไป	เป็นระยะเวลา	5	ปี	โดยพื้นที่เมืองศรีมโหสถนับเป็นพื้นที่แหล่งศิลปกรรม
แห่งแรกของประเทศ	ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	

บรษิทัฯ	เล็งเหน็ถงึความสำาคัญในการอนรุกัษโ์บราณสถานดังกลา่ว	จึงได้สนบัสนนุงบประมาณในการดำาเนนิโครงการทางเชือ่มใตร้ม่ไม้ 
เมืองโบราณศรมีโหสถ	เขตพ้ืนทีคุ้่มครองสิง่แวดลอ้มศรมีโหสถและพ้ืนทีต่อ่เนือ่ง	เพ่ือปรบัปรงุภูมิทศันเ์สน้ทางเขา้สูเ่มืองโบราณ 
ศรมีโหสถ	จังหวัดปราจีนบรุ	ีโดยรว่มกบัองค์การบรหิารสว่นตำาบลโคกปีบ	และสำานกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม	(สผ.)	ปลกูตน้ไม้โดยเฉพาะตน้เฟ่ืองฟ้า	ตลอดแนวถนนสูเ่มืองโบราณศรมีโหสถ	เป็นระยะทาง	800	เมตร	เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที ่
สเีขยีว	สรา้งความรม่รืน่	รองรบัเสน้ทางจักรยานเพ่ือสง่เสรมิคุณภาพชวีติชมุชน	และเป็นการเพ่ิมแหลง่ทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีเ่ป็นมิตร 
ตอ่ชมุชน	เริม่ดำาเนนิการเม่ือวันที	่19	สงิหาคม	2559	คาดวา่ตน้ไม้จะเตบิโตพอเป็นซุม้อุโมงค์ได้ทัง้หมดภายในปี	2561	บรษิทัฯ	 
มุ่งหวงัว่า	นอกจากจะสง่เสรมิด้านสิง่แวดลอ้มแลว้	ภูมิทศันท์ีร่ม่รืน่สวยงามเป็นระเบยีบในพ้ืนทีใ่กล้โบราณสถานยงัจะชว่ยเฝา้ระวงัและ 
ปลุกจิตสำานกึของประชาชนในเรือ่งการอนรุกัษเ์มืองโบราณทีเ่ป็นเขตพ้ืนทีคุ้่มครองสิง่แวดล้อมแหง่แรก	ไวเ้ป็นสมบตัขิองชาตสิบืไป

4. โครงการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และสร้างสาธารณประโยชน์รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
“โรงงานและชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”

บริษัทฯ	มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	และดำาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมเสมอมา	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์	ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออารพี์ซี	จังหวดัระยองอยา่งตอ่เนือ่ง	ในปี	2559	ได้ดำาเนนิโครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างบรเิวณถนนสายชายทุ่ง	ตำาบลบา้นแลง 
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลโรงเรียนวัดนาตาขวัญ	 ตำาบลนาตาขวัญ	 โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างลานออกกำาลังกาย	
ตำาบลเชิงเนิน	และ	โครงการปรับปรุงระบบน้ำาประปา	ตำาบลตะพง	เป็นต้น	

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังจัดกิจกรรมหัวใจอาสาพัฒนาชุมชนในทุกๆ	พื้นที่โดยรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี	อาทิ	กิจกรรมเด็ก
ไทยวัยใสห่างไกลยาเสพติด	 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง	 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาวัดตรีมิตรประดิษฐาราม	 กิจกรรมเก็บขยะกับ

กลุ่มประมงเรือเล็ก	ชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี	โครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุหนองจอกคอนแวนต์	 ตำาบลเชิงเนิน	
เป็นต้น	โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	585	คน	
และพนักงาน	1,402	คน

บรษิทัมี	กองทนุพัฒนาไฟฟ้า	ซ่ึงเป็นกองทนุเพ่ือพัฒนา
ชวีติทีดี่ของชมุชนและสิง่แวดลอ้มรอบเขตประกอบการฯ	
โดยมีคณะกรรมการกำากบักจิการพลงังานเป็นผูจ้ดัสรร
เงินเพ่ือการใชจ่้ายในแตล่ะวตัถปุระสงค์ของการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	เป็นผลให้เงินกลับไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนและถาวร

ในส่วนของเยาวชน	 บริษัทฯ	 มีโครงการสนับสนุนการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แก่นักเรียน	ตั้งแต่ปี	2552	โดย
เริม่ต้นจากใหค้วามรู	้สนบัสนุนเมลด็พนัธุ	์อุปกรณแ์ละ 
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แปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ	 ในพ้ืนที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	 โดยใน 
ขั้นต้นมุ่งหวังให้นำาผักที่นักเรียนปลูกได้มาประกอบอาหารกลางวัน	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและลดค่าใช้จ่ายใน
การซ้ืออาหารกลางวนัของนักเรยีน	และสามารถขยายจำานวนการปลกูเพ่ือนำาไปขายเป็นรายได้เสรมิอีกทางหนึง่	ปัจจุบนับรษิทัฯ
ได้ให้ความรู้และสนับสนุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไปแล้วทั้งสิ้น	จำานวน	21	โรงเรียน	นอกจากนี้	ยังได้จัดทำาแปลงผักสาธิตไว ้
ท่ีศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	 สามารถมาศึกษาและเรียนรู้การปลูกผัก 
ดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นอาชีพได้ต่อไป

5. โครงการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
“รับรู้ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา”

บริษัทฯ	ดำาเนินโครงการหอกระจายข่าวชุมชน	โดย	สร้างหอกระจายข่าวไว้ในพื้นที่	3	ตำาบล	ที่อยู่ติดรอบรั้วเขตประกอบการฯ	
ได้แก่	ตำาบลตะพง	ตำาบลบ้านแลง	และตำาบลเชิงเนิน	จำานวน	7	จุด	เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกมิติ	อันจะช่วยบรรเทา
ข้อวิตกกังวลของชุมชน	ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และมาตรการจัดการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน	และเป็นช่อง
ทางการสือ่สารเพ่ือแจ้งเหตแุกป่ระชาชนได้อยา่งทนัทว่งท	ีโดยมีชมุชนทีไ่ด้รบัขอ้มูลผา่นหอกระจายขา่วครอบคลุมกวา่	18	ชมุชน	
หรือประมาณ	13,800	คน

บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์	(Open	House)	เป็นประจำาทุกปี	เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	รับรู้ถึงการ
ดำาเนนิธรุกจิและการจดัการด้านสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ	โดยในปี	2559	ได้นำาผูมี้สว่นได้เสยีเขา้เยีย่มชมโครงการ	UHV	ทัง้หมด	
15	ครั้ง	จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	618	คน	

นอกจากนัน้ยงัมีโครงการ	Public	Right	to	know	อบรมชมุชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัระยอง	โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุพ้ืนที	่
(อสม.)	ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	อาทิ	เรื่องก๊าซที่ระบายออกทางหอเผา	(Flare)	ซึ่งเป็นก๊าซที่ตกค้างในกระบวนการ
ผลิตอันเนื่องมาจากการหยุดผลิตฉุกเฉิน	 ซึ่งเป็นการระบายออกเพื่อความปลอดภัย	หรือการเริ่มต้นเดินเครื่องจักร	 โครงการ	
UHV	และ	CHP	II	เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	หรือสารเคมีกับชีวิตประจำาวัน	เป็นต้น	โดยในปี	2559	จัดการอบรม	
5	รุ่น	รวม	335	คน	

6. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
“ผลักดันกลุ่มต้นแบบในจังหวัดระยองให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

บรษิทัฯ	ได้ดำาเนนิการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน	ในด้านการเพ่ิมศกัยภาพด้วยการเสรมิความรู	้และทกัษะแกช่มุชน	โดยจัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์	รวมทั้งจัดหาช่องทางในการจำาหน่ายสินค้า	และผลักดันกลุ่มต้นแบบในจังหวัดระยองให้
มีธุรกิจที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้	จำานวน	94	กลุ่ม	ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำานวน	3.9	ล้านบาท
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7. โครงการขาเทียมพระราชทาน 

“ความภาคภูมิใจที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ช่วยสร้างโอกาสในชีวิตให้ผู้พิการ”

โครงการขาเทียมพระราชทาน	 เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ	 ที่ได้ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติก	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
เป็นวัตถุดิบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 จำานวนเฉลี่ย	 20-25	 ตันต่อปี	 เพ่ือจัดทำาขาเทียมให้
ผู้พิการ	 ทุกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถประกอบอาชีพ	 และมีความสุขในสังคมได้เท่ากับผู้ที่มี
สุขภาพสมบูรณ์ทั่วไป	ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2554	ขาเทียมที่จัดทำาได้ทั้งหมดนับจากปี	2554	จำานวน	8,748	ขา 
จำานวนผู้ป่วย	7,091	คน	คิดเป็นเม็ดพลาสติก	115	ตัน

ในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้ดำาเนนิโครงการออกหนว่ยทำาขาเทยีมพระราชทานครัง้ใหญ่	โดย	รว่มกับมูลนธิขิาเทยีม	ในสมเด็จพระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนน	ีและ	จังหวดัระยอง	ออกหนว่ยทำาขาเทยีมพระราชทาน	ในวโรกาสการจัดงานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ	70	ปี	และงาน



191รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	 
12	สงิหาคม	2559	จัดทำาขาเทยีมใหผู้พิ้การในจังหวดัระยองและจังหวดัใกลเ้คียง	ณ	สมาคมสโมสรไออารพี์ซี	สปอรต์	คอมเพล็กซ์	
จังหวัดระยองเป็นเวลา	7	วัน	ระหว่างวันที่	9-15	กรกฎาคม	2559	มีผู้พิการลงทะเบียนรับบริการจำานวน	220	คน	สามารถ 
จัดทำาขาเทยีมแลว้เสรจ็ทัง้สิน้จำานวน	191	ขา	การออกหนว่ยทำาขาเทยีมครัง้นี	้เป็นครัง้แรกของการดำาเนนิการทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐาน
ต่อไป	4	เรื่อง	ได้แก่	

1.	 การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการระดับ	1	โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	จังหวัด
เชียงใหม่	และจังหวัดระยอง	ซึ่งช่างเหล่านี้บางคนเป็นผู้พิการซึ่งมาทำางานเพื่อสังคม	เมือ่ผ่านการทดสอบจะสามารถบรรจุ
เป็นข้าราชการได้ตามวุฒิ

2.	 การอบรมผู้พิการและญาติ	เรื่องกายภาพบำาบัดควบคู่ไปกับการดูแลตอขาและขาเทียม	โดยมูลนิธิขาเทียมฯ	
3.	 การอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและญาติ	โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	จังหวัดระยอง	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
4.	 เปิดโอกาสให้ประธานเครือข่ายชมรมผู้พิการจังหวัดระยองมีส่วนร่วมในการจัดงานและเสนอความเห็นต่อจังหวัดระยอง

เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านแรงงานของผู้พิการเพื่อการพัฒนาต่อไป

โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล	Asia	Responsible	Entrepreneurship	Awards	(AREA	Awards)	และใช้เป็นกรณีศึกษาสำาหรับ 
การประชุม	10th	International	Conference	on	Corporate	Social	Responsibility	2016	จัดโดย	Institute	of	Directors	
ประเทศอินเดีย

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสนับสนุนให้พนักงานร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ	IRPC	กองกำาลังอาสา	ซ่อม	เสริม	เติม	สุข	 
ประกอบด้วยวิศวกร	 และพนักงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ร่วมออกหน่วยทำาขาเทียมกับมูลนิธิฯในพ้ืนที่อ่ืนๆ
ตลอดปี	ช่วยติดตั้งเครื่องมือ	อุปกรณ์	และร่วมผลิตขาเทียมให้แก่ผู้ป่วย	อาทิ	ระหว่างวันที่	17-23	ธันวาคม	2559	ณ	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยจำานวน	108	คน	ทำาขาเทียมทั้งสิ้นจำานวน	113	ขา	ซึ่งเป็นทั้งขาแบบ
สวยงามและขาเกษตร	(สำาหรับผู้ป่วยใส่ทำางานในแปลงนาหรือทำาไร่)	

ในแผนงานลำาดับต่อไป	จะนำาผลิตภัณฑ์	Ultra	High	Molecular	Weight	Polyethylene	(UHMW-PE)	ซึ่งมีความแข็งแกร่ง	
ทนทานและน้ำาหนักเบา	มาพัฒนาเพื่อผลิตข้อเข่าเทียมสำาหรับเด็กและชิ้นส่วนต่างๆ	สำาหรับขาเทียมต่อไป

8. กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
“บริหารจัดการกองทุนโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพชุมชน”

บริษัทฯ	ได้จัดตั้ง	คลีนิกปันน้ำาใจ	เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข	และตรวจรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีและพ้ืนที่ใกล้เคียง	 เพ่ือให้เกิดความสะดวกปลอดภัย	 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้าน
สาธารณสุขของครอบครัว	 ด้วยคุณภาพการตรวจรักษาที่ดีของทีมแพทย์	 พยาบาล	 ดำาเนินการมาแล้ว	 6	 ปี	 โดยในปี	 2559	 
มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำานวน	4,864	คน	และปัจจุบันมียอดการทำาบัตรสุขภาพ	IRPC	Card	รวมทั้งหมด	8,306	ใบ	

นอกจากนัน้ยงัได้จดัหนว่ยแพทยเ์คล่ือนทีอ่อกใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปแกป่ระชาชนตามชมุชนตา่งๆ	โดยรว่มกบั	โรงพยาบาล 
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์กรมแพทยท์หารเรอื	เป็นประจำาเดือนละ	1	ครัง้	โดยมีผูเ้ขา้รบับรกิารในปี	2559	ทัง้สิน้จำานวน	1,081	คน

แม้ว่าบริษัทฯ	 จะมีโครงการดูแลสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	 อย่างเต็มที่หลายโครงการซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องตลอด
หลายปีที่ผ่านมาแล้ว	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 ยังได้เพ่ิมโครงการใหม่อีกหนึ่งโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเช่นกัน	 
นัน่คือ	โครงการกองทนุสง่เสรมิสขุภาพชมุชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซี	โดยชมุชนเป็นผูบ้รหิารจัดการกองทนุเอง	 
ภายใตค้ำาแนะนำาด้านอาชวีอนามัยจากผูเ้ชีย่วชาญด้านสาธารณสขุ	และบรษิทัสนบัสนนุงบประมาณเงินกองทนุ	จำานวน	6	ลา้นบาท	 
ตอ่เนือ่งทกุปี	โครงการกองทนุสขุภาพชมุชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซี	เป็นประโยชนต์ัง้แตก่ารสง่เสรมิ	การป้องกนั	 
การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	ของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ	ได้แก่	เขตเทศบาล	ตำาบลเชิงเนิน	ตำาบลบ้านแลง	ตำาบลตะพง	
ตำาบลนาตาขวัญ	ตำาบลตาขัน	เทศบาลน้ำาคอก	เทศบาลทับมา	และเทศบาลนครระยอง	รวม	76	ชุมชน	ภายในรัศมี	5	กิโลเมตร	
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9. โครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน 
“ใส่ใจด้วยน้ำาดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี”

บริษัทฯ	 ได้จัดทำาโครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน	 โดยแจกจ่ายน้ำาดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชน	 รอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี	และพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง	อำาเภอตะพง	อำาเภอบ้านแลง	และอำาเภอนาตาขวัญ	เป็นประจำาทุกปี	
โดยในปี	2559	ได้แจกจ่ายน้ำาดื่มชนิดแก้ว	จำานวน	222,576	แก้ว	และน้ำาดื่มชนิดขวดจำานวน	16,920	ขวด

10. โครงการฟุตบอลยุวชน ไออาร์พีซี 
“พัฒนาร่างกาย จิตใจ ห่างไกลยาเสพติด”

การออกกำาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำาเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถพัฒนาคนได้ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพ	 โดย
จะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 และยังเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคี	 ความเป็น
ระเบียบวินัย	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นแนวทางให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	ในปี	2559	บริษัทฯ	
จึงร่วมกับเทศบาลตำาบลเชิงเนิน	จัดโครงการฟุตบอลยุวชน	ไออาร์พีซี	โดยนำาโค้ชผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล
ให้แก่เยาวชน	อายุตั้งแต่	6	-	14	ปี	ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	จำานวน	100	คน	

11. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
“สร้างรายได้ที่นำาไปสู่การพึ่งพาตนเองลดภาระของสังคมและรัฐบาล”

ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ศึกษาการดำาเนินงานเพื่อจ้างงานผู้พิการ	ร่วมกับมูลนิธิ	2	แห่ง	ได้แก่	มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม	ใน
โครงการสร้างโรงงานผลิตน้ำาดื่มชุมชน	ซึ่งมีการจ้างงานผู้พิการ	20	อัตรา	และมูลนิธิพระมหาไถ่ในโครงการฝึกงานหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง	มีการจ้างงานผู้พิการ	จำานวน	26	อัตรา	เริ่มการทำางานในปี	2560	การจ้างงานผู้พิการนี้	นอกจากจะสร้าง
รายได้ที่นำาไปสู่การพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัวให้ดีขึ้นแล้ว	 ยังช่วยลดภาระของสังคมและ
รัฐบาลในการดูแลผู้พิการอีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ	 มีความสะดวกสบาย	 ที่ได้ทำางานในภูมิลำาเนาของ
ตนเองและได้อยูใ่กล้ชดิกบัครอบครวั	บรษิทัฯพิจารณาแลว้เหน็วา่แนวทางการจ้างงานนีมี้ความเหมาะสมกบัผูพิ้การมากกวา่การ
จ้างทำางานที่บริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก

ด้านการศึกษา

12. โครงการ KVIS & VISTEC
“สร้างนักวิจัยและผู้รู้อันยอดเยี่ยม ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นสมบัติของประเทศ”

บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท	ปตท.	ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์อัน
เป็นเลิศของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์	“กำาเนิดวิทย์”	(Kamnoetvidya	Science	
Academy-KVIS)	ซ่ึงเป็นชือ่ทีไ่ด้รบัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีมีความหมายวา่	“โรงเรยีน
ทีเ่ป็นแหลง่เรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร”์	เปิดการเรยีนการสอนระดับ	ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่4-6	โดยจัดการศกึษาใหแ้กน่กัเรยีนทีมี่
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร	์สว่นสถาบนัอุดมศกึษา	นัน้	ได้รบัพระราชทานชือ่จากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีวา่	“สถาบนัวทิยสริเิมธ”ี	(Vidyasirimedhi	Institute	of	Science	and	Technology-VISTEC)	 
มีความหมายว่า	“สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์”	เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ดา้นวิทยาศาสตร์	โดยทั้ง	2	สถาบัน	ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองผู้มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ	
และมีเป้าหมายในการเป็น	“มหาวทิยาลัยวจัิยชัน้นำา”	สรา้งบคุลากรชัน้ยอดและนกัวจัิยชัน้เยีย่มทีมี่ความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี	รวม
ทัง้สง่เสรมิการพัฒนางานวจัิยด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีเพ่ือสรา้งองค์ความรูแ้ละผลักดันขดีความสามารถทางการแขง่ขนั
ดา้นวทิยาศาสตรข์องประเทศไทย	โดยทัง้โรงเรียนกำาเนดิวทิยแ์ละสถาบนัวทิยสริเิมธี	ตัง้อยูบ่นทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข	344 
หลักกิโลเมตรที่	66	ตำาบลป่ายุบใน	อำาเภอวังจันทร์	จังหวัดระยอง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

13. โครงการ IRPC Cubic Academy 
“สร้างองค์กรแห่งการแบ่งปัน และสังคม แห่งการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย”

โครงการ	IRPC	Cubic	Academy	เริ่มดำาเนินการในปี	2558	
ด้วยวตัถปุระสงค์ในการพัฒนาใหเ้กดิองค์กรและสงัคมแหง่การ
เรยีนรู	้อันประกอบด้วยบคุลากรทีมี่ทัง้คุณภาพและคุณธรรม	สง่
เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและสรา้งจิตสำานกึในด้านความรบัผดิ
ชอบตอ่สงัคม	และการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	ใหก้บัพนกังาน
และบุคลากรภายนอก	ด้วยการจัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน
สัดส่วน	พนักงานร้อยละ	80	และบุคคลภายนอก	ร้อยละ	20	

IRPC	 Cubic	 Academy	 ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ขึ้นใหม่โดยมีเนื้อหาหลัก	 6	 หมวด	 ที่สนับสนุนการดำาเนิน 
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน	แบ่งเป็น	1.ธรรมาภิบาล	2.ความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 3.การสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน	 4.	
ธรุกจิสเีขยีว	5.	การสง่เสรมิภาพลกัษณท์ีดี่	และ	5.	การดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	

การฝกึอบรม	ประกอบด้วยการบรรยาย	การแลกเปลีย่นความคิดเหน็	การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	และการทำากจิกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกนั	 
โดยมีวิทยากรทัง้จากภายในบรษิทัฯ	และผูท้รงคุณวฒุจิากภายนอก	การฝกึอบรมใชเ้วลาประมาณ	4	เดือน	มีผูเ้ขา้รว่มอบรมรวมรุน่ละ 
ประมาณ	100	คน	จัดอบรมทกุวนัพฤหสับดี	ตัง้แตเ่วลา	13.00-17.00	น.	ณ	บรษิทั	ไออารพี์ซี	จำากดั	(มหาชน)	ในปี	2558	ได้จดัอบรม 
จำานวน	2	รุน่	และในปี	2559	จัดอบรมเพ่ิมอีก	2	รุน่	คือ	รุน่ที	่3	อบรมระหวา่งวนัที	่26	พฤษภาคม-8	กนัยายน	2559	มีผูเ้ขา้รว่มอบรม 
จำานวน	93	คน	และ	รุ่นที่	4	อบรมระหว่างวันที่	29	กันยายน-22	ธันวาคม	2559	มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	95	คน

14. โครงการ ๑ ช่วย ๙ 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวสร้างสรรค์”

บรษิทัฯ	รว่มดำาเนนิโครงการ	๑	ชว่ย	๙	กบัสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	หรอื	สมศ.	 
ตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่	2557	ซ่ึงเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศกึษามิตใิหม่ทีส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องบรษิทัฯ	ในการดำาเนนิ
ธุรกิจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	3	ประการ	คือ	การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 ด้วยการช่วยเหลือสถานศึกษา	
9	แห่ง	 ให้มีการพัฒนาตามแนวทางวงจรคุณภาพ	และการนำาศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ	มาช่วยเหลือสถานศึกษา
ให้มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น	บริษัทฯ	และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	ได้ออกแบบการพัฒนาร่วมกันโดยเน้นใน	4	ด้าน	คือ	สาระ
ความรูด้้านวชิาการ	การสง่เสรมิจรยิธรรม	ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของนกัเรยีน	และ	บทบาทของโรงเรยีนในการพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	โดยจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	ของรัฐบาล	มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

ในปี	2557-2558	บรษิทัฯ	ได้รว่มกบัชมรม	Four	U	For	You	ประกอบด้วยนสิตินกัศกึษาอาสาสมัครจาก	จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	และ	มหาวิทยาลัยศลิปากร	จัดกจิกรรมค่ายสาระความรูท้างวชิาการ	เสรมิความ
รู้ในด้านคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และ	ภาษาอังกฤษ	ให้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่	4-6	จำานวน	3	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียน
เทพเสนานุสรณ์	โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา	และ	โรงเรียนกัลยวิทย์	ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	900	คน	และ	กิจกรรม
สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	O-Net	ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จำานวน	314	คน	จาก	4	โรงเรียน	
โดยเพิ่มโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์	แย้มสอาด	ลาดพร้าว	เน้นในวิชา	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	โดยสอนเสริมในรูปแบบการเพิ่มพูน
ศักยภาพด้านกระบวนการคิดและตีความโจทย์ข้อสอบ	

ในปี	2559	ได้จัดโครงการ	“ส่งเสริมอัจฉริยภาพผ่านการสร้างหุ่นยนต์”	ให้แก่นักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โรงเรียนบีคอน
เฮาส์	 แย้มสอาดลาดพร้าว	 เป็นซึ่งกิจกรรมรูปแบบชมรมหลังเลิกเรียน	มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเวลาและโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้
ลงมือปฏบิตัจิรงิ	มีประสบการณใ์นการคิดวเิคราะห	์มีความสามารถทำางานเป็นทมี	และเรยีนรูด้้วยตนเองอยา่งมีความสขุ	รวมถงึ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้าน:	 การใช้เทคโลยี	 ความรู้พ้ืนฐานยุคดิจิตอล	 การคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์	 การใช้ทักษะ
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ในการดำาเนินชีวิต	ความคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง	และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล	โดยสอนการสร้าง 
หุ่นยนต์	หลักสูตร	Raise	Mechanic	จาก	Raise	Genius	School	โดยใช้ชุดสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา	โดยเป็นการฝึกให้ 
ผู้เรียนใช้อุปกรณ์	จินตนาการ	คิดวิเคราะห์	และถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบ	3	มิติ	ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ผู้เรียนจะมีความรู้พื้นฐานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ในแบบพื้นฐานได้	 โดยในเทอมแรกของปีการศึกษา	 
2559	จัดสอน	Level	1	ใหแ้กน่กัเรยีนจำานวน	30	คน	ทกุวนัพุธ	ระหวา่งวนัที	่1	มิถนุายน-21	กนัยายน	2559	เวลา	14.20-15.30	น.	 
และเทอมที่สอง	จัดสอน	Level	1	ให้แก่นักเรียน	จำานวน	30	คน	และ	Level	2	ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการเรียน	ใน	Level	1	มาแล้ว	 
จำานวน	28	คนทุกวันพุธ	ระหว่างวันที่	9	พฤศจิกายน	2559	-	22	กุมภาพันธ์	2560	เวลา	14.20-15.30	น.

15. โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี 
“สอนความรู้ สร้างกิจกรรมและสานสัมพันธ์กับชุมชน”

บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งและดำาเนินการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี	
ณ	ตำาบลเชิงเนิน	จังหวัดระยอง	มาตั้งแต่ปี	2553	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างกิจกรรมและสานสัมพันธ์กับชุมชนและประชาชนทั่วไป	 โดยในแต่ละ
เดือนจะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป	โดยสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	เช่น	กิจกรรมมัดย้อม	มัดใจ	อบรมทำาปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน	 การนวดบรรเทาอาการปวดด้วยตนเอง	 ศิลปะการต่อผ้า	 ชมรม
ภาษาอังกฤษ	และ	ชมรมคหกรรม	เป็นตน้	นอกจากนี	้ยงัเปิดใหบ้รกิารหอ้ง 
ประชมุสำาหรบัหนว่ยงานราชการ	และ	ชมุชน	โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย	นอกจากน้ัน 
ยังมีการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน	 ให้บริการห้องประชุม	 และ 
มีกิจกรรมวันหยุดสำาหรับเยาวชน	 เช่น	 กิจกรรมมัดย้อม	มัดใจ	 อบรมทำา 
ปุ๋ยจากมูลไสเ้ดือน	โดยในปี	2559	มีประชาชนมาใชบ้รกิาร	จำานวน	34,128	คน	

16. โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน 
“ให้โอกาสที่ดีกว่ากับเยาวชนรอบเขตประกอบการฯ”

บริษัทฯ	ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน	มา 
ตัง้แตปี่	2551	โดยมอบทนุใหก้บัเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา
ทีเ่รยีนดี	แตข่าดแคลนทนุทรพัย	์ตัง้แตร่ะดับประถมศกึษา
จนถงึระดับปรญิญาตร	ีโดยได้รบัความรว่มมือจากชมุชน
ในจังหวัดระยอง	เป็นผูพิ้จารณาคัดเลอืกเยาวชนในชมุชน
ของตนเองจำานวน	89	ชมุชน	การมอบทนุการศกึษา	แบง่
เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา/
อาชวีศกึษา	และอุดมศกึษา	ในปี	2559	ได้จัดมอบทนุเม่ือ
วันที่	17	พฤศจิกายน	2559	โดยมอบทุนให้แก่นักเรียน
จำานวน	309	ทุน	เป็นเงินจำานวน	2,100,000	บาท

17. โครงการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา 
“พัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ”

บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “สานพลังประชารัฐ	 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา	 (Competitive	
Workforce)”	ของคณะทำางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ	ซึ่งเป็นคณะทำางานร่วมทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	
และจดัเสวนาในหวัขอ้	“อาชวีะ	ทางเลอืกเพือ่อนาคต	ตอบโจทยป์ระเทศไทย”	เพือ่เปิดมมุมองในการเรยีนอาชีวศกึษาทีส่ามารถ
สร้างอนาคตให้กับตัวผู้เรียนและประเทศชาติ	และยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ	“สถานศึกษาต้นแบบ
ทวิภาคี	สานพลังประชารัฐ	(Excellence	Model	School)”	โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	46	แห่งกับ	14	องค์กรภาคเอกชนชั้นนำาระดับประเทศ	เพื่อช่วยขับเคลื่อนการ
ผลิตและการพัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษาให้สอดรับกับความต้องการกำาลังคนของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี
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ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

18. โครงการจัดงานสืบสานตำานานมอญพระประแดง
“มุ่งหวังให้สืบสานตำานานมอญปรากฎอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของไทย”

บริษัทฯ	 มีแผนงานเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้อง
ถิ่นรอบคลังน้ำามันแต่ละแห่ง	โดยในปี	2559	บริษัทฯร่วมกับชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายมอญ	 รอบคลังน้ำามันในพื้นที่	 อำาเภอพระประแดง	จังหวัด
สมุทรปราการ	จัดงาน	“ไออารพี์ซี	สบืสานตำานานมอญพระประแดง”	ขึน้	 
ณ	วัดทรงธรรมวรวหิาร	ตัง้อยู	่ณ	อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนชาวมอญไม่ให้
สญูหาย	ในงานมีการแสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรม	วถิคีวามเป็นอยู	่อาหาร	
ศลิปะการแสดง	และการละเล่นพ้ืนบา้นของชาวมอญทีห่าชมได้ยาก	เพราะ
นับวันก็จะถูกความทันสมัยและเทคโนโลยีต่างๆ	 กลืนหายไป	 แต่ทว่า
ยังเป็นความโชคดีท่ีชุมชนมอญพระประแดงมีความมุ่งม่ันที่จะอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณ	ีจึงได้ใหค้วามรว่มมือกบับรษิทัฯ	อยา่งเตม็ทีใ่น
การจัดงาน	“ไออาร์พีซี	สืบสานตำานานมอญพระประแดง”	ครั้งแรกนี้ขึ้น	 
และมุ่งหวังจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำาเพ่ือให้กิจกรรมนี้	 จัดอยู่ในปฏิทิน
ท่องเที่ยวของไทยต่อไป

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดทำาตู้หนังสือเพื่อส่งมอบให้กับวัดทรงธรรม
วรวิหาร	 เพื่อใช้เก็บรวบรวมและรักษาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณขีองชาวมอญ	รวมถงึวทิยานพินธท์ีส่ำาคัญ	และในอนาคตบรษิทัฯ	
มีแผนที่จะช่วยรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้	เพื่อเผยแพร่ต่อไป

19. โครงการศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัดขรัวตาเพชร 
“การลงทุนเพื่อชุมชน ที่ให้คุณค่าสูงทางจิตใจ” 

บริษัทฯ	 ได้ร่วมกับกรมศิลปากร	 โดยสำานักศิลปากรที่	 3	 พระนครศรีอยุธยา	 อนุรักษ์โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร 
ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่บริเวณคลังน้ำามันอยุธยา	 ตำาบลโพธิ์เอน	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือธำารงไว้เป็นสมบัติของชาติ	 ใช้เวลาดำาเนินการ	 
5	ปี	แล้วเสรจ็และทำาพิธบีวงสรวงเม่ือปลายปี	2558	ด้วยเหตทุีบ่รเิวณดังกล่าวมีความงดงามอยูร่มิแม่น้ำาป่าสกั	มีชมุชนเกา่แกอ่ยู่
ไม่ไกล	เรียกว่าชุมชนบ้านอรัญญิก	ที่มีความเชี่ยวชาญการตีมีด	และยังคงสืบสานวิถีการดำารงชีวิตแบบเดิม	บริษัทฯ	จึงเห็นควร
ใหส้บืสานองค์ความรูด้้านโบราณสถาน	ศาสนสถาน	และวถิชีวีติด้ังเดิมของชมุชนไวใ้หป้ระจกัษแ์กช่นรุน่หลงั	ด้วยการสรา้งศนูย์
การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์	ที่มีความทันสมัยในเชิงการออกแบบที่ผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	กระบวนการ
บรูณะโบราณสถาน	โดยจะใหม้รีปูแบบการอนรุกัษว์ฒันธรรม	และการจดัแสดงนทิรรศการภายในทีเ่หมาะสม	สอดคลอ้งกบัทอ้ง
ถิ่น	และวางแผนให้เป็นสถานที่ที่ทันสมัย	สะดวก	ชุมชนสามารถเข้ามาจำาหน่ายสินค้าท้องถิ่น	อันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดอยุธยาต่อไป	ณ	สิ้นปี	2559	โครงการอยู่ในขั้นการออกแบบศูนย์การเรียนรู้

20. โครงการทอดกฐินสามัคคี 
“สืบสานพระพุทธศาสนา เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน”

เพ่ือเป็นการส่งเสริม	 และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันระหว่างชุมชน	 ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 บริษัทฯ	 
ได้จัดโครงการทอดกฐินสามัคคีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	ในพื้นที่ที่มีโรงงานและคลังน้ำามันของบริษัทฯ	ตั้งอยู่	ได้แก่	จังหวัด
ระยอง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัดชุมพร	และ	จังหวัดสมุทรสงคราม	ซึ่งในปี	2559	ได้จัดให้มีการ 
ทอดกฐิน	โดยบริษัทฯเป็นเจ้าภาพ	3	วัด	และร่วมเป็นเจ้าภาพ	10	วัด	ใช้งบประมาณจำานวน	2.5	ล้านบาท
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ด้านพัฒนาสังคมไทย

21. โครงการมอบกรวยยางจราจรจากเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ 35%
“ช่วยชาวสวนยางด้วยการนำายางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่”

บริษัทฯ	 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก	 ที่มีส่วนผสมของน้ำายางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ	 35	 
เรียกว่า	S-VNR	(Styrene	Vulcanized	with	Natural	Rubber)	นำามาขึ้นแบบกรวยยางจราจรชนิดใหม่	เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิด 
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติในวงกว้าง	และเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ๆ	ในปี	2559	 
บริษัทฯ	 ได้ส่งมอบกรวยยางจราจรให้แก่สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือใช้ประโยชน์ในเรื่องความปลอดภัย	 และอำานวย 
ความสะดวกทางการจราจรให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อบริเวณพ้ืนที่ทำาเนียบรัฐบาล	 รวมทั้งร่วมกับผู้ถือหุ้น	 มอบ 
กรวยยางให้กับกองบังคับการตำารวจภูธร	 จังหวัดระยอง	 เพ่ือใช้ในงานจราจรทั่วพ้ืนที่ระยองตามความเหมาะสม	 ในโอกาสท่ี 
ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของ		บริษัทฯ	ที่จังหวัดระยอง

22. โครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ 
“ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับมูลนิธิกระจกเงา”

ผู้ร่วมโครงการอบรม	IRPC	Cubic	Academy	รุ่น	3	ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิกระจกเงา	จัดกิจกรรมสันทนาการ	และนำาสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จำาเป็นมอบให้กับผู้มารับบริการกว่า	100	ราย	รวมทั้งบริจาคสิ่งของที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้มูลนิธิฯ	เพื่อนำาไปบริจาค
ให้ผู้ยากไร้	และสถานสงเคราะห์ต่างๆ	ต่อไป	

23. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
“ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

บริษัทฯ	 ได้มอบเงินบริจาคร่วมกับบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ภาคใต้	 ในงาน	 
“ประชารัฐร่วมใจ	ช่วยอุทกภัยภาคใต้”	นอกจากนั้นได้มอบเงินบริจาคผ่านสถานีโทรทัศน์	อสมท.	มูลนิธิครอบครัวข่าว	3	และ
เครอืเนชัน่	เพ่ือนำาไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบอุทกภัย	และสนบัสนนุงบประมาณใหช้มรมชาวปักษใ์ตไ้ออารพี์ซี	และพนกังานคลังน้ำามัน
ไออาร์พีซีชุมพร	เป็นตัวแทนไปมอบสิ่งของจำาเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย

24. โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์
“เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านการศึกษาวิจัย”

บรษิทัฯ	ได้มอบเงินบรจิาคใหมู้ลนธิริามาธบิดีเพ่ือสมทบทนุกอ่สรา้งอาคารจักรนีฤบดินทร	์เพ่ือผลติบคุลากรทางการแพทยด้์าน
การศึกษาวิจัย	และการบริการสำาหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

25. โครงการเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้น
“เพิ่มโอกาสในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย”

บรษิทัฯ	ได้แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า	บรษิทัฯ	มอบเงินบรจิาคใหมู้ลนธิเิพ่ือการผา่ตดัหวัใจเด็ก	ในโอกาสจัดการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ 
เป็นประจำาทุกปี	ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2556
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เดือนตุลาคม 2559
•	กรรมการผู้จัดการใหญ่นำาพนักงานทั้งองค์กรกว่า	500	คนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559
•	แสดงข้อความอาลัยผ่านเว็บไซต์	และ	Facebook	ของ	บริษัทฯ	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559	

เดือนพฤศจิกายน 2559
•	ถวายอาลัยร่วมกับกระทรวงพลังงาน	“รวมพลังแห่งความภักดี”	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2559
•	บริษัทฯ	ร่วมสนับสนุนภาครัฐ	เป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องดื่มสำาหรับประชาชนซึ่งไปถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	ท้องสนามหลวง	และมอบข้าวสารให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน 
จำานวน	500	กิโลกรัม	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน-วันที่	2	ธันวาคม	2559

•	จัดทำาสื่อถวายอาลัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	และ	E-Magazine	ไออุ่น	วารสารภายในครอบครัวไออาร์พีซี
•	จัดทำาสื่อวิทยุ	ถวายอาลัยและน้อมนำากระแสพระราชดำารัสไปพัฒนาองค์กรและสังคม
•	จัดทำาปฏิทิน	และ	ไดอารี่ประจำาปีพุทธศักราช	2560	ก้าวเดิน	ก้าวหน้า	ก้าวไกล	

•	กรรมการผู้จัดการใหญ่	สื่อสารถึงพนักงานทั้งองค์กร	ร่วมทำากิจกรรมทำาดีถวายพ่อ
•	ช่วยชาวนาไทยนำาข้าวสารมาจำาหน่ายที่สถานีบริการน้ำามันไออาร์พีซี	ระยอง	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2559

•	หัวใจอาสาให้บริการอาหาร	2,500	ชุด	แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัย	ณ	บริเวณพระบรมหาราชวัง	และบำาเพ็ญประโยชน ์
ให้ประชาชนผู้ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2559

•	จัดรถ	รับ-ส่ง	ชุมชน	พนักงานและนำาผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายสักการะพระบรมศพเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2559
•	ตักบาตรพระ	89	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2559

•	แปรอักษรสามมิติ	โดยผู้บริหาร	พนักงาน	และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2559
•	เริ่มงานนิทรรศการภาพถ่าย	ฉันเกิดในราชการที่	9	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2559

เดือนธันวาคม 2559
•	ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559
•	อุปสมบทหมู่พนักงาน	จำานวน	99	รูป	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559

•	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ	ผู้บริหารร่วมพระบรมราชานุสรณ์	“วันภูมิพลมหาราชา”	ประจำาปี	2559	เม่ือวันท่ี	5	ธันวาคม	2559
•	หัวใจอาสาไออาร์พีซี	ปรับปรุงพัฒนาวัดธรรมสถิตและโรงเรียนธรรมสถิต	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559

•	IRPC	CUBIC	ACADEMY	รุ่น	4	และตัวแทนรุ่น	1-3	ร่วมทำากิจกรรมอาสาบรรจุ	“ข้าวพอเพียง”	เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2559
•	หัวใจอาสาไออาร์พีซี	เก็บขยะชายหาดบริเวณศาลเจ้าทะเล	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2559

•	หัวใจอาสาไออาร์พีซี	สร้างฝายชะลอน้ำาให้ชุมชน	อำาเภอบ้านค่าย	จงัหวัดระยอง	เม่ือวันที	่17	ธันวาคม	2559
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การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือการพึ่งพาตนเองตาม
แนวทางพระราชดำารินั้น ได้เข้ามาเป็นหลักสำาคัญในการ
สรา้งเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการนำากลไก
ทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันรูปแบบระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

แนวคิดธุรกิจแบบ Social Enterprise: SE หรือกิจการเพื่อ
สงัคมนัน้ เป็นแนวคิดทีส่อดรบักบัแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
โดยกิจการเพื่อสังคมหมายถึงธุรกิจที่เป็นได้ทั้งประเภททีห่า
กำาไรและไม่หากำาไร ที่ยึดถือการตอบแทนประโยชน์สู่สังคม
เป็นแนวทางการขบัเคลือ่นธรุกจิ มุ่งเนน้การกระจายรายได้สู่
หน่วยผลิตในกลุ่มสังคม คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความเป็นธรรม การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และวิทยาการในมวลหมู่สมาชิก เป็นธุรกิจที่
นำานวตักรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม่ เขา้มาเป็นสว่นประกอบ
ในการลดตน้ทนุการผลิต และใชท้รพัยากรการผลติตา่งๆ ให้
เกดิความคุ้มค่ามากทีส่ดุ กจิการเพ่ือสงัคมจะมองทีคุ่ณค่าใน
ตัวมนุษย์แต่ละคนมากกว่าฐานะรายได้ และคุณค่าในความ
เป็นหน่วยผลิตของสังคม 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้เห็นความสำาคัญและ
ให้การสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมอย่างจริงจังทั้งในเรื่องงบ
ประมาณ การบริหารจัดการ และการตั้งเป้าหมายของความ
เป็นเลิศในระดับสากล เพ่ือให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
ตอบแทนสู่สังคมของบริษัทฯ อันจะเปน็ประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมความก้าวหน้าของเยาวชน
และสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยกิจการเพ่ือสังคมของ 
บรษิทัฯ ทีไ่ด้ดำาเนนิการอยูใ่นปัจจุบัน คือ วทิยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี (IRPCT) และ ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนสนับสนุน
กิจการเพ่ือสังคมประเภท Start Up ซึ่งใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่วนประกอบในการลดต้นทุนของ
สินค้า ขณะเดียวกันสินค้าก็มีต้นทุนต่ำาเนื่องจากได้มาจาก
ผู้ผลิตที่ต้องการสนับสนุนสังคม ส่วนกำาไรก็แบ่งให้ผู้ซ้ือได้
มีโอกาสบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ ตามที่ผู้ซ้ือเลือก บริษัทฯ 
คาดหวังว่าการสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมดังกล่าวในส่วน
ของ IRPCT จะช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งของชุมชนและการ
ศึกษาของชาติ และธุรกิจ Start Up จะสร้างประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 5 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ขายสินค้า ผู้ซื้อ 
เจ้าของธุรกิจ มูลนิธิ และบริษัทฯ) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกิจการ
หรือธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

คุณลักษณะของกิจการเพื่อสังคม

 เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ผลกำาไรสูงสุด มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

 มีรูปแบบการดำาเนินการท่ีมีความย่ังยืนทางการเงิน ดำาเนินการในรูปแบบธุรกิจมีรายได้จากการขาย 
การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการท่ีคิดเป็นสัดส่วนสำาคัญ (ควรท่ีจะมากกว่าส่วนท่ีได้รับจากการบริจาค  
ระดมทุน หรือการรับทุนสนับสนุน) เพ่ือสะท้อนถึงโอกาสในเกิดความย่ังยืนทางการเงินของกิจการ

 เป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มีกระบวนการผลิตและการดำาเนนิกจิการท่ีไม่ก่อใหเ้กดิผล 
กระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 ดำาเนนิการอยา่งโปรง่ใส จัดทำาขอ้มูลการดำาเนนิการอยา่งเป็นระบบ และเปิดเผยตอ่สาธารณะ

	 ผลกำาไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ผลกำาไรส่วนใหญ่จากการดำาเนินงานถูก
นำาไปขยายผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ 1 หรือคืนผลประโยชน์นั้นให้แก่
สงัคมและชมุขชน โดยควรมีสดัสว่นทีม่ากกวา่สว่นทีน่ำามาปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ ยกเวน้ในกรณทีี่ 
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของกิจการ

1.

2.

3.

4.

5.
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วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของชาติ 100%
วิทยาลยัเทคโนโลยีไออารพ์ซี ีหรอืชือ่ยอ่ IRPCT เป็นสถาบัน
อาชีวศึกษาที่บริษัทฯ มีการลงทุนร้อยละ 99.9 วัตถุประสงค์
ในการกอ่ตัง้คือ เป็นวทิยาลยัของชมุชน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มี
ความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจาก
จังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมาก 
จึงมีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำานวนมากเช่นกัน 
 IRPCT สงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เปิดสอนหลักสตูร
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
สูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2538 บริหารงานภายใต้
การสนบัสนนุเชงินโยบายจาก บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) 
โดยพัฒนาการเรียนการสอนแบบโรงเรียน-โรงงาน เพ่ือ 

มุ่งหวงัใหผู้ท้ีส่ำาเรจ็การศกึษามีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการ
ของสถานประกอบการของจังหวดัระยอง มีนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็
การศกึษาเขา้ทำางานในสถานประกอบการมากกวา่ 7,000 คน 
นอกเหนือจากนักศึกษาไทยแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้น
มา วิทยาลัยได้จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและ
หลักสตูร English Program เพ่ือชว่ยยกระดับการอาชวีศกึษา
ของประเทศเพ่ือนบา้น โดยมีนกัศกึษาจากประเทศเมียนมาร ์
ในโครงการ MERIT ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) นักศึกษาในโครงการทุนอาชีวศึกษา สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อพระราชทาน
ความชว่ยเหลอืในการยกระดับการศกึษาใหก้บัครอูาชวีศกึษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนักศึกษาราช
อาณาจักรกัมพูชา และจากประเทศเวียดนามที่กำาลังจะเป็น
ความรว่มมือในอนาคต สรปุมีนกัศกึษาจากตา่งชาตมิาศกึษา
ที่วิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 127 คน 

นักศึกษาต่างชาติท่ีศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
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Road Map to be a Leading Vocational Collage

• MEP IT
• MEP Business Computer
• MEP Accountant• MEP Automobile

• MEP Mechanical
• Smart e-College
• APACC standard***

• MEP Electrical Power
• EPM Electronics

Excellent Model (MEP*/DVT**)
• Industrial Chemistry
• Energy Technology
• Petrochemical
• Foreign Student
  • Vietnam

• Foreign Student
  • Myanmar
  • Cambodia
  • Lao PDR

* MEP: Mini English Program
** DVT: Dual Vocation Training 
*** APACC: The Asia Pacific Accreditation 
and Certificate Commission

Top 10 Vocational 
College n ASEAN

Thai Program (TP)
2015-2016

English Program (EP)
2013-2019

Mini English Program (MEP)/DVT
2017-2020

2015-2016
2017

2018
2019

2020

2025
• Smart e-college
• All Courses are MEP
• 5 Nationalities College

MERIT Project 
EP 1, 2, 3, 4 
(108 students)

3 Fields Upgraded Project 
(Petro-Chemical, Energy 
Technical and Chemical-
Industrial with 300 
students)

Her Royal Highness 
Princess Maha 
Chakri Sirindhorn 
Scholarship project 
(20 students)

• World Class
 Standard

 • ASEAN Standard (APCC)

Top 5 Vocational 
College in Thailand

วสิยัทศันข์อง IRPCT คือ “เป็นวทิยาลยัอาชวีศกึษาชัน้นำาของ
ประเทศในปี 2563” IRPCT ได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ระยะยาว 
(Road Map) 5 ปี เพื่อใช้เป็นทิศทางในการดำาเนินงานของ
บคุลากร โดยกำาหนดตวับง่ชีค้วามสำาเรจ็หลายด้าน เชน่ การ
เป็นวทิยาลยัทีม่นีกัศกึษา 5 สญัชาต ิการยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐาน Asia Pacific รวมถึงการ
ปรับการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้เป็น Mini English 
Program เพ่ือรองรบัการเปิดประชาคมอาเซยีน และในปีการ
ศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำาเนินโครงการพัฒนากำาลัง
คนด้านอาชวีศกึษาขัน้สงูกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนคิพลงังาน 
โดยจะยกระดับ 3 สาขา ได้แก่ ปิโตรเคมี เทคนิคพลังงาน 

และเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรทวิภาคี จัดการเรียน
การสอนแบบ MEP: Mini English Program โครงการดัง
กล่าวจะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้สมัครทั่วประเทศไทย สาขาละ 25 ทุน รวมทั้งสิ้น 75 
ทุน สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ปตท. 
บมจ.พีทีทีโกลบอลเคมิคอล บมจ.ไทยออยล์ บมจ.โกลบอล
เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ และบริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร์ จำากัด และ
ในอนาคตมีแผน สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแบบครบ
วงจรในวิทยาลัยฯ

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนากำาลังคนด้านอาชีวะศึกษาข้ันสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน

Road Map ทิศทางการดำาเนินงาน ระยะ 5 ปี
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วิทยาลัยได้กำาหนดค่านิยมร่วม iSMART ซ่ึงประกอบด้วย
คุณลักษณะ 6 ด้าน คือ 1) Individual Ownership เราคือ
วิทยาลัย วิทยาลัย คือเรา 2) Synergy ร่วมแรงร่วมใจ 3) 
Moral and Ethics ยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 4) Ability 
to learn สั่งสมความเชี่ยวชาญ 5) Responsibility ร่วมรับ
ผิดชอบ และ 6) Trust and Respect เคารพให้เกียรติกัน

นอกจากนี ้IRPCT ยงัได้เปิดศนูยบ์รกิารเทคโนโลยไีออารพี์ซี 
ใหบ้รกิารจัดอบรมหลกัสตูรทีไ่ด้มาตรฐานแรงงานและหลกัสตูร
ด้านการจดัการ อาท ิความปลอดภัยในการทำางานทีอั่บอากาศ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน เป็นต้น ในอนาคต
ศูนย์ฝึกอบรมของวิทยาลัยจะไม่ให้บริการเฉพาะนักศึกษา 
และผูป้ระกอบการในระยอง แตจ่ะพัฒนาเป็นศนูยฝ์กึอมรมที ่
ทนัสมัยรองรบัหลักสตูรด้านอาชวีะ และอุตสาหกรรมในระดับ
ประเทศ มีบริการห้องจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเจรญิเตบิโตของจงัหวดัระยอง ซึง่ถกูประกาศใหเ้ป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และในปี 2560 ศูนย์บริการจะขยายธุรกิจและการ
บริการเพิ่มเติม ได้แก่ ร้านกาแฟอเมซอน บริเวณด้านหน้า
ของวิทยาลัย ซึ่งจะพัฒนาเป็นจุดนัดพบ ให้บริการแก่ผู้รับ
เหมาและประชาชนทั่วไป ศูนย์บริการดังกล่าวได้รับความไว้
วางใจให้ใช้เป็นสถานที่สำาหรับประชุมขับเคล่ือนการจัดการ
ศกึษาแบบบรูณาการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก โดยได้
จัดไปเม่ือวันที ่20 กมุภาพันธ ์2560 มี พลเอกสรุเชษฐ์ ชยัวงศ ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ
ประชมุ พรอ้มผูว้า่ราชการจังหวดัระยอง นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำาภาค
เอกชน ร่วมด้วย

คณะกรรมการ วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพี์ซี โดย นายสกุฤตย ์
สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) เป็นประธานกรรมการ ได้ให้แนวทางการบริหาร

จัดการไว้ในที่ประชุมว่า เป้าหมายในการลงทุนของบริษัทฯ 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คือ เพ่ือประโยชน์ของการ
ศึกษา 100% ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ สามารถมีรายได้จากการ
ประกอบการด้วยเช่นกัน
อนึ่ง การพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้น 
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบาย
ประชารฐั ซ่ึงนายสกุฤตย ์สรุบถโสภณ ได้รบัมอบหมายใหเ้ป็น
หวัหนา้ทมีคณะทำางานยอ่ย Quick Win Project: Database 
of Demand and Supply ในคณะทำางานยกระดับคุณภาพ
วชิาชพีอาชวีศกึษา ซ่ึงเนน้ความเชือ่มโยง ระหวา่งภาครฐั ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ที่สนับสนุนการทำางานระหว่างกัน 
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัอันเป็นเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ยัง
คงมุ่งม่ัน ทุม่เท พัฒนาบคุลากรทีมี่คุณภาพสูส่งัคม พรอ้มรว่ม
ขบัเคลือ่นประเทศไทยใหก้า้วสู ่Thailand 4.0 ตอ่ไปในอนาคต

การประชุมขับเคล่ือนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธาน) 
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การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

เพ่ือให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational 
Excellence) และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายใน 
และภายนอกองค์กร บริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) ผ่านการ 
ตอบสนองข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบาย 
ในการดําเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
ส่ิงแวดล้อม (QSHE) แบบบูรณาการสําหรับทุกหน่วยงาน ดังน้ี

ด้านคุณภาพ บริษัทฯ มีการนําระบบและเครื่องมือสากล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพและ 
การเพิ่มผลผลิต ได้แก่ ระบบ ISO, TPM (Total Productive 
Maintenance and Management) เครื่องมือการเพ่ิม 
ผลผลติตา่งๆ เพ่ือใหเ้กดิการปรบัปรงุการผลิต การใหบ้รกิาร 
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยใส่ใจความปลอดภัย
และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการตอบสนองและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปัจจุบันได้มีการรวมระบบ 
ใหเ้ป็นหนึง่เดียว (One System) โดยใช ้OEMS (Operational 
Excellence Management System) เป็นแกนหลักในการ
บริหารงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม 
เริม่ตัง้แตก่ารใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมีประสทิธภิาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเชิงรุกโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ดียิ่งขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพ่ือนําไปสู่การ 
บริหารจัดการคุณภาพอากาศที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพน้ํา อากาศ  
และกากอุตสาหกรรม โดยเนน้หลักการ 3R (Reduce, Reuse,  
Recycle) รวมถึงการลดมลพิษจากแหล่งกําเนิดเป็นสําคัญ 
ตลอดจนมุ่งม่ันในการจัดทําโครงการอนรุกัษ์พ์ลังงาน ซึง่เป็น
ปัจจัยหลักที่จะควบคุมบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (GHG) และสอดคล้องกบันโยบายระดับประเทศ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งสนับสนุน
หลักการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial  
เพ่ือการเตบิโตและพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Growth 
and Development)

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ให้ความ
สาํคัญตอ่การสง่เสรมิความปลอดภัยในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ความปลอดภัยสว่นบคุคล ความปลอดภัยในกระบวน 
การผลติ และความปลอดภัยในการขนสง่ ผา่นการดาํเนนิงาน
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล เพื่อไปสู ่
เป้าหมายในการเป็นสถานประกอบการทีมี่ความปลอดภัยและ
ปราศจากอุบตัเิหตจุากการทํางาน โดยพนกังานและผูร้บัเหมา
ทุกคนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ
สง่เสรมิใหพ้นกังานและผูร้บัเหมาทกุคนปฏบิตังิานบนพ้ืนฐาน
ของการให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ 
และตั้งเป้าหมายให้องค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident) 
และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero Emergency Case) 
บรษิทัฯ มีการสง่เสรมิการสรา้งจิตสาํนกึ ความตระหนกั และ
สร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยดําเนินโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เช่น โครงการ GOAL ZERO โครงการ Safety Excellence 
โครงการ Safety Network and Sharing เป็นต้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มีการทบทวนวสิยัทศันแ์ละแผนการดําเนนิธรุกจิอยา่ง
สม่ําเสมอ ภายใต้การดําเนินการที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ทุกด้านโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 4P (Process, Partners, 
People และ Professional) ได้แก่

ไออาร์พีซี กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจ 
เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดําเนินงานตามแผนงานความย่ังยืน 
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่การเป็น 
บริษัทปิโตรเคมีช้ันนําของเอเชียภายในปี 2563 (Leading Integrated 
Petrochemical Complex In Asia by 2020) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

Process มีการกําหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และ 
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางาน ตั้งแต่ 
ชว่งวางแผนโครงการ ชว่งดําเนนิงาน จนสิน้สดุการดําเนนิงาน 
มีการปรับปรุงการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันมลพิษที่
แหล่งกาํเนดิ การจัดการพลงังาน การพัฒนากระบวนการผลติ
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนําระบบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational 
Excellence Management System: OEMS) มาประยกุตแ์ละ
บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับระบบการจัดการ QSHE 
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการด้าน QSHE
Partners เน้นการสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นําด้าน 
QSHE ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น โดยมุ่งสร้าง 
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และ 
ชุมชน อาทิ ดําเนินโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขต 
ประกอบการฯ EIZ (Eco Industrial Zone) จัดตั้งศูนย์วิจัย
และพัฒนาด้านสิง่แวดลอ้มและสรา้งองค์ความรูสู้ช่มุชน และ 
การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วม 
ให้ความเห็นต่อการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน QSHE
People สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมด้าน QSHE แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับโดยเริ่มต้นจากพนักงาน และเพ่ิม
ประสทิธภิาพของกระบวนการสอนงาน (Coaching) และการ
สื่อสารอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เช่น การสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย (Behavior Based Safety: BBS)  
การสรปุ Safety Talk และ Environment Talk การใหค้วามรู ้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
Professional พัฒนาความเป็นมืออาชพีด้าน QSHE มุ่งสรา้ง
และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM) มีการแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ ์ผลการปฏิบตังิาน 
ระหวา่งบรษิทั (Lesson Learned & Best Practice Sharing)  
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้าน QSHE โดยได้รับ 
การยอมรบัจากภาคธรุกจิและภาคอุตสาหกรรมวงกวา้งอ่ืนๆ  
ตลอดจนการได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การดำาเนินโครงการต่าง ๆ ด้าน QSHE ที่สำาคัญ 
ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการจัดการระบบคุณภาพ ความ
ม่ันคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดล้อม (QSHE) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศกัยภาพของพนกังานด้านความปลอดภัย 
บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ ดังต่อไปนี้
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety)

โครงการ GOAL ZERO 
เป็นโครงการเพ่ือกระตุ้นเตือนพนักงานทุกระดับในทุกพ้ืนที่ 
ให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานเป็นหลัก โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติงาน คือ
1. ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณป้์องกนัภัยใหค้รบถว้นและเหมาะสม

ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนหรอืคู่มือในการปฏบิตังิานทกุครัง้
3. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ต้องไม่เร่งรีบหรือ

เร่งรัดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาหรือประเมินความเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่จะเกิด

อันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั้นๆ ทุกครั้ง 
ก่อนเริ่มงาน เพื่อหาทางป้องกัน

5. ตอ้งดูแล บํารงุรกัษาใหอุ้ปกรณห์รอืเครือ่งจักรอยูใ่นสภาพดี 
และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

6. ต้องมีสติและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
โครงการ Safety Excellence
เป็นโครงการปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัย (Safety 
Awareness) ซ่ึงต่อยอดจากโครงการปลูกฝังพฤติกรรม 
ความปลอดภัย (Behavior-Based Safety: BBS) ที่ดําเนินการ 
อยู่แล้ว โดยลักษณะของการดําเนินงานโครงการนี้จะกระตุ้น 
ใหพ้นกังานมีจติสาํนกึด้านความปลอดภัยตลอดเวลา สง่เสรมิ 
ให้พนักงานมีความเป็นผู้นําด้านความปลอดภัย (Safety 
Leadership) และฝึกให้พนักงานรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม  
(Teamwork) คือมีการช่วยเหลือ ตักเตือนซึ่งกันและกัน

ผู้บริหารพร้อมป้าย Goal Zero Accident ที่จะทำาการส่งมอบพร้อมนโยบาย
ให้กับแต่ละหน่วยงาน
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โครงการ Safety Network and Sharing 
เป็นโครงการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยของบริษัท 
ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมุ่งเน้นการให้พนักงานในบริษัทต่างๆ ของ 
กลุ่ม ปตท. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งข้อมูล 
ด้านความปลอดภัยและขอ้มูลด้านการปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมที ่
ในแต่ละบริษัทมีอยู่ เพ่ือนําไปตรวจสอบและประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสมกับงานของหน่วยงาน เช่น วิธีการดูแลรักษา การ
ซ่อมบํารุง การเลือกใช้หรือการควบคุมการปฏิบัติสําหรับ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดี ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

โครงการจัดทำารายงานการบริหารจัดการความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงในโรงงาน (Safety Report 
Guideline) 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 6 โรงงานอุตสาหกรรม  
ทีเ่ขา้รว่มการจัดทํารายงานการบรหิารจดัการความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงในโรงงาน (Safety Report 
Guideline) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารโรงงานจัดทํารายงานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงในโรงงาน 
ตามหลักการการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงของโรงงานที่มี
ความเสี่ยงสูง ตลอดจนส่งเสริมให้โรงงานพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและควบคุมอุบตัภัิย
ร้ายแรง โดยในปี 2559 โรงงานผลิตโพรพิลีนได้ดําเนินการ
จัดทําคู่มือนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงการทดลอง 
ใช้งานการบริหารจัดการความปลอดภัยตามแนวทางของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. การปลูกจติสาํนกึด้านความปลอดภัย (Safety Awareness)
2. การยศาสตร์
3. โรคปอดจากการทํางาน
4. อันตรายจากสารเคมี
5. อันตรายจากเสียง
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความ 
ปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management: PSM)
เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน โดยวิทยากรจาก 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดย 
มีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน 
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety  
Management: PSM) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน 
โดยวทิยากรจากวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อกําหนดของระบบ PSM 

และทราบมุมมองในการตรวจประเมินระบบ
2. นําเอามุมมองในการตรวจประเมินระบบไปประยุกต์ 

ประกอบการดาํเนนิการในหนว่ยงานของตนในการบรหิาร
จัดการระบบความปลอดภัยฯ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

3. สรา้งผูต้รวจประเมินระบบ PSM ภายในองค์กร (Internal 
Auditor)

โครงการ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่” 
นอกจากการมุ่งเน้นเสริมสร้างความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ 
ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ 
แข็งแรงของพนักงาน จึงได้ดําเนินโครงการเพ่ือการดูแล 
สขุอนามัยของพนกังานในรปูแบบตา่งๆ เชน่ การดูแลพนกังาน 
ทีมี่ค่าดัชนมีวลกาย (Body Mass Index: BMI) เกนิค่ามาตรฐาน 
โดยดูแลและใหค้วามรูก้บัพนกังานในเรือ่งการบรโิภคอาหาร 
สง่เสรมิใหมี้อาหารเพ่ือสขุภาพจําหนา่ยและบรกิารอาหารเพ่ือ

การอบรมการปลูกจิตสำานึกด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) 
เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำานวนมาก

โครงการ “ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย”

เป็นโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือทบทวนความรู้ 
และทําให้พนักงานต่ืนตัวในเร่ืองความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
ซ่ึงการอบรมน้ีมีการดําเนินการใน 3 ด้าน คือ แบบห้องอบรม 
(Class Room) แบบเรียนผ่านทางช่องทางอินทราเน็ต 
(E-Learning) และแบบในพื้นที่ปฏิบัติงาน (On The Job 
Training) โดยมีหลักสูตรหลัก ดังนี้

บริษัทฯ ร่วมเป็น 1 ใน 6 โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ดําเนินการจัดทํารายงานการบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง 
ในโรงงาน (Safety Report Guideline)  
พร้อมจัดทําคู่มือการจัดการความปลอดภัย 
โดยเริ่มใช้ในโรงงานผลิตโพรพิลีน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สุขภาพฟรีให้กับพนักงานในม้ือกลางวัน เช่น ผักปลอดสารพิษ
และน้ําพริก สนับสนุนให้จัดอาหารว่างระหว่างการประชุม
เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น ผลไม้ เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เป็นต้น 
รวมทั้ง สนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ออกกําลังกายแก่
พนักงานทั้งในช่วงพักระหว่างปฏิบัติงานหรือนอกเวลางาน
โครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต 
(Process Safety)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ขั้นรุนแรง 
ในกระบวนการผลิตจะนํามาซ่ึงความเสียหายเป็นวงกว้าง 
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม และมีแนวโน้มท่ีจะกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจน 
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ บริษัทฯ จึงบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมี 
แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ขั้นรุนแรง 
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น การรั่วไหลของน้ํามันและ
สารเคมี การเกิดไฟไหม้ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
มีความปลอดภัย ตลอดจนธุรกิจขององค์กรยังสามารถ
ดําเนินต่อไปได้อย่างราบร่ืน โดยประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ 
ที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management 
System) และระบบการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลิต  
(Process Safety Management: PSM) นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังมีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
รายโรงงานทุกปีตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 และ 
ทุก 5 ปี ตามกฎหมายหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน 
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตร่วมกับบริษัท 
ในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินงานตามระบบการบริหารกระบวนการ
ด้านความปลอดภัยอยา่งสมํ่าเสมอ โดยได้กาํหนดลาํดับความ
สาํคัญด้านความปลอดภัยของเครือ่งจกัร/อุปกรณท์ีใ่ชง้านอยู ่ 
เป็นเกณฑ์ในการกําหนดความเร่งด่วนของงานซ่อมบํารุง  
โดยเฉพาะเครือ่งจักร/อุปกรณท์ีเ่กีย่วกบัเรือ่งความปลอดภัย
ตอ่คน เชน่ อุปกรณป้์องกนัไม่ใหค้นเขา้สมัผสัเครือ่งจักรหรอื

อุปกรณร์ะบายความดันฉกุเฉนิ เป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณป์ระเภทนี้ 
ต้องมีการตรวจสอบสภาพการทํางานตามระยะเวลาที่ 
กําหนด (Time Base Preventive Maintenance) และหาก
เครือ่งจักร/อุปกรณผ์ดิปกต ิตอ้งได้รบัการซ่อมบาํรงุกอ่นและ
โดยทันที (First Priority for Corrective Maintenance) 
ซ่ึงช่วยให้หน่วยงานซ่อมบํารุงมีการวางแผนงานและ 
บริหารจัดการในงานซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังดูแลเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อม 
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เพ่ือลดการหยุดการผลิตอย่าง 
กะทันหัน (Unplanned Shutdown) ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
ความเสียหายของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานควบคุมการผลิต 
ถึงรายละเอียด หน้าที่การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ และการ
ดูแลบาํรงุรกัษาเบือ้งตน้ของเครือ่งจกัร/อุปกรณแ์ตล่ะประเภท 
ตามแนวทาง Total Productivity Management หรือ  
TPM ซ่ึงมุ่งเน้นให้พนักงานบํารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานด้วยตนเอง ถือเป็นการปลูกฝัง 
ความเป็นเจ้าของและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับพนักงาน 
ควบคุมการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายในการจัด 
อบรมด้านการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)  
ให้ครอบคลุมทุกโรงงานภายในปี 2559

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

การจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นโครงการนําร่องในการจัดทํารายงาน  
PRTR ซ่ึงเป็นโครงการภาคสมัครใจทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ Japan International  
Cooperation Agency (JICA) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ร่วมจัด
ทําโครงการ เป็นการจัดทํารายงานข้อมูลสถานประกอบการ 
ปริมาณการปลดปล่อย เคลื่อนย้ายมลสาร/ของเสียสู่อากาศ
ดิน น้ํา ในพ้ืนที่นําร่องจังหวัดระยอง โดยได้เริ่มดําเนิน 
โครงการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา การดําเนินโครงการ 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยประสานความร่วมมือ 
กับกลุ่ม ปตท. ซ่ึงในปี 2559 บริษัทฯ ได้รายงานผล PRTR  
ของโรงงานกลุ่ม ปิ โตรเลียมและกลุ่ม ปิ โตรเคมี 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และได้เดินหน้าปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี มลสาร
ต่างๆ ภายในโรงงาน ส่งเสริมให้มีมาตรการใช้สารเคมี
อย่างมีประสิทธิภาพ หาแนวทางป้องกันและลดการสูญเสีย 
วัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการผลิต ตลอดจนการ 
ดําเนินการมาตรการ/โครงการการลดการปลดปล่อยมลพิษ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนการใช้ 
เชื้อเพลิงสะอาด การหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่โครงการ  
3Rs หรือโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีจุดระบาย 

การตรวจวัดการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitive Sources) โดยเครื่องมือ 
แบบพกพา ร่วมกับคณะทำางานจังหวัดระยอง
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ปลดปล่อยมลสาร ดําเนินการจัดทําให้เป็นระบบปิด Close  
System และสามารถลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
ผลิตได้อีกด้วย
การลดการระบายก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน นับเป็นปัญหา
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีความ
มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการใช้พลังงานในระดับ Top Quartile ภายในปี 2563 
โดยบริษัทฯ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มไปกบัการลดปรมิาณ
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกออกสูส่ิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ใหค้วาม
สาํคัญกบัการบรหิารจัดการด้านพลงังาน การอนรุกัษพ์ลงังาน 
รวมท้ังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสงูสดุ สนองตอ่นโยบายการอนรุกัษแ์ละประหยดั
พลังงานของภาครัฐ ที่จะทําให้ลดต้นทุนการผลิตและเกิด
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนและมลสารทางอากาศด้วย โดยใช้หลักการ
การมีสว่นรว่มของพนกังานทกุคน นอกจากจะมีการปรบัปรงุ 
และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีการ 
ดําเนนิการโดยการเพ่ิมสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลิงกา๊ซธรรมชาต ิ
เพ่ือทดแทนน้ํามันเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิต การนํา 
ซอฟต์์แวร์มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
ของการใช้พลังงาน ตลอดจนการปรับปรุงภายในเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ทําให้การใช้พลังงาน 
ลดลงทั้งเชื้อเพลิง ไฟฟ้า และไอน้ํา ส่งผลให้ประหยัดการใช้ 
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน้ําในภาพรวมของบริษัทฯ  
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม
การสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
(Protection strip)
การสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี เพ่ือเป็นแนวป้องกันระหว่างเขตประกอบการฯ  
กับชุมชน โครงการ Protection strip เริ่มต้นในปี 2554 และ 
ดําเนินการตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั ได้ดําเนนิการปลกูตน้ไม้ 

แล้วทั้งหมดจํานวน 419,120 ต้น รวมถึงมีแผนดูแลบํารุง 
รักษาต้นไม้อย่างสม่ําเสมอในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการ 
ปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการฯ ต่อจากแนวเดิมซึ่งได้ปลูก 
ต้นไม้เพิ่มเติม 84 ไร่ จํานวน 101,120 ต้น โดยมีพื้นที่รวม 
732 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สามารถ 
ดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นจํานวน  
910 ตัน คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได ้
ทั้งหมดประมาณ 3,700 ตันต่อปี หากเทียบกับปี 2558  
สามารถดูดซับได้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 32 ทําให้ช่วยลด
ผลกระทบทางด้านอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงต่อชุมชน 
โดยรอบเขตประกอบการฯ รวมทั้งการเพ่ิมทัศนียภาพ 
ตามแบบป่าธรรมชาติอีกด้วย
การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเขตประกอ
บการฯ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเขตประ
กอบการฯ โดยมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
การผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทําบัญชีปริมาณการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Emission Inventory) ของ
แต่ละโรงงานในเขตประกอบการฯ เพ่ือการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบ มีการควบคุมการรั่วระเหยจากอุปกรณ์  
(Fugitive Sources) โดยได้ดําเนนิการประเมินและจัดทาํบญัช ี
รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่เขตผลิตและทําการตรวจวัด  
ตามแผนการตรวจวัดของแต่ละโรงงาน
บริษัทฯ มีการดําเนินการตรวจวัดการรั่วซึมของอุปกรณ์ 
ต่างๆ ในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น  
เครือ่งมือตรวจวดัแบบอัตโนมัต ิ(On-line Monitoring) กล้อง 
ตรวจจับ (VOCs Camera) เครื่องตรวจวัดสาร VOCs ชนิด 
พกพา (Portable) ทําการตรวจวัดในพื้นที่และชุมชนเพื่อเป็น 
การเฝ้าระวัง ที่ผ่านมาได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อลด 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพ้ืนที่โรงงาน ถึงแม้ว่า 
การตรวจวัดในพื้นที่จะต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่น โรงงาน 
เอทธิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ มีการติดตั้งระบบดูดซับ 

ปี 2559 บริษัทฯ ดําเนินการปลูกต้นไม้รอบเขต
ประกอบการฯ เพิ่มเติม 84 ไร่ รวมเป็นพื้นที่รวม 
732 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณ 3,700 ตันต่อปี

แผนผังและแนวต้นไม้ Protection Strip โครงการการปลูกสร้างป่าเพิ่มเติม 
ปี 2559 

EHIA เขตประกอบการฯ 5.695 ไร่ ตอ้งจัดให้มีพืน้ที่สีเขยีว 
และแนวกันชนไม่น้อยกว่า 692.42 ไร่ หรือ 12.16%

Grand Total
Zone 1,2,3 166

Zone 4 557

Total 723 (12.69%)

ป� 2559 (ปลูกเพ่ิม) 84
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ด้วยถ่านกัมมันต์บริเวณถังเก็บสารเคมีและบริเวณระบบ 
บําบัดนํ้าเสียเบื้องต้น โครงการติดตั้งระบบเก็บตัวอย่าง 
จากกระบวนการผลิตเป็นระบบปิดจํานวน 22 จุด เพ่ือลด  
VOCs Emission ที่อาจรั่วซึมออกสู่บรรยากาศขณะเก็บ 
ตัวอย่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนงานปรับปรุงใน 
อนาคต ได้แก่ ดําเนินการติดตั้งวาล์วควบคุมการระบาย 
(Breather Valve) และเปลี่ยนช่องระบายอากาศ (Free 
Vent) เป็น Breather Valve ที่ถังเก็บสารเคมี เพื่อควบคุม
ความดันของระบบช่องระบายก๊าซ (Gas Vent System) 
และติดตั้งระบบควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit) 
ที่โรงงานผลิตเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และโรงงานผลิต
เอทิลีน เพ่ือควบคุมและลดการระบาย VOCs โดยคาดว่า
จะสามารถติดตั้งและใช้งานระบบได้ภายในปี 2560 ซ่ึงจะ 
ส่งผลให้้ลดการระบายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้กว่า  
60 ตันต่อปี

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนโรงงาน 
สิง่แวดล้อม จึงได้ใหค้วามสาํคัญในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม 
โดยใสใ่จคํานงึถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้กบัชมุชน
อย่างจริงจังผ่านเวทีคณะกรรมการท่ีมีผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประธาน (War room) และการลงพ้ืนที่ของผู้บริหารเพื่อเยี่ยม

เยอืนพบปะชมุชนอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือทําการพูดคุย
รับทราบปัญหาและขอ้กงัวลใจอยา่งใกลช้ดิ มีระบบการบรหิาร 
จัดการข้อร้องเรียนและมีการสร้างระบบการบริหารจัดการ 
สิง่แวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
เขตประกอบการฯ ผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
โครงการ และพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง (คพอ.) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA 
Monitoring Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนภาค
ประชาชน ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการจะใหข้อ้เสนอแนะและเขา้ตรวจสอบการดําเนิน 
โครงการและกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีเขตประกอบการฯ เพ่ือให้
เกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมและลดผลกระทบจากการ 
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชน ราชการ และโรงงาน ควบคุม 
แหล่งกําเนิดมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญคณะตัวแทนภาคประชาชนและ 
หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ ผ่านโครงการ  
Open House เพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน ประชาชน  
นักศึกษา และหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอย่าง 
ใกล้ชิดและได้เห็นภาพการทํางาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือความเข้าใจและคลาย
ความกังวลใจ
บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวัง  
ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม และการประชาสมัพันธ ์
การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก 6 สถานี  
ในพ้ืนท่ีชุมชน (แบบต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง) ให้ประชาชน ชุมชน  
และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้ทราบผ่านช่องทาง
ระบบแสดงผล TV-Display ที่ติดตั้งระบบการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งหมด 11 จุด ครอบคลุม
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเขตประกอบการฯ ประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีต้องการ ทราบผลการ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศสามารถอ่านผลได้ตลอดเวลา  
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ 
ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี 
กับโรงงานในเขตประกอบการฯ และสร้างความม่ันใจได้ว่า  
บริษัทฯ มีการควบคุมกํากับดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชน มุ่งม่ันพัฒนาการ 
ดําเนินงานภาคอุตสาหกรรมให้เป็นกระบวนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนชาวระยองได้อย่างมี 
ความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมยกระดับมาตรฐาน 
โรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําบัญชีปริมาณ 
การระบาย VOCs และการตรวจวัดการรั่วซึม 
ของอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ สามารถลดการ 
ระบาย VOCs ได้กว่า 60 ตันต่อปี

การตรวจวัดการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitive Sources) โดยกล้องตรวจจับ  
(VOCs Camera) 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการบริหารจัดการ  
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ การควบคุมการปลดปล่อย 
กา๊ซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
และฝุ่นละออง (TSP) จากข้อมูลสถิติในแต่ละปีพบว่า 
ตั้งแต่ปี 2555-2559 ทั้ง 3 ค่า มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ 
ผ่านมาอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงและ 
ติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่สะอาดและการลงทุนโครงการ  
TGTU และโครงการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ 
ธรรมชาติ (CHP) ทําให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองอย่างมีนัยสําคัญ  
ซ่ึงในปี 2559 สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจน 

ออกไซด์ได้กว่า 860 ตัน เมื่อเทียบกับตัวเลขการปลดปล่อย 
ก่อนการปรับปรุงในปี 2557

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial 
Zone)
จากแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเป็นเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Zone: EIZ)  
บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาให้เกิดความสมดุล 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น 
ตัวขับเคล่ือนที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยตาม 
กรอบการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco- 

ค�ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั�วโมง

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศจากการเผาไหม�เชื้อเพลิงของไออาร�พีซี และกราฟแสดง
การลดลงของก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (S0

2
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กราฟแสดงตัวแทนสถานีตรวจอากาศ ในพื้นที่ชุมชน

วัดปลวกเกตุ

ว�ทยาลัยเทคโนฯ IRPC

บ�านพักพนักงาน IRPC

รพ.สต. บ�านก�นหนอง

อบต.บ�านแลง

ปรับเปลี่ยนใช�เชื้อเพลิงก�าชผสม 4 ล�านบาท ลดการใช�น�ำมันเตาลงเฉลี่ยป�ละ 68,000 ตันต�อป�

แผนที่แสดงที่ตั้ง TV-Display ในพื้นที่โดยรอบเขตประกอบการฯ

ที่มา: ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัล QCC Thailand Quality Prize

Industrial Town) ซ่ึงหมายถึงเมืองที่มีการเจริญเติบโต
โดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลัก และ 
มีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคมและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมในระดับต่ํา นับว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจนได้รับการรับรอง
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพ่ิมอีก 
11 โรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงาน 
แปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว โรงงานแปรสภาพ 
คอมบายด์แก๊สออยล์ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 
ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง  
โรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิโพลิโพรพิลนี โรงกรองน้าํบา้นค่าย  
โรงงานทําเคมีภัณฑ์เบนซีน โทลูอีน ไซลีน โรงงานผลิต 
เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน และโรงงานผลิตสารเคมีโพลิออล 
คอมพาวด์ และได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เทียบเท่าอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 (GI 4)
รางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ได้ดําเนนิการโดยมุ่งเนน้ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
การใส่ใจคุณภาพ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนา 
สู่ความยั่งยืนในทุกมิติเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ 
เติบโตของบริษัทฯ และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า/คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน  
ชมุชน และสงัคม ดังจะเหน็ได้จากรางวลัในด้านตา่งๆ ทีไ่ด้รบั 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา 
และปรบัปรงุระบบการจัดการทกุๆ ด้านใหมี้ประสทิธภิาพสงูสดุ 
โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม รวมหลายรางวลั อาทิ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการเพิ่มผลผลิต (Prime 
Minister’s Industry Award: Productivity)

จากการดําเนนิงานด้านคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตมาอยา่ง
ต่อเนื่องจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยคํานึงถึง 
การใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่าและเกดิประโยชนส์งูสดุในการผลิต 
ทาํใหโ้รงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (โรงกลัน่น้าํมัน 1)  
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการเพ่ิมผลผลิตจาก 
กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรบัมอบ 
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

รางวัล TPM Excellence Award

บริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการโครงการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน 
มีสว่นรว่ม (Total Productive Maintenance & Management: 
TPM) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด 3 ด้าน คือ Zero Accident, 
Zero Machine Breakdown และ Zero Defect โดยการ 
นําร่องในพ้ืนที่ของฝ่ายโรงกล่ัน ฝ่ายน้ํามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน  

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการเพิ่มผลผลิต (Prime Minister’s Industry 
Award: Productivity)

สายงานปฏิบัติการการกลั่น และส่วนปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม  
ฝ่ายแท็งค์ฟาร์ม ตั้งแต่ปลายปี 2554 ภายใต้การบริหาร 
จัดการได้ครบถ้วนทั้ง 8 เสาหลัก จากการดําเนินงานที่บรรล ุ
ตามเป้าหมายและมีผลการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์  
ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TPM Excellence, Category A 
จากสถาบนั JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

รางวัลกิจกรรม QCC

บริษัทฯ ดําเนินสนับสนุนกิจกรรม QCC (Quality Control 
Circle) มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 20 ปี กิจกรรม
ดังกล่าวดําเนินงานโดยพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ 
มีการแข่งขันภายในเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการดําเนิน 
กิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการส่งกลุ่มพนักงานที่มีผลงาน 
โดดเด่นเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศและสากล  
ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกิจกรรม QCC Thailand  
Quality Prize ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้
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1.	 รางวัล	Diamond	Award	ประเภท	Task	Achieving	
QCC	Prize	จากโรงงาน	Olefin

2.	 รางวัล	Golden	Award	ประเภท	Manufacturing	QCC	
Prize	จากโรงกลั่นน้ํามัน	2	รางวัล

3.	 รางวัล	Golden	Award	ประเภท	Support	QCC	Prize	
จากศูนย์ห้องวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ

4.	 รางวัล	Silver	Award	ประเภท	Junior	Manufacturing	
QCC	Prize	จากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	SAN

5.	 รางวัล	Silver	Award	ประเภท	Manufacturing	QCC	
Prize	จากหน่วยงานบรรจุผลิตภัณฑ์

6.	 รางวัลระดับ	Gold	จากงาน	International	Quality	and	
Productivity	Convention	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	โดย
โรงกลั่นน้ํามัน

รางวัล Responsible Care Code of Management 
Practices Self-Assessment on Website

บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลความร่วมมือในการประเมินระดับการ
สัมฤทธิ์ผลตามข้อกําหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ	 The	
Responsible	Care	Code	of	Management	Practices	
Self-Assessment	on	Website	 เมื่อวันที่	 25	กุมภาพันธ์	
2559	ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวลัเจ้าหนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานดีเด่นและสถาน 
ประกอบกจิการต้นแบบดเีดน่ ระดบัประเทศประจําปี 2559

บริษัทฯ	 รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ดีเด่นและสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น	(ระดับประเทศ)	 

รางวัล SSHE Awards

ประจําปี	2559	ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน 
แห่งชาติ	 ครั้งที่	 30	 ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค	 บางนา	 เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 2559	 และวันที่	 
2	กรกฎาคม	2559

Zero Accident Campaign 2016

บริษัทฯ	 เข้ารับรางวัล	 Zero	 Accident	 Campaign	 2016	 
จากคลังน้ํามันอยุธยา	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 
พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	เป็นผู้มอบ	เมื่อวันที่	31	สงิหาคม	2559

รางวัล SSHE Awards

บริษัทฯ	 รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ดีเด่น	 ประจําปี	 2559	 และรางวัลสถานประกอบกิจการ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานระดับประเทศ	ประจําปี	2559

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) 

บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ECO	 
FACTORY	 ทั้งสิ้น	 11	 โรงงาน	 โดยได้รับมอบรางวัลจาก	 
ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม	 
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 เมื่อวันที่	
3	ตุลาคม	2559
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โดยมีสาํนกับรหิารความยัง่ยนื	ทาํหนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการ
กลยทุธค์วามยัง่ยนืขององค์กร	ซ่ึงครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	 
สิง่แวดลอ้ม	และบรรษทัภิบาล	โดยมีคณะกรรมการการดําเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	 กลุ่มไออาร์พีซี	 ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	 พิจารณากล่ันกรองให้ความ
เห็นแผนงานการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 เพื่อขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ	 กํากับดูแล	
ติดตาม	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์	 เพ่ือ
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์	 
“บริษัทปิโตรเคมีชั้นนําของเอเชีย	ภายในปี	2563”

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสําคัญและเน้นย้ําการดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดย
ได้มีกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญต่อความยั่งยืน	 
(Materiality	 Assessment)	 ครอบคลุมประเด็นที่ส่งผล 
กระทบสําคัญต่อบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ในปี	2559	ประเด็นสาํคัญตอ่การดาํเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืของ	
ไออาร์พีซี	ประกอบไปด้วย	

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ	 ส่งเสริม
ความปลอดภัยในทุกขั้นตอน	 ทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	 และความปลอดภัย 
ในการขนสง่	ผา่นการดําเนนิงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสูงเพ่ือไปสู่เป้าหมายในการเป็นสถานประกอบการที่มี 
ความปลอดภัย	ปราศจากอุบตัเิหตจุากการทาํงาน	(Goal	Zero) 
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนมีวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้งองค์กร

• ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต  
บริษัทฯ	 บริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
อย่างเคร่งครัด	 โดยมีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติการณ์ขั้นรุนแรงที่เกิดจากกระบวนการผลิต	 เช่น	 การ
รัว่ไหลของน้าํมันและสารเคมี	การเกดิไฟไหม้	เป็นตน้	เพ่ือให ้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความปลอดภัย	 ตลอดจนธุรกิจของ
องค์กรยังสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น	โดยประยุกต์
ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	 (Operational	 Excellence	
Management	 System)	 และระบบการบริหารกระบวนการ
ด้านความปลอดภัย	 (Process	 Safety	 Management:	
PSM)	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยรายโรงงานทุกปีตามมาตรฐาน	 TIS/
OHSAS	 18001	 และทุก	 5	 ปี	 ตามกฎหมายหรือเม่ือมี 
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลติ	นอกจากนี	้ยงัได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากล

• การพัฒนาบุคลากร	 บริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานในทุกระดับและทุกสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง	 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้เตรียม 
รับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกิจ

• การรักษาบุคลากร	 บริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาและรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรด้วยการให้ความ
สําคัญต่อการส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อบริษัทฯ	
ตลอดจนมุ่งเป็นองค์กรที่น่าอยู่	 และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรผ่านการดําเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม	 โดย 
มุ่งหวังให้พนักงานเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างมีความสุข

ไออาร์พีซี มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง 
การเติบโตทางธุรกิจ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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• ผลกระทบต่อชุมชน	 บริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ที่จะ
ดําเนินโครงการต่างๆ	 บนหลักการสร้างความไว้วางใจและ 
เชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสีย	 (Social	 License	 &	 Trust)	 
โดยจัดทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 
และสุขภาพ	 พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 สามารถดําเนินธุรกิจได้ 
อย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ

• การพัฒนาสังคม	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันดําเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	 
อย่างตอ่เนือ่ง	โดยมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพชวีติ	การศกึษา	 
การสง่เสรมิสขุภาพอนามัย	และการอนรุกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ 
ของชุมชน	 โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดในการสร้างคุณค่าร่วม 
และเติบโตไปพร้อมกันกับสังคมไทย	 ตลอดจนได้รับการ 
ยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• มลพิษทางอากาศ	 บริษัทฯ	 บริหารจัดการมลพิษทาง 
อากาศเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของชุมชน	โดยบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
กระบวนการผลิตและพัฒนาแผนการดําเนินงานเพ่ือลด 
ปรมิาณการปลอ่ยมลพิษทางอากาศอยา่งตอ่เนือ่ง	และมีการ 
เฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือลดข้อร้องเรียน 
อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ

• ของเสีย บริษัทฯ	มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการของเสีย 
ใหมี้ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม	 
โดยมีเป้าหมายของการบรหิารจัดการของเสยีในการลดปรมิาณ
การฝังกลบของเสียอันตรายให้เป็นศูนย์ภายในปี	2563

• น้ําเสีย	 บริษัทฯ	 ใช้วิธีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยออก 
สู่สิ่งแวดล้อมด้วยระบบตะกอนเร่ง	 (Activated	 Sludge)	 
และระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้เยื่อเมมเบรน	Ultra	Filtration	 
ซ่ึงช่วยควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นขั้นต่ํา

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	บริษัทฯ ตระหนัก
ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาใน 
ระดับโลกทีทุ่กฝา่ยตอ้งใหค้วามรว่มมือเพ่ือลดการปลดปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกอยา่งเตม็ที	่โดยบรษิทัฯ	ได้บรหิารจัดการการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ํา
และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

• ทรัพยากรน้ํา บริษัทฯ	 บริหารจัดการน้ําเชิงรุกเพ่ือ 
จัดสรรน้ําใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยดําเนนิงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ทีมี่พ้ืนทีป่ฏิบตักิาร 
อยู่ในจังหวัดระยอง	 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการ 
ขาดแคลนน้ํา	 ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือจัดทํามาตรการการใช้น้ําที่เหมาะสมและสามารถรองรับ 
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ 
การบริหารจัดการการขนส่งขององค์กร	 ตลอดจนพัฒนา 
การดําเนินงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อให้สามารถ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการความเสี่ยง	บริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นระบบ	 สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล	 เพ่ือให้สามารถควบคุม 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ	
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้	 ตลอดจนป้องกันและ 
บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินธุรกิจ
อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียจากโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทฯ	 ให้ความ
สําคัญในการสร้างความเชื่อม่ันแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพ
สินค้าและบริการ	 และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และชื่อเสียงขององค์กรภายใต้สภาวะ 
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	 อีกทั้งเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วย 
สนับสนุนให้บริษัทฯ	สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างยั่งยืน

• นวตักรรมและผลติภณัฑ์ชนดิพเิศษ	บรษิทัฯ	มุ่งม่ันวจิยั 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย	 และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 
พร้อมทั้งช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถตอบสนองต่อสภาพ 
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	

• การบรหิารจัดการคูค่า้	บรษิทัฯ	มุ่งม่ันในการดาํเนนิการ
จัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส	 โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเท่าเทียม	
ถูกต้อง	ชัดเจน	ครบถ้วน	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	และการ
ดําเนินงานของคู่ค้านั้นต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
คู่ค้า	(IRPC	Supplier	Code	of	Conduct)	ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นด้านจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ	 สิทธิมนุษยชน	 
สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การกาํกบัดแูลกจิการทีดี่	บรษิทัฯ	มีแนวทางการกํากบั
ดูแลกิจการท่ีดี	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้กําหนด 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้คณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

• การต่อต้านการทุจริต	 บริษัทฯ	 ยึดม่ันในการต่อต้าน 
การทุจริต	 โดยได้จัดโครงสร้างองค์กร	 กําหนดอํานาจการ
อนุมัติและดําเนินการโดยยึดการสร้างสมดุลของอํานาจ 
ตรวจสอบ	 และมีแนวทางการป้องกันและจัดการต่อ
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เหตุการณ์ทุจริตและความขัดแย้งของผลประโยชน์	 เพ่ือ
ให้เกิดความโปร่งใส	 อีกท้ังยังป้องกันการเกิดการทุจริต
ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 
รวมทั้งมีกลไกการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

• จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ	บรษิทัฯ	ยดึม่ันในการ
ดาํเนนิธรุกจิตามหลักจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิทีดี่	โปรง่ใส	
ตรวจสอบได้	 ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่างสมดุล	 เพราะตระหนักดีว่าการดําเนินธุรกิจอย่างมี
จรยิธรรมจะนาํไปสูค่วามเชือ่ม่ันตอ่องค์กร	ซ่ึงจะทาํใหบ้รษิทัฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

• สิทธิแรงงาน	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิใน 
การรวมกลุ่มผ่าน	 7	 สหภาพแรงงาน	 และจัดฝึกอบรมใน 
ด้านกฎหมายแรงงาน	 ระเบียบและแนวปฏิบัติของพนักงาน
ให้กับพนักงานและสหภาพแรงงานทุกกลุ่ม

• สิทธิมนุษยชน	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกระดับเคารพในสิทธิมนุษยชน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วย 
สาเหตุอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	การศึกษา	
สถานภาพ	 รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	 และ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

โดยรายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสําคัญต่อ
ความยั่งยืนและผลการดําเนินงานได้เปิดเผยในรายงาน 
ความยั่งยืน	 (Corporate	 Sustainability	 Report)	 ประจํา
ปี	2559

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Materiality Assessment) ประจำาปี 2559
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 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
  และกระบวนการผลิต
 3. การพัฒนาบุคลากร
 4. การรักษาบุคลากร 
 5. ผลกระทบต่อชุมชน
 6. การพัฒนาสังคม
 7. มลพิษทางอากาศ 
 8. ของเสีย 
 9. น้ำาเสีย
 10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 11. ทรัพยากรน้ำา
 12. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 13. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 14. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 15. นวัตกรรม
 16. การบริหารจัดการคู่ค้า
 17. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 18. การต่อต้านการทุจริต 
 19. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
 20. สิทธิแรงงาน 
 21. สิทธิมนุษยชน
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บริษัทฯ	 ได้นําประเด็นสําคัญดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงด้าน
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 (Environmental	
Social	and	Governance:	ESG	Enhancement)	ตลอดจน 
นําประเด็นที่สําคัญมาเป็นกรอบในการกําหนดเนื้อหาใน
รายงานความยัง่ยนื	เพ่ือเปิดเผยใหผู้มี้สว่นได้เสยีรบัทราบการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ	อย่างโปร่งใส	
รายงานความยั่งยืนประจําปี	2559	ได้จัดทําโดยใช้หลักการ 
รายงานตาม	Sustainability	Reporting	Guidelines	Version	4	
(G4):	Oil	and	Gas	Sector	Disclosure	ของ	Global	Reporting 
Initiative	(GRI)	ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัทาํรายงานความยัง่ยนื
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	โดยกําหนดให้มีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาสอดคล้องกับทางเลือกแบบหลัก	(Core	Option)	
โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจําปี	2559	
(Sustainability	Report	Award	2016)	ระดับดีเด่น	จากโครงการ
ประกาศรางวลัรายงานความยัง่ยนื	ซ่ึงเป็นโครงการความรว่มมือ 
ของ	 CSR	Club	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน์	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับรางวัลดังกล่าว 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	4
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ดําเนินการผลิตให้เกิดดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โดยการให้แต่ละโรงงานมีระบบการบริหารจัดการเชิงนิเวศ
ที่ดีตามกรอบแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Factory)	
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็น
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Eco	 Industrial	
Zone)	 ตามกรอบการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)

ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีโรงงานที่ได้รับการรับรองการเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมเติมอีก	 11	 โรงงาน	
ได้แก่	 โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว	 โรงงาน 
แปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลสูง	 โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน	 โรงงานผลิต
อะเซทิลีนแบล็ค	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์	
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน	 โรงกรองน้ํา 
บ้านค่าย	 โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์	 เบนซีน	 โทลูอีน	 ไซลีน	 
โรงงานผลิตโพลิสไตรีน	 และโรงงานผลิตสารเคมีโพลิออล
คอมพาวด์	 รวมกับโรงงานที่ได้รับการรับรองไปแล้วใน
ปี	 2558	 ท่ีผ่านมา	 คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น	 15	 โรงงาน	 
โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองการเป็นโรงงาน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบทุกโรงงานภายในปี	2560

ในปี 2559 ไออาร์พีซี ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI 
Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas 
Refining and Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ซึ่งเป็นการรับรองว่า ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาของโลก 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ด้าน



215รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ	 คํานึงถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในองค์กร	การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับ
พนักงานทุกคน	 โดยในปี	 2559	 สํานักบริหารความยั่งยืน
ได้ดําเนินการสื่อความเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ	 
ในการนําหลักการบริหารความยั่งยืนไปผนวกเข้ากับการ	 
ดําเนินงานและนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
โดยใช้รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน	 
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงาน	 นอกจากนี้	 สํานักบริหารความยั่งยืน 
ยังได้ดําเนินการสื่อความเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการ
อบรมหลักสูตรการเรียนรู้	 IRPC	 Cubic	 Academy	 โดย
มีพนักงานไออาร์พีซี	 และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ 

เข้าร่วมอบรม	 ตลอดจนได้พัฒนาหลักสูตรสร้างความเข้าใจ
ด้านการบริหารงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบ	E-Learning	เพื่อ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนแก่พนักงาน 
ทุกระดับ	 โดยสํานักบริหารความยั่งยืนตั้งเป้าหมายใน 
การสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนแก่พนักงานกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบทั่วทั้งองค์กรภายในปี	2563

ในด้านการขยายโครงการที่มีการขยายกําลังการผลิต
และโครงการใหม่	 บริษัทฯ	 ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้เสียผ่านการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	 ตลอดจนมีการสํารวจความพึงพอใจของชุมชน 
เป็นประจําทุกปีและได้นําเสียงสะท้อนที่ได้รับมาพัฒนา 
ศักยภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ลงนาม “บันทึกข�อตกลงความร�วมมือสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพว�ชาช�พอาช�วศึกษา (Competitive Workforce)” 
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กุมภาพันธ�
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รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทรางวัล Outstanding Award
จากนิตยสาร Business+
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รางวัล Golden Peacock Global Awards for Corporate Social Responsibility 2015

จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
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ลงนามเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อเป�นการขยายตลาด Slack Wax ในตลาดประเทศอเมร�กาและยุโรป
โดยได�ทำการต�อสัญญาซ�่งมีมูลค�าสัญญากว�า 120 ล�านบาท

03-2
รางวัลการบร�หารสู�ความเป�นเลิศ หร�อ Thailand Quality Class (TQC) ประจำป� 2558

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน ไออาร�พีซ� ผ�านเกณฑ�การพิจารณาให�ได�รับรางวัลการบร�หารสู�ความเป�นเลิศ 
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ สถาบันเคร�อข�ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

03-3
รางวัล TPM Excellence Award 2015, Category A เป�นรางวัลที่มอบให�แก�องค�กรทั่วโลก

ที่ประสบความสำเร็จในการใช�ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค�กรโดยรวม
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เป�ดงาน EVEREST “Together We Can” “ร�วมกัน….เราทำได�”

เพื่อประกาศเป�าหมายของโครงการ EVEREST และสร�างแรงบันดาลใจแก�พนักงาน 
ให�พร�อมร�วมเป�นพลังขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานอย�างเต็มศักยภาพและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน
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รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2016”
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)

จากโครงการ Athena-Achieving Pricing Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย (TMA) 
ร�วมกับศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย

(Software Park Thailand) และว�ทยาลัยนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� (CITU)
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จากโครงการ ลำไทรโยงโมเดล (Lam Sai Yong Model: Water Management Project “Sustainable Drought Solving”)

จาก Enterprise Asia
06-5

รับมอบใบรับรองการจัดประชุมสีเข�ยวในรูปแบบการประหยัดพลังงาน รักษ�โลก (Green meetings) ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 4 
และรับมอบใบรับรองฉลากลดคาร�บอนผลิตภัณฑ� เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP: Polypropylene) และเม็ดพลาสติกโพลิสไตร�น 

(PS: Polystyrene) จากองค�กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน (TBCSD)
06-6

รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด�น ด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน
(สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น) ระดับประเทศ ประจำป� 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

รางวัล สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น ระดับเพชร ของคลังน�ำมันชุมพร ติดต�อกันเป�นป�ท่ี 3
รางวัล สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น ระดับทอง ของคลังน�ำมันอยุธยา ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 4

รางวัล สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น ระดับทอง ของคลังน�ำมันพระประแดงและแม�กลอง ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 3

กรกฎาคม
07-1

เร�ม่ดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย� (Commercial Operation Date: COD) โครงการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�สะอาด
(Upstream Project for Hygiene and Value Added Products หร�อ โครงการ UHV) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2559

07-2
บร�ษัทฯ ได�ร�วมมือกับมูลนิธ�ขาเทียมในสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน�วยทำขาเทียม

ให�กับผู�พิการในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดใกล�เคียง กว�า 220 ราย เพ่ือร�วมเทิดพระเกียรติในวโรกาส
การจัดงานฉลองสิร�ราชสมบัติครบ 70 ป� และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิต์ิพระบรมราช�นีนาถ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธ�มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
07-3

คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)
รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed Companies 2015/2016” กลุ�มทรัพยากร

จากสมาคมนักว�เคราะห�การลงทุน (IAA: Investment Analysts Association)
07-4

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประจำป� 2559 (The Prime Minister's Industry Award 2016) จำนวน 2 รางวัล
ได�แก� โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซ�ดิว (ADU1, NTU) ได�รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประเภทการเพ่ิมผลผลิต 
และโรงงานบีทีเอ็กซ� (BTX) ได�รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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ต�อสิ่งแวดล�อม และถูกต�องตามข�อกำหนดของกฎหมาย
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(Global Compact Network Thailand Association) เพื่อขับเคล่ือนส�งเสร�มให�ภาคธุรกิจของไทย
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รวมทั�งทำหน�าที่เป�นสะพานเช�่อมโยงกับสหประชาชาติในการดำเนินกิจกรรมต�างๆ ตามข�อบังคับของสหประชาชาติ
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(สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น) ระดับประเทศ ประจำป� 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

รางวัล สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น ระดับเพชร ของคลังน�ำมันชุมพร ติดต�อกันเป�นป�ท่ี 3
รางวัล สปก.คปอ. ต�นแบบดีเด�น ระดับทอง ของคลังน�ำมันอยุธยา ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 4
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กรกฎาคม
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เร�ม่ดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย� (Commercial Operation Date: COD) โครงการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�สะอาด
(Upstream Project for Hygiene and Value Added Products หร�อ โครงการ UHV) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2559
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บร�ษัทฯ ได�ร�วมมือกับมูลนิธ�ขาเทียมในสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน�วยทำขาเทียม

ให�กับผู�พิการในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดใกล�เคียง กว�า 220 ราย เพ่ือร�วมเทิดพระเกียรติในวโรกาส
การจัดงานฉลองสิร�ราชสมบัติครบ 70 ป� และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิต์ิพระบรมราช�นีนาถ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธ�มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
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คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)
รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed Companies 2015/2016” กลุ�มทรัพยากร

จากสมาคมนักว�เคราะห�การลงทุน (IAA: Investment Analysts Association)
07-4

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประจำป� 2559 (The Prime Minister's Industry Award 2016) จำนวน 2 รางวัล
ได�แก� โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซ�ดิว (ADU1, NTU) ได�รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประเภทการเพ่ิมผลผลิต 
และโรงงานบีทีเอ็กซ� (BTX) ได�รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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09-2

09-4

09-5

09-3

08-2

10-2

08-3

10-1

สิงหาคม
08-1

บร�ษัทฯ รับโอนกิจการทั�งหมดจากบร�ษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซ�่งบร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 99
เพื่อจัดโครงสร�างการบร�หารภายในและลดต�นทุนการดำเนินงาน

08-2
รับมอบโล�ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการนำร�อง ภายใต�โครงการ “จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป�นเลิศ (Best Practice)

เพื่อ green supply chain ของอุตสาหกรรมเป�าหมายเพื่อการส�งออก”
08-3

รับมอบโล�ประกาศเกียรติคุณ โครงการรณรงค�ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย� ระดับทองแดง
ติดต�อกันเป�นป�ที่ 4 ในนามคลังน�ำมันไออาร�พีซ�อยุธยาและคลังน�ำมันไออาร�พีซ�พระประแดง จากกระทรวงแรงงาน

กันยายน
09-1

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาช�ก DJSI: Emerging Markets ในกลุ�ม Oil & Gas Refining & Marketing
ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3

09-2
บร�ษัทฯ ร�วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด�านการยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

และร�วมเสวนาเป�ดมุมมองในการเร�ยนอาช�วศึกษาที่สามารถสร�างอนาคตให�กับทั�งตัวผู�เร�ยนและประเทศชาติ 
รวมทั�งเผยความคืบหน�าของความร�วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพว�ชาช�พด�านต�างๆ

ในงานเป�ดตัวโครงการ “Excellent Model School”
09-3

บร�ษัทฯ และว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ� จ.ระยอง ร�วมแสดงพลังวันต�อต�านคอร�รัปชัน ประจำป� 2559 
ตอกย�ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของไออาร�พีซ� ในการบร�หารงานบนพื้นฐานความเป�นมืออาช�พ โปร�งใส

ภายใต�หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต�อสังคม
09-4

รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร�บอนฟุตพร�้นท�ขององค�กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 
จากองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน)

09-5
ลงนามในสัญญา “Krungsri e-Payment Service” สำหรับการซ�้อสินค�าป�โตรเลียมผ�านระบบ IRON 

ซ�่งเป�นบร�การรับชำระเง�นจากลูกค�า โดยผ�านระบบ e-Payment

ตุลาคม
10-1

รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ Eco Factory” จำนวน 11 โรงงาน
จากสถาบันสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

10-2
รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016

จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
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จากองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน)

09-5
ลงนามในสัญญา “Krungsri e-Payment Service” สำหรับการซ�้อสินค�าป�โตรเลียมผ�านระบบ IRON 

ซ�่งเป�นบร�การรับชำระเง�นจากลูกค�า โดยผ�านระบบ e-Payment

ตุลาคม
10-1

รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ Eco Factory” จำนวน 11 โรงงาน
จากสถาบันสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

10-2
รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016

จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
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12-1

12-10

12-9

12-6

12-5

12-7

12-11

12-412-3

12-2

ธันวาคม
12-1

ลงนามบันทึกข�อตกลง “โครงการพัฒนากำลังคนด�านอาช�วศึกษาขั�นสูง กลุ�มป�โตรเคมีและเทคนิคพลังงาน หร�อ iPEC” 
ระหว�างว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�และกลุ�ม ปตท. 5 บร�ษัท ได�แก� บมจ.ปตท. บมจ.ไทยออยล� บมจ.ไออาร�พีซ�

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.โกลบอลเพาเวอร�ซ�นเนอร�ยี่ เพื่อยกระดับว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�
12-2

รับโล�รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทดีเด�น ในโครงการส�งเสร�มผลงาน
จัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมของรัฐว�สาหกิจและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards 2016) 

จากว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� (วสท.)
12-3

ลงนามในสัญญางาน Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant
ร�วมกับบร�ษัท พลัสเอ�กซโพลเรชั่น จำกัด

12-4
รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำป� 2559 (Sustainability Report Award 2016)

ระดับดีเด�น จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
12-5

ลงนามสัญญาซ�้อขายหุ�น และสัญญาระหว�างผู�ถือหุ�นกับ PCC Rokita SA (PCCR)
โดยบร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 99.99 ให�กับ บร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด�

ในสัดส�วนร�อยละ 25 มูลค�าของรายการรวมเป�นเง�นประมาณ 80 ล�านบาท
12-6

ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการ “Excellent Model School” หร�อ “สถานศึกษาต�นแบบทว�ภาคี สานพลังประชารัฐ” 
ระหว�างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา กระทรวงศึกษาธ�การ 46 แห�ง

กับ 14 องค�กรภาคเอกชนชั�นนำระดับประเทศ
12-7

รับรางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส ประจำป� 2559 (NACC Integrity Awards) เป�นรางวัลเกียรติยศแห�งคุณธรรม
จร�ยธรรม และความซ�่อสัตย� จากสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ หร�อ ป.ป.ช.

12-8
ลงนามสัญญาการกู�ยืมเง�นระหว�างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บร�ษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เป�นระยะเวลา 1 ป� เพื่อบร�หารจัดการสภาพคล�องให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด
12-9

รางวัลบร�ษัทจดทะเบียนด�านความยั่งยืนดีเด�น SET Sustainability Awards 2016
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

12-10
รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

โดยบร�ษัทฯ ถูกจัดให�อยู�ในรายช�่อหุ�นยั่งยืนต�อเนื่องเป�นป�ท่ีสอง 
12-11

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น (Best Investor Relations Awards)  จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) ประจำาปี 2559

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น Rights of Shareholders

A.1 บรษิทัได้ใหส้ทิธอ่ืินแกผู่ถ้อืหุน้นอกเหนอืจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีงหรอืไม่
IRPC: สทิธใินการเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้กอ่นวันประชมุ การเสนอ
ชือ่บคุคลเพ่ือคัดเลอืกเป็นกรรมการ การเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูส้อบบญัช ีการพิจารณาสว่นแบง่
ในผลกำาไร/เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว  
ครบถ้วน ให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 44

A.2 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็น
ประจำาทุกปีหรือไม่ 
IRPC:	ใช่	 (คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำาปี 
และนำาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

รายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นมีการระบุว่า
 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ (โปรดระบุ ……………)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 19-22 
 รายงานประจำาปี หน้า 90

A.3 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พิจารณามีการนำาเสนอ
นโยบาย วธิกีาร หลักเกณฑ์ ในการใหค่้าตอบแทนสำาหรบักรรมการแตล่ะ
ตำาแหน่งหรือไม่ อย่างไร
IRPC:	มี

 ระบุเฉพาะจำานวนตัวเลขค่าตอบแทนรวมทั้งคณะ
 มีนโยบายและอธิบายวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการแต่ละ
ตำาแหน่ง เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 
และ/หรือโบนัส/บำาเหน็จประจำาปี โดยระบุจำานวนค่าตอบแทน 
ที่ได้รับตามตำาแหน่ง รายงานประจำาปี หน้า 90

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 6-7
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 19-22 

A.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC:	ใช่

 แจกแจงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล
 ระบุผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบทั้งคณะ
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 17-19
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.5 บรษิทัได้เปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ถงึการจัดใหมี้ผูต้รวจสอบ 
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	มี

 ไม่มี  ผู้สังเกตการณ์  พยาน/สักขีพยาน 
 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  อื่นๆ ระบุ……………
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 2
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำาถาม 
เกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ 
IRPC:	ใช่

 ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
 ให้สิทธิส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
http://www.set.or.th/set/newsdetails.
do?newsId=14742422249221&language=th&country=TH

 เว็บไซต์บริษัทฯ http://irpc.listedcompany.com/
newsroom/250920150813190066T.pdf 

 รายงานประจำาปี หน้า 44 

A.7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

A.8 บรษิทัได้กำาหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นเรือ่งๆ อยา่งชดัเจนหรอืไม่
IRPC:	ใช่

 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1-11
 รายงานประจำาปี หน้า 45

A.9 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่
ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ 
IRPC:	มี

 1. ชื่อ-นามสกุล 
 2. อายุ 
 3. ประวัติการศึกษา/ประวัติการทำางาน 
 4. จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ต้องแยกเป็นหัวข้อ 
  บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ
 รายงานประจำาปี หน้า 45
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  7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรรมการเก่าที่ได ้
  เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
  (เฉพาะกรรมการเก่าที่ได้เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง 
  อีกวาระหนึ่ง)

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 3-6/17-26

A.10 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติ
หรอืขอ้มูลทีจ่ะชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่
IRPC:	ใช่

 ชื่อผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด
 ประสบการณ์ความสามารถ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 ค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 7-9
 รายงานประจำาปี หน้า 45

A.11 ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
จำานวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาหรือไม่
IRPC:	ใช่

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 จ่ายปันผล  งดจ่ายปันผล
 เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
 ขาดทุนสะสม
 จำานวนเงินปันผลท่ีเสนอ 
 อื่นๆ ระบุ (เหตุผล/ข้อจำากัดในการนำาไปเครดิตภาษีได้หรือไม่ได้)
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 2-3
 รายงานประจำาปี หน้า 45

A.12 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ
ที่เสนอหรือไม่ 
IRPC:	ใช่	

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 2-11
 รายงานประจำาปี หน้า 45

A.13 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระที่เสนอหรือไม่ 
IRPC:	ใช่	

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 2-11
 รายงานประจำาปี หน้า 45

คุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

A.14 มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่
IRPC:	ใช่

 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม
 มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 3 
 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.15 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำาถามคำาตอบไว้หรือไม่
IRPC:	ใช่

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม
 บันทึกประเด็นคำาถาม-คำาตอบ
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 10-27
 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.16 ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไดม้กีารบนัทกึมตทิีป่ระชมุไวอ้ยา่งชดัเจน 
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ 
วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงหรือไม่
IRPC:	ใช่

 บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
 บันทึกคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ 
บัตรเสียในทุกวาระ

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 15-25
 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.17 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมไว้หรือไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.18 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงใน 
วันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	เปิดเผยในวันเดียวกับวันประชุม

 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
http://www.set.or.th/set/newsdetails.
do?newsId=14594672130071&language=th&country=TH

 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://irpc.listedcompany.com/newsroom 
/010420161814250285T.pdf

 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.19 ประธานกรรมการบรษิทัได้เขา้รว่มในการประชมุสามัญประจำาปีผูถ้อืหุน้หรอืไม่
IRPC:	ใช่	(นายเทวินทร์	วงศ์วานิช)

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47 
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A.20 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/กรรมการผูจั้ดการ (ผูบ้รหิารสงูสดุ) ของบรษิทั
ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	ใช่	(นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ)

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.21 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เขา้รว่มในการประชมุสามัญประจำาปี 
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	ใช่	(นายเชิดพงษ์	สิริวิชช์)

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.22 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ 
ประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	ใช่	(นายวุฒิสาร	ตันไชย)

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.23 ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปี 
ผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
IRPC:	ใช่	(นายวุฒิสาร	ตันไชย)

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1
 รายงานประจำาปี หน้า 47 

A.24 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง 
ไปได้ง่ายหรือไม่
IRPC:	ใช่	

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 15-16 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 4 
 รายงานประจำาปี หน้า 46

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำากิจการดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร

A.25 มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่ 
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 105

A.26 มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทหรือไม่
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 105

A.27 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
หุ้นที่ออกแล้วของบริษัทใช่ หรือไม่ (Bonus)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 แบบ 56-1 

A.28 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด 
IRPC:	51.90	(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559)	

สัดส่วน free float ณ วันปิดสมุดทะเบียนประเภท: XM ของปี 2560
 มากกว่าหรือเท่ากับ 40%  ระหว่าง 15% - 39%
 น้อยกว่า 15 %
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=IRPC 
&ssoPageId=6&language=th&country=TH

A.29 ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้มี การเพิ่มวาระอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:	ไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ	 ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	

 มีการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น
 ไม่มีการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1-11 
มีจำานวน 8 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย 
1) วาระเพื่อทราบ 2 วาระ  
2) วาระเพื่อพิจารณา 5 วาระ 
3) วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 1 วาระ

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 1-27
 รายงานประจำาปี หน้า 47

A.30 บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่อง 
การซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty) 
IRPC:	ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน 

 รายงานประจำาปี หน้า 48

A.31 บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty) 
IRPC:	ไม่มีการกีดกัน

 รายงานประจำาปี หน้า 49

A.32 บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders 
agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำาคัญ ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น 
รายอื่นหรือไม่ (Penalty) 
IRPC:	ไม่	

 รายงานประจำาปี หน้า 46, 55
 แจ้งเรื่องการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด 
ทางช่องทางของ ตลท. 
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders

B.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียงใช่หรือไม่ 
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

B.2 ในกรณทีีบ่รษิทัมีหุน้มากกวา่หนึง่ประเภท (One class of Share) บรษิทั
ได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่
IRPC:	ไม่มี

 มีเฉพาะหุ้นสามัญ  มีหุ้นประเภทอื่น ระบุ………
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48

B.3 บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการหรือไม่
IRPC:	ใช่

 มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 
 มีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId= 
14431382045561&language=th&country=TH 

 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://irpc.listedcompany.com/
newsroom/250920150813190066T.pdf 

 รายงานประจำาปี หน้า 44

B.4 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่
ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบหรือไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 37 
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 72

B.5 ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
การทำารายการ บรษิทัได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการทำา 
รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะทำารายการหรือไม่อย่างไร
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี หน้า 46
 ขออนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

B.6 บรษิทัได้เปิดเผยวา่ รายการระหวา่งกนัได้กระทำาอยา่งยตุธิรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการค้า (Fair and at arms’ length) หรอืไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 127-130
 แบบ 56-1

B.7 บรษิทัมีโครงสรา้งแบบกลุ่มธรุกจิทีมี่การทำารายการระหวา่งกนัในลักษณะ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด
IRPC:	บริษัทฯ	 และบริษัทในเครือดำาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
กลุ่ม	 ปตท.	 จึงทำาให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	 และกลุ่ม	 ปตท.	
ซึ่งเป็นการทำาธุรกิจตามปกติ

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 127-130

B.8 บรษิทัได้อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุด้วย
ตนเองโดยการส่งแบบการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือไม่
IRPC:	ใช่

บริษทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดให้ผู้ถือหุ้น
 แบบ ก.  แบบ ข.  แบบ ค.  ไม่นำาส่ง 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 34-41
 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.9 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:	ใช่

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 13-14
 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.10 บรษิทัมีการกำาหนดเง่ือนไขซ่ึงทำาใหย้ากตอ่การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้หรอืไม่
IRPC:	ไม่

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 13-14
 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.11 บรษิทัจัดสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ (ทางไปรษณยี)์ 
ก่อนการประชุมเป็นเวลากี่วัน
IRPC:	21	วัน

ส่งไปรษณีย์วันที่ 11	มีนาคม	2559
วันจัด AGM คือ วันที่	1	เมษายน	2559
รวมส่งล่วงหน้า 21	วัน

 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.12 บริษัทได้นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่ 
IRPC:	30	วัน	

 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ http://www.set.or.th/set/newsdetails.
do?newsId=14567838602781&language=th&country=TH 

วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 1	มีนาคม	2559	
วันจัด AGM คือ วันที่ วันที่	1	เมษายน	2559	
รวมเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า 30	วัน

 รายงานประจำาปี หน้า 48
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B.13 บรษิทัได้กำาหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนน
เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ (Bonus) 
IRPC:	ไม่	

 ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ one-share one-vote 
 ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 3
 รายงานประจำาปี หน้า 47

B.14 บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็น
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ (Bonus) 
IRPC:	ใช่	

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
ภาษาไทย : http://irpc.listedcompany.com/
newsroom/010320161809390811T.pdf

 ภาษาอังกฤษ : http://irpc.listedcompany.com/
newsroom/010320161809390811T. pdf 

 รายงานประจำาปี หน้า 44

B.15 บรษิทัมีรายการทีเ่ป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงินแกบ่รษิทัทีไ่ม่ใช่
บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:	ไม่ใช่

 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.16 ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี หน้า 48

B.17 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำา 
รายการระหว่างกันหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:	ไม่มีการฝ่าฝืน

 รายงานประจำาปี หน้า 98, 130

B.18 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขาย
สินทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:	ไม่มีการฝ่าฝืน

 รายงานประจำาปี หน้า 98

B.19 บริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ 
คณะกรรมการเกีย่วกบัการซ้ือขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 วันลว่งหนา้กอ่นทำาการ
ซื้อขายหรือไม่ (Bonus)
IRPC:	กำาหนดใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเมื่อมีการซือ้ขาย

 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 77
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 15
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_control_manage.php

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders

C.1 บริษัทได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคมหรือไม่
IRPC:	มี

 จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
 จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามกรอบ GRI 
โดยเปิดเผย GRI Index 

 แบบ 56-1
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 178-196
 รายงานความยั่งยืน ปี 2559 หน้า 60 

C.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภัย 
และสขุอนามัยในสถานทีท่ำางาน รวมถงึเปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตหุรอื 
อัตราการหยดุงานหรอือัตราการเจบ็ป่วยจากการทำางานหรอืไม่ อยา่งไร
IRPC:	มี

  มีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
 เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อัตราการหยุดงาน/อัตราการเจ็บป่วย 
จากการทำางาน

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 202
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 35
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/goodgovernance.php 

C.3 คณะกรรมการมีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 53, 156
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 61
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 รายงานความยั่งยืน หน้า 42
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php
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C.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 53

C.5 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ย 
ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู ้
ของพนักงาน

 เปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 52, 157-158
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 69
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 รายงานความยั่งยืน หน้า 42

C.6 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายทีจ่ะไมเ่กี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 62-63
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 67
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 รายงานความยั่งยืน หน้า 28
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/corporate_human_rights.php

C.7 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือ
ไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 50
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 59
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 24
 รายงานความยั่งยืน หน้า 53
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php  

C.8 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้ 
หรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 51
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 รายงานความยั่งยืน หน้า 90
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php

C.9 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า  
โดยเฉพาะเร่ืองการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคู่ค้า
 เปิดเผยกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 50
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 รายงานความยั่งยืน หน้า 50
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/policy/Procurement-Manual.pdf

C.10 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจ้าหน้ี 
โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำาประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิด 
การผิดนัดชำาระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร
RPC:	มี

 มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทและ 
มีการระบุถึง

 เรื่องเงื่อนไขค้ำาประกัน  การบริหารเงินทุน 
 กรณีที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 51
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 รายงานความยั่งยืน หน้า 90
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php
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C.11 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 53
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 79
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 21
 รายงานความยั่งยืน หน้า 28
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.12 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชนัและหา้มจ่ายสนิบนเพ่ือผลประโยชนท์างธรุกจิของบรษิทัหรอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64-67
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36-46
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/policy/2017-Bribery- 
Policy_TH.pdf

C.13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน
หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36-46
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.14 บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36-46
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.15 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36-46
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.16 บรษิทัได้จัดใหมี้การฝกึอบรมแกพ่นกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่
IRPC:	 มี	 (มีการจัดอบรมภายในองค์กร	 และมีการส่งพนักงานไป
อบรมกับองค์กรอื่น	อาทิ	IOD)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36-46
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.17 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือ
ไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 54
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 62
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 48
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

C.18 คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 54
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 62
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 59
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php

C.19 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
IRPC:	มี

 ISO14000, 14001  Green Label
 อื่นๆ ระบุ………..
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 55
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 68
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php

C.20 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 83
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 76
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/cg_control.php 

C.21 คณะกรรมการมีการใหค้วามรูแ้ละฝกึอบรมพนกังาน ในเรือ่งสิง่แวดล้อม
หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 203
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 69
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 รายงานความยั่งยืน หน้า 68
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php

C.22 คณะกรรมการได้จดัใหมี้ชอ่งทางทีผู่มี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิตอ่ 
/รอ้งเรยีนในเร่อืงทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรงไวห้รอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 18
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf  

C.23 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ีพนักงานร้องเรียน
ว่าอาจเป็นการกระทำาผิดหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45 
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.24 บรษิทัได้กำาหนดนโยบายหรอืแนวทางในการปกป้องพนกังานหรอืผูแ้จ้ง
เบาะแสในการกระทำาผิดหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 46
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf
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ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

C.25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน
กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า
 รายงานความยั่งยืน หน้า 26
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.26 บรษิทัมีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีส่อดคล้องกบัผลการดำาเนนิงาน
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่
IRPC:	มี

 Balanced Scorecard  ESOP  EJIP  อื่นๆ ระบุ……..
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 53
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 70
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หนา้ 4
 รายงานความยั่งยืน หน้า 45
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

C.27 มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64

C.28 บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศ
ขอ้มูลจากเหตกุารณส์ำาคัญภายในระยะเวลาทีท่างการกำาหนด (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98

C.29 บรษิทัได้จัดทำารายงานแบบบรูณาการ (Integrated Report) หรอืไม่ (Bonus)
IRPC:	มี	(ปี	2558	และปี	2559)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 56
 รายงานความยั่งยืน 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/13/AW_IRPC%20IR%20 
2015_TH%20for%20IRPC_HI.pdf 

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสหรือไม่อย่างไร

D.1 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 100, 105
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol= 
IRPC&ssoPageId=6&language=th&country=TH 

D.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท
ได้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 100, 105
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol= 
IRPC&ssoPageId=6&language=th&country=TH

D.3 มีการเปิดเผยขอ้มูลการถอืหุน้ของกรรมการทัง้ทางตรงและทางอ้อมไวห้รอืไม่
IRPC:	มี	

 บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือไม่แยกทางตรงและ 
ทางอ้อม

 บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่าง ทางตรง และทางอ้อม
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 95-96
 แบบ 56-1 

D.4 มีการเปิดเผยขอ้มูลการถอืหุน้ของผูบ้รหิารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้หรอืไม่
IRPC:	มี	

 บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือไม่แยกทางตรงและ 
ทางอ้อม

 บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่าง ทางตรง และทางอ้อม
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 97-98
 แบบ 56-1
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พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำาปีในหัวข้อต่อไปนี้ (ข้อ D.05 – D.21)

D.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็น
เพราะเหตุผลใด
IRPC:	มี	

 มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. ครบถ้วน 
ทุกหลักการ

 เปิดเผยกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของ ตลท.  
เป็นเพราะเหตุผลใด

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 42-68

D.6 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/
Long Term Goal)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 8

D.7 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 136-153

D.8 ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทาง 
การตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
IRPC:	มี

 ตัวเลขร้อยละส่วนแบ่งทางการตลาด
 ตัวเลขร้อยละระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 116-126

D.9 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 106-125

D.10 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 105

D.11 ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 37-38

D.12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 62, 100

D.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle Blowing)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 67

D.14 ประวัติของคณะกรรมการ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-21
 ชื่อ-สกุล  อายุ  ตำาแหน่ง
 ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์  สัดส่วนการถือหุ้น 
 วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องแยกเป็น 
หัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน 

D.15 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 10-11, 73

D.16 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 90

D.17 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 91

D.18 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 91

D.19 การเปิดเผยข้อมูลจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83

D.20 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83

D.21 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ 
แต่ละคนในปีที่ผ่านมา
IRPC:	มี

 ไม่มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา
 เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการทุกคนในปีท่ีผ่านมา
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-22, 60
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D.22 บรษิทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการทำารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้นหรอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 127-130

D.23 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ 
ซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 77
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

D.24 บริษัทเปดิเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้บริษทัของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อ
ขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจำาป ีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48

D.25 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

D.26 บริษัทกำาหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่า การทำารายการระหว่าง
กันที่สำาคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48, 127-130 
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

D.27 บรษิทัได้วา่จา้งผูส้อบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระและมีความนา่เชือ่ถอืหรอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 62
 ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด

D.28 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 62 
จำานวนค่าสอบบัญชี 3,100,000 บาท 
(สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

D.29 บริษัทเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 62 
จำานวนค่าบริการอื่น ๆ 2,305,300 บาท 
(สองล้านสามแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

D.30 งบการเงินของบรษิทัได้รบัการรบัรองโดยมีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชหีรอืไม่
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 35
 รายงานทางการเงิน หน้า 44-56

D.31 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด 
รอบปีบัญชีหรือไม่
IRPC:	มี

วันที่เผยแพร่ รายงานประจำาปี 2559: วันที่ 3 มีนาคม 2560
 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 เว็บไซต์ตลาดบริษัทฯ
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 44-56
 เผยแพร่รายงานประจำาปี 2558 วันที่ 1 มีนาคม 2559

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลายดังต่อไปนี้หรือไม่

D.32 รายงานประจำาปี
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559

D.33 รายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
IRPC:	มี

 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol= 
IRPC&ssoPageId=4&language=th&country=TH

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 35

D.34 เว็บไซต์ของบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/index.php?intro=1

D.35 การพบปะกับนักวิเคราะห์
IRPC:	มี

 จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ จำานวน 4 ครั้ง
 เข้าร่วมงาน Opportunity Day จำานวน 5 ครั้ง
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 56
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php
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D.36 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำาจดหมายข่าว ที่นำาเสนอถึงฐานะ
ทางการเงินของบริษัท
IRPC:	มี

 จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท 
จำานวน 4 ครั้ง

 จัดทำาจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท 
จำานวน 4 ฉบับ

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 56
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.37 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส 
และรายปีล่าช้า หรือไม่
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98

บริษัทมเีว็บไซตท์ี่นำาเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องเหล่านี้หรือไม่

D.38 ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.39 งบการเงินของบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.40 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.41 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/cg_shareholder.php

D.42 โครงสร้างองค์กร
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php

D.43 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.44 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
คณะกรรมการ: http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 
ผู้บริหาร: http://www.irpc.co.th/th/about_management.php

D.45 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.46 ข้อบังคับบริษัท
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/Articles%20of%20 
Association_280458_TH.pdf

D.47 รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.48 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสามารถดาวน์โหลดได้
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://irpc.listedcompany.com/newsroom/0103201618093 
90811T.pdf  

D.49 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php          

D.50 จัดทำาเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
IRPC:	มี

 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.51 บรษิทัมีการจดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพันธห์รอืระบบุคุคลและชอ่งทางที่
นกัลงทนุสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัได้โดยสะดวกหรอืไม่
IRPC:	มี

 จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 แต่งตั้งบุคคลทำาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อ  โทรศัพท์  Email  Fax.  อื่นๆ ระบุ…….
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 56
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php
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D.52 ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัมีประวตักิารถกูสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสำานกังาน 
ก.ล.ต.หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

D.53 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO หรือไม่ (Bonus)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 92

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities

E.1 คณะกรรมการมีการจัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นของตนเอง
หรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 43-44
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 7
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate%20 
Governance_th.pdf

E.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือ
จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบรษิัท และเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำาปี หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 43-44
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 2
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_Conduct.pdf

E.3 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม
ธรุกจิและ/หรอืคู่มือจรรยาบรรณสำาหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบริษัทหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 43-44
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 3
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_Conduct.pdf

E.4 บริษัทได้กำาหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มอืจรรยาบรรณ รวมถึงตดิตามการปฏิบัติดัง
กล่าวหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 43-44
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 2
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_Conduct.pdf

E.5 คณะกรรมการมีการกำาหนดวิสยัทศัน/์ภารกจิของบรษิทัไว้หรอืไม่อยา่งไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 76
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_vision.php 

E.6 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 76
 แบบ 56-1

E.7 คณะกรรมการได้ตดิตามดูแลใหมี้การนำากลยทุธข์องบรษิทัไปปฏบิตัหิรอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 76
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20

E.8 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ใน
นโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.9 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ใน
นโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Bonus) 
IRPC:	มีการกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนไม่เกิน	5	แห่ง		

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18
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E.10 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการที่
บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 84
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 21

E.11 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปี ในการดำารงตำาแหนง่ 
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้หรือไม่ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.12 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปี ในการดำารงตำาแหนง่
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี ไว้หรือไม่ (Bonus) 
IRPC:	กำาหนดไว้ไม่เกิน	9	ปี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.13 มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี
หรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี	

 ไม่มี  มี จำานวน………………คน
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.14 บรษิทัละเลยตอ่การเปิดเผยวา่กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระหรอืไม่ 
(Penalty)
IRPC:	ไม่มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.15 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน
ของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
หรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่เป็น

 ไม่มี  มี จำานวน       คน
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-34
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_management.php   

E.16 ในคณะกรรมการของบรษิทั มีกรรมการอิสระทีด่ำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งหรือไม่
IRPC:	ไม่มี	

 ไม่มี  มี จำานวน        คน
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 13-16, 19-20
 แบบ 56-1 
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.17 ในคณะกรรมการของบรษิทั มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีไ่ปดำารงตำาแหนง่
กรรมการในบรษิทั จดทะเบยีนอ่ืนทีอ่ยูน่อกกลุม่ธรุกจิมากกวา่ 2 แหง่หรอืไม่
IRPC:	ไม่มี	

 ไม่มี  มี จำานวน      คน
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.18 ในคณะกรรมการของบรษิทั มีกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 1 คน 
ที่มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC:	 	 มี	 (นายเทวินทร์	 นายชาญศิลป์	 นายชวลิต	 นายณัฐชาติ	
ดร.อนุสรณ์	ดร.ทรงภพ)

 ไม่มี   มี จำานวน 6 คน
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-21
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.19 ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัมีประวตักิารกระทำาผดิกฎระเบยีบของ ก.ล.ต./ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร
IRPC:	ไม่มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98

E.20 บรษิทัได้จัดใหมี้หนว่ยงานกำากบัการปฏบิตังิานหรอืไม่ (Compliance Unit) 
(Bonus) 
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 88
 แบบ 56-1

E.21 คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี	

 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 จ้างบริษัทจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 22
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php
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E.22 ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานนี้มีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC:	 มี	 (หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงไปยัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 22
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php

E.23 บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Head of Internal Audit) หากเป็นการว่าจ้างภายนอก ได้ระบุว่าใช้
บริษัทสอบบัญชีใดหรือไม่
IRPC:	เปิดเผย	(หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน: 
นายธรรมศักดิ์	ปัญโญวัฒน์กูล)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 32, 78
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_management.php

การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

E.24 การเปิดเผยจำานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนัน้
IRPC:	มี	(12	ครั้ง)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83

E.25 การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.26 การทำารายการระหว่างกัน
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.27 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.28 การสอบทานรายงานทางการเงิน
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.29 การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.30 ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำาเนินการ 
ในด้านต่างๆ โดยรวม
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78

E.31 คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) หรือไม่ เช่น ทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 73-74
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.32 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกกรรมการใหม่หรอืไม่
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 80
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.33 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการใหม่หรอืไม่
IRPC:	มี	

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 80
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.34 ในการสรรหากรรมการ ได้กำาหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 80
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

E.35 คณะกรรมการได้ใชบ้รษิทัทีป่รกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐาน 
ขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่หรอืไม่ (Bonus)
IRPC:	ใช	้(บรษัิทใชฐ้านข้อมลูกรรมการ	Director	Pool	ในการสรรหา 
กรรมการใหม่ทุกครั้ง)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 80
 แบบ 56-1

E.36 คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 60
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 19
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E.37 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่องหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 60
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 49

E.38 กรรมการของบรษิทัได้เขา้รว่มในหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ที่
กรรมการหรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-21, 60
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.39 คณะกรรมการสนบัสนนุกรรมการใหเ้ขา้อบรมหลักสตูรหรอืเขา้รว่มกจิกรรม
สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12-21, 60
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.40 ในปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการได้จัดใหมี้การประชมุคณะกรรมการรวมกีค่รัง้
IRPC:	12	ครั้ง

 มีการประชุมคณะกรรมการ จำานวน 12 ครั้ง
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 57, 82
 แบบ 56-1

E.41 ในปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
มากน้อยเพียงใด
IRPC:	ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ	97	และกรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ	75

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 57, 82
 แบบ 56-1

E.42 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการวา่ ตอ้งมกีรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 82
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23-24

E.43 คณะกรรมการมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 82
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23

E.44 กรรมการทกุคนมีสดัสว่นของการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีหรือไม่
IRPC:	มี	(เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ	75)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 82
 56-1 Form หน้า

E.45 คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำาการหรือไม่
IRPC:	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	7	วัน

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 82
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23

E.46 ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง
หรือไม่อย่างไร
IRPC:	มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร	1	ครั้ง

 ไม่มี   มี จำานวน 1 ครั้ง
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 82
 แบบ 56-1

E.47 คณะกรรมการได้จัดทำานโยบายบริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 37-38, 75-77
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 30

E.48 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 37-38
 แบบ 56-1 

E.49 คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 37-38

E.50 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถงึความคิดเหน็ทีมี่ตอ่ความเพียงพอ 
ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ใน
รายงานประจำาปี (Bonus)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 35-36
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E.51 คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก 
(Key Risk) ของบริษัทหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 35-36
 แบบ 56-1

E.52 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของ 
ผลประโยชน์หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 48-49
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 74
 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

E.53 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร
IRPC:	มี

มีการเปิดเผยแยกระหว่าง  หน้าที่คณะกรรมการ 
 หน้าที่ฝ่ายจัดการ       หน้าที่CEO 
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 84
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 39

E.54 บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 77
 แบบ 56-1 
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20

E.55 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของทั้งคณะหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1 

E.56 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ
ทั้งคณะหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1

E.57 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการ
ทั้งคณะหรือไม่ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1 

E.58 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1

E.59 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานกรรมการ
เป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1

E.60 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการเป็น
รายบุคคลหรือไม่ 
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 58
 แบบ 56-1

E.61 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุดหรือไม่
IRPC:	มี

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย(ระดับกรรมการ) จำานวน 4 ชุด
 1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 59
 แบบ 56-1 Form

E.62 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด 
(CEO) ขององค์กรหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 59
 แบบ 56-1

E.63 คณะกรรมการได้ดูแลใหมี้การจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่ผูบ้รหิารสงูสดุ
ขององค์กรหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 61
 แบบ 56-1

E.64 คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO หรือไม่
IRPC	:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 91
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 25-26
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E.65 คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 91
 แบบ 56-1

E.66 ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ 
ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 90-91
 แบบ 56-1

E.67 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 87
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_management.php#nogo

E.68 เลขานกุารบรษิทัจบการศกึษาด้านกฎหมายหรอืบญัชหีรอืได้ผา่นการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทหรือไม่
IRPC:	เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

จบการศึกษา  บัญชี       กฎหมาย
 ผ่านการอบรมหลักสูตร  CSP  FPCS/FCS
 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 34, 87
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_management.php#nogo

E.69 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC:	 ไม่เป็น	 แต่ได้รับการแต่งต้ังเน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและมปีระสบการณใ์นธรุกจิปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม	
(ประธานกรรมการบริษัท	:	นายเทวินทร์		วงศ์วานิช)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php#nogo

E.70 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกันหรือไม่
IRPC:	ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน		
(ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	:	นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 12, 21
 แบบ 56-1
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php#nogo

E.71 คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยบทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการ
ไว้หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 77
 แบบ 56-1
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 24

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

E.72 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78
 แบบ 56-1

E.73 มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78-79
 แบบ 56-1

E.74 มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็นที่
ทราบหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 13, 19-20
 แบบ 56-1

E.75 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78
 แบบ 56-1

E.76 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือไม่
IRPC:	มีการประชุมทั้งหมด	12	ครั้ง

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

E.77 มีการเปิดเผยสถติกิารเขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

E.78 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษา
ด้านบัญชีหรือไม่
IRPC:	มี	(นายเจษฎา	พรหมจาต)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 19
 แบบ 56-1
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E.79 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหนา้ทีใ่นการเสนอแตง่ตัง้ และเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78-79
 แบบ 56-1

E.80 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย 
และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78-79
 แบบ 56-1

การจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน

E.81 คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1

E.82 มกีารกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:		ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1

E.83 คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
(มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC:		ไม่ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1 
จำานวนกรรมการอิสระมี 1 คนจากทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 33.33 %

E.84 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC:		ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 13, 79
 แบบ 56-1

E.85 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้หรอืไม่
IRPC:	มีการประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

E.86 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา

E.87 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1

E.88 มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้
อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1

E.89 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดหรอืไม่ (Bonus)
IRPC:	ไม่ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1

E.90 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ (มากกวา่ 
50%) หรือไม่
IRPC:	ไม่ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 79
 แบบ 56-1 
จำานวนกรรมการอิสระมี 1 คนจากทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 33.33 %

E.91 ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC:	่ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 13, 79
 แบบ 56-1

E.92 คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้งหรือไม่
IRPC:	มีการประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

E.93 มีการเปิดเผยจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC:	มี	(จำานวนครั้งของการประชุม	5	ครั้ง)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 83
 แบบ 56-1

E.94 คณะกรรมการมีการจดัตัง้ CG Committee (เฉพาะระดับกรรมการ) หรอืไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 80
 แบบ 56-1
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E.95 คณะกรรมการมีการจัดตั้ง Risk Management Committee หรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 81
 แบบ 56-1

E.96 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5-12 คน หรือไม่
IRPC:	ไม่ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 72-73
 แบบ 56-1 
จำานวนของกรรมการ 15 คน

E.97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระทีเ่ป็นผูห้ญิง อยา่งนอ้ย 1 คนหรอืไม่ (Bonus)
IRPC:	ใช่	(นางสาวรื่นวดี	สุวรรณมงคล)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 72-73
 แบบ 56-1 
จำานวนของกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน

E.98 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจำานวนเท่าไร
IRPC:	มี	14	ท่าน	(จากทั้งหมด	15	คนคิดเป็น	93.33%)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 72-73
 แบบ 56-1 
จำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี 14 คน

E.99 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำานวนเท่าไร
IRPC:		มี	8	ท่าน	(จากทั้งหมด	15	คนคิดเป็น	53.33%)

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 72-73
 แบบ 56-1 
จำานวนกรรมการอิสระมี 8 คน

E.100 บริษัทมีการกำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและเปิดเผยไว้
ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC:		มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 74
 แบบ 56-1 

E.101 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทหรือไม่
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 74
 แบบ 56-1

E.102 คณะกรรมการมีการจัดทำารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่
รายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 75-76
 แบบ 56-1

E.103 บรษิทัจัดใหมี้โครงการใหส้ทิธแิกผู่บ้รหิารในการซือ้หลักทรพัยข์องบรษิทั 
โดยมี 1.ระยะเวลาในการ ใชส้ทิธมิากกวา่ 3 ปี 2.กำาหนดราคาการใชส้ทิธิ
ที่ สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ และ 3.ไม่มีการ 
กระจุกตัวเกิน 5 % (Bonus/Penalty)
IRPC:	ไม่มี

ในการประชุม AGM/EGM ปี 2558-2559 
 มีการอนุมัติ  ESOP  JIP  warrant  ไม่มี

E.104 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตหรือไม่ (Bonus)
IRPC:	ใช่

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 64

E.105 คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ (เฉพาะระดับกรรมการ) ได้จัดทำารายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี (Bonus)
IRPC:	มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 78-82
 แบบ 56-1

E.106 ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระทำาผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ
กระทำาผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98

E.107 มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็น 
เรื่องการกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98

E.108 มีกรณเีกีย่วกบัชือ่เสยีงในทางลบของบรษิทัอันเนือ่งมาจากความล้มเหลว 
ในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการหรือไม่ (Penalty)
IRPC:	ไม่มี

 รายงานประจำาปี 2559 หน้า 98
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