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ว�สัยทัศน�
บร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในป� 2563
LEADING INTEGRATED PETROCHEMICAL COMPLEX
IN ASIA BY 2020
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การสร�างมูลค�าเพ��มแก�ผลิตภัณฑ�
VALUE CREATION

นวัตกรรมและการสร�างธุรกิจใหม�
INNOVATION & CREATION
OF NEW BUSINESS

INDIVIDUAL OWNERSHIP
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INTEGRITY & ETHICS
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เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

สร�างพลังร�วมอันยิ�งใหญ�

ร�วมมุ�งสู�ความเป�นเลิศ

ร�วมสร�างนวัตกรรม

ร�วมรับผิดชอบต�อสังคม

ร�วมสร�างพลังความดี

ร�วมสร�างความเชื่อมั่น

EVEREST FOREVER (E4E) 

Maximum Aromatics (MARS)

GALAXY 

R&D Excellence

IRPC 4.0 IRPC New DNA

มุ�งสู�ความสำเร็จที่ท�าทาย พ�ชิตเป�าหมายที่กำหนดไว�
ภายใต�ยุทธศาสตร�ใหม�ที่จะเป�นฟ�นเฟ�องขับเคลื่อนองค�กร
ไปสู�ความสำเร็จ จาก 3 ข�มพลังแห�ง "GDP"
พลังการเติบโต พลังเทคโนโลยี และพลังคน
เพ�่อบรรลุเป�าหมายและว�สัยทัศน�ในการเป�น
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9,367
BASECAMP

(17,500 ft)

2016

CAMP 1 (19,500 ft)

2017

CAMP 2 (21,000 ft)

2018

CAMP 3 (23,500 ft)

2019

CAMP 4 (26,300 ft)

2020  TOP QUARTILE  EBITDA 29,029 MTHB

HEIGHT 29,029 ft

EVEREST FOREVER

ล�านบาท 

โครงการ MARS

เพ��มสัดส�วนการผลิตอะโรเมติกส�เป�น

สูงที่สุดในกลุ�ม
ป�โตรเคมีครบวงจร27%

โครงการ GALAXY

เดินหน�าซื้อกิจการ
ล�านเหร�ยญสหรัฐ
ป�กธงผู�นำป�โตรเคมี
ของเอเชีย800

แผนงาน R&D EXCELLENCE

จดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ�ใหม�
ต�อเง�นลงทุน
1 ล�านเหร�ยญสหรัฐ10

ต�อยอด ให�การเติบโตต�อเนื่อง เสร�มความแข็งแกร�งเพ�่อความสำเร็จที่ยั่งยืนกับโครงการ
EVEREST+ EVEREST FOREVER (E4E) เป�าหมาย EBIT มากกว�า 10,000 ล�านบาท 
พร�อมผลักดัน โครงการ MARS ขยายข�ดความสามารถในการแข�งขันด�วยโรงงานอะโรเมติกส�
กำลังผลิต 1.3 ล�านตันต�อปี เพ��มสัดส�วนการผลิตข�น้เป�นร�อยละ 27 สูงท่ีสุดในกลุ�มป�โตรเคมี
ครบวงจร ผนึกความแข็งแกร�งด�วยโครงการ GALAXY เตร�ยมเดินหน�าลงทุนกว�า 800 
ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ ซื้อและควบรวมกิจการป�โตรเคมีเพ�่อป�กธงผู�นำของเอเชีย รองรับอนาคต
ด�วยนวัตกรรมการผลิตสินค�า ท่ีมี Idea & Solution จากแผนงาน R&D Excellence สร�างสรรค� 
10 ผลิตภัณฑ�ใหม� ต�อเง�นลงทุน 1 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ ภายใต�ศูนย�การว�จัยและพัฒนาระดับโลก

โครงการ EVEREST + E4E

สร�างผลกำไรในป� 2561
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เป�นเลิศทางเทคโนโลยี เพ�อ่ก�าวข�น้เป�นผู�นำดิจ�ทัลป�โตรเคมี  28 แผนงาน ใน 2 เฟสของโครงการ 
IRPC 4.0 จะสร�างมูลค�าเพ��มไม�น�อยกว�า 3,300 ล�านบาทต�อป� ด�วยการบูรณาการระบบดิจ�ทัล
และนวัตกรรมทันสมัยเข�ามาใช�ในทุกกระบวนการธุรกิจ เร��มเดินหน�าด�วยการจัดทำ ระบบแสดง
ผลตัวช้ีวัดสำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน                            และระบบว�เคราะห�และบร�หารข�อมูล 
(Spend Cube Analytics) เพ�่อประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ�าง

โครงการ IRPC 4.0

สร�างมูลค�าเพ��มไม�น�อยกว�า

ล�านบาทต�อป�3,300
Operations (OPS 4.0)
ปฏิบัติการผลิต
Corporate Commercial & Marketing (CCM 4.0)
พาณิชยกิจและการตลาด
Integrated Supply Chain (ISC 4.0)
ห�วงโซ�อ�ปทานแบบบูรณาการ
Procurement (PRO 4.0)
จัดซื้อจัดจ�าง
Enterprise Resource Planning (ERP 4.0) 
การวางแผนทรัพยากรขององค�กรโดยรวม
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และนวัตกรรมทันสมัยเข�ามาใช�ในทุกกระบวนการธุรกิจ เร��มเดินหน�าด�วยการจัดทำ ระบบแสดง
ผลตัวช้ีวัดสำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน                            และระบบว�เคราะห�และบร�หารข�อมูล 
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โครงการ IRPC 4.0

สร�างมูลค�าเพ��มไม�น�อยกว�า

ล�านบาทต�อป�3,300
Operations (OPS 4.0)
ปฏิบัติการผลิต
Corporate Commercial & Marketing (CCM 4.0)
พาณิชยกิจและการตลาด
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ห�วงโซ�อ�ปทานแบบบูรณาการ
Procurement (PRO 4.0)
จัดซื้อจัดจ�าง
Enterprise Resource Planning (ERP 4.0) 
การวางแผนทรัพยากรขององค�กรโดยรวม



I INDIVIDUAL OWNERSHIP
คิดและทําเหมือนเป�นเจ�าของ

R RESULT-ORIENTED
มุ�งผลลัพธ�

P PROMISE AND DELIVER
รักษาสัญญา

C CONTINUOUS IMPROVEMENT
พัฒนาต�อเนื่อง

D DO THINGS TOGETHER
ทํางานร�วมกันเพ�่อผลลัพธ�ที่ดีกว�า

N NO BIAS
จร�งใจ สื่อสารตรงไปตรงมา

A ACTIVELY SOLVE THE PROBLEM
แก�ไขป�ญหาเชิงรุก

สร�างคน รองรับการเติบโตในอนาคต ประสิทธิภาพบุคลากรต�องได�รับการพัฒนาอย�างเข�มข�น 
ภายใต� Influencing Model 4 ขั้นตอนของโครงการ IRPC New DNA ผ�านหลักสูตรสำคัญ
ต�าง ๆ ในรูปแบบ E-Learning เพ�่อปลูกฝ�งค�านิยม IRPC DNA ซึ่งจะหล�อหลอมความเป�นเลิศ
ของทรัพยากรบุคคล สร�างความรู� ความเข�าใจ ให�บุคลากรสามารถค�นหาแนวทางพัฒนา 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ�่อเป�าหมายความสำเร็จที่ยั่งยืน พร�อมกับการสร�างคนรุ�นใหม�
เข�ามาขับเคลื่อน IRPC 4.0

INFLUENCING MODEL 4 ขั้นตอน

ของโครงการ IRPC NEW DNA

สร�างความรู�ความเข�าใจ
กระตุ�นด�วยระบบมาตรฐาน
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
หาบุคคลต�นแบบ
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“

“

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) กำหนด
ว�สัยทัศน�ให�บร�ษัทฯ ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำ
ของเอเช�ยภายในป� 2563 และได�วางแผนกลยุทธ�องค�กรไว�
ทั�งระยะสั�นและระยะยาว เพ่ือให�ม่ันใจว�าองค�กรจะสามารถ
เติบโตไปตามทิศทางและแผนที่วางไว�ได�สำเร็จ และบรรลุ
เป�าหมายภายในเวลาที่กำหนด

ป� 2561 เป�นอีกป�หนึ่งที่เป�นบทพิสูจน�ความแข็งแกร�งของ
บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ที่สามารถยืนหยัดอยู�บน
เส�นทางสายพลังงานและป�โตรเคมีได�อย�างม่ันคง ท�ามกลาง
สภาวะความผันผวนด�านเศรษฐกิจและราคาน�ำมันดิบที่
ปรับตัวลดลง โดยบร�ษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล�านบาท 
และมีกำไรสุทธ� 7,735 ล�านบาท ส�วนหน่ึงเป�นผลมาจาก
การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธ�ภาพในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบร�หารจัดการองค�กรอีกทั�งมีการปรับปรุงพัฒนาองค�กร
ให�ก�าวหน�าอย�างไม�หยุดยั�งและมีความทันสมัยในทุกมิติ 
ทั�งการพัฒนาบุคลากร การผลิตนวัตกรรม โครงการลงทุนใหม�
การจัดการด�านการเง�น การเป�นองค�กรดิจ�ทัลชั�นนำและการ 
ดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล�อม 
ตามหลัก 3Ps (People Planet และ Prosperity) ความสำเร็จน้ี
เป�นผลมาจากการคาดการณ�ท่ีแม�นยำ การเตร�ยมความพร�อม
ไว�อย�างต�อเน่ือง ประกอบกับความสามารถและความมุ�งม่ัน
ทุ�มเทของคณะผู�บร�หารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจ
และบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพ ภายใต�การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อยทั�ง 4 ชุด

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป�นอย�างย่ิง
ที่จะเร�ยนให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบว�า นอกจากความสำเร็จใน
ทางธุรกิจแล�ว ในรอบป� 2561 ท่ีผ�านมา ไออาร�พีซ�ยังได�รับ
การยอมรับจากองค�กรและสถาบันที่มีช�่อเสียง ทั�งในและ
ต�างประเทศ ให�ได�รับรางวัลเกียรติยศในสาขาต�างๆ อย�าง 
มากมาย โดยเฉพาะอย�างย่ิงในป�น้ี ไออาร�พีซ�ได�ก�าวข�น้ เป�น 
ผู�นำของโลกในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing
ของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) 
และรักษาสถานภาพการเป�นสมาช�กไว�ได�ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 5
นอกจากน้ี ยังได�รับการจัดอันดับใน The Sustainability 
Yearbook 2019 ในระดับ Gold Class และเป�น Industry 
Moverคือเป�นบร�ษัทที ่ได�คะแนนสูงสุดและมีคะแนน
เพิ่มข�้น จากป�ที่แล�วมากที่สุด การจัดอันดับดังกล�าว 
น�าจะเป�นเคร�อ่งยืนยันความเช�่อมั่นของท�านผู�ถือหุ�นได�ว�า 

บร�ษัทฯ มีความมุ�งม่ันในการดำเนินงานท่ีพัฒนาอย�างต�อเน่ือง
มีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส ให�ความสำคัญกับการควบคุม 
ภายในและการต�อต�านคอร�รัปชันแสดงถึงศักยภาพและ
ความพร�อมของไออาร�พีซ�ที ่เป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำใน
ระดับโลก 

นอกจากน้ี ในป� 2561 คณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด 
(มหาชน) ยังได�ตั�งใจปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทของกรรมการ
เพื่อประโยชน�ของบร�ษัทฯ อย�างเต็มที่ ช�วยพัฒนาและ
แก�ป�ญหาต�างๆ ร�วมกับฝ�ายบร�หารจนลุล�วง กำกับดูแล
ให�มีการจัดการความเสี่ยงอย�างเพียงพอ มีการตรวจสอบ
อย�างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต�อสังคม มีความ
เป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียและเคารพสิทธ�มนุษยชน พร�อมทั�ง
สนับสนุนให�บร�ษัทฯ เป�นองค�กรแห�งการเร�ยนรู� ส�งเสร�ม
นวัตกรรม การสร�างโมเดลใหม�ในธุรกิจ และให�ความสำคัญ
กับการว�จัยและพัฒนา โดยเช�่อว�าจะเป�นพื้นฐานของการ
เติบโตอย�างก�าวกระโดดและสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มทาง
ธุรกิจได�อย�างมีนัยสำคัญ ทิศทางการเติบโตของบร�ษัทฯ 
ถูกกำหนดไว�เป�นระยะอย�างต�อเน่ือง ผ�านการศึกษาว�เคราะห�
เช�งกลยุทธ�อย�างรอบคอบครบทุกป�จจัยท่ีเก่ียวข�องและอาจ
มีผลกระทบ เพื่อให�เกิดผลสำเร็จสูงสุดต�อองค�กรอย�าง
เป�นรูปธรรม

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) 
ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีให�ความเช�อ่ม่ัน สนับสนุน ตลอดจน
ให�ความร�วมมืออย�างดียิ่งกับบร�ษัทฯ มาโดยตลอด ทั�ง
ท�านผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า หน�วยงานภาครัฐ นักว�ชาการ 
สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน องค�กรอิสระ ตลอดจน
กรรมการผู�จัดการใหญ� ผู�บร�หารและพนักงานบร�ษัทฯ และ
บร�ษัทในเคร�อทุกคน ที่ตั�งใจปฏิบัติหน�าที่อย�างเข�มแข็ง 
จนเป�นผลให�บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จอย�างงดงามในป� 
2561 น้ี และในเดือนมกราคม 2562 คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ
ได�ครบวาระการปฏิบัติงานในตำแหน�งกรรมการผู�จัดการใหญ� 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�สรรหาและมีมติแต�งตั�ง คุณนพดล 
ป��นสุภา เป�นกรรมการผู�จัดการใหญ�คนใหม� ตั�งแต�วันที่ 
1 กุมภาพันธ� 2562 ซ�่งผมเช�่อมั่นว�าจากศักยภาพของ
ผู�บร�หารและพนักงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
จะสามารถขับเคล่ือนองค�กรให�เติบโตได�อย�างแข็งแกร�งทั�ง
ด�านธุรกิจ สุขภาพองค�กร เป�นองค�กรที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและเป�นพลเมืองท่ีดีของโลก ซ�ง่ความสำเร็จเหล�าน้ี
จะสะท�อนกลับมาเป�นประโยชน� และช�วยสร�างมูลค�าเพิ่ม
ให�ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสียเป�นส�วนสำคัญของการเจร�ญเติบโต
ของประเทศด�วย

รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)10 สารจากประธานกรรมการ 11

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
ประธานกรรมการ

ป� 2561 เป�นบทพ�สูจน�ความแข็งแกร��งของไออาร�พ�ซี
ที่สามารถยืนหยัดอยู�บนเส�นทางสายพลังงานและป�โตรเคมี
ได��อย��างมั่นคง โดยบร�ษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล�านบาท
และมีกำไรสุทธิ 7,735 ล�านบาท เป�นผลมาจากการ
ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร� การปรับปรุงพัฒนา
องค�กรให�ก�าวหน�า และมีความทันสมัยในทุกมิติ

สารจากประธานกรรมการ
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ป� 2561 เป�นอีกป�หนึ่งที่เป�นบทพิสูจน�ความแข็งแกร�งของ
บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ที่สามารถยืนหยัดอยู�บน
เส�นทางสายพลังงานและป�โตรเคมีได�อย�างม่ันคง ท�ามกลาง
สภาวะความผันผวนด�านเศรษฐกิจและราคาน�ำมันดิบที่
ปรับตัวลดลง โดยบร�ษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล�านบาท 
และมีกำไรสุทธ� 7,735 ล�านบาท ส�วนหน่ึงเป�นผลมาจาก
การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธ�ภาพในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบร�หารจัดการองค�กรอีกทั�งมีการปรับปรุงพัฒนาองค�กร
ให�ก�าวหน�าอย�างไม�หยุดยั�งและมีความทันสมัยในทุกมิติ 
ทั�งการพัฒนาบุคลากร การผลิตนวัตกรรม โครงการลงทุนใหม�
การจัดการด�านการเง�น การเป�นองค�กรดิจ�ทัลชั�นนำและการ 
ดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล�อม 
ตามหลัก 3Ps (People Planet และ Prosperity) ความสำเร็จน้ี
เป�นผลมาจากการคาดการณ�ท่ีแม�นยำ การเตร�ยมความพร�อม
ไว�อย�างต�อเน่ือง ประกอบกับความสามารถและความมุ�งม่ัน
ทุ�มเทของคณะผู�บร�หารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจ
และบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพ ภายใต�การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อยทั�ง 4 ชุด

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป�นอย�างย่ิง
ที่จะเร�ยนให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบว�า นอกจากความสำเร็จใน
ทางธุรกิจแล�ว ในรอบป� 2561 ท่ีผ�านมา ไออาร�พีซ�ยังได�รับ
การยอมรับจากองค�กรและสถาบันที่มีช�่อเสียง ทั�งในและ
ต�างประเทศ ให�ได�รับรางวัลเกียรติยศในสาขาต�างๆ อย�าง 
มากมาย โดยเฉพาะอย�างย่ิงในป�น้ี ไออาร�พีซ�ได�ก�าวข�น้เป�น 
ผู�นำของโลกในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing
ของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) 
และรักษาสถานภาพการเป�นสมาช�กไว�ได�ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 5
นอกจากน้ี ยังได�รับการจัดอันดับใน The Sustainability 
Yearbook 2019 ในระดับ Gold Class และเป�น Industry 
Moverคือเป�นบร�ษัทที ่ได�คะแนนสูงสุดและมีคะแนน
เพิ่มข� ้นจากป�ที ่แล�วมากที่สุด การจัดอันดับดังกล�าว 
น�าจะเป�นเคร�อ่งยืนยันความเช�่อมั่นของท�านผู�ถือหุ�นได�ว�า 

บร�ษัทฯ มีความมุ�งม่ันในการดำเนินงานท่ีพัฒนาอย�างต�อเน่ือง
มีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส ให�ความสำคัญกับการควบคุม 
ภายในและการต�อต�านคอร�รัปชันแสดงถึงศักยภาพและ
ความพร�อมของไออาร�พีซ�ที ่เป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำใน
ระดับโลก 

นอกจากน้ี ในป� 2561 คณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด 
(มหาชน) ยังได�ตั�งใจปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทของกรรมการ
เพื่อประโยชน�ของบร�ษัทฯ อย�างเต็มที่ ช�วยพัฒนาและ
แก�ป�ญหาต�างๆ ร�วมกับฝ�ายบร�หารจนลุล�วง กำกับดูแล
ให�มีการจัดการความเสี่ยงอย�างเพียงพอ มีการตรวจสอบ
อย�างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต�อสังคม มีความ
เป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียและเคารพสิทธ�มนุษยชน พร�อมทั�ง
สนับสนุนให�บร�ษัทฯ เป�นองค�กรแห�งการเร�ยนรู� ส�งเสร�ม
นวัตกรรม การสร�างโมเดลใหม�ในธุรกิจ และให�ความสำคัญ
กับการว�จัยและพัฒนา โดยเช�่อว�าจะเป�นพื้นฐานของการ
เติบโตอย�างก�าวกระโดดและสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มทาง
ธุรกิจได�อย�างมีนัยสำคัญ ทิศทางการเติบโตของบร�ษัทฯ 
ถูกกำหนดไว�เป�นระยะอย�างต�อเน่ือง ผ�านการศึกษาว�เคราะห�
เช�งกลยุทธ�อย�างรอบคอบครบทุกป�จจัยท่ีเก่ียวข�องและอาจ
มีผลกระทบ เพื่อให�เกิดผลสำเร็จสูงสุดต�อองค�กรอย�าง
เป�นรูปธรรม

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) 
ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีให�ความเช�อ่ม่ัน สนับสนุน ตลอดจน
ให�ความร�วมมืออย�างดียิ่งกับบร�ษัทฯ มาโดยตลอด ทั�ง
ท�านผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า หน�วยงานภาครัฐ นักว�ชาการ 
สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน องค�กรอิสระ ตลอดจน
กรรมการผู�จัดการใหญ� ผู�บร�หารและพนักงานบร�ษัทฯ และ
บร�ษัทในเคร�อทุกคน ที่ตั�งใจปฏิบัติหน�าที่อย�างเข�มแข็ง 
จนเป�นผลให�บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จอย�างงดงามในป� 
2561 น้ี และในเดือนมกราคม 2562 คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ
ได�ครบวาระการปฏิบัติงานในตำแหน�งกรรมการผู�จัดการใหญ� 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�สรรหาและมีมติแต�งตั�ง คุณนพดล 
ป��นสุภา เป�นกรรมการผู�จัดการใหญ�คนใหม� ตั�งแต�วันที่ 
1 กุมภาพันธ� 2562 ซ�่งผมเช�่อมั่นว�าจากศักยภาพของ
ผู�บร�หารและพนักงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
จะสามารถขับเคล่ือนองค�กรให�เติบโตได�อย�างแข็งแกร�งทั�ง
ด�านธุรกิจ สุขภาพองค�กร เป�นองค�กรที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและเป�นพลเมืองท่ีดีของโลก ซ�ง่ความสำเร็จเหล�าน้ี
จะสะท�อนกลับมาเป�นประโยชน� และช�วยสร�างมูลค�าเพิ่ม
ให�ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสียเป�นส�วนสำคัญของการเจร�ญเติบโต
ของประเทศด�วย

รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)10 สารจากประธานกรรมการ 11

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
ประธานกรรมการ

ป� 2561 เป�นบทพ�สูจน�ความแข็งแกร��งของไออาร�พ�ซี
ที่สามารถยืนหยัดอยู�บนเส�นทางสายพลังงานและป�โตรเคมี
ได��อย��างมั่นคง โดยบร�ษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล�านบาท
และมีกำไรสุทธิ 7,735 ล�านบาท เป�นผลมาจากการ
ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร� การปรับปรุงพัฒนา
องค�กรให�ก�าวหน�า และมีความทันสมัยในทุกมิติ

สารจากประธานกรรมการ



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)12

จ�ดเด�นการดำเนินงาน

การจัดจำหน�าย
ในประเทศ

ต�างประเทศ

57%
43%

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมี

โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

สไตร�นิคส�

อะโรเมติกส�

60%

26%
13%

โพลิออล* 1%

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

อื่น ๆ

71%
28%

1%

รายได�
จากการขายสุทธิ

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเลียม

น้ำมันดีเซล

น้ำมันเบนซิน

60%
15%

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
อื่น ๆ 12%

น้ำมันเตา

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
และยางมะตอย

3%

10%

ข�อมูลสำคัญทางการเง�น 13

258,919 258,919

182,953 72,739

(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2559 2560 2561
0

5,000

10,000

15,000

กำไรสุทธิ

11,354
9,721

7,735

(หน�วย : ล�านบาท)

2559 2560 2561
0

100,000

200,000

300,000

รายได�จากการขายสุทธิ

197,594
168,349

258,919

(หน�วย : ล�านบาท)

2559 2560 2561
0

100,000

200,000

สินทรัพย�รวม

184,544
172,378

182,446

(หน�วย : ล�านบาท)

2559 2560 2561
0

100,000

200,000

หนี้สินรวม

96,89491,373 95,066

ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

หมายเหตุ:

(1) รายได�จากการขายประกอบด�วย ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค ค�าบร�การถังบรรจ�ผลิตภัณฑ� ค�าบร�การท�าเร�อ และอื่น ๆ
(2) รายได�จากการขายสุทธิ ประกอบด�วย ธุรกิจป�โตรเลียม (ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจป�โตรเคมี และธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
(4) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เง�นสดและเง�นลงทุนชั่วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ� 2562 เห็นชอบให�เสนอที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2562 เพ�่อพ�จารณาอนุมัติจ�ายเง�นป�นผล
     สำหรับผลการดำเนินงานป� 2561 ในอัตราหุ�นละ 0.19 บาทต�อหุ�น ซึ่งบร�ษัทฯ ได�จ�ายเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท
     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คงเหลือเง�นป�นผลที่จะจ�ายอีกในอัตราหุ�นละ 0.09 บาท
(6) จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม�

ฐานะการเง�น

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

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย (1)

รายได�จากการขายสุทธิ (2)

ต�นทุนขาย
กำไรขั้นต�น
EBITDA (3)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส�วนทางการเง�น

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

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล
เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท/ หุ�น)
มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท/ หุ�น)
กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท/ หุ�น)

2559 (6)

 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%

0.23

3.96

 0.48

2560 (6)

  47,583
 184,544

 49,353
 96,894
 87,650
 20,475
 20,434

  214,101

 197,594

 192,946

 21,155

 20,420

 11,354

9.54%

5.30%

6.36%

13.48%

 0.96

0.65

52%

0.29

4.28

 0.56

2561

  46,629
 182,446

 48,896
 95,066
 87,380
 20,475
 20,434

 280,551

 258,919

 264,637

 15,914

 18,344

 7,735

6.54%

2.76%

4.22%

8.85%

 0.95

0.63

50%
 (5) 0.19

4.27

 0.38

(หน�วย : ล�านบาท)

* ยอดขายผลิตภัณฑ�โพลิออลเป�นยอดขายสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นบร�ษัท ไออาร�พ�ซี โพลีออล จำกัด
  ทำให�บร�ษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 50 และมีผลทำให�บร�ษัท ไออาร�พ�ซี โพลีออล จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ เป�นกิจการร�วมค�า
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* ยอดขายผลิตภัณฑ�โพลิออลเป�นยอดขายสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นบร�ษัท ไออาร�พ�ซี โพลีออล จำกัด
  ทำให�บร�ษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 50 และมีผลทำให�บร�ษัท ไออาร�พ�ซี โพลีออล จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ เป�นกิจการร�วมค�า



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)14 พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2561 15

พัฒนาการที่สำคัญ
และรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2561

01 02 03 04 05 06

กุมภาพันธ�

•  ลงนามโครงการ PTT Rayong Academy กับ สโมสร  
 พีทีที ระยอง และว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ� สร�าง
 โอกาสให�กับเยาวชนฯ สามารถศึกษาด�านว�ชาช�พที่ 
 IRPCT ควบคู�ไปกับการพัฒนาทักษะด�านกีฬา

•  ร�วมกับสมาช�ก Global Compact Network Thailand  
 สนับสนุนเจตนารมณ�ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน
 หลักสิทธ�มนุษยชนไปสู�การปฏิบัติในประเทศไทย ภายใต�
 วาระแห�งชาติ “สิทธ�มนุษยชนร�วมขับเคล่ือน Thailand 4.0  
 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

•  รับรางวัล Golden Peacock Global Award for  
 Corporate Social Responsibility 2017 ด�วยการ
 เป�นองค�กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม และส�งเสร�ม
 การใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด  
 จาก Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย 

มกราคม

•  ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ โครงการขยายผล
 การส�งเสร�มการจัดทำคาร�บอนฟุตพร�้นท�ขององค�กรใน
 ภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 7 ร�วมกับสภาอุตสาหกรรม
 แห�งประเทศไทย

•  ลงนามสัญญาว�าจ�างบร�ษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง
 กรุ�ป (ประเทศไทย) จำกัด เป�นที่ปร�กษาในการวางแผน
 ยุทธศาสตร� ด�านดิจ�ทัล ซ�่งเป�นการพลิกโฉมธุรกิจมุ�งสู�  
 IRPC 4.0 ให�เป�นผู�นำด�านดิจ�ทัลของกลุ�มบร�ษัทพลังงาน
 ในประเทศไทย โดยหาแนวทางประยุกต�นำเทคโนโลยี
 สมัยใหม�มาใช�เพื่อเพิ่มมูลค�าให�กับทุกกระบวนการใน
 องค�กร ได�แก� Operation System (OPS 4.0), Integrated  
 Supply Chain (ISC 4.0), Corporate Commercial &  
 Marketing (CCM 4.0) และ Enterprise Resource  
 Planning (ERP 4.0)

•  ลงนาม “โครงการช�ทิ้ศทางและสร�างนวัตกรรมเทคโนโลยี
 ฐานด�านตัวเร�งปฏิกิร�ยาและว�ศวกรรมปฏิกิร�ยาเคมี  
 สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอล 
 และอุตสาหกรรมที่ใช�ตัวเร�งปฏิกิร�ยา เพื่อการพัฒนา
 อุตสาหกรรมอย�างย่ังยืน” ร�วมกับกองทุนสนับสนุนการว�จัย  
 จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเอกชน  
 เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนางานว�จัยและ
 การพัฒนาของประเทศ ที่ภาครัฐและเอกชนจะนำความ
 เช�่ยวชาญเฉพาะด�านมาประสานกันให�เกิดการพัฒนา
 เทคโนโลยีด�านตัวเร�งปฏิกิร�ยา (Catalyst) เพื่อใช�ใน
 อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

01

02

มีนาคม

•  เข�าร�วมโครงการ “Thailand Blockchain Community  
 Initiative” จัดโดย ธนาคารแห�งประเทศไทย (ธปท.)  
 ร�วมกับธนาคาร 14 แห�งในไทย และรัฐว�สาหกิจและ
 องค�กรธุรกิจใหญ� 7 แห�ง เพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชน
 มาใช�เพิ่มประสิทธ�ภาพและความสามารถในการแข�งขัน
 ทางธุรกิจของประเทศ

•  รับรางวัลการดำเนินโครงการบำรุงรักษาทว�ผลท่ีทุกคนมี
 ส�วนร�วม (Tota l Product ive Maintenance &  
 Management: TPM)  จากสถาบัน JIPM (Japan  
 Institute of Plant Maintenance)
     •  โรงกล่ันน�ำมัน โรงงานน�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน และ
   ป�โตรเลียมแท็งค�ฟาร�ม ได�รับรางวัล TPM part 2:  
   Award for Excellence in Consistent TPM  
   Commitment (โดยได�รับรางวัล TPM part 1:  
   Award for TPM Excellence เมื่อป� 2559)
     •  โรงงานโอเลฟ�นส� โรงงานอะโรเมติกส� และ
   ป�โตรเคมีแท็งค�ฟาร�ม ได�รับรางวัล TPM part 1:  
   Award for TPM Excellence

•  ลงนาม License Agreement และ Engineering  
 Agreement  สำหรับโครงการ Maximum Aromatics  
 (MARS) กับบร�ษัท UOP LLC. ซ�ง่ได�รับการคัดเลือกให�
 เป�น Technology Licensor โดย UOP ได�ดำเนินการ
 ออกแบบทางว�ศวกรรมเบื้องต�นแล�วเสร็จเมื่อปลายป�  
 2561

05

06

•  รับรางวัล 1 ใน 100 บร�ษัทชั�นนำทางด�านพลังงานระดับโลก
 ประจำป� 2560 (Thomson Reuters 2017 Top 100  
 Global Energy Leader) จาก Thomson Reuters  
 ซ�ง่เป�นองค�กรข�าวท่ีได�รับความเช�อ่ถือมากท่ีสุดแห�งหน่ึง
 ของโลก

•  ลงนามการขายหุ�น บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด  
 เพิ่มเติมอีกร�อยละ 25 ให�กับ บร�ษัท PCC Rokita SA
 จากประเทศโปแลนด� เพื่อเสร�มความแข็งแกร�งด�าน  
 Polyol ทั�งด�านการขยายตลาดในกลุ�มเอเช�ยตะวันออก
 เฉียงใต� และการพัฒนาผลิตภัณฑ�คุณสมบัติพิเศษ
 ใหม�ๆ

04

03

ได�รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)

ติดต�อกันเป�นป�ที่ 10
1 ใน 100 บร�ษัทชั้นนำทางด�าน
พลังงานระดับโลก ประจำป� 2560
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เมษายน

•  คลังน�ำมันไออาร�พีซ�อยุธยา รับรางวัลสถานประกอบ
 กิจการดีเด�นด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของ
 อาเซ�ยน (ASEAN-OSHNET Awards) ประเภทการ
 ปฏิบัติที่เป�นตัวอย�างที่ดี (Best Practice Awards)
 จากกระทรวงแรงงานและฝ�กอาช�พแห�งราชอาณาจักร
 กัมพูชา 

พฤษภาคม

•  ร ับมอบเกียรติบ ัตรและโล�รางวัล ในการเป�นเขต
 ประกอบการอุตสาหกรรมเช �งน ิเวศ (IRPC Eco
 Industrial Zone; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) จาก
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

07

สิงหาคม

•  รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด�านบุคลากร
 ประเภทผู�บร�หารโรงงานควบคุมดีเด�น จากกระทรวง
 พลังงาน

•  พิธ�เป�ดโครงการลำไทรโยงโมเดลป� 2561 ในพื้นที่
 จังหวัดศร�สะเกษ ซ�่งกรรมการผู�จัดการใหญ�ได�ประกาศ
 เจตนารมณ�ของบร�ษัทฯ ต�อสื่อมวลชนและผู�มาร�วมงาน  
 ในการกำหนดนโยบายงบประมาณด�านความรับผิดชอบ
 ต�อสังคม ร�อยละ 3 ของผลกำไรสุทธ�เฉล่ียย�อนหลัง 3 ป�  
 เนื ่องจากงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม ต�อง
 ดำเนินการอย�างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและสร�างความ
 มั่นใจให�ชุมชนและสังคม

•  รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเข�ยว ระดับ 4 (Green Industry 4:  
 GI4) จำนวน 9 โรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

12•  บร�ษัทฯ ร�วมกับ องค�กรภาคเอกชน 36 องค�กร ประกาศ
 เจตนารมณ�ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย�าง
 ยั่งยืนของประเทศ และร�วมพิธ�แสดงความมุ�งมั่น “ภาค
 เอกชนไทยพร�อมเดินหน�าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
 อย�างยั่งยืนของประเทศ”

•  รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia  
 จากการคัดเลือกตามเกณฑ�และข�อมูลจากผลสำรวจ
 ความคิดเห็นของนักลงทุน นักว�เคราะห� กรรมการบร�ษัท  
 และผู�บร�หารทั่วภูมิภาคเอเช�ย  
 • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor
  Relations) นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการ
  ผู�จัดการใหญ�
 • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor  
  Relations) นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร� รองกรรมการ
  ผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น 
 • รางวัลประเภทองค�กร Best Investor Relations  
  Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยม  
  ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5

มิถุนายน

•  รับรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards 2018 ระดับ
 Bronze Award ในประเภท Award for Innovation in  
 Human Resources Management, Planning & Practice  
 โดยการพิจารณารางวัลจากผู�บร�หาร ผู�ประกอบการ  
 นักสร�างนวัตกรรม และนักการศึกษาด�านธุรกิจ ซ�่งได�
 รับการยอมรับมากที่สุดของโลก จำนวนกว�า 200 คน  
 เพื ่อให�การยกย�องและสร�างการรับรู �แก�สาธารณชน
 เกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด�านบวกขององค�กร
 ต�าง ๆ

•  รับรางวัลผู�ประกอบการท่ีมีผลงานโดดเด�นในด�านความ
 รับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และการพัฒนาองค�กร
 อย�างยั่งยืน (Asia Responsible Entrepreneurship  
 Awards 2018) จาก Enterprise Asia ในสาขา Social  
 Empowerment โครงการ Smile Farm for Chance 

•  ลงนามประกาศเจตนารมณ�ให�การสนับสนุนการขับเคล่ือน  
 “โครงการความร�วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
 ประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย�างยั่งยืน”   
 ร�วมกับกลุ�มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
 แห�งประเทศไทย สมาช�กองค�กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนา
 อย�างย่ังยืน (TBCSD) หน�วยงานภาคเอกชน และมูลนิธ�
 สถาบันสิ่งแวดล�อมไทย เพื่อแสดงความมุ�งมั่นในการ
 จัดการป�ญหาขยะและส�งเสร�มการใช�พลาสติกอย�างย่ังยืน  
 ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเว�ยน หร�อ Circular Economy  
 โดยมีเป�าหมายเพ่ือลดปร�มาณขยะพลาสติกในทะเลไทย
 ลงไม�ต่ำกว�าร�อยละ 50 ภายในป� 2570
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Thailand Energy Award 2018
ด�านบุคลากร ประเภทผู�บร�หารโรงงาน
ควบคุมดีเด�น

Asia-Pacific Stevie Awards 2018

ระดับ Bronze Award
เขตประกอบการอ�ตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(IRPC Eco Industrial Zone; EIZ)

ระดับ 5



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)16 พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2561 17

07 08 09 10 11 12

เมษายน

•  คลังน�ำมันไออาร�พีซ�อยุธยา รับรางวัลสถานประกอบ
 กิจการดีเด�นด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของ
 อาเซ�ยน (ASEAN-OSHNET Awards) ประเภทการ
 ปฏิบัติที่เป�นตัวอย�างที่ดี (Best Practice Awards)
 จากกระทรวงแรงงานและฝ�กอาช�พแห�งราชอาณาจักร
 กัมพูชา 

พฤษภาคม

•  ร ับมอบเกียรติบ ัตรและโล�รางวัล ในการเป�นเขต
 ประกอบการอุตสาหกรรมเช �งน ิเวศ (IRPC Eco
 Industrial Zone; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) จาก
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

07

สิงหาคม

•  รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด�านบุคลากร
 ประเภทผู�บร�หารโรงงานควบคุมดีเด�น จากกระทรวง
 พลังงาน

•  พิธ�เป�ดโครงการลำไทรโยงโมเดลป� 2561 ในพื้นที่
 จังหวัดศร�สะเกษ ซ�่งกรรมการผู�จัดการใหญ�ได�ประกาศ
 เจตนารมณ�ของบร�ษัทฯ ต�อสื่อมวลชนและผู�มาร�วมงาน  
 ในการกำหนดนโยบายงบประมาณด�านความรับผิดชอบ
 ต�อสังคม ร�อยละ 3 ของผลกำไรสุทธ�เฉล่ียย�อนหลัง 3 ป�  
 เนื ่องจากงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม ต�อง
 ดำเนินการอย�างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและสร�างความ
 มั่นใจให�ชุมชนและสังคม

•  รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเข�ยว ระดับ 4 (Green Industry 4:  
 GI4) จำนวน 9 โรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

12•  บร�ษัทฯ ร�วมกับ องค�กรภาคเอกชน 36 องค�กร ประกาศ
 เจตนารมณ�ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย�าง
 ยั่งยืนของประเทศ และร�วมพิธ�แสดงความมุ�งมั่น “ภาค
 เอกชนไทยพร�อมเดินหน�าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
 อย�างยั่งยืนของประเทศ”

•  รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia  
 จากการคัดเลือกตามเกณฑ�และข�อมูลจากผลสำรวจ
 ความคิดเห็นของนักลงทุน นักว�เคราะห� กรรมการบร�ษัท  
 และผู�บร�หารทั่วภูมิภาคเอเช�ย  
 • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor
  Relations) นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการ
  ผู�จัดการใหญ�
 • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor  
  Relations) นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร� รองกรรมการ
  ผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น 
 • รางวัลประเภทองค�กร Best Investor Relations  
  Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยม  
  ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5

มิถุนายน

•  รับรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards 2018 ระดับ
 Bronze Award ในประเภท Award for Innovation in  
 Human Resources Management, Planning & Practice  
 โดยการพิจารณารางวัลจากผู�บร�หาร ผู�ประกอบการ  
 นักสร�างนวัตกรรม และนักการศึกษาด�านธุรกิจ ซ�่งได�
 รับการยอมรับมากที่สุดของโลก จำนวนกว�า 200 คน  
 เพื ่อให�การยกย�องและสร�างการรับรู �แก�สาธารณชน
 เกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด�านบวกขององค�กร
 ต�าง ๆ

•  รับรางวัลผู�ประกอบการท่ีมีผลงานโดดเด�นในด�านความ
 รับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และการพัฒนาองค�กร
 อย�างยั่งยืน (Asia Responsible Entrepreneurship  
 Awards 2018) จาก Enterprise Asia ในสาขา Social  
 Empowerment โครงการ Smile Farm for Chance 

•  ลงนามประกาศเจตนารมณ�ให�การสนับสนุนการขับเคล่ือน  
 “โครงการความร�วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
 ประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย�างยั่งยืน”   
 ร�วมกับกลุ�มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
 แห�งประเทศไทย สมาช�กองค�กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนา
 อย�างย่ังยืน (TBCSD) หน�วยงานภาคเอกชน และมูลนิธ�
 สถาบันสิ่งแวดล�อมไทย เพื่อแสดงความมุ�งมั่นในการ
 จัดการป�ญหาขยะและส�งเสร�มการใช�พลาสติกอย�างย่ังยืน  
 ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเว�ยน หร�อ Circular Economy  
 โดยมีเป�าหมายเพ่ือลดปร�มาณขยะพลาสติกในทะเลไทย
 ลงไม�ต่ำกว�าร�อยละ 50 ภายในป� 2570

10

11

09

08

Thailand Energy Award 2018
ด�านบุคลากร ประเภทผู�บร�หารโรงงาน
ควบคุมดีเด�น

Asia-Pacific Stevie Awards 2018

ระดับ Bronze Award
เขตประกอบการอ�ตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(IRPC Eco Industrial Zone; EIZ)

ระดับ 5



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)18 พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2561 19

13 14 15 16 17 18

กันยายน

•  แถลงข�าวโครงการ IRPC 4.0 หน่ึงในยุทธศาสตร�สำคัญ
 ที่จะช�วยขับเคลื่อนองค�กรไปสู�การเป�นผู�นำด�านดิจ�ทัล
 ในกลุ�มบร�ษัทป�โตรเคมีภายในป� 2563 ภายใต�แผน
 ยุทธศาสตร� GDP ในมิติ Power of “Digital” บูรณาการ
 ระบบดิจ�ทัล และนวัตกรรมทันสมัยต�างๆ เข�ามาร�วมใช�
 ในขั�นตอนธุรกิจ ควบคู�ไปกับการเพิ่มประสิทธ�ภาพการ
 ดำเนินงาน โดยคาดว�าจะสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมได�ไม�น�อย
 กว�า 3,300 ล�านบาทต�อป�

•  กรรมการผู�จัดการใหญ�มอบทุนการศึกษาให�นักศึกษา  
 ว�ทยาลัยป�โตรเลียมและป�โตรเคมี จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 600,000 บาท เพื่อทำงานว�จัย

•  รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ (Eco  
 Factory) 5 โรงงาน ได�แก� โรงกลั่นน�ำมัน (REFY)  
 โรงงานผลิต Ethylene โรงงานผลิตน�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน  
 (Lube) โรงงาน NANO Chemical และโรงผลิตพลัง
 ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

•  บร�ษัทฯ ได�รับคะแนนสูงสุด เป�นผู�นำด�านอุตสาหกรรม
 การกล่ันและจำหน�ายน�ำมันและก�าซของโลก ในป� 2561  
 คงสถานะการเป�นสมาช�กดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส�  
 (DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5 

พฤศจ�กายน

•  รางวัลดีเด�น SET Awards 2018 ประเภทรางวัล
 บร�ษัทนวัตกรรม Best Innovative Company Awards  
 จากผลงาน Convert HDPE to Specialty Pipe Grade 
 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยร�วมกับวารสาร
 การเง�นธนาคาร

•  บร�ษัทฯ ร�วมกับ บร�ษัท ปตท. น�ำมันและการค�าปลีก จำกัด  
 (มหาชน) หร�อ PTTOR สร�างประสบการณ�ใหม�ให�กับ
 ลูกค�าร�านคาเฟ� อเมซอน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ�  
 โดยออกแบบตกแต�งร�านด�วยเฟอร�นิเจอร�และของใช�
 ในร�านท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติกท่ีมีส�วนผสมของธรรมชาติ
 ภายใต�แนวคิด “Green Concept”

•  รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards  
 ในฐานะบร�ษัทจดทะเบียนไทยที่ได�รับผลการประเมิน
 ในระดับ TOP 50 ของบร�ษัทท่ีมี CG ดีท่ีสุดในอาเซ�ยน  
 ตามหลักเกณฑ� ASEAN CG Scorecard 2017 โดย
 มี 6 ประเทศที่เข�าร�วมโครงการ ได�แก� อินโดนีเซ�ย  
 มาเลเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� ไทย และเว�ยดนาม ณ
 กรุงกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซ�ย

•  บร�ษัทฯ ร�วมกับมหาว�ทยาลัยและองค�กรธุรกิจชั�นนำ
 ของประเทศ เป�ดตัวโครงการ “B.VER - Blockchain  
 Solution for Academic Document Verification”  
 แพลตฟอร�มดิจ�ทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทาง
 การศึกษาด�วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ให�สถาบัน
 การศึกษาหร�อองค�กรต�างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิ
 การศึกษา หร�อ Transcript ผ�านแพลตฟอร�มออนไลน�
 ได�แบบเร�ยลไทม�ครั�งแรกของประเทศไทย

ธันวาคม

•  นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� ใน
 ฐานะ Founding Member (1 ใน 15 บร�ษัทเอกชน
 ผู�ร�วมก�อตั�ง) ร�วมเป�ดตัว “สมาคมเคร�อข�ายโกลบอล
 คอมแพ็กแห�งประเทศไทย” หร�อ “Global Compact  
 Network Thailand: GCNT” เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
 เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ให�มีความสมดุลและ
 ยั่งย ืนภายใต�แนวทาง United Nations Global  
 Compact 

•  รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report  
 Award 2018) ประจำป� 2561 ระดับดีเยี่ยม จาก
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล
 ดังกล�าวต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

•  รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 จำนวน 6 รางวัล 
 • ประเภทการบร�หารงานคุณภาพ โรงงานโอเลฟ�นส� 
 • ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานผลิตเอทิลีน 
 • ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานบีทีเอ็กซ� 
 • ประเภทการบร�หารความปลอดภัย
    โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซ�ดิว
 • ประเภทการจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบ
    ต�อสังคม โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิสสไตร�น

รางวัลของป� 2561 ที่ประกาศผลในต�นป� 2562 

•  รางวัลองค�กรโปร�งใสของสำนักงานคณะกรรมการ
 ปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ (ปปช.)
• รางวัลคุณภาพแห�งชาติ Thailand Quality Class: TQC

17

18

ตุลาคม

•  ร ับรางวัลยอดเยี่ยมด�านความยั่งย ืน Best SET  
 Sustainability Awards 2018 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 และ
 รางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัล
 หุ�นย่ังยืน) จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

•  บร�ษัทฯ ได�รับผลประเมิน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent  
 CG Scoring) หร�อ 5 ตราสัญลักษณ� ติดต�อกันเป�นป�
 ที่ 10 และเป�นหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบร�ษัท
 จดทะเบียนท่ีมีมูลค�าทางการตลาดไม�น�อยกว�า 100,000  
 ล�านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัท
 จดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR)  
 จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย  
 (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย�
 แห�งประเทศไทย (ตลท.)

•  รับรางวัล Top Community Care Companies in  
 Asia 2018 เป�นองค�กรท่ีมีผลงานโดดเด�นในด�านความ
 รับผิดชอบต�อสังคม ในงาน Asia Corporate Excellence  
 & Sustainability Awards (ACES)

•  รับรางวัล BRONZE STEVIE® WINNERS: ประเภท  
 Communications or PR Campaign/ Program of the  
 Year: Internal Communications สำหรับการสร�างสรรค�
 แคมเปญสื่อสารภายในองค�กร เช�น Teammate Blog,  
 IRPC Ambassadors, Do thing together และ One  
 Coin One Chance จากสถาบัน International  
 Business Awards (Stevie Awards) ประเทศ
 สหรัฐอเมร�กา
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รางวัลยอดเยี่ยมด�านความยั่งยืน
Best SET Sustainability Awards
2018

รางวัลดีเด�น

SET Awards 2018
ประเภทรางวัลบร�ษัทนวัตกรรม

คะแนนสูงสุด เป�นผู�นำด�านอ�ตสาหกรรม
การกลั่นและจำหน�ายน้ำมันและก�าซของโลก
ในป� 2561



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)18 พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2561 19

13 14 15 16 17 18

กันยายน

•  แถลงข�าวโครงการ IRPC 4.0 หน่ึงในยุทธศาสตร�สำคัญ
 ที่จะช�วยขับเคลื่อนองค�กรไปสู�การเป�นผู�นำด�านดิจ�ทัล
 ในกลุ�มบร�ษัทป�โตรเคมีภายในป� 2563 ภายใต�แผน
 ยุทธศาสตร� GDP ในมิติ Power of “Digital” บูรณาการ
 ระบบดิจ�ทัล และนวัตกรรมทันสมัยต�างๆ เข�ามาร�วมใช�
 ในขั�นตอนธุรกิจ ควบคู�ไปกับการเพิ่มประสิทธ�ภาพการ
 ดำเนินงาน โดยคาดว�าจะสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมได�ไม�น�อย
 กว�า 3,300 ล�านบาทต�อป�

•  กรรมการผู�จัดการใหญ�มอบทุนการศึกษาให�นักศึกษา  
 ว�ทยาลัยป�โตรเลียมและป�โตรเคมี จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 600,000 บาท เพื่อทำงานว�จัย

•  รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ (Eco  
 Factory) 5 โรงงาน ได�แก� โรงกลั่นน�ำมัน (REFY)  
 โรงงานผลิต Ethylene โรงงานผลิตน�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน  
 (Lube) โรงงาน NANO Chemical และโรงผลิตพลัง
 ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

•  บร�ษัทฯ ได�รับคะแนนสูงสุด เป�นผู�นำด�านอุตสาหกรรม
 การกล่ันและจำหน�ายน�ำมันและก�าซของโลก ในป� 2561  
 คงสถานะการเป�นสมาช�กดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส�  
 (DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5 

พฤศจ�กายน

•  รางวัลดีเด�น SET Awards 2018 ประเภทรางวัล
 บร�ษัทนวัตกรรม Best Innovative Company Awards  
 จากผลงาน Convert HDPE to Specialty Pipe Grade 
 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยร�วมกับวารสาร
 การเง�นธนาคาร

•  บร�ษัทฯ ร�วมกับ บร�ษัท ปตท. น�ำมันและการค�าปลีก จำกัด  
 (มหาชน) หร�อ PTTOR สร�างประสบการณ�ใหม�ให�กับ
 ลูกค�าร�านคาเฟ� อเมซอน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ�  
 โดยออกแบบตกแต�งร�านด�วยเฟอร�นิเจอร�และของใช�
 ในร�านท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติกท่ีมีส�วนผสมของธรรมชาติ
 ภายใต�แนวคิด “Green Concept”

•  รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards  
 ในฐานะบร�ษัทจดทะเบียนไทยที่ได�รับผลการประเมิน
 ในระดับ TOP 50 ของบร�ษัทท่ีมี CG ดีท่ีสุดในอาเซ�ยน  
 ตามหลักเกณฑ� ASEAN CG Scorecard 2017 โดย
 มี 6 ประเทศที่เข�าร�วมโครงการ ได�แก� อินโดนีเซ�ย  
 มาเลเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� ไทย และเว�ยดนาม ณ
 กรุงกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซ�ย

•  บร�ษัทฯ ร�วมกับมหาว�ทยาลัยและองค�กรธุรกิจชั�นนำ
 ของประเทศ เป�ดตัวโครงการ “B.VER - Blockchain  
 Solution for Academic Document Verification”  
 แพลตฟอร�มดิจ�ทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทาง
 การศึกษาด�วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ให�สถาบัน
 การศึกษาหร�อองค�กรต�างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิ
 การศึกษา หร�อ Transcript ผ�านแพลตฟอร�มออนไลน�
 ได�แบบเร�ยลไทม�ครั�งแรกของประเทศไทย

ธันวาคม

•  นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� ใน
 ฐานะ Founding Member (1 ใน 15 บร�ษัทเอกชน
 ผู�ร�วมก�อตั�ง) ร�วมเป�ดตัว “สมาคมเคร�อข�ายโกลบอล
 คอมแพ็กแห�งประเทศไทย” หร�อ “Global Compact  
 Network Thailand: GCNT” เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
 เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ให�มีความสมดุลและ
 ยั่งย ืนภายใต�แนวทาง United Nations Global  
 Compact 

•  รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report  
 Award 2018) ประจำป� 2561 ระดับดีเยี่ยม จาก
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล
 ดังกล�าวต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

•  รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 จำนวน 6 รางวัล 
 • ประเภทการบร�หารงานคุณภาพ โรงงานโอเลฟ�นส� 
 • ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานผลิตเอทิลีน 
 • ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานบีทีเอ็กซ� 
 • ประเภทการบร�หารความปลอดภัย
    โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซ�ดิว
 • ประเภทการจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบ
    ต�อสังคม โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิสสไตร�น

รางวัลของป� 2561 ที่ประกาศผลในต�นป� 2562 

•  รางวัลองค�กรโปร�งใสของสำนักงานคณะกรรมการ
 ปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ (ปปช.)
• รางวัลคุณภาพแห�งชาติ Thailand Quality Class: TQC
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ตุลาคม

•  ร ับรางวัลยอดเยี่ยมด�านความยั่งย ืน Best SET  
 Sustainability Awards 2018 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2 และ
 รางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัล
 หุ�นย่ังยืน) จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

•  บร�ษัทฯ ได�รับผลประเมิน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent  
 CG Scoring) หร�อ 5 ตราสัญลักษณ� ติดต�อกันเป�นป�
 ที่ 10 และเป�นหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบร�ษัท
 จดทะเบียนท่ีมีมูลค�าทางการตลาดไม�น�อยกว�า 100,000  
 ล�านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัท
 จดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR)  
 จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย  
 (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย�
 แห�งประเทศไทย (ตลท.)

•  รับรางวัล Top Community Care Companies in  
 Asia 2018 เป�นองค�กรท่ีมีผลงานโดดเด�นในด�านความ
 รับผิดชอบต�อสังคม ในงาน Asia Corporate Excellence  
 & Sustainability Awards (ACES)

•  รับรางวัล BRONZE STEVIE® WINNERS: ประเภท  
 Communications or PR Campaign/ Program of the  
 Year: Internal Communications สำหรับการสร�างสรรค�
 แคมเปญสื่อสารภายในองค�กร เช�น Teammate Blog,  
 IRPC Ambassadors, Do thing together และ One  
 Coin One Chance จากสถาบัน International  
 Business Awards (Stevie Awards) ประเทศ
 สหรัฐอเมร�กา
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รางวัลยอดเยี่ยมด�านความยั่งยืน
Best SET Sustainability Awards
2018

รางวัลดีเด�น

SET Awards 2018
ประเภทรางวัลบร�ษัทนวัตกรรม

คะแนนสูงสุด เป�นผู�นำด�านอ�ตสาหกรรม
การกลั่นและจำหน�ายน้ำมันและก�าซของโลก
ในป� 2561



คณะกรรมการบร�ษัท

โครงสร�างองค�กร

คณะผู�บร�หาร

การควบคุมภายใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สารประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สารประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

สารประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ



คณะกรรมการบร�ษัท

โครงสร�างองค�กร

คณะผู�บร�หาร

การควบคุมภายใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สารประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สารประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

สารประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบร�ษัท

แถวยืน: นายกฤษณ� อิ�มแสง
กรรมการ/
กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 2 ธ.ค. 2560 - ป�จจ�บัน)

นายเจษฎา พรหมจาต
*กรรมการอิสระ/
*กรรมการตรวจสอบ

*(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 17 พ.ย. 2558 - ป�จจ�บัน)

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2557- ป�จจ�บัน)

นายวรวัฒน� พ�ทยศิร�
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 19 ก.ย. 2561- ป�จจ�บัน)

แถวนั่ง: นายอนุสรณ� แสงนิ�มนวล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 27 ส.ค. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
*ประธานกรรมการ

*(ดำรงตำแหน�ง 31 ส.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

นางสาวร�่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

(ดำรงตำแหน�ง 1 เม.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

พลเอก เทพพงศ� ทิพยจันทร�
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายสมนึก บำรุงสาลี
*กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

*(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2560 - ป�จจ�บัน)

นายปร�ชา โภคะธนวัฒน�
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
(ดำรงตำแหน�ง 19 ก.ย. 2561 - ป�จจ�บัน)

นายว�ฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

(ดำรงตำแหน�ง 19 มิ.ย. 2558 - ป�จจ�บัน)

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
กรรมการผู�จัดการใหญ�/
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)

นายณัฐชาติ จารุจ�นดา
กรรมการ/
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 29 เม.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

หมายเหตุ: *วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง
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คณะกรรมการบร�ษัท

แถวยืน: นายกฤษณ� อิ�มแสง
กรรมการ/
กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 2 ธ.ค. 2560 - ป�จจ�บัน)

นายเจษฎา พรหมจาต
*กรรมการอิสระ/
*กรรมการตรวจสอบ

*(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 17 พ.ย. 2558 - ป�จจ�บัน)

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2557- ป�จจ�บัน)

นายวรวัฒน� พ�ทยศิร�
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 19 ก.ย. 2561- ป�จจ�บัน)

แถวนั่ง: นายอนุสรณ� แสงนิ�มนวล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำรงตำแหน�ง 27 ส.ค. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
*ประธานกรรมการ

*(ดำรงตำแหน�ง 31 ส.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

นางสาวร�่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

(ดำรงตำแหน�ง 1 เม.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

พลเอก เทพพงศ� ทิพยจันทร�
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

นายสมนึก บำรุงสาลี
*กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

*(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2560 - ป�จจ�บัน)

นายปร�ชา โภคะธนวัฒน�
กรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
(ดำรงตำแหน�ง 19 ก.ย. 2561 - ป�จจ�บัน)

นายว�ฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

(ดำรงตำแหน�ง 19 มิ.ย. 2558 - ป�จจ�บัน)

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
กรรมการผู�จัดการใหญ�/
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)

นายณัฐชาติ จารุจ�นดา
กรรมการ/
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

(ดำรงตำแหน�ง 29 เม.ย. 2559 - ป�จจ�บัน)

หมายเหตุ: *วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง



24 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/ 2558  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/ 2557  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/ 2557 

สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุน่ที ่5/ 2553, KELLOGG 

& SASIN, Chicago, USA
• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/ 2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20  

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

ระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice 

(LEAP) สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่นที่ 11/ 2558  

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

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2561 – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ
 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำากัด
ต.ค. 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 
 (มหาชน)
เม.ย. 2559 – ส.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ
 บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำากัด

ม.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
พ.ย. 2558 – มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด
ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
 (ประเทศไทย) จำากัด
เม.ย. 2558 – ต.ค. 2558 กรรมการ 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2555 – ก.ค. 2558 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 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)
ก.พ. 2555 – ก.ย. 2557  กรรมการ 
 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำากัด
พ.ย. 2554 – ก.ย. 2557  กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
พ.ย. 2554 – ส.ค. 2557  ประธานกรรมการ 
 บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด
ธ.ค. 2554 – มิ.ย. 2557  กรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
ต.ค. 2554 – ก.พ. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือ
 และบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 58 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558



25คณะกรรมการบริษัท

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
• หลักสูตรวุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 – ส.ค. 2561 กรรมการ 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ต.ค. 2557 – เม.ย. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2558 ประธานกรรมการสรรหา
 และกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2555 กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2552 – เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
 บริหารจัดการภาครัฐขอบเขต
2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ
 ยกร่างรัฐธรรมนูญ 2558
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
2554 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2554 – ปัจจุบัน อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมือง
 การปกครอง สำานักงานคณะกรรมการ
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558



26 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  

รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/ 2551  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/ 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/ 2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)  

รุ่นที่ 22/ 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – 2560 กรรมการอิสระ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)
2557 – 2560 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ขนส่ง จำากัด
2556 – 2560 กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556 – 2559 กรรมการ
 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด
2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557 – 2558 กรรมการ 
 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)
2556 – 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส 
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ประธานกรรมการ
 บริษัท บางจาก โซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำากัด

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

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
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี



27คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
• Oxford Energy Seminar, UK
• Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute, 

Switzerland
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3  

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/ 2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2557 – เม.ย. 2559 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำากัด
2556 – เม.ย. 2559 กรรมการ 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
2556 – พ.ย. 2558 กรรมการ 
 บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน)
2556 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
 ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2554 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
 ปิโตรเลียมข้ันปลาย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำากัด 
 (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำากัด
ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

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

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ส.ค. 2557 – พ.ย. 2559 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 แม่ทัพภาคที่ 1 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 แม่ทัพน้อยที่ 1 
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 รองแม่ทัพภาคที่ 1 
ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 
 รักษาพระองค์

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ตุลาการศาลทหารสูงสุด

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดใน
หนังสือรับรอง

อายุ 63 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 60 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559



28 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28
• หลักสูตรหลักประจำา ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance 

Matters Australia

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 รองผู้บัญชาการทหารบก
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 เสนาธิการทหารบก
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 รองเสนาธิการทหารบก
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2558 เจ้ากรมยุทธการทหารบก

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

พลเอก สสิน ทองภักดี

กรรมการอิสระ/
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 60 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557



29คณะกรรมการบริษัท

นายสมนึก บำารุงสาลี

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/ 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/ 2558 

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
สำานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/ 2557 
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

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

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชั้นสูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/ 2555 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/ 2552  
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/ 2551  
สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/ 2560 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.00024 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2560 – 2561 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เม.ย. 2559 – พ.ย. 2560 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
2556 – 2557 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2554 – 2556 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 กระทรวงพลังงาน
2549 – 2554 ผู้อำานวยการสำานักความปลอดภัยธุรกิจน้ำามัน
 กรมธุรกิจพลังงาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) 
 จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อายุ 61 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557



30 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

รุ่นที่ 12/ 2556 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/ 2555 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 

(นยปส.) รุ่นที่ 1/ 2553 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/ 2559  

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

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

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 – เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2559 – เม.ย. 2560 กรรมการ 
 บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 – พ.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบและท่ีปรกึษาคณะกรรมการ
 บริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 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
2557 รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ซี้ด เอ็มคอท จำากัด
2556 – 2557 รองกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่และปฏิบตัหินา้ที่
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) 
 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
2554 – 2555 กรรมการ 
 บริษัท ทรูวิชั่น จำากัด (มหาชน)
2552 – 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) 
 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 
 (เทียบเท่ารองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่)

2551 – 2558 กรรมการ บรษิทั ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จำากดั
2551 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนิน
 กิจการโทรทัศน์สีระหว่าง บมจ. อสมท 
 และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด
 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำากัด
ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท วาย.เอส.เอส. เทรนนิ่ง จำากัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสนิ
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย 
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน
 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
 บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำากัด 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559



31คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• นติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 1 เหรยีญทอง) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) University of California at Berkeley, 

สหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School, Cambridge, 

Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15  

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำานักงานศาลยุติธรรม 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 
รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(นยปส.) รุ่นท่ี 5 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำานักงบประมาณ 
• หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6  

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/ 2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มี.ค. 2554 – ก.พ. 2560 กรรมการ มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและ
 สถานะบุคคล
2555 – 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
2552 – 2554 รองผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม 
 กระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2559 –ปัจจุบัน กรรมการ/ อนุกรรมการกลั่นกรอง/
 ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ 
 ประธานกรรมการความเสี่ยง 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอัศนี พลจันทร
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559



32 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

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

Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก Economics/ Macroeconomics and International Finance, 

Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

(ปรม.) รุ่นที่ 9/ 2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/ 2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 

รุ่นที่ 8/ 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที่ 4/ 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/ 2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2558 – พ.ค. 2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – พ.ค. 2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – พ.ค.2561 ประธานกรรมการ
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
ต.ค. 2558 – พ.ค. 2561 ผู้อำานวยการ สำานักงานคณะกรรมการ
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
พ.ย. 2557 – ก.ย. 2558 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ย. 2555 – พ.ย. 2557 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 กระทรวงการคลัง
ก.ย. 2553 – พ.ย. 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) 
 ประจำาสหราชอาณาจักรและยุโรป

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ
 ธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร

อายุ 47 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/ 2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2561 – ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและ
 ความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทรพัยากรบคุคลและ
 ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 – ม.ค. 2559 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ การตลาดขายปลีก 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – ก.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคล 
 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
 โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS)
ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการ 
 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ/ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 53 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560



33คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลกัสตูร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุน่ที ่2/ 2560 

Japan Petrochemicals Industry Association
• หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 26/ 2555  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชั้นสูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Class 2009, The 

Wharton School of the University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/ 2555 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2561 – พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ก.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ก.ค. 2558 – มี.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ก.ค. 2558 – มี.ค. 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 นวัตกรรมและดิจิตอล 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิต สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) ปี 2561 

ประเทศสิงคโปร์ 
• หลักสูตร IRDPE Leadership & Effective Corporate Culture Program 

ปี 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร (IRDP)
• หลักสูตรนักบริหารกลยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ

สูง (นยปส.) รุ่นที่ 8/ 2560 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ป.ป.ช.ป)

• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA)  
รุ่นที่ 4/ 2558 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

• หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) ปี 2557 
ประเทศจีน 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/ 2561 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2559 – ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
2558 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากร
 บุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2555 – 2558 Vice President, Finance, Account and 
 Corporate Support 
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำากัด
2553 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2549 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 และนโยบายสินเชื่อ บริษัท ปตท. จำากัด
 (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
 ตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร
 และความย่ังยืน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
 อัลไลแอนซ์ จำากัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส 
 โปรเฟสซั่นแนล โซลูชั่นส์ จำากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์

กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561



34 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

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

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7  

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

Business School, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3  

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชั้นสูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/ 2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที ่15/ 2558 

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/ 2545  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ส.ค. 2560 – 2561 กรรมการ 
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มิ.ย. 2559 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ก.ค. 2558 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แห่งชาติ (กวทช.)
ต.ค. 2558 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2558 – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ/ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2557 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 (กพข.)
ก.ย. 2557 – ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ 
 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
พ.ค. 2555 – ก.ย. 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
 ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน)
ม.ค. 2553 – เม.ย. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – เม.ย. 2555 กรรมการ 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2552 – ส.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน)
เม.ย. 2552 – มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Board of Trustee 
 สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานศูนย์พัฒนาขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน (Center for Competitiveness) 
 ของ TMA

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

(ลาออกวันที่ 31 สิงหาคม 2561) อายุ 60 ปี



35คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท Master of Arts, Urban Studies, Long Island University, 

สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน รุน่ที ่10 สถาบนัพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – GEP) รุ่นที่ 2  
สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

• หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำาปี 2553 
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
และสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 66 
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2560 – พ.ย. 2561 กรรมการ/ 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ต.ค. 2561 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
พ.ย. 2559 – ธ.ค. 2560 กรรมการ 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2558 – เม.ย. 2560 กรรมการ
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 – เม.ย. 2560 กรรมการ
 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำากัด
2552 – 2560  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
2550 – 2552 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง
 สำานักปลัดกระทรวงพลังงาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต การบัญชี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต การต้นทุน (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการเงิน (บธ.ม.)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26/ 2561  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12/ 2561 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2/ 2558  

PTT Leadership and Learning Institute บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5/ 2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 2/ 2557 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Senior Executive Program, London Business School,  

สหราชอาณาจักร
• หลักสตูร Directors Certification Program Update, (DCPU) รุน่ที ่2/ 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 – มิ.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หนว่ยธรุกจิน้ำามัน บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)
ก.พ. 2561 – ส.ค. 2561 กรรมการ/ 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2559 – ก.ย. 2560 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำากัด
2555 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน 
 หนว่ยธรุกจิน้ำามัน บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)
2549 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 
 (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำากัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) อายุ 53 ปี

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

(ลาออกวันที่ 21 สิงหาคม 2561) อายุ 56 ปี



36 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/ 2558 

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุน่ที ่26/ 2556 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16/ 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชั้นสูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/ 2555 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/ 2552 

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

Matters Australia
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/ 2555  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management 

(MIR) รุ่นที่ 12/ 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/ 2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.04894 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
มิ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ม.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
มี.ค. 2558 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
ต.ค. 2557 – ม.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ส.ค. 2557 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ส.ค. 2557 – พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด 
ส.ค. 2557 – ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด
ม.ค. 2557 – ม.ค. 2562 กรรมการ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2557 – ก.พ. 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามัน
 ปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 – มิ.ย. 2558 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 – ต.ค. 2556 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 – ก.ย. 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2552 – ต.ค. 2556 กรรมการ 
 บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟนน์ิง่ จำากดั (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดใน
หนังสือรับรอง

อายุ 60 ปี 
(ลาออกวันที่ 30 มกราคม 2562)



37คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III),  

สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International 

Leading Business School (IMD) Lausanne, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตร Assessor Training Program สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
• สัมมนา “Briefing on International Anti-Corruption International Cases 

and Practices”, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Mitsui-HBS Global Management Academy 2015 Japan-USA
• G-20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19  

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/ 2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ) รุ่นที่ 60  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/ 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/ 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดใน
หนังสือรับรอง

อายุ 55 ปี 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำากัด
ต.ค. 2558 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
 ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 
 (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการผู้จัดการใหญ่/
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

แนะนำ�กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) 
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2562



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)38 คณะผู�บร�หาร 39

โครงสร�างองค�กร คณะผู�บร�หาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562

1
นายนพดล ป��นสุภา
*กรรมการผู�จัดการใหญ�

(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.พ. 2562 - ป�จจ�บัน)

2
นายพงศ�ประพันธ� ฐิตทว�วัฒน�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561)

3
นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายกลยุทธ�องค�กร
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

4
นางณิชชา จ�รเมธธนกิจ
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบัญชีและการเง�น
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

5
นางสาววนิดา อ�ทัยสมนภา
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายพาณิชยกิจและการตลาด
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

6
นายวรว�ฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

หมายเหตุ: *วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง

4 2 1 3 5 6

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาโพลิเมอร�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยพัฒนาผลิตภัณฑ�ครบวงจร
ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�และห�องปฏิบัติการ

ศูนย�นวัตกรรมไออาร�พ�ซี

สำนักบร�หารความยั่งยืน

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

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุ�มธุรกิจ
ป�โตรเคมีและการกลั่น

ฝ�ายโพลิโอเลฟ�นส�
ฝ�ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
ฝ�ายโอเลฟ�นส�
ฝ�ายโรงกลั่น
ฝ�ายน้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
ฝ�ายอาร�ดีซีซี

สายงาน
ปฏิบัติการผลิต

ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 1
ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
ฝ�ายตรวจสอบและ
ความเชื่อมั่นโรงงาน
ฝ�ายว�ศวกรรม

สายงานว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

ฝ�ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
ฝ�ายโรงไฟฟ�า
ฝ�ายแท็งค�ฟาร�มและปฏิบัติการท�าเร�อ
ฝ�ายกิจการเพ�่อสังคม
เขตประกอบการอ�ตสาหกรรม
ไออาร�พ�ซี
ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการ
อ�ตสาหกรรมไออาร�พ�ซี

สายงานโครงสร�าง
สาธารณูปโภค
และโลจ�สติกส�

ฝ�ายเทคโนโลยี
ฝ�ายบร�หารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม
ฝ�ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
และบร�หารคุณภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารเง�น
ฝ�ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
ฝ�ายบัญชีบร�หารและงบประมาณ
ฝ�ายบัญชี
ฝ�ายจัดซื้อจัดหา

สายบัญชี
และการเง�น

หน�วยงานขับเคลื่อนกลยุทธ�
ทรัพยากรบุคคล
หน�วยงานประสิทธิผลองค�กร
หน�วยงานองค�กรแห�งการเร�ยนรู�
หน�วยงานสร�างคุณค�า
ทรัพยากรบุคคล
หน�วยงานบร�การ
ทรัพยากรบุคคลส�วนกลาง

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ�คุณสมบัติพ�เศษ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียม
และพลังงาน
หน�วยงานบร�หารจัดการและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�องค�กร
หน�วยงานการลงทุน
เชิงกลยุทธ�

สายกลยุทธ�
องค�กร

ฝ�ายกฎหมาย

สำนักกิจการองค�กร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร�างองค�กร คณะผู�บร�หาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562

1
นายนพดล ป��นสุภา
*กรรมการผู�จัดการใหญ�

(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.พ. 2562 - ป�จจ�บัน)

2
นายพงศ�ประพันธ� ฐิตทว�วัฒน�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561)

3
นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายกลยุทธ�องค�กร
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

4
นางณิชชา จ�รเมธธนกิจ
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบัญชีและการเง�น
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

5
นางสาววนิดา อ�ทัยสมนภา
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายพาณิชยกิจและการตลาด
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

6
นายวรว�ฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
*รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น
*(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

หมายเหตุ: *วันที่เข�าดำรงตำแหน�ง

4 2 1 3 5 6

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาโพลิเมอร�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยพัฒนาผลิตภัณฑ�ครบวงจร
ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�และห�องปฏิบัติการ

ศูนย�นวัตกรรมไออาร�พ�ซี

สำนักบร�หารความยั่งยืน

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

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุ�มธุรกิจ
ป�โตรเคมีและการกลั่น

ฝ�ายโพลิโอเลฟ�นส�
ฝ�ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
ฝ�ายโอเลฟ�นส�
ฝ�ายโรงกลั่น
ฝ�ายน้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
ฝ�ายอาร�ดีซีซี

สายงาน
ปฏิบัติการผลิต

ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 1
ฝ�ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
ฝ�ายตรวจสอบและ
ความเชื่อมั่นโรงงาน
ฝ�ายว�ศวกรรม

สายงานว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

ฝ�ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
ฝ�ายโรงไฟฟ�า
ฝ�ายแท็งค�ฟาร�มและปฏิบัติการท�าเร�อ
ฝ�ายกิจการเพ�่อสังคม
เขตประกอบการอ�ตสาหกรรม
ไออาร�พ�ซี
ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการ
อ�ตสาหกรรมไออาร�พ�ซี

สายงานโครงสร�าง
สาธารณูปโภค
และโลจ�สติกส�

ฝ�ายเทคโนโลยี
ฝ�ายบร�หารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม
ฝ�ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
และบร�หารคุณภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารเง�น
ฝ�ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
ฝ�ายบัญชีบร�หารและงบประมาณ
ฝ�ายบัญชี
ฝ�ายจัดซื้อจัดหา

สายบัญชี
และการเง�น

หน�วยงานขับเคลื่อนกลยุทธ�
ทรัพยากรบุคคล
หน�วยงานประสิทธิผลองค�กร
หน�วยงานองค�กรแห�งการเร�ยนรู�
หน�วยงานสร�างคุณค�า
ทรัพยากรบุคคล
หน�วยงานบร�การ
ทรัพยากรบุคคลส�วนกลาง

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ�คุณสมบัติพ�เศษ
ฝ�ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียม
และพลังงาน
หน�วยงานบร�หารจัดการและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�องค�กร
หน�วยงานการลงทุน
เชิงกลยุทธ�

สายกลยุทธ�
องค�กร

ฝ�ายกฎหมาย

สำนักกิจการองค�กร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ
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นายโพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สังกัดกรรมการผู�จัดการใหญ�/
กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พ�ซี จำกัด
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ป�จจ�บัน)

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอ�ทัยวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานทรัพยากรบุคคล
(ดำรงตำแหน�ง 2554 - ป�จจ�บัน)

นายประเวศ อัศวดากร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม
(ดำรงตำแหน�ง เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2561)

นายธรรมศักดิ์ ป�ญโญวัฒน�กูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
(ดำรงตำแหน�ง 2559 - ป�จจ�บัน)

นายรัฐพล  อ�ณากัณฑ�พร
รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายงานโครงสร�างสาธารณูปโภคและโลจ�สติกส�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นายประนาช โกศายานนท�
รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานปฏิบัติการผลิต
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา
(ดำรงตำแหน�ง 2555 - ป�จจ�บัน)

นายชลอ ภาณุตระกูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานพัฒนาธุรกิจ
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ธ.ค. 2561)

นายว�ชิต นิตยานนท�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ศูนย�นวัตกรรม ไออาร�พ�ซี
(ดำรงตำแหน�ง ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นางป�ยดา จงพยุหะ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร/
เลขานุการบร�ษัท
(ดำรงตำแหน�ง ต.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

นางสาวอรพ�นท� เกตุรัตนกุล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักบร�หารความยั่งยืน
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ป�จจ�บัน)
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นายโพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สังกัดกรรมการผู�จัดการใหญ�/
กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พ�ซี จำกัด
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ป�จจ�บัน)

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอ�ทัยวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานทรัพยากรบุคคล
(ดำรงตำแหน�ง 2554 - ป�จจ�บัน)

นายประเวศ อัศวดากร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม
(ดำรงตำแหน�ง เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2561)

นายธรรมศักดิ์ ป�ญโญวัฒน�กูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
(ดำรงตำแหน�ง 2559 - ป�จจ�บัน)

นายรัฐพล  อ�ณากัณฑ�พร
รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายงานโครงสร�างสาธารณูปโภคและโลจ�สติกส�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นายประนาช โกศายานนท�
รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานปฏิบัติการผลิต
(ดำรงตำแหน�ง 1 ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา
(ดำรงตำแหน�ง 2555 - ป�จจ�บัน)

นายชลอ ภาณุตระกูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายงานพัฒนาธุรกิจ
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ธ.ค. 2561)

นายว�ชิต นิตยานนท�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ศูนย�นวัตกรรม ไออาร�พ�ซี
(ดำรงตำแหน�ง ม.ค. 2562 - ป�จจ�บัน)

นางป�ยดา จงพยุหะ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร/
เลขานุการบร�ษัท
(ดำรงตำแหน�ง ต.ค. 2561 - ป�จจ�บัน)

นางสาวอรพ�นท� เกตุรัตนกุล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักบร�หารความยั่งยืน
(ดำรงตำแหน�ง 2557 - ป�จจ�บัน)



42 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III),  

สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International 

Leading Business School (IMD) Lausanne, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตร Assessor Training Program สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลักสูตร Financial Statement for Directors,  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• สัมมนา “Briefing on International Anti-Corruption International Cases 

and Practices”, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Mitsui-HBS Global Management Academy 2015 Japan-USA 
• G-20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19  

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/ 2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/ 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/ 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำากัด
ต.ค. 2558 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
 ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 
 (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการผู้จัดการใหญ่/
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 55 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



43คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• Leadership Development Program III,  

PTT Leadership and learning Institute
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32   

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 279,351 หุ้น คิดเป็น 0.00137 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานปฏิบัติการผลิต 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2557 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
 เทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานปฏิบัติการ 2 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานปฏิบัติการ 2 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

อายุ 55 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด



44 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสำาหรบันกับรหิาร 

ระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/ 2559 

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

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. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายพาณิชยกิจและการตลาด 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
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)

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายกลยุทธ์องค์กร

อายุ 56 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายกลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
 เอสเตท ระยอง จำากัด
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล 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
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Executive Development Program by Fiscal Policy Research Institute 

Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with Maxwell School 
of Syracuse University

• Advanced Management Program (AMP) 2 — People Management
• CFOs Orientation Course for New IPOs ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/ 2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน 
 บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 
 (มหาชน)
2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน
 ในตำาแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
 PTT Regional Treasury Center Pte Ltd.
2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชีและการเงิน

อายุ 56 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท 
 ระยอง จำากัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด) National University,  

San Diego, สหรัฐอเมริกา
• PLLI Leadership Development Program, IMD, Singapore
• Advance Management Program, DDI
• 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
• 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
ต.ค. 2561 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหาร  
 จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2556 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ/
 รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/ 
 รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเส่ียงราคา
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/
 รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง
 ราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการส่วนน้ำามันดิบและวัตถุดิบ
 ปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพาณิชยกิจและการตลาด

อายุ 52 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพาณิชยกิจและการตลาด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายพาณิชยกิจและการตลาด
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Executive Development Program

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1
 และฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา

อายุ 56 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development Program 1
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 25  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 245,292 หุ้น คิดเป็น 0.00120 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายโรงกลั่น สายงานปฏิบัติการผลิต
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – ต.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่ายน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
 สายงานปฏิบัติการผลิต
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานปฏิบัติการผลิต 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายประนาช โกศายานนท์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานปฏิบัติการผลิต

อายุ 53 ปี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการผลิต เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/ 2554 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – เม.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
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
ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2558 กรรมการ 
 บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำากัด
2553 – 2555 กรรมการ
 ผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ศูนย์นวัตกรรม ไออาร์พีซี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

นายวิชิต นิตยานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ศูนย์นวัตกรรม ไออาร์พีซี

อายุ 59 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร The Global Petrochemical Industry
• หลักสูตร Lummus Technology Seminar, Lummus Technology  

a CB&I Company
• หลักสูตร Project Management (FOSTER WHEELER)
• หลักสูตร The Global Customer Summit GE Crotonville, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT Leadership and 

Learning Institute

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการ
 อุตสาหกรรมไออาร์พีซี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
 และการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้จัดการฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานโครงสรา้งสาธารณปูโภคและโลจิสตกิส/์ 
 รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขต
 ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ 

อายุ 56 ปี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี 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 – 2560  กรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
2557 – 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานบัญชี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2556 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานบัญชี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 
 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จำากัด 

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

อายุ 52 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางปิยดา จงพยุหะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• เศรษฐศาตรบัณฑิต (ศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Arts (M.A.), Public Policy & Admin., University of Wisconsin- 

Madison, USA
• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive International 

and Leading Business School (IMD) Lausanne, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 94/ 2561  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ก.ย. 2561 ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้นำา
 และการเรียนรู้กลุ่มปตท. 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2559 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2555 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และงบประมาณ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2552 – 2555 ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้ช่วย
 กรรมการผู้จัดการ แผนและการเงิน
 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ประจำารองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริหารกลยุทธ์กลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด

อายุ 57 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี
• 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 
• McKinsey Leadership Academy Program
• Digital Leadership Acceleration Program 2018,  

The Boston Consulting Group
• Embracing Higher Productivity Mindset, Lead Business Institute
• Power Grid, Compass Institute

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 92,600 หุ้น คิดเป็น 0.00045 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2551 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย
 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานกับรหิารความยัง่ยนื บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั 
 (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 แห่งประเทศไทย

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญ-เครื่องกล (สก.)  

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

Matters Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/ 2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำากัด

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด

อายุ 59 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อายุ 57 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561



51คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล 
 จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน รักษาการหน่วยงานขับเคลื่อนกลยุทธ์
 ทรัพยากรบุคคล/ รักษาการหน่วยงาน
 ประสิทธิผลองค์กร
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานทรัพยากรบุคคล 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 57 ปี 
เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561



52 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ปี 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 564,478 หุ้น คิดเป็น 0.00276 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ค. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท 
 ระยอง จำากัด
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 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
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์

(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจดัการ) สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/ 2557  

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/ 2556  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4  

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

Matters Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/ 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักวิจัยและพัฒนา 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานท่าเรือ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายชลอ ภาณุตระกูล

(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) อายุ 60 ปี



53คณะผู้บริหาร

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) รุ่นที่ 205/ 2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 443,154 หุ้น 
(ตนเอง 413,292 หุ้น  คิดเป็น 0.00202 %) 
(คู่สมรส 29,862 หุ้น  คิดเป็น 0.00015 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2560 – ก.ย. 2561  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักบริหารจัดการและ
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560  ผู้อำานวยการ โครงการ EVEREST 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2557 – ก.ย. 2561  กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
ก.ค. 2556 – มิ.ย. 2561  รักษาการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ค. 2556 – ก.ย. 2557  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการกลั่น
 และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ก.ย. 2561  กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

(ลาออก วันที่ 30 กันยายน 2561) อายุ 51 ป ี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยโตเกียว
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานเคมี) มหาวิทยาลัยโตเกียว
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Project Investment & Feasibility Studies,  

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

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
• หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People, PacRim
• หลักสูตร Problem Solving Leadership Capability, McKinsey
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance 

Matters Australia
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/ 2555 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238/ 2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 348,600 หุ้น 
(ตนเอง 253,600 หุ้น คิดเป็น 0.00124 %)
(คู่สมรส 95,000 หุ้น คิดเป็น 0.00046 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 – เม.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
2557 – เม.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักวิจัยและพัฒนา 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายประเวศ อัศวดากร

(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) อายุ 60 ปี



54 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/ 2558 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุน่ที ่26/ 2556 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16/ 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชั้นสูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/ 2555 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/ 2552 

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

Matters Australia
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/ 2555  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management 

(MIR) รุ่นที่ 12/ 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/ 2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC : 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.04894 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
มิ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ม.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
มี.ค. 2558 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
ต.ค. 2557 – ม.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ส.ค. 2557 – พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด 

ส.ค. 2557 – ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด
ม.ค. 2557 – ม.ค. 2562 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2557 – ก.พ. 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามัน
 ปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 – มิ.ย. 2558 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562  กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 – ต.ค. 2556 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556 กรรมการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 – ก.ย. 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2552 – ต.ค. 2556 กรรมการ 
 บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟนน์ิง่ จำากดั (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

(ลาออก วันที่ 30 มกราคม 2562) อายุ 60 ปี



55คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• PTT Group Leadership Development Program III, PLLI
• หลักสตูร NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The Wharton 

School University of Pennsylvania
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11/ 2561 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรวิทยาการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/ 2561 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25/ 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

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

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

Matters Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/ 2558 

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

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

รุ่นที่ 21/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/ 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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
ก.ค. 2561 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท 
 ระยอง จำากัด
ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
พ.ย. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2558 – ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – มิ.ย. 2560 กรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
ธ.ค. 2558 – ก.ค. 2559 กรรมการ 
 บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด
2553 – ต.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำากัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ไม่มี

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

(เกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2561) อายุ 60 ปี



56 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (การสือ่สารทางการเมือง) วทิยาลัยสือ่สารทางการเมือง 

มหาวิทยาลัยเกริก 
• หลักสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั Fundamental Practice for Corporate 

Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• หลักสูตร AICHR TRAINING PROGRAMME ON BUSINESS AND 

HUMAN RIGHTS 2017 
• หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสำาหรบันกับรหิารระดับ 

สูง (ปปร.) รุ่นที่ 21/ 2560 สถาบันพระปกเกล้า 
• สัมมนา London Global Convention on Corporate Governance and 

Sustainability 2016, 2017 
• สัมมนา International Conference on Corporate Social Responsibility 

2016, 2017, 2018
• สัมมนา National Dialogue on Business and Human Rights (Global 

Compact Network Thailand)
• สัมมนา Sustainable Brand 2016, 2017
• สมัมนา Social Enterprise กบัสทิธมินษุยชนและความเหลือ่มล้ำาในสงัคมไทย
• สัมมนา Social Enterprise World Forum 2018
• 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)
• หลักสูตร Board that Makes a Difference (BMD)  

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

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

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2560 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
2558 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักกิจการองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 – ก.ย. 2561 กรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
2557 – 2558 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักกิจการองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2556 – ก.ย. 2561 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
 และกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2555 – ก.ย. 2561 เลขานุการบริษัท/ 
 เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 กรรมการ 
 บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จำากัด
ก.พ. 2555 – มี.ค. 2558 กรรมการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
2554 – ก.ย. 2561 เลขานุการคณะกรรมการจัดการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2554 – ก.ย. 2561 ผู้จัดการฝ่าย สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2554 – 2557 ผู้จัดการสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
 เลขานุการบริษัท/ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายงานกำากับและ
 สื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท 
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำากัด
 (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่กรรมการ/ ผู้บรหิารในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

นางสาวมนวิภา จูภิบาล

(เกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2561) อายุ 60 ปี
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การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายใน เรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานควบคุมภายในสายกลยุทธ์องค์กร  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/ 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำา

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตามมาตรฐานสากลของ 
COSO Internal Control – Integrated Framework (2013) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการ
ตามระบบได้อยา่งมีประสทิธภิาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในเรือ่งการตดิตามควบคุมดูแลการดำาเนนิงานของบรษิทัในเครอื
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี 
อำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายใน 
หัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ได้มีการปรบัปรงุและพัฒนาใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ ตามบรบิททีมี่การเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก
และภายใน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซ่ึงจะช่วย
ให้การดำาเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริม 
การมีจรรยาบรรณในการดำาเนนิงาน และกำากบัดูแลการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ด้วยการมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายใน 
ที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงข้อกำาหนด
เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และกำาหนดให้พนักงานทุกระดับทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำาทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อ
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำาหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำาแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
ดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำาคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน 
และมีการกำาหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยการกำาหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำาแหน่งอย่างชัดเจน และกำาหนดแผน
สืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญ พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวม
ถึงมีการติดตามผลของการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อ
บคุลากรในการปฏบิตังิานได้อยา่งมีประสทิธภิาพ รวมถงึดำาเนนิการผลกัดันแนวทาง “ความรบัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล โดยส่งเสริม ผลักดัน ให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน 
หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Second Line) และสำานักงาน
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ตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำาหนด
กิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำาหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดที่ทำาให้แนวทาง
ดังกล่าวประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการนำาพาองค์กรสู่ 
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จงึจัดใหมี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) แตง่ตัง้โดย 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และจัดใหมี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal 
Control Committee: RMCC) โดยมีกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นประธานกรรมการฯ เพ่ือกำากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการนำาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร 
โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO Enterprise Risk Management และ 
กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
บรษิทัฯ ซ่ึงประกอบด้วยการบรหิารความเสีย่งในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบรหิารความเสีย่งในระดับหนว่ยปฏบิตักิาร  
(Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ (Project Risk) โดยคำานึงถึงการเปล่ียนแปลงทั้ง 
ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถงึโอกาสทีจ่ะเกดิทจุรติและคอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้กำาหนดแนวทางจัดการความเสีย่ง กระบวนการ 
ทบทวนความเส่ียง และติดตามการดำาเนินงานตามแผนจัดการความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ โดยมีการรายงานสรุปผลการดำาเนินการ 
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 
22301 มาใชใ้นการบรหิารจัดการ เม่ือตอ้งเผชญิเหตฉุกุเฉนิและภาวะวกิฤตการณต์า่ง ๆ  เพ่ือใหก้ารดำาเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่ง
ต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำาหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคำานึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำาระเบียบ นโยบาย ข้อกำาหนด คู่มือ 
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานเป็นลายลักษณอั์กษร โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจ หนา้ทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานแตล่ะระดับ รวมถงึ 
การกำาหนดอำานาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำาหนด  
และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการที่มีหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำาธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำาหรับกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างและการจ่าย
ชำาระเงิน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ่ายชำาระเงินได้ 
อยา่งตอ่เนือ่ง มีประสทิธภิาพ และสอดคล้องกบัหลักการแบง่แยกหนา้ทีท่ีดี่ และกระบวนการขายและรบัชำาระเงินซ่ึงดำาเนนิการ 
แล้วเสร็จในปี 2561 และมีการกำาหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็น 
ไปตามมาตรฐาน ISO 27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปน็ส่วนสำาคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม 
ในสาระสำาคัญทีเ่กีย่วกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และเอกสารการประชมุได้จัดสง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ลว่งหนา้กอ่น
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บรษิทัฯ จัดชอ่งทางสำาหรบัการสือ่สารภายในองค์กรหลายชอ่งทาง ประกอบด้วย การสือ่สารจากผูบ้รหิารระดับสงูถงึพนกังาน
ผา่นกจิกรรม Town Hall การสือ่สารผา่น Intranet ขององค์กร การสือ่สารผา่น Electronic Mail และการสือ่สารผา่นกลุ่ม Line 
รวมถึงบริษัทฯ ดำาเนินการจัดช่องทางสำาหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, 
Electronic Mail, Facebook, Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา
อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

บรษิทัฯ ได้นำาระบบดิจิทลัและเทคโนโลยมีาใช ้เพ่ือชว่ยลดขัน้ตอนการทำางาน ยกระดับกระบวนการปฏบิตังิาน และการวเิคราะหผ์ล
ตา่ง ๆ  ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั พนกังานและลกูค้า ภายใตโ้ครงการ “IRPC 4.0” โดยขอบเขตของโครงการ
ครอบคลมุถงึการผลิต (ควบคุมและวางแผนระบบการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์) การตลาด (การเขา้ถงึความตอ้งการลูกค้าและ
ตอบสนองอย่างฉับไว) การจัดซื้อจัดจ้าง (ลดความซ้ำาซ้อนในกระบวนการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดซื้อ)  
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและความพร้อมในการส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้าในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของไออาร์พีซี) และระบบการจัดการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บรษิทัฯ มีกระบวนการตดิตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้กำาหนดแนวทางพัฒนาปรบัปรงุ เพ่ือ
ใหม่ั้นใจได้วา่ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยกำาหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดับ (First Line)  
ทำาหน้าท่ีในการดูแลและติดตามระบบการทำางานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย 
ข้อกำาหนดและระเบียบการที่รัดกุม และหน่วยงานการควบคุมภายในสายกลยุทธ์องค์กร (Second Line) ทำาหน้าที่ในการ
สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการกำาหนดแนวทางปรับปรุง
แก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้
รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพ่ือให้ม่ันใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิผล และ
แล้วเสร็จตามที่กำาหนดไว้

สำานักตรวจสอบภายใน (Third Line) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือดำาเนินการ
แก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านธุรกิจพลังงาน การบัญชี การเงิน และกฎหมาย ณ ปัจจุบัน  
มีนายสมนึก บำารุงสาลี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเจษฎา พรหมจาต และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยเปน็การหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลทีส่ำาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2561 รวมถงึรายการระหวา่งกนั 
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม 
ในวาระการพิจารณางบการเงิน เพ่ือชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ 
งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และ 
ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ีซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่งบการเงินของบรษิทัฯ ได้แสดงรายการโดยถกูตอ้งตามทีค่วร
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียนและการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้สอบบัญชี
ในรายงานเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM)

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ และฝา่ยจดัการได้ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารความเสีย่ง มีการประเมินปัจจัยเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก 
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัตา่ง ๆ  และกำาหนดมาตรการเพ่ิมเตมิสำาหรบัตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งมีประสทิธภิาพและทนัเวลา คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งทำาให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในของบรษิทัฯ ประจำาปี 
2561 เพ่ือให้ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีรายงาน
ผลการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะงานตรวจสอบ (Follow up Report) รวมถงึรายงานผลจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  
of the Treadway Commission) เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง ความเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. สอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำากบัดูแลการดำาเนนิงานตรวจสอบภายในใหมี้ประสทิธผิล มีการปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนโครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือ CCMS (Continuous Control Monitoring and Auditing System) ซึ่ง
เป็นการนำาระบบเข้ามาช่วยในการกล่ันกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารและหน่วย 
งานที่รับผิดชอบในการป้องกันแก้ไขรายการที่ผิดปกติได้ทันท่วงที รวมทั้งเป็นเครื่องมือของสำานักตรวจสอบภายใน ในการ 
ตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2560 ได้เปิดระบบใชง้านกระบวนการจัดซ้ือจดัจ้างจนถงึการชำาระเงิน (Procure to Pay) และเริม่ 
เปิดระบบใช้งานกระบวนการขายจนถึงการรับชำาระเงิน (Order to Cash) ในระหว่างปี 2561

5. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ดำาเนินการกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในเครอืเขา้รว่มเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กฎหมายเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกฎหมาย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายใน
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิผล

7. พิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและการรายงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของสำานัก 
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เพ่ือ
ให้กฎบัตรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็น 
แนวทางการปฏบิตังิาน รวมทัง้พิจารณาเหน็ชอบรายงานความเป็นอิสระในการปฏบิตังิานของสำานกัตรวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบ 
ภายในได้ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ ปราศจากอคติ และมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นใน
รายงานผลการตรวจสอบ

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ไดผู้้สอบบัญชีที่มคีวามเป็นอสิระ โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เมือ่เห็น
ว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้ ได้พิจารณาการใช้
บริการอื่นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการสอบบัญชี
โดยสรุปในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 
คำาแนะนำาซ่ึงเป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ เพ่ือใหค้วามเชือ่ม่ันวา่รายงานทางการเงินของบรษิทัฯ มีความถกูตอ้งเชือ่ถอืได้ บรษิทัฯ มีการ 
กำากับดแูลกิจการที่ด ีการดำาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายสมนึก บำารุงสาลี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยจริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใส การเคารพ
สทิธมินษุยชน และการเป็นองค์กรทีมี่ความรบัผดิชอบเพ่ือการเตบิโตควบคู่ไปกบัสงัคมอยา่งยัง่ยนื ปัจจัยสูค่วามสำาเรจ็ดังกล่าว
เกดิจากพลงัรว่มของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีป่ฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ และการ 
สนบัสนนุจากผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ ทีเ่หน็สอดคล้องในแนวทางเดียวกบับรษิทัฯ สง่ผลใหอ้งค์กรมีความเจรญิกา้วหนา้ 
มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ สังคม และประชาชนทั่วไป 
คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ได้ปฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
อยา่งเตม็ที ่และสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายทกุประการ ในปี 2561 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ  
อนุมัติแผนปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี ซ่ึงประกอบด้วย การดำาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้าน
คอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการเพ่ือ
ความยัง่ยนื และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เป็นตน้ มีการตดิตามความคืบหนา้การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และประเมินผลเพ่ือ
สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีการประเมินกรรมการ 2 แบบ ทั้งการประเมินโดยบุคคล
ภายนอกซึ่งดำาเนินการทุก 3 ป ีเริ่มตั้งแต่ปี 2558 ในป ี2561 เป็นการประเมนิครั้งที่ 2 และการประเมนิภายในเปน็ประจำาทุกป ี
เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและกำาหนดนโยบาย
และแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกลยุทธ์ CG & CSR Excellence ในระยะยาว 5 ปี ของบริษัทฯ และตลอดทั้งป ี
ยังได้กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการศึกษาเปรียบเทียบและดำาเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เมื่อมีกติกาสากล หรือ
เกณฑก์ารปฏิบัตทิีดี่และออกใหม่ของประเทศไทย ทีบ่รษิทัฯ สามารถนำามาปรบัใชไ้ด้ มีแผนพัฒนาแนวปฏบิตัเิพ่ือเป็นพลเมืองดี 
ของประชาคมโลก เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น 
รปูธรรมและมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อาท ินำาหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (CG Code) ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ ประธานกรรมการกำากบัดูแลกจิการ 
ทีดี่ได้ใหค้วามรูแ้ละขอ้แนะนำาแกผู่บ้รหิารและพนกังานไออารพี์ซีในงาน IRPC CG Day ตอ่เนือ่งมาแล้ว 2 ปี เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ  
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
การดำาเนินการเพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบดังกล่าว ทำาให้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ 
และได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องในปี 2561 อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม Best SET Sustainability 
Awards 2018 รางวัล ASEAN CG Awards: TOP 50 รางวัล Golden Peacock Awards for CSR 2017 และรางวัล  
Top Community Care Companies in Asia 2018 เป็นตน้ และนอกจากจะเป็นผูน้ำาในการปฏบิตัแิลว้ บรษิทัฯ ยงัสรา้งเครอืขา่ย 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมออกไปสูพั่นธมิตรทางธรุกจิ คู่ค้า และผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืน 
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุ่งหวงัทีจ่ะเสรมิสรา้งแนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้กดิขึน้อยา่งเขม้แขง็ในสงัคมวงกวา้ง รายละเอียด
ดังปรากฎในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่ การสรา้งระบบทีส่ามารถนำาไปปฏบิตัไิด้อยา่งมีประสทิธภิาพ มีมาตรฐานทีเ่ชือ่ถอืได้ ความมุ่งม่ันรว่มกนัปลูกฝงั 
จริยธรรม ความโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจาก กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
ทุกคนที่ยึดถือค่านิยมองคก์ร iSPIRIT และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จะนำามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมคุณภาพของประเทศไทยและประชาคมโลก

(นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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สารประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(นายวุฒิสาร ตันไชย)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ดำาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อเนื่องจากปี 2560 ในเรื่องการ
พัฒนากระบวนการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ปฏิบัติ
หนา้ทีด้่วยความรบัผดิชอบ โปรง่ใส เป็นธรรม และเตม็ประสทิธภิาพ ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและ CG Code ฉบับปี 
2560 ที่เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนนำามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่า
ให้กิจการและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป
การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบรษิทัฯ ทีมี่ศกัยภาพสงูและมีธรรมาภิบาล เป็นปัจจยัสำาคัญทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของธุรกิจ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำารง
ตำาแหน่งกรรมการอิสระอย่างละเอียดเพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการอิสระได้
อย่างแท้จริง และพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เพียงพอและเหมาะกับความซับซ้อนของ
ธุรกิจ รวมทั้งได้ใช้ข้อมูลการเสนอเงินปันผลของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาประกอบการนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม 
ซ่ึงผูถ้อืหุน้ได้พิจารณาอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 โดยเป็นอัตราเทา่เดิมทีผู่ถ้อืหุน้ 
อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2549 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำานวน 8 ครั้งในปี 2561 นอกจากดำาเนินการในภารกิจหลัก คือ
การสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้ว 
ในปีนี ้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ยงัได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯในการกำากบัดูแลการจัดทำา
แผนการสบืทอดผูบ้รหิารระดับสงู Succession Planning ของบรษิทัฯ และชว่ยกล่ันกรองผูท้ีจ่ะดำารงตำาแหนง่แทนผูบ้รหิารที่
เกษียณอายุ เนื่องจากในปี 2561 มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเกษียณอายุ 5 คน หรือประมาณร้อยละ 
20 การพิจารณาผูด้ำารงตำาแหนง่ทีเ่หมาะสมจะทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถดำาเนนิธรุกจิได้อยา่งตอ่เนือ่งราบรืน่และลดความเสีย่งใน
การบรหิารจดัการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ดำาเนนิการด้วยความละเอียดรอบคอบพรอ้มขอ้มูลอ้างอิง
ประกอบการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
สำาหรับการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามกระบวนการและเกณฑ์การวัดผล ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ยอมรับตั้งแต่ต้นปีนั้น ได้ดำาเนินการอย่างโปร่งใสบนหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน อีกทั้งได้ให้กรรมการ
ท่านอื่นมีส่วนร่วมในการประเมินบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และสรุปเสนอ 
คณะกรรมการบรษิทัฯพิจารณาอนมัุตติามเกณฑค่์าตอบแทนทีว่างไว ้เกณฑก์ารประเมินแบง่เป็น 2 สว่นคือผลการดำาเนนิงาน
ตามเป้าหมายองค์กร (Corporate KPI) ให้น้ำาหนักร้อยละ 70 และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนที่แสดงถึงบทบาทของ
ผูน้ำา สามารถแกไ้ขปัญหาขององค์กรได้สำาเรจ็และสง่ผลดีตอ่ภาพลักษณ ์รวมทัง้ได้รบัความเชือ่ม่ันไวว้างใจจากผูมี้สว่นได้เสยี
ทุกกลุ่ม ให้น้ำาหนักร้อยละ 30
โดยโครงสรา้งของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) จะตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่ง
นอ้ย 1 คน ปัจจุบนัประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และขอใหค้วามม่ันใจในฐานะตวัแทนของ
ผูถ้อืหุน้วา่จะมุ่งม่ันปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งอิสระเตม็ความสามารถ คำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูมี้สว่นได้เสยี 
อื่น ๆ อย่างเป็นธรรม ด้วยความปรารถนาให้เป็นบรรทัดฐานที่ส่งผลดีต่อผู้ลงทุน ตลาดทุนไทย ภาครัฐ และสังคมโดยรวม
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด  
รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ โดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ให้ทำาหน้าที่ใน
การกำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม
และมีประสทิธภิาพ พิจารณาหลกัการเครือ่งมือทางการเงิน สญัญาอนพัุนธ ์กล่ันกรองและใหค้ำาแนะนำาตอ่การบรหิารความเสีย่ง
ของโครงการลงทนุทีมี่ความซบัซอ้นเชงิเทคนคิสงูและมีภาระผกูพันระยะยาว สง่เสรมิและสนบัสนนุผูบ้รหิารและพนกังานใหมี้
การบรหิารความเสีย่งตามแนวทางและนโยบายทีก่ำาหนด รวมถงึการกำาหนดแนวทางในการป้องกนั ความเสีย่งในอนาคตจาก
การทีไ่ม่ได้ใชโ้อกาสทีเ่กดิขึน้จากสภาวการณท์ีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยผูท้รงคุณวฒุ ิ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4 ท่าน ดังนี้

(1) นายณัฐชาติ จารุจินดา   ประธานกรรมการ

(2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ   กรรมการ

(3) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ*   กรรมการ

(4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการ
*นายวรวัฒน์ พิทยศิริ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ทดแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำากับดูแล และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งประกอบด้วย 
การกำาหนดบริบท การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม
และสอบทานผลการบรหิารความเสีย่งเป็นประจำาทกุไตรมาส เพ่ือบรหิารจัดการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ และ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ 
(Business Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความเสี่ยง
สำาคัญเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อฝ่ายจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) ซึ่งกำากับดูแล ผลักดันให้การ
บรหิารความเสีย่งระดับองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีก่ำาหนด และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านหว่งโซ่ 
อุปทานและการเงิน ซึ่งทำาหน้าที่ ในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด บริหารความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของ
น้ำามันดิบ วตัถดิุบ ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถงึการจัดทำาธรุกรรมด้านการเงิน เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่การดำาเนนิการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

3. สอบทานรายงานผลการบรหิารความเสีย่งด้านราคาและการเงิน พรอ้มใหข้อ้คิดเหน็และเสนอแนะ เป็นประจำาทกุไตรมาส

4. พิจารณาเง่ือนไขกรอบระยะเวลาการทำาสญัญาบรหิารความเสีย่งด้านราคา เพ่ือใหส้อดคล้องกบัผลกระทบจากขอ้กำาหนด
ใหม่ขององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Marine Organization: IMO) ซ่ึงกำาหนดใหใ้ชน้้ำามันเชือ้เพลิง
ทีมี่สารกำามะถนันอ้ยกวา่ 0.5% ในปี 2563 รวมถงึตดิตามผลกระทบจาก Stock Loss ทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคา
น้ำามันดิบในตลาดโลก โดยพิจารณาและให้คำาแนะนำาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เช่น การทำา Inventory Hedging 
การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น
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5. พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซ่ึงประกอบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความเสี่ยงด้านชุมชนรอบ ๆ เขตประกอบการฯ 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงเพียงพอในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผู้มี 
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนโครงการเข้าซื้อกิจการพลาสติกเอบีเอส และโครงการ
ร่วมทุนซื้อขายบนระบบ E-Commerce ก่อนนำาเข้าพิจารณาขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. พิจารณาและใหค้วามเหน็ตอ่การบรหิารความเสีย่งของการพัฒนาบคุลากร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่นกลยทุธใ์ห้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด รวมถึงแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานสำาคัญอย่างเป็นระบบ และไม่กระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจ

8. ใหค้วามเหน็และคำาแนะนำา ตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯใหส้อดรบักบันโยบายภาครฐัฯ ในการสง่เสรมิโครงการระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยให้มีการติดตาม การเตรียมความพร้อม และ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

9. พิจารณาและใหค้วามเหน็ตอ่การบรหิารความเสีย่งด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเนน้ใหมี้การจัดตัง้
ศนูยดู์แลความปลอดภัยองค์กร (Security Operation Center) และการสรา้งความตระหนกัของพนกังาน ในการใชง้าน
ได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการโจมตีทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ (Cyber Attack)

10. พิจารณาและให้ความเห็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำาปี 2562 ก่อนการนำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

11. ดำาเนินการสอบทานความเหมาะสมและความเสี่ยงในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำาหรับโครงการ Maximum 
Aromatics (MARS Project) โดยครอบคลุมในประเดน็ความเสี่ยงที่สำาคัญ เช่น สถานการณ์ตลาด ต้นทุนโครงการ การ
จัดทำารายงาน EHIA เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด

12. รายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัทราบเป็นประจำาทกุไตรมาส

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ รอบคอบ และครบถว้น เตม็กำาลงัความรู ้
ความสามารถ ด้วยความเป็นอิสระและสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี 
ส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

(นายณัฐชาติ จารุจินดา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

IRPC

0107537002567 

ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

20,475,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 
20,475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

20,434,419,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 
20,434,419,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

สำ�นักง�นใหญ่และโรงง�น 
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน  
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 6 – 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2765 7000 โทรสาร 0 2765 7001

www.irpc.co.th

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2299  1111

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 

ที่ตั้งบริษัท 
 
 

 
 
 

เว็บไซต์

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 
 

ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท



69ข้อมูลทั่วไป

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ลำาดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชำาระแล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

99.99%

99.99%

99.99%*

59.98%

50.00%

99.99%

2,000

750

5

10

300

30

บริษัท น้ำ�มัน ไออ�ร์พีซี จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท เทคโนโลยี ไออ�ร์พีซี จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ไออ�ร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท รักษ์ป่�สัก จำ�กัด
ที่อยู่ :

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2765-7000  โทรสาร 0-2765-7001

309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0-3802-2835 โทรสาร 0-3802-2835 ต่อ 301

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2765-7000  

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2765-7508  โทรสาร 0-2765-7550

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2765-6666  โทรสาร 0-2765-6677

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-7001

1

3

4

5

6

2

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามัน

ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนอาชีวะ

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ   
         E-Commerce

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติก

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชำาระแล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

48.99%

40.00%

3,083

163

บริษัท ไออ�ร์พีซี คลีน พ�วเวอร์ จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำ�กัด 
ที่อยู่ :

299 หมู่ 5 ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0-3861-1333  โทรสาร 0-3861-2813

9/187 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรามคำาแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

7

8

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรม  

25.00%

20.00%

15.00%

13.04%

10,739

150

2.5

115

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มห�ชน)
ที่อยู่ :

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ส�นพลัง วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ที่อยู่ :

บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด
ที่อยู่ :

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2206-9300 โทรสาร 0-2206-9312

888 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ตำาบลห้วยโป่ง                 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3897-8300 โทรสาร 0-3897-8333

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 0-2537-2971 

2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำาบลบางแก้ว 
อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2338-6100 โทรสาร 0-2312-0126

9

10

11

12

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

ประเภทธุรกิจ : สนับสนุนการดำาเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแก๊สอะเซททีลีน
หมายเหตุ :  *มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยถือหุ้นร่วมกับบริษัท Guangzhao 

  Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ้นร้อยละ 45 

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการตามมติดังกล่าว

  -แสดงเฉพาะบริษัทฯ ที่มีการดำาเนินงาน
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	(1) 9,819,694,600 48.05

2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอ�ร์	จำ�กัด	(2) 1,930,531,142 9.44

3. STATE STREET EUROPE LIMITED   435,814,487 2.13

4.	 สำ�นักง�นประกันสังคม   352,998,300 1.72

5.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 312,685,567 1.53

6.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	(NOMINEES)	LIMITED    210,200,379 1.02

7.	 N.C.B.	TRUST	LIMITED-POLUNIN	DEVELOPING	 
	 COUNTRIES	FUND,	LLC

  110,885,751 0.54

8.	 SE	ASIA	(TYPE	B)	NOMINEES	LLC 86,856,264 0.43

9.	 MERRILL	LYNCH	PROFESSIONAL	CLEARING	CORP.	
	 -FOR	EXCLUSIVE	BENEFIT	OF	CUSTOMER	A/C

79,195,000 0.39

10.	 EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	EMER	 
	 MKTS	VALUE	FD

78,350,300 0.38

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5 กันยายน 2561 มีดังนี้

หมายเหตุ : 
(1)	 บริษัท	ปตท.	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ในฐ�นะเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	มีส่วนในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	 โดยผ่�นคว�มเห็นชอบ 
	 ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	มีกรรมก�รที่เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รของบริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	จำ�นวน	5	คน	จ�กจำ�นวนกรรมก�ร 
	 ของบริษัทฯ	ทั้งหมด	14	คน
(2)	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอ�ร์	จำ�กัด	เป็นบริษัทย่อยของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ประกอบธุรกิจโดยก�รออก	ตร�ส�ร	Non-Voting	Depository	Receipt	(NVDR)	ซึ่งเป็น 
	 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อข�ยให้ผู้ลงทุน	 และนำ�เงินที่ได้จ�กก�รข�ย	NVDR	 ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้�งอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
	 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ	โดยผู้ลงทุน	ที่ถือ	NVDR	จะได้รับสิทธิประโยชน์ท�งก�รเงิน	เช่น	เงินปันผลสิทธิในก�รจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	เสมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	แต่ไม่มีสิทธิ 
	 ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ส�ม�รถทร�บข้อมูลนักลงทุนในบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอ�ร์	จำ�กัด	ได้ในเว็บไซต์	www.set.or.th

	 			-บริษัทฯ	ไม่มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	(Shareholding	Agreement)	ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ
      -ผู้ถือหุ้นที่เป็นช�วต่�งช�ติส�ม�รถถือครองหุ้นของบริษัทฯ	รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ	49	ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
	 	 	 ณ	วันที่	5	กันย�ยน	2561	หุ้นของบริษัทฯ	ที่ถือครองโดยช�วต่�งช�ติมีจำ�นวนร้อยละ	13.06	ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด	
	 	 	 ณ	วันที่	28	กุมภ�พันธ์	2561	มีผู้ถือหุ้นส�มัญร�ยย่อย	(Free	float)	จำ�นวน	44,371	ร�ย	คิดเป็นร้อยละ	51.89

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บรษิทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
25 ของกำาไรสทุธปิระจำาปี หลงัหกัภาษแีละทนุสำารองตา่ง ๆ   
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะ
กรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย

บรษิทัยอ่ยแตล่ะแหง่จะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณ ีๆ  
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลอืและ/ หรอืกำาไรสทุธิ
เทียบกับงบลงทุนบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำารองตาม
กฎหมายแลว้ หรอืกรณอ่ืีนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัยอ่ย 
เห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ผู�ถือหุ�น

รายงานประจำป� 2561
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โครงสร�างการจัดการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�ให�ไออาร�พ�ซี
ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย
ภายในป� 2563 กำหนดแผนกลยุทธ�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว�

รายงาน

แต�งตั้ง

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการ
กำกับดูแลกิจการทั�งปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�น
ไปตามนโยบาย แนวทางและเป�าหมายที่เป�น
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�
ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มี
ความรับผิดชอบต�อสังคมภายใต�กรอบจร�ยธรรม
ที่ดีและแนวปฏิบัติที ่มุ �งสู �การเป�นพลเมืองดี
ของโลก

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรมเพื่อ
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงการ
เติบโตอย�างย่ังยืน และให�ผลตอบแทนที่เหมาะสม
อย�างต�อเนื่อง ผู�ถือหุ�นแต�งตั�งคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ที่ประชุม
ผู�ถือหุ�นรับทราบผลการดำเนินงานประจำป�ของ
บร�ษัทฯ และพิจารณาวาระการประชุมตาม
กฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเง�นและค�า
ตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ

แต�งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทำหน�าที่บร�หาร
จัดการงานของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� นโยบายและกลยุทธ�
ท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดไว� และรายงานผลต�อคณะกรรมการ
อย�างถูกต�องโปร�งใส

กรรมการผู�จัดการใหญ�

แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ
ผู�บร�หารระดับรองกรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ บร�หารงาน
ในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป�าหมาย
ที่กรรมการผู�จัดการใหญ�มอบหมาย
คณะกรรมการจัดการ
บร�หารจัดการให�เกิดระบบการทำงานที่เป�นไป
ในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต�อ
การดำเนินธุรกิจและกล่ันกรองวาระเพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
ประกอบด�วย
• กรรมการผู�จัดการใหญ�
• รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
• ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ทุกสายงาน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทำหน�าที่
เลขานุการบร�ษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2551 
และตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
รวมทั�งปฏิบัติงานตามที่ได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการอิสระ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่ตรวจสอบงบการเง�น และให�แนวทางใน
การตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการอย�างน�อย 1 คน มีความรู�และ
ประสบการณ�เพ�ยงพอในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเง�น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได�รับการเสนอชื่อ
เป�นกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย และกรรมการผู�จัดการใหญ� 
รวมทั้งกำหนดค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม โดยมีกรรมการอย�างน�อย 
1 คน เป�นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่พ�จารณาเสนอแนวปฏิบัติและให�คำแนะนำ
ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกำกับ
ดูแลการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ให�เป�น
ไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอย�างน�อย 1 คน เป�นกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่กำหนดนโยบายบร�หารความเสี่ยง
แผนจัดการความเสี ่ยง และกระบวนการบร�หารความเสี ่ยงทั ่วทั ้ง
องค�กร

คณะกรรมการชุดย�อย

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�นประธานกรรมการ
ทำหน�าที่สนับสนุนและส�งเสร�มให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าที่
อย�างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร�อมดูแลและ
ติดตามการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย�อยให�มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค�

ประธานกรรมการ

เป�นกรรมการที่มีความเป�นอิสระจากผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อกลุ�มของ
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจความคุม และผู�บร�หารของบร�ษัทฯ มีหน�าที่
แสดงความเห็นอย�างเสร� ตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายในการปกป�อง
ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียมกัน 
ณ สิ�นป� 2561 มีจำนวนกรรมการอิสระ 7 คน กรณีท่ีประธานกรรมการ
มิใช�กรรมการอิสระ อาจตั้งประธานกรรมการอิสระเพ�่อทำหน�าที่ใน
การประชุมบางวาระหร�อบางโอกาส

กรรมการอิสระ

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัท
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โครงสร�างการจัดการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�ให�ไออาร�พ�ซี
ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย
ภายในป� 2563 กำหนดแผนกลยุทธ�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว�

รายงาน

แต�งตั้ง

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการ
กำกับดูแลกิจการทั�งปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�น
ไปตามนโยบาย แนวทางและเป�าหมายที่เป�น
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�
ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มี
ความรับผิดชอบต�อสังคมภายใต�กรอบจร�ยธรรม
ที่ดีและแนวปฏิบัติที ่มุ �งสู �การเป�นพลเมืองดี
ของโลก

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรมเพื่อ
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงการ
เติบโตอย�างย่ังยืน และให�ผลตอบแทนที่เหมาะสม
อย�างต�อเนื่อง ผู�ถือหุ�นแต�งตั�งคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ที่ประชุม
ผู�ถือหุ�นรับทราบผลการดำเนินงานประจำป�ของ
บร�ษัทฯ และพิจารณาวาระการประชุมตาม
กฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเง�นและค�า
ตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ

แต�งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทำหน�าที่บร�หาร
จัดการงานของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� นโยบายและกลยุทธ�
ท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดไว� และรายงานผลต�อคณะกรรมการ
อย�างถูกต�องโปร�งใส

กรรมการผู�จัดการใหญ�

แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ
ผู�บร�หารระดับรองกรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ บร�หารงาน
ในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป�าหมาย
ที่กรรมการผู�จัดการใหญ�มอบหมาย
คณะกรรมการจัดการ
บร�หารจัดการให�เกิดระบบการทำงานที่เป�นไป
ในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต�อ
การดำเนินธุรกิจและกล่ันกรองวาระเพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
ประกอบด�วย
• กรรมการผู�จัดการใหญ�
• รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
• ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ทุกสายงาน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

แต�งตั�งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทำหน�าที่
เลขานุการบร�ษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
และตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
รวมทั�งปฏิบัติงานตามที่ได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
แต�งต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการอิสระ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่ตรวจสอบงบการเง�น และให�แนวทางใน
การตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการอย�างน�อย 1 คน มีความรู�และ
ประสบการณ�เพ�ยงพอในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเง�น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได�รับการเสนอชื่อ
เป�นกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย และกรรมการผู�จัดการใหญ� 
รวมทั้งกำหนดค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม โดยมีกรรมการอย�างน�อย 
1 คน เป�นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่พ�จารณาเสนอแนวปฏิบัติและให�คำแนะนำ
ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกำกับ
ดูแลการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ให�เป�น
ไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอย�างน�อย 1 คน เป�นกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ สมาชิกประกอบด�วยกรรมการ
อย�างน�อย 3 คน ทำหน�าที่กำหนดนโยบายบร�หารความเสี่ยง
แผนจัดการความเสี ่ยง และกระบวนการบร�หารความเสี ่ยงทั ่วทั ้ง
องค�กร

คณะกรรมการชุดย�อย

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�นประธานกรรมการ
ทำหน�าที่สนับสนุนและส�งเสร�มให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าที่
อย�างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร�อมดูแลและ
ติดตามการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย�อยให�มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค�

ประธานกรรมการ

เป�นกรรมการที่มีความเป�นอิสระจากผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อกลุ�มของ
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจความคุม และผู�บร�หารของบร�ษัทฯ มีหน�าที่
แสดงความเห็นอย�างเสร� ตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายในการปกป�อง
ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียมกัน 
ณ สิ�นป� 2561 มีจำนวนกรรมการอิสระ 7 คน กรณีท่ีประธานกรรมการ
มิใช�กรรมการอิสระ อาจตั้งประธานกรรมการอิสระเพ�่อทำหน�าที่ใน
การประชุมบางวาระหร�อบางโอกาส

กรรมการอิสระ

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัท
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ปี 2561

โครงสร้างการจัดการ หรือ โครงสร้างองค์กร บริษัท  
ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วย ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมี
ความรบัผดิชอบตามหนา้ทีต่อ่คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยได้
มีการนำาหลกัการบรหิารอยา่งมีประสทิธภิาพและการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำาหนดโครงสร้างการจัดการ 
ของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพ่ือสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว รวมถึงการคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง 
เทา่เทยีม เป็นธรรม และมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม อันนำา
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบกำากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกำากบัดูแลการ
บริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำาหน้าที่กำาหนด
วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และ
งบประมาณประจำาปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำาไป

ดำาเนินการเพ่ือให้สำาเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแล
ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำาไร มีการเติบโตก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน 14 คน ซ่ึงเป็นจำานวนที่เหมาะสม
กับขนาดประเภทและความซับซ้อนทางธุรกิจ แบ่งประเภท
ได้ ดังนี้

• กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 13 คน (รอ้ยละ 92.86 ของ
กรรมการทั้งคณะ)

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 

โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 คนนี้ เป็นกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 7 คน (ร้อยละ 50 ของ
กรรมการทั้งคณะ) และเป็นกรรมการเพศหญิง 1 คน
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือ
รับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบ
ด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
(2) นายณัฐชาติ จารุจินดา (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
(4) นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ โดย
กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้งลายมือชือ่รว่มกนัและประทบัตรา
สำาคัญของบริษัทฯ

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (1) กรรมการ ประธานกรรมการ  20 ตุลาคม 2558
 4 เมษายน 2561

วาระที่ 1
วาระที่ 2

2. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

 19 มิถุนายน 2558
 4 เมษายน 2560

วาระที่ 1
วาระที่ 2

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 29  เมษายน 2559
 4 เมษายน 2561

วาระที่ 1
วาระที่ 2

4. นายสมนึก บ�ารุงสาลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  9 เมษายน 2557
 4 เมษายน 2560

วาระที่ 1
วาระที่ 2

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  27 สิงหาคม 2559
 4 เมษายน 2560

วาระที่ 1
วาระที่ 2

6. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  1 กันยายน 2557
 3 เมษายน 2558 
 4 เมษายน 2561

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  1 กันยายน 2559
 4 เมษายน 2561

วาระที่ 1
วาระที่ 2

8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  17 พฤศจิกายน 2558
 4 เมษายน 2560

วาระที่ 1
วาระที่ 2

9. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  16 มีนาคม 2559
 4 เมษายน 2560

วาระที่ 1
วาระที่ 2

10. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  1 เมษายน 2559 วาระที่ 1

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  2 ธันวาคม 2560 วาระที่ 1

12. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (2) กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  19 กันยายน 2561 วาระที่ 1

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (3) กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  19 กันยายน 2561 วาระที่ 1

14. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
(กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร)

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 1 ตุลาคม 2556
 3 เมษายน 2558
 4 เมษายน 2561

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

หมายเหตุ:
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เนื่องจากครบวาระการดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ. ปตท.  ตามสญัญาจา้ง คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิลอืกตัง้ นายชาญศลิป ์ตรนีชุกร ดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการ แทนนายเทวนิทร ์มผีลตัง้แตว่นัที ่31 สงิหาคม 2561
2. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการทดแทน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
3. นายชวลติ พนัธท์อง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ลาออกเมือ่วนัที ่31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตแิตง่ตัง้ นางสาวจริาพร ขาวสวสัดิ์ 

เป็นกรรมการทดแทน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และนางสาวจิราพร ลาออกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายวรวัฒน์ พิทยศิร ิ
เป็นกรรมการทดแทน

4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด และต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
3 คน

3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

4. วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ 
คราวละ 3 ปี โดยสามารถดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน  
3 วาระติดต่อกัน (9 ปี)

5. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
มีสาระสำาคัญ ดังนี้

(1) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/ หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน  
3 แห่ง

(2) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได้ไม่เกนิ 3 แหง่ 
ทัง้นี ้การดำารงตำาแหนง่กรรมการตามความใน (1) 
และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

6. เป็นผูท้รงคุณวฒุใินสาขาตา่ง ๆ  เพ่ือผสมผสานความรู ้
ความสามารถทีจ่ำาเป็น โดยประกอบด้วย ผูท้ีมี่ความรู ้
ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน  
ผูมี้ความรูด้้านกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และผูมี้ความรู ้
ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดย
พิจารณารวมถึงพ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ์การ
บริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำาเร็จที่เป็น
ที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ 
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ 
บริษัทฯ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
และข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม
การดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือสรา้ง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความ
เป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) 
ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

10. หากเคยดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัฯ พิจารณาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความ
สามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ
ควบคุม และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่แสดง
ความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุราย และผูมี้สว่นได้เสยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่า
ข้อกำาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ตามข้อกำาหนดถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 1)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้
มีอำานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ 
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ 
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ 
มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการ
ทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้
บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญา มีภาระหนีท้ีต่อ้งชำาระตอ่อีกฝา่ย
หนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวน
ใดจะต่ำากว่า ทั้งน้ี การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้
เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
วา่ด้วยหลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัทีมี่ความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี 
ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซ่ึงรวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท

ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงินเดือนประจำา หรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธิอ์อกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดทีท่ำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่ง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหน่ง บริษัทฯ จะ
พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษา
จำานวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะ 
กรรมการกำากบัตลาดทนุ และหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
อยา่งไรกต็าม กรรมการคนอ่ืน ๆ  หากตอ่มามีคุณสมบตัเิป็น
กรรมการอิสระได้ตามคุณสมบตัทิีก่ำาหนด กรรมการคนนัน้ก็
จะมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบรษิทัฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผูต้รวจสอบและรบัรอง
การเป็นอิสระ นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
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การแต่งตั้งและการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำาหนดการแต่งตั้งและการพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำานาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะทำา
หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบริษัทฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจำานวนหุน้ที่
ตนถือ โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตัง้กรรมการ จะลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้ 
เป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตาม
จำานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งใน
คราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่
ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็น
คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง

จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้น 
ทีผู่ถ้อืหุน้คนนัน้มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ 
ดังกล่าว จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ห้นึง่ผูใ้ด มาก
หรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลง
มา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
จำานวนเท่ากับจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้
รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากัน ทำาให้มีจำานวนเกินจำานวนกรรมการที่จะ 
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการได้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มี
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

สรุปภาพรวมองค�ประกอบคณะกรรมการบร�ษัทฯ ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อายุเฉลี่ยของกรรมการทั้งคณะ
58 ป�

อายุเฉลี่ยวาระการดำรงตำเหน�งกรรมการทั้งคณะ
3 ป�

อัตราเฉลี่ยการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ
97% ของการประชุมทั้งหมด

(ขั้นต่ำ ไม�น�อยกว�า 75%)

การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทอื่น
กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร หร�อกรรมการอิสระ รวมจำนวน 13 ท�าน

ดำรงตำแหน�งกรรมการในบรษัทจดทะเบียนอื่นไม�เกิน 3 แห�ง
ประสบการณ�ทางธุรกิจหลักที่เกี่ยวข�อง

กรรมการอิสระ หร�อ กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร รวมจำนวน 13 ท�าน
เป�นผู�มีประสบการณ�ทางด�านพลังงาน ป�โตรเลียม หร�อป�โตรเคมี 

และประสบการณ�อื่นที่เกี่ยวข�อง

คุณสมบัติเด�นของบุคคลที่ใด�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการ
• ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย�สุจร�ต

• ความรู� ความสามารถ ประสบการณ�ที่หลากหลายที่จะเป�นประโยชน�
สูงสุดและสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�บร�ษัทฯ

• ความมุ�งมั่น ทุ�มเท และความรับผิดชอบต�อสังคม

• ความกล�าแสดงความคิดเห็นและความคิดสร�างสรรค�

• คุณลักษณะและภาพลักษณ�ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต�อสังคม

ความหลากหลายทางเพศ

7% เพศหญิง

องค�ประกอบของคณะกรรมการ
โครงสร�างกรรมการบร�ษัทฯ ทั้งคณะ 15 ท�าน (ป�จจ�บันมี 14 ท�าน)

กรรมการอิสระ - 7 ท�าน
กรรมการที่ไม�ใช�ผู�บร�หาร - 13 ท�าน
กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร - 1 ท�าน



79โครงสร้างการจัดการ 

3. คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมา
จากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง และใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ดำารงตำาแหนง่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

4. ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทน
นี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า
จำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทำาการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการ
จัดใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือเลอืกตัง้กรรมการแทน
ตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำาภายใน 
1 เดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย
กว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการ
บรรยายสรปุเกีย่วกบัขอ้มูลทีจ่ำาเป็น และเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Orientation) ภายใน
เวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำารงตำาแหนง่ 3 ปี (กรรมการซึง่พ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้)

2. นอกจากการพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการ
จะพ้นจากตำาแหน่งเม่ือตาย หรือลาออก หรือขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กำาหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาล
มีคำาสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ ใหย้ืน่ใบลาออก 
ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 
ไปถึงบริษัทฯ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้ปวงด้วยความระมัดระวงั และความซ่ือสตัยส์จุรติ (Duty of  
Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และกำากบัดูแลใหก้าร
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมาย
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดี และคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่
สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยรว่มกนัแสดงความคิดเหน็ 
อย่างเต็มที่ ให้ความสำาคัญในการแสวงหาข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทางดังกล่าว รวม
ถงึพิจารณาประเด็นความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ด้าน 
การเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพ่ือให้ม่ันใจ
ได้ว่าฝ่ายจัดการจะสามารถนำาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และ
กลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่
สำาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน 
และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และ
การกำากบัดูแลการปฏิบตัติามแผนงานทีก่ำาหนด ตาม
ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เเละประสิทธิผล

4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น 
และกำาหนดแนวทางบรหิารจัดการความเสีย่งดังกล่าว
อย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวม
ถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงดังกล่าว
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5. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่ 
เก่ียวโยงกัน  ให้ความสำาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลัก 
ที่มีความสำาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อ
ให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือ
บริษัทร่วมทุนตามจำานวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อ
ตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำานาจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

8. กำาหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับ
แผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced 
Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการ 
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งสม่ำาเสมอ 
และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมี 
การประเมินผลในด้านการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือใหม่ั้นใจ
ว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมี
มาตรฐาน

10. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี 
สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มกีารดำาเนินงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามที่กฎหมายกำาหนด เพ่ือรับผิดชอบ
หน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำาหนดไว้ในพระราช
บัญญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

อำานาจการอนุมัติของคณะกรรรมการบริษัทฯ

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว 
และนโยบายที่สำาคัญ เช่น นโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบาย
การแขง่ขนัทางการค้า นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
นโยบายการทำารายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผย 
ข้อมูลสารสนเทศ

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทาง
การลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน 
แผนงาน และงบประมาณประจำาปี

3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. อนุมัติโครงการลงทุน และการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย กรอบ
วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคับบรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำาเนินการตามนโยบาย
และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5. อนุมัติการทำารายการตามหลักเกณฑ์ของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำาปีและโบนัสของ
พนักงาน

7. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

8. อนมัุตกิารไปดำารงตำาแหนง่ในองค์กรอ่ืนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพ่ือไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงใน
สัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

อำานาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำาหนดแล้ว การดำาเนินงานในเรื่อง
สำาคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี
ดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบาง
ส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัท
เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
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3. การทำา แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ

4. การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของ 
บริษัทฯ

5. การรวมกจิการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวัตถปุระสงค์จะแบง่
กำาไร ขาดทุนกัน

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพ่ือให้อำานาจหน้าที่ในเรื่องการกำาหนดนโยบาย และ
การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกัน
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพ่ือให้บทบาทในการเป็นผู้นำา
คณะกรรมการบริษัทฯ และการกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยจัดการ เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ 
จึงได้กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการ 
บริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกำาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. อนุมัติเร่ืองท่ีจะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุม 
ผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชมุใหมี้ประสทิธภิาพเป็น
ไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ

4. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

5. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ และสนบัสนนุการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ  ใหบ้รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

7. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 
คณะ เพ่ือพิจารณากล่ันกรองการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญเป็นการ
เฉพาะเรือ่ง ใหเ้ป็นไปอยา่งรอบคอบและมีประสทิธภิาพ โดย
โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมี
คุณสมบตั ิหนา้ที ่ความรบัผดิชอบครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำาเนินงานตามประกาศ
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้ง
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอ 
ที่จะทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความ 
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) นายสมนึก บำารุงสาลี (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

(3) นายเจษฎา พรหมจาต (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
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ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำานักตรวจสอบ
ภายใน ทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และระบบควบคุมภายในทีว่างไว ้รวมถงึการรบัขอ้รอ้งเรยีน
จากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำานัก
ตรวจสอบภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แตง่ตัง้ผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบ 
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ทำาหน้าที่ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม 
รวมถึงการดำาเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 
2559 – ปัจจุบนั (ขอ้มูลประวตันิายธรรมศกัด์ิ ปัญโญวฒันก์ลู 
ประวัติคณะผู้บริหารหน้า 49)

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหนง่ตามระยะ
เวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าใน 
กรณใีดกรณหีนึง่ บรษิทัฯ จะตอ้งชีแ้จงสาเหตใุหต้ลาด 
หลักทรัพย์ฯ ทราบ

4. ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
เป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา  
3 เดือน นับแต่วันที่มีจำานวนกรรมการตรวจสอบ 
ไม่ครบตามที่กำาหนด

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง 
และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำาหนดค่า
ตอบแทนผูส้อบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระ เพ่ือทำาหนา้ที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้
สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหินา้ที ่หรอืปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมิชอบ 
รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำานักตรวจสอบภายในให้มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำาซ้อนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความ
เหน็ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำาลัง
ของสำานักตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำานัก 
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของ
สำานักตรวจสอบภายใน

9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

10. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
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11. มีอำานาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และ
สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของบริษัทฯ

12. หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรอืการกระทำาซ่ึง
อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่ฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทจุรติหรอืมีสิง่ผดิปกตหิรอืมีความบกพรอ่งที่
สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่า ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มี 
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทนัทเีม่ือได้รบัทราบขอ้มูล
ดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน 
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(2) นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (กรรมการ)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(3) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)*
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

*นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

นางสาวมนวภิา จภิูบาล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกั
กจิการองค์กรและเลขานกุารบรษิทั ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 (เนื่องจากครบเกษียณอายุ)

นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก
กจิการองค์กร และเลขานกุารบรษิทั ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 
16 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่พ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาเห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  
ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อน 
ของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของ 
ผูถ้อืหุน้ทีมี่อำานาจควบคุม และสรา้งความม่ันใจใหก้บั
บคุคลภายนอก เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/ 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้

2 1 3
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบตั ิและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 
ที่ เกี่ยวข้อง คู่มือกำากับดูแลกิจการที่ ดีและ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ

2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) 
อาทิ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้า
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การ
ยึดม่ันในหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
และความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ 
ประสบการณ์ในการทำางาน อายุ และเพศ

3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน 
(Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจ
และความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเง่ือนไข
ที่มีความจำาเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของ
หน่วยราชการที่มีการรับรองก็จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการ
ทำาหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการบริษัทอ่ืน และ/ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และ/ หรือบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำาคัญ 
ดังนี้

(1) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ 
หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้
ไม่เกิน 3 แห่ง

(2) ดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ
อิสระ ใหมี้ความเหมาะสมกบับรษิทัฯ เป็นไปตามหลัก 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ 
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำาหนด

4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา 
กรรมการบริษัทฯ ที่จะมาดำารงตำาแหน่งเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

5. พิจารณาคัดสรรบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็น
กรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำาแหน่งว่าง หรือ
กรณีกรรมการครบวาระการดำารงตำาแหน่ง เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

6. พิจารณารายช่ือกรรมการบริษัทฯ ท่ีสมควรได้รับการ 
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณากล่ันกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะ
เสนอชือ่ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการผูจั้ดการใหญ่อยา่ง
รอบคอบเหมาะสม และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณากำาหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งในเรื่อง
ความเป็นผูน้ำา ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม การกำาหนด
และการดำาเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการ 
ด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง การเสริม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนด
ค่าตอบแทนประจำาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด รวมถึงอัตรา
การปรับเงินเดือนประจำาปี บำาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ 
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ  ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ

10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือ
ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพือ่ให้การบริหารงานของ 
บริษัทฯ สามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 ด้านการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. พจิารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำา (Retainer Fees) 
โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาด
ของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ 
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บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยจะต้องนำาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำานึงถึงความเหมาะสม 
เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
สรา้งมูลค่าเพ่ิมอยา่งยัง่ยนืใหแ้กบ่รษิทัฯ และสามารถ
รกัษาผูบ้รหิารทีมี่ความสามารถใหอ้ยูก่บับรษิทัฯ โดย
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

3. ในกรณีจำาเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
เพ่ือให้คำาแนะนำาในการกำาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ ่ให้เปน็ไปอย่าง 
เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบ 
ของบริษัทฯ

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้คัด
เลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการชดุยอ่ยแล้ว ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
หรอืเกีย่วขอ้งในธรุกจิหรอือุตสาหกรรมหลักทีบ่รษิทัฯ 
ดำาเนินกิจการอยู่เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี 
องค์ประกอบตามที่กำาหนด เพ่ือช่วยให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ความชำานาญ ทักษะ และประสบการณ์ 
(Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ 
Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วน
สมบูรณ ์ทัง้ในมิตคิวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และมิติความหลากหลาย ที่เอ้ือประโยชน์ให้การ
ทำางานมีประสทิธภิาพสงูสดุ โดยใชข้อ้มูลกรรมการทีมี่ 
รายชือ่ในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิและสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) (Directors 
Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของ

หนว่ยงานกำากบัดูแล เชน่ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจำากดั 
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็น
กรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
อีกวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำานวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่ง ให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซ่ึง 
ตอ้งดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอ่ืนไม่เกนิตาม
ที่กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 
วนัที ่24 มกราคม 2554 เกีย่วกับมาตรการป้องกนัการ
ทจุรติของรฐัวสิาหกจิ เรือ่งการแตง่ตัง้ขา้ราชการระดับ
สูงหรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
หลายแห่ง

5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความ
เป็นอิสระของบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
ตามหลักเกณฑ์ท ี ่ส ำาน ักงาน ก.ล.ต. ก ำาหนด และ 
หลักเกณฑข์องบรษิทัฯ ตลอดจนพิจารณาความจำาเป็น
ในการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเติม กรณีที่ปรากฏ
ว่ามีกรรมการอิสระปจัจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

6. พิจารณาวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ 
โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

7. ดำาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้เพ่ือม่ันใจว่าบุคคล
ดังกลา่วมีความยนิดีทีจ่ะมารบัตำาแหนง่กรรมการของ 
บริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์
ขา้งตน้ พรอ้มคุณสมบตัแิละเหตผุลในการคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือนำาเสนอผูถ้อืหุน้อนมัุต ิหรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ 
สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการเพ่ือทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง หรือทดแทน
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนด
ไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด

9. สำาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรูค้วามสามารถ
ทีเ่หมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชดุยอ่ยทัง้คณะ 
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และเกณฑ์การดำารงตำาแหน่ง Board Skills Matrix/ 
Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของ
กรรมการ และนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา
อนุมัติ

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการ 
บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือทำาหน้าที่ พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้ 
คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(2) พลเอก สสิน ทองภักดี (กรรมการอิสระ)
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(3) พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(4) นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวมนวภิา จภิูบาล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกั
กจิการองค์กร และเลขานกุารบรษิทัปฏบิตัหินา้ที ่เลขานกุาร
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2561 (เนื่องจากครบเกษียณอายุ)

นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก
กจิการองค์กร และเลขานกุารบรษิทัปฏบิตัหินา้ที ่เลขานกุาร
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ ดี ตั้งแต่วันที่  20 
พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

1. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ

2. กรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทีพ้่นจากตำาแหนง่ตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ รวมถึงการ
ดำาเนนิงานทีส่ำาคัญและเกีย่วเนือ่ง ได้แก ่นโยบายการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั การบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
ข้อกำาหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำาหนด
ของสถาบนัหรอืองค์กรกำากบับรษิทัจดทะเบยีนตา่ง ๆ  
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน
คณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอด
จนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและระดับสากล และให้มีการพิจารณา 
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกำากับดูแล
กิจการ อย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยทุก 1 ปี

2. กำาหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนการกำากับดูแล
และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำาเนิน
งานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำาหนด
ไว ้ทัง้นี ้เพ่ือพัฒนาและยกระดับการกำากับดูแลกจิการ
ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และรายงานผลการประเมินตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

4. กำากบัดูแลการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ และฝา่ยจดัการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. กำากบัดูแลการปฏบิตังิานตามนโยบาย และแผนปฏบิตัิ
งานด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปีของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

6. กำากับดูแลการดำาเนินการตามนโยบายการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน นโยบายด้านการดูแลสังคม ชุมชน และ
สิง่แวดล้อม รวมถงึนโยบายอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งทางด้าน 
GRC (Good Governance, Risk Management and 
Compliance Management) เพ่ือให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3 42 1
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีโดยมีอำานาจหน้าที่กำาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความ
เสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
โดยมีรายชื่อ ดังนี้

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้
รบัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ใหม่ได้อีก ตามทีค่ณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. กำากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมิน
ผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำาดับความเสี่ยงและ
เลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวม
ถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ในการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 
สญัญาซือ้/ ขายสนิค้าลว่งหนา้ สญัญากำาหนดสว่นตา่ง 
ราคา เป็นต้น

4. กำากับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความ 
เสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหาร 
ความเสี่ยง

5. รายงานการกำากบัผลการประเมินความเสีย่ง และการ
ดำาเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบเป็นประจำา ในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งกระทบ
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญต้องรายงานต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร

7. กล่ันกรองและให้คำาแนะนำาต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการลงทนุ หรอืกจิกรรมทีมี่ความซับซ้อนเชงิ
เทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำาคัญ

8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไว้ในรายงานประจำาปี

9. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  
มอบหมาย

3 42 1

(1) นายณัฐชาติ จารุจินดา (กรรมการ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (กรรมการ)* 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

*นายวรวัฒน์ พิทยศิริ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2561 ทดแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จนถึงเดือนธันวาคม 2561 
(เนือ่งจากได้รบัแตง่ตัง้เป็นรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สาย
พาณิชยกิจและการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในระดับกรรมการ 
บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ คณะทำางาน และตัวแทน
ความเสีย่ง เพ่ือตดิตามดูแลการบรหิารความเสีย่งและระบบ
ควบคุมภายในทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(Risk Management and Internal Control 
Committee: RMCC)

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน
และด้านการเงิน (Hedging Committee)

3. ผูจั้ดการความเสีย่ง (Risk Manager) มีหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
ในการจัดการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของหน่วยงาน

4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง กำาหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยง

5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) 
มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงานหรือโครงการ ร่วมกัน
ดำาเนินการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ความคืบหน้า หรือผลการบริหารความเสี่ยงต่อ 
ผูจ้ดัการฝา่ย หรอืผูจั้ดการโครงการ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่มี
การบรหิารความเสีย่งทีต่อบสนองตอ่ความเสีย่งระดับ
หน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

6. คณะทำางานกำากับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต (Compliance 
Working Team) มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทราบ รวมถึงให้คำาปรึกษาประเด็นปัญหา
ด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์การรวบรวมกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การจัดทำาระบบแจ้ง 
เตือน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความเส่ียง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดตารางประชุมและวาระ
การประชมุทีส่ำาคัญไวล่้วงหนา้ตลอดปี โดยจะมีการนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติกำาหนดการ
ประชุมล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมของ
ทุกปี มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น

และเหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ร่วมกันกำาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
เพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการ
กำาหนดวาระสำาคัญทีต่อ้งพิจารณาเป็นประจำาในแตล่ะเดือน
ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้มีการจัดทำาวาระสบืเนือ่งเพ่ือตดิตาม
ความคืบหนา้ของโครงการลงทนุหรอืผลการดำาเนนิงานของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนมีการตดิตามการดำาเนนิการตามความเหน็ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือติดตาม 
ดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย ครบถ้วน
และเพียงพอ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้คำาแนะนำา และ
ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ การจัด
ทำาเอกสารสนบัสนนุวาระการประชมุ การจดบนัทกึรายงาน
การประชุม เป็นต้น

ตัง้แตปี่ 2560 บรษิทัฯ ใชร้ะบบสนบัสนนุการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเตอร์เน็ต
จาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการ
นำาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำาหน้าที่ของ
คณะกรรมการใหมี้ความคล่องตวัและมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
เช่น การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ 
เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงแผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูล
ขา่วสารสำาคัญสำาหรบักรรมการ ซ่ึงจะบรรจทุัง้ขอ้มูลปัจจุบนั
และข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
และระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซ่ึงมี 
รายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ  
(ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ 
ในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง 
หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะออกจากห้อง
ประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ เพ่ือ
เป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้
เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อ 
ซักถามในทุกประเด็นก่อนท่ีจะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมาก 
หรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนด) และในการ
ลงมติต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำาเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงาน
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น้ำามัน ปัญหา Stock Gain/ Stock Loss การดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แผนการดำาเนินงาน
ด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
บริหารความเสี่ยงตามแผนการลงทุน การแก้ปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาเรื่องทางสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 
17 กรกฎาคม 2561) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำาคัญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ อาทิ การ
ดำาเนินงานกรณีโครงการลงทุนไม่ตรงตามเป้าหมาย การ
วางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง บทบาทของภาคองค์กรเอกชน
ในการสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือการสาธารณประโยชน ์(NGO) 
การดำาเนินการเชิงรุกภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Governance) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทฯ และสวัสดิการของพนักงาน เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ร้อยละ 97 และกรรมการ 
บริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 (ร้อยละ 75 – 100) รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วม
ประชุมฯ ดังนี้

การประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
อิเล็กทรอนกิส ์เพ่ือสะดวกตอ่การสบืค้นอ้างอิง และมีลำาดับ
ชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 
ครั้ง โดยมีการประชุมเพ่ือกำาหนด หรือทบทวนวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STS) 
เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
นัดพิเศษ 2 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง 
และมีการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้
ประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่
เป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ และได้อภิปรายการทำางานของฝา่ย
จัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้
ฝ่ายจัดการนำาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำาเนินการ 
และให้รายงานผลการดำาเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบเป็นระยะ โดยสรุปประเด็นหารือ ดังนี้

การประชมุคณะกรรมการอิสระ (วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 
และวันที่ 16 ตุลาคม 2561) ได้มีการหารือถึงเรื่องปัญหา
สำาคัญของบริษัทฯ อาทิ สถานการณ์ความเสี่ยงด้านราคา
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ  

นัดพิเศษ

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ
โดยไม่มี

กรรมการ
ที่เป็น

ผู้บริหาร

คณะ
กรรมการ

อิสระ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด 
ค่าตอบแทน

การประชุม
สามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 

2561

(จำานวน 15 คน) (จำานวน 15 คน) (จำานวน 14 คน) (จำานวน 7 คน) (จำานวน 3 คน) (จำานวน 4 คน) (จำานวน 4 คน) (จำานวน 3 คน) (จำานวน 15 คน)

จำานวนการ
ประชุม
12 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
2 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
1 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
2 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
13 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
6 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
7 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
8 ครั้ง

จำานวนการ
ประชุม
1 ครั้ง

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 12/12 1/2 1/1 - - 3/4 - - 1/1

2. นายวุฒิสาร ตันไชย 12/12 2/2 1/1 2/2 - - - 8/8 1/1

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา 11/12 2/2 1/1 - - 6/6 - - 1/1

4. นายสมนึก บำารุงสาลี 12/12 2/2 1/1 2/2 13/13 - - - 1/1

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 12/12 2/2 1/1 2/2 - - 7/7 - 1/1

6. พลเอก สสิน ทองภักดี 11/12 2/2 1/1 2/2 - - 6/7 - 1/1

7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 9/12 0/2 0/1 2/2 - - 5/7 - 1/1

8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 12/12 1/2 1/1 - - 6/6 - - 1/1

9. นายเจษฎา พรหมจาต 12/12 2/2 1/1 2/2 13/13 - - - 1/1

10. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 11/12 1/2 1/1 2/2 10/13 - - - 1/1

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 11/12 2/2 1/1 - - - 7/7 - 1/1

12. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (1) 3/3 1/1 - - - - - 3/3 -

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  (2) 3/3 1/1 - - - 2/2 - - -

14. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 12/12 2/2 - - - 6/6 - - 1/1

15. นายชวลิต พันธ์ทอง (3) 1/1 - - - - - - 1/1 -

16. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ (4) 5/5 - 1/1 - - - - 2/2 1/1

17. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (5) 8/8 - 1/1 - - - - - 1/1

18. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (6) 10/10 1/1 1/1 - - - - 6/6 1/1

หมายเหตุ:
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ เป็นกรรมการ ทดแทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายวรวัฒน์ พิทยศิริ เป็นกรรมการ ทดแทนนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
3. นายชวลิต พันธ์ทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
4. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ ลาออกเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561 เนื่องจากครบวาระการดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. ตามสัญญาจ้าง
6. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : ครั้ง)

ฝ่ายจัดการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ รบัผดิชอบในการบรหิารกจิการตามทีไ่ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมี 
นยัสำาคัญ กรรมการผูจั้ดการใหญ่จะนำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้ง
สายกลยุทธ์องค์กร (จากการควบรวมสายงานพัฒนาธุรกิจ 
สายงานแผนธรุกจิองค์กร และหนว่ยงานบรหิารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรเข้าด้วยกัน) เพื่อเป็นการเพิ่ม 
Span of Control ให้เหมาะสม กระชับ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ
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กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในฐานะหัวหน้าของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำาระเบียบ
บริษัทฯ ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มกราคม 2562 รวม
ระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน

นายชาญศลิป์ ตรนีชุกร ประธานกรรมการบรษิทัฯ รกัษาการ 
ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันที่ 31 มกราคม 
2562

นายนพดล ปิ่นสุภา ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน

3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซ้ือ  
จัดจ้าง รวมถงึค่าใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผน
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทาง
และกรอบอำานาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำาเสนอ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำาปี 
เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี)

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงาน
ความกา้วหนา้ตามแผนงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจำาทุกไตรมาส

8. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
(Compliance and Code of Conduct)

9. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือสนับสนุนและ
กระตุน้ใหพ้นกังานมีการปฏบิตัติามวฒันธรรมองค์กร 
มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  
การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม มีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ชมุชน และการใหค้วามสำาคัญกบัเรือ่งความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

10. ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการ
ต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน

11. ดำาเนนิการใหบ้รษิทัฯ มีการปฏบิตัติามเป้าหมายความ
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก 
(Good Corporate Citizenship)

12. ดำาเนินการใด ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ตามอำานาจหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. บังคับบญัชาผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ 
บรรจุ แต่งตั้ง กำาหนดระเบียบข้อบังคับในการทำางาน 
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน 
ปลด หรอืปรบัเลือ่นขัน้ เลือ่นเงินเดือน เลือ่นตำาแหนง่ 
และการลงโทษทางวนิยัตา่งๆ ภายใตก้รอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ครบเกษียณอายุหรือลาออกระหว่างปี 2561 มีดังนี้

1. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
    เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. นายประเวศ อัศวดากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
    เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. นายชลอ ภาณุตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
    เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
    เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

5. นางสาวมนวิภา จูภิบาล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท
    เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

6. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
    ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 15 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

5. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน

6. นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

7. นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท

8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักบริหารความยั่งยืน

9. นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

10. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์องค์กร

11. นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

12. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา

13. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิต

14. นายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

15. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างองค์กร (รายละเอียดตามผังโครงสร้างองค์กรหน้า 38) เป็นผลให้ 
ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ของบริษัทฯ มีจำานวน 5 คน ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำานโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไปยึดถือปฏิบัติ

2. กำาหนดแผนกลยทุธ ์วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายสำาคัญ
ของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ขององค์กร เพื่อดำาเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาวภายใตข้อบเขตการบรหิารจัดการตาม
โครงสร้างองค์กร ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. แนะนำา สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับ
ทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทำางาน เพ่ือใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาสามารถปฏบิตังิานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดึง
ศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง
และองค์กร

6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล 
และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

7. เป็นแบบอยา่งทีดี่ใหแ้กผู่ใ้ตบ้งัคับบญัชา (IRPC DNA 
Role Model)

คณะกรรมการจัดการ

เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการ 
ประสานงานท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุน 
และบริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC)

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมี 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกักจิการองค์กร ทำาหนา้ที่
เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำาหนดการประชมุล่วงหนา้ตลอดปี 
โดยมีการประชมุสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ทกุวนัจันทรข์องสปัดาห ์
โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 49 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณา 
รว่มกนัเพ่ือการตดัสนิใจประเด็นทีส่ำาคัญตอ่กลยทุธ ์ทศิทาง
การดำาเนนิธรุกจิ แผนการดำาเนนิงาน ผลการดำาเนนิงาน แผน 
การลงทนุ งบประมาณ แนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำางานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เพ่ือการตัดสินใจ หรือนำาเสนอคณะกรรม
การบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่เกินอำานาจของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปภารกิจได้ ดังนี้

• พิจารณากล่ันกรองการบริหารการลงทุน การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการลงทุน และสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

• พิจารณากล่ันกรองเรื่องสำาคัญทางธุรกิจที่นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

• พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ 
บนพื้นฐานข้อมูลที่นำาเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน

• รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์
ประเทศ และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ

• พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงาน
ตามกลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำาคัญ
ภายใต้อำานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

• พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้าง
กลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

• พิจารณากล่ันกรองการบริหารความเสี่ยงในการ
ดำาเนินธุรกิจ

• พิจารณาการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

• พิจารณาการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิง่แวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา เพ่ือ
สรา้งความตระหนกัและพัฒนารว่มกนั เชน่ ขอ้รอ้งเรยีน 
หรืออุบัติการณ์ เป็นต้น

• ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้
ปัญหา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อแนะนำา
เพื่อการพัฒนาร่วมกันทั้งองค์กร

• ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์

• นำาเสนอขอ้มูลอ่ืน ๆ  ในสายงาน และ/ หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง
เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ
ในการดำาเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ 
ผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะทำางานชุดย่อย

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะชุด
กรรมการ และคณะทำางานชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะ
สมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของ 
บริษัทฯ เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน ดำาเนินงาน 
หรือกลั่นกรองการดำาเนินงาน ตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย อาทิ

• คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง 
(RMM) ทำาหน้าที่บริหารจัดการ และบูรณาการงานใน
ภาพรวมทัง้หมดของกลุม่โรงงานระยอง ใหส้อดรบักบั
วสิยัทศัน ์พันธกจิ มีความพรอ้มทีจ่ะกา้วสูค่วามสำาเรจ็
ตามเป้าหมายของบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 
9 เพ่ือการใช้ที่สาธารณะ เพ่ือบริหารจัดการประเด็น
ข้อร้องเรียนของชุมชน ให้มีความโปร่งใสและเกิด
ประโยชนท้ั์งตอ่ชมุชนและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ

• คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMC) มีหนา้ทีบ่รหิารจัดการด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม 

และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของกลุม่บรษิทัไออารพี์ซี 
ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
พลังงาน (QSSHE)

• คณะผูบ้รหิารระดับผูจั้ดการฝา่ย บรษิทัฯ มีการประชมุ
คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) 
กำาหนดล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ และพิจารณาหารือใน
ประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน และอื่น ๆ ร่วมกัน 
กรณีที่มีประเด็นสำาคัญจะนำาไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป

เลขานุการบริษัท

เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551 และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท 
จดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วย
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกักจิการองค์กร เป็นเลขานกุาร 
บริษัทฯ เพ่ือทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

• ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ  ของบริษัทฯ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ 
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 
และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานกำากับดูแลบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อ
กำาหนดของหน่วยงานราชการ
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• จัดทำาและเกบ็รกัษาเอกสารสำาคัญของบรษิทัฯ ทะเบยีน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการมีสว่นได้เสยีท่ี
รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำาเนินการอ่ืน ๆ  
ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด

• จัดทำาข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อการรับรอง
การเป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดี (Good 
Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

• รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและ
มาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

• ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่
เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ ทัง้ในประเทศและระดับสากล เพ่ือพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทฯ รวมทั้งต้องมีการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
ใหทั้นตอ่สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบ 
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ที่มีการพัฒนาให้
เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

• จัดให้มีการสื่อสารการดำาเนินการด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ง One Way และ Two Way 
Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน 
ประชาชนทั่วไป

นางสาวมนวิภา จูภิบาล
ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม  
2555 – 30 กันยายน 2561 (ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา 
จูภิบาล ปรากฏในหมวดคณะผู้บริหารหน้า 56)

นางปิยดา จงพยุหะ
ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – ปัจจุบนั (ขอ้มูลประวตันิางปิยดา จงพยหุะ ปรากฏ 
ในหมวดคณะผู้บริหารหน้า 49)

การกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถกำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากงานกำากับดูแลกิจการที่ดี และงานบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งได้ดำาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2549 
แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำาคัญอย่าง
ยิ่งกับการบริหารจัดการด้านการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ หรือ Compliance เพื่อ
ให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี และ
จัดให้มีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบงานกำากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) และงานเลขานุการ
บริษัท (Corporate Secretary) รวมเรียกว่า ส่วนงาน
เลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ ทำาหน้าที่สร้างระบบ
การดำาเนนิงานด้าน Compliance และผลักดันนโยบายด้าน 
Compliance ของบริษัทฯ ให้มีการดำาเนินการอย่างเป็น 
รปูธรรม รวมถงึดูแลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องบรษิทัฯ ให้
เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูลให้คณะ
กรรมการรับทราบ

นโยบายการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของบริษัทฯ 

เพ่ือให้การดำาเนินงานด้าน Compliance มีความเป็น 
รปูธรรมและบงัเกดิผลอยา่งแทจ้รงิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
จึงได้ประกาศใชน้โยบายการกำากบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบของบรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) และบรษิทั
ในกลุ่มไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ
ดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำารงไว้ซ่ึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และสุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมาย
การแขง่ขนัทางการค้า และสนบัสนนุการแขง่ขนัทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

3. การต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน 
(Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี 
ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและ 
สิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก 
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความ
เสมอภาคของบคุคลทีไ่ด้รบัการรบัรองหรอืคุ้มครองทัง้โดย
กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

5. การคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ/ หรือกลุ่มบริษัท
ไออาร์พีซีเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำา
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิด
ในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร
และพนักงานมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือประโยชนข์องบรษิทัฯ และเศรษฐกจิของประเทศ
โดยรวม

6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้าน 
การสนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีต้อง 
มีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการ 
ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการ 
ก่อการร้าย โดยให้ความสำาคัญกับการสอดส่องดูแลและให้
เบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีหากมีการกระทำาท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
รวมทั้งให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบ
ริษัทฯ อย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีต้อง
เก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานการบริหาร
จัดการที่ดแีละถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าข้อมูลและทรัพย์สินต่าง ๆ จะถูกใช้งานเพ่ือประโยชน์
สูงสุด มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำาไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนอย่างไม่ถูกต้อง 

รวมถงึจะปฏิบตัติามหลักการรกัษาความลับของขอ้มูลโดย
ยดึถอืหลกักฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิทีจ่ะไม่นำาขอ้มูล
ของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไป
เปิดเผยหรอืใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชนอ์ยา่งอ่ืนอันนอกเหนอื
ไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมี
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน ทั้งกฎหมาย
ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่าง ๆ  เพ่ือปลูกฝัง 
จิตสำานึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทฯ ได้สื่อสารและเน้นย้ำาให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึง
แนวทางการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) ตามกรอบ
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ Compliance 
Framework ที่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติสากลที่ดี

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ แบ่งความรับผิดชอบด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็น 3 ระดับ (Three Lines 
of Defense) โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือแนว 
ป้องกนัระดับแรก (First Line of Defense) ได้แก ่หนว่ยงาน 
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ยกเว้นหน่วยงานกำากับดูแลการ 
ปฏิบัติงาน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน) หน่วยงาน  
First Line ต้องทราบถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
(Compliance Risks Management) และดูแลงานของ
ตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้

หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบหรือ
แนวป้องกนัในระดับทีส่อง (Second Line of Defense) ทำา
หน้าที่สำาคัญ 3 ประการ คือ (1) สนับสนุนและช่วยเหลือให้
หนว่ยงานตา่ง ๆ  สามารถระบคุวามเสีย่งของการไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Assessment) (2) เผย
แพรค่วามรู ้ใหค้ำาปรกึษากฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือใหห้นว่ย
งานต่างๆ มีกิจกรรมเชิงป้องกัน และ (3) ตรวจติดตาม 
ทบทวน และรายงาน เพ่ือใหเ้กดิความม่ันใจวา่สิง่ผดิปกตจิะ
ได้รบัการแกไ้ข หรอืปรบัปรงุไม่ใหเ้กดิการกระทำาผดิซ้ำา โดย
หน่วยงาน Second Line of Defense ได้แก่ หน่วยงาน
กำากับองค์กร (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Risk Management) หน่วยงานกำากับการปฏิบัติ
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งานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance)  
ทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวได้มีการทำางานร่วมกันตาม
แนวทางของ Governance, Risk Management and 
Compliance (GRC) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของการ
บริหารทั้งในเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และการแลกเปล่ียน
ข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กรแบบ 
บูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) มีคุณธรรม 
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงลดความซ้ำาซ้อนใน
การปฏิบัติงาน GRC ถือเป็นอีกหน่ึงเครื่องมือของบริษัทฯ 
ที่ให้การรับรองกับ Stakeholders ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือแนวป้องกันระดับที่สาม (Third 
Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
ความเป็นอิสระ และทำางานควบคู่กับผู้สอบบัญชีภายนอก
ของบรษิทัฯ ในการสอบทานการปฏิบตังิานในภาพรวมของ
ระบบงานต่าง ๆ ทั้งในระดับ First Line of Defense และ 
Second Line of Defense

ภารกิจงานด้าน Compliance ในปี 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ Compliance 
Roadmap ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กร 
(2018 BOD-STS) โดยกำาหนดเป้าหมาย “Zero non-
compliance” เพ่ือมุ่งไปสู่ Compliance DNA ในที่สุด 
ภารกิจงานด้าน Compliance ของบริษัทฯ มีดังนี้

• ด้านการเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรและ 
ชอ่งทางการสือ่ความด้าน Compliance ประกอบด้วย

 - พัฒนาหลกัสตูร Compliance Training Program 
ร่วมกับสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และจัด
อบรมให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้เพิ่มเติม ให้ผู้บริหาร และพนักงาน

 - พัฒนาชอ่งทางเพ่ือการสือ่ความด้าน Compliance 
โดยจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่
ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่สำานักงาน
กรงุเทพและพ้ืนทีโ่รงงาน และพ้ืนทีป่ฏบิตักิาร ได้แก่ 
Corporate Compliance News (CC News) GCR 
Column ในนิตยสารไออุ่น เว็บไซต์ อินทราเน็ต

 - จัดทำา Compliance KM ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Compliance 
Policy เชน่ Antitrust , Anti-dumping, GRC and 
etc. และพัฒนาช่องทางสื่อสาร Compliance@
irpc.co.th เพ่ือง่ายตอ่การสือ่สารระหวา่งพนกังาน
และ Compliance Officer

 - จัดทำา Employee Compliance Survey เพ่ือสรา้ง 
ความเข้าใจ การรับรู้และทราบปัญหาเพ่ือนำา
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพัฒนางานด้าน 
Compliance ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงาน
เสนอแนะให้มีการแบ่งปันกรณีศึกษาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือเพ่ิมความรู้
หรือเปิดมุมมองให้เข้าใจมากขึ้น

 - ช่องทางการรับข้อร้องเรียน Whistle Blower

• ด้านการพัฒนาระบบ

 - หน่วยงาน Compliance มีเป้าหมายดำาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริษัทฯ โดยได้พัฒนา
โครงการ Compliance Universe เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์กร 
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่พนักงานได้เข้าถึง
ข้อมูล ค้นหา อ้างอิงเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้จัดทำา 
Compliance Online System ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบาย IRPC 4.0 เพ่ือใหมี้การประเมินความเสีย่ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance 
Self-assessment) Monitoring และ Reporting 
ทางระบบออนไลน์ไปยังผู้บังคับบัญชา รวมถึงการ
สร้างระบบการรายงานความสอดคล้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(Regulatory Compliance) ต่อคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการท่ีดี/ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ตาม Framework ที่กำาหนดไว้

 - ปัจจุบัน มีความคืบหน้าในการจัดทำาทะเบียน
กฎหมาย การรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กว่า 
3,000 หลักเกณฑ์) ใกล้แล้วเสร็จตามแผนงานใน
ขั้นแรก และอยู่ระหว่างการออกแบบเพ่ือพัฒนา 
Compliance Online System ในขั้นตอนที่สอง
ควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จทั้งหมดใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวมนวิภา จูภิบาล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี 
2558 – 30 กันยายน 2561

นางปิยดา จงพยุหะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และ 
รปูแบบการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

2. กำ าหนดค่าตอบแทนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการ 
ปฏิบัติงาน ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมีขนาดของธรุกจิใกล้เคียงกนั 
และความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน 
สามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวม
ทั้งใช้ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการ
พิจารณา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำาหรับปี 
2561 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน/ คน) (Retainer Fee by 
Category) จากรายงานการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำาปี 2561 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2561

3. กำาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

4. ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน
กรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติม 
จากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 
30

5. คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำากับ
ดแูลกิจการที่ด ีกำาหนดให้ได้รับคา่ตอบแทนเฉพาะคา่
เบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ค่าตอบแทนในปี 2561 บรษิทัฯ ได้นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันที่ 4 เมษายน 
2561 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตรา
คงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย ปี 2561 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตรา
ค่าตอบแทนเดิมนี้มาตั้งแต่ปี 2549)

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 คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000 บาท

กรรมการ ไม่มี 45,000 บาท
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6.2 โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในสว่นทีเ่ป็นโบนสักรรมการ โดยอ้างอิงกบัผล
ประกอบการของบรษิทัฯ ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 เม่ือวนัที ่4 เมษายน 2561 ได้มีมตอินมัุตโิบนสักรรมการ
สำาหรบัผลการดำาเนนิงานปี 2560 จำานวน 34 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.30 ของกำาไรสทุธปีิ 2560 โดยใหจั้ดสรรจ่าย 
กรรมการแต่ละท่านตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่ 
มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2561

รวม ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

เบี้ยประชุมคณะ
กรรมการ
ชุดย่อย

โบนัส
(ผลประกอบการ

ปี 2560)
รวม

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (1) 600,484 660,000 135,000 2,105,856 3,501,340

2. นายวุฒิสาร ตันไชย 540,000 630,000 480,000 2,297,297 3,947,297

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา 540,000 585,000 360,000 2,297,297 3,782,297

4. นายสมนึก บ�ารุงสาลี 540,000 630,000 780,000 2,297,297 4,247,297

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 540,000 630,000 420,000 2,297,297 3,887,297

6. พลเอก สสิน ทองภักดี 540,000 585,000 270,000 2,297,297 3,692,297

7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 540,000 405,000 225,000 1,722,973 2,892,973

8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 540,000 585,000 270,000 2,105,856 3,500,856

9. นายเจษฎา พรหมจาต 540,000 630,000 585,000 2,297,297 4,052,297

10. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 540,000 540,000 450,000 1,914,415 3,444,415

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 540,000 585,000 315,000 191,442 1,631,442

12. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (2) 153,000 180,000 135,000 - 468,000

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (3) 153,000 180,000 90,000 - 423,000

14. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 540,000 630,000 270,000 2,297,297 3,737,297

15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (1) 452,065 480,000 - 2,986,487 3,918,552

16. นายชวลิต พันธ์ทอง (4) 45,000 45,000 45,000 2,297,297 2,432,297

17. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ (5) 279,746 225,000 90,000 - 594,746

18. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (6) 457,500 495,000 270,000 191,442 1,413,942

19. นายทรงภพ พลจันทร์ (7) - - - 2,105,856 2,105,856

20. นายประมวล จันทร์พงษ์ (8) - - - 2,297,297 2,297,297

รวม 8,080,795 8,700,000 5,190,000 34,000,000 55,970,795

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ: 
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ)
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/ 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/ 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
4. นายชวลิต พันธ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2561
5. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 21 สิงหาคม 2561
6. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
7. นายทรงภพ พลจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560
8. นายประมวล จันทร์พงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำาหนดภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
โดยคำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เสนอ 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี

2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และแจ้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การ
ประเมิน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน พิจารณา 
ประเมินผลการปฏบิตังิานตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้อนมัุตไิวแ้ลว้ รวมถงึพิจารณาผลการปฏิบตัิ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลอดทั้งปี โดยคำานึง
ถงึองค์ประกอบตา่ง ๆ  ในภาพรวม ทัง้สถานการณธ์รุกจิ
ของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการ 
รับมือกับปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การดูแล
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมี
กรณทีีสุ่ม่เสีย่งในเรือ่งธรรมาภิบาล และการเสรมิสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผล

4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติ
งาน และอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำาปีของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/ 2561 เม่ือ
วันที่ 8 มกราคม 2561 ซ่ึงเกณฑ์การประเมินดังกล่าว
ได้ถูกกำาหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผล
การดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 
และระยะยาวทั้งด้านที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
แนวคิดด้าน Balanced Scorecard ซึ่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพใน
การบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำาเนินไปได้ตามเป้าหมาย 
โดยองค์ประกอบในการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้าน 
ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ขององค์กร (Corporate KPI 70%) และ

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน (30%) 
ซ่ึงจะครอบคลมุถงึความสามารถในการนำาองค์กร และการ
แก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำาเร็จ รวมถึง 
การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประเมินฯ 
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรูปของ
แบบประเมิน ทั้งนี้ เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม สะท้อน
ภาพลักษณ์และผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายาม หรือกระบวนการขับเคล่ือนทำาให้องค์กรเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำาเร็จในเกณฑ์ดีท้ัง  
2 ปัจจัย โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 
บรษิทัฯ อยูใ่นมาตรฐานเดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัหรอื
ใกล้เคียง จำานวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ 
ก.ล.ต. ในหัวข้อต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุก
ระดับเป็นประจำาทุกปี โดยกำาหนดนโยบายการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance 
Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการ
ประเมินผลงาน 2 ด้าน คือ

(1) ตัวชี้ วัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators: KPIs) เป็นภารกิจสำาคัญที่ได้รับ 
การถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ซ่ึงสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร

(2) สมรรถนะในการทำางาน (Competency) และ
พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) 
เป็นเครื่องมือสำาหรับประเมินความสามารถของ 
ผู้ปฏบิัติงานเชิงพฤติกรรม ซึง่กำาหนดให้ผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2561 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำานักงาน 
ก.ล.ต. จำานวน 18 ราย รวมผู้บริหารที่ครบเกษียณ
อายุหรือลาออกระหว่างปี 2561 3 ราย ได้รับค่า
ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 128.03 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง
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ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2560 (16 ราย)  ปี 2561 (18 ราย)  

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 77.30 81.45

โบนัส 32.08 39.05

ค่าตอบแทนอื่น

	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  6.87 7.53

รวม 116.25 128.03

(หน่วย : ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

1. นำยสุกฤตย์	สุรบถโสภณ ประธำนกรรมกำร

2. นำงณิชชำ	จิรเมธธนกิจ กรรมกำร

3. นำงสำววนิดำ	อุทัยสมนภำ กรรมกำร

4. นำยวิชิต		นิตยำนนท์ กรรมกำร

5. นำยเฉลิมชัย	สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมกำร

6. นำยสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

1. บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

1. นำยสุกฤตย์	สุรบถโสภณ ประธำนกรรมกำร

2. นำยสุรชัย	ต่ออภิชำตตระกูล กรรมกำร

3. นำงปิยดำ	จงพยุหะ กรรมกำร

4. นำยไกรสิทธิ์	อนุกูลอุทัยวงศ์ กรรมกำร

5. นำยโพธิวัฒน์	เผ่ำพงศ์ช่วง กรรมกำรผู้จัดกำร

2. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

3. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

1. นำยสุกฤตย์	สุรบถโสภณ ประธำนกรรมกำร

2. นำงณิชชำ	จิรเมธธนกิจ กรรมกำร

3. นำยพงศ์ประพันธ์	ฐิตทวีวัฒน์ กรรมกำร

4. Mr. Toshiro Kojima กรรมกำร

5. Mr. Hideyuki Tokimasa กรรมกำร

6. Mr. Kengo Shiba กรรมกำร

7. Mr. Takayuki Mano กรรมกำร

8. นำยวรวุฒิ	ศิวะเพ็ชรำนำถ กรรมกำร

9. นำยวิชิต	นิตยำนนท์ กรรมกำร

10. นำยสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร

4. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

1. นำยทรงกลด	เจริญพร กรรมกำร

2. นำยสุรชัย	ต่ออภิชำตตระกูล กรรมกำร

3. นำยวิชิต	นิตยำนนท์ กรรมกำร

4. นำยสมบูรณ์	สำตสิน กรรมกำรผู้จัดกำร

5. บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

1. นำยสุกฤตย์	สุรบถโสภณ ประธำนกรรมกำร

2. นำยสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมกำร

3. นำงณิชชำ	จิรเมธธนกิจ กรรมกำร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ท่ีดำารงตำาแหน่งใน บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

ล�าดับ รายชื่อ

บริษัท บริษัทย่อย   การร่วมค้า บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บร
ิษัท

 ไอ
อา

ร์พ
ีซี 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

บร
ิษัท

 น
้�าม

ัน 
ไอ

อา
ร์พ

ีซี 
จ�า

กัด

บร
ิษัท

 เท
คโ

นโ
ลย

ีไอ
อา

ร์พ
ีซี 

จ�า
กัด

 

บร
ิษัท

 ไอ
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ร์พ
ีซี 
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 แ
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ด์ 
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ล 
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กัด

 

บร
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ิษัท
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ิเม
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์ จ
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บร
ิษัท
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ร์พ
ีซี 

โพ
ลีอ

อล
 จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

 ด
ับบ

ลิว
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ชเ
อ 

อิน
ดัส
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รีย

ล 
เอ

สเ
ตท

 ร
ะย
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 จ

�าก
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 พ
ีทีท
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ร์ย
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ลูช

ั่น 
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กัด
 

บร
ิษัท

 อ
ูเบ

ะ เ
คม

ิคอ
ลส

์ (เ
อเ
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) จ

�าก
ัด 
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บร
ิษัท

 ไอ
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ร์พ
ีซี 

คล
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พ
าว

เว
อร

์ จ
�าก

ัด

บร
ิษัท

 ป
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. จ
�าก

ัด 
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ชน

)

บร
ิษัท

 ป
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. ส
�าร

วจ
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ะผ
ลิต

ปิโ
ตร
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ียม

 จ
�าก
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)

บร
ิษัท

 เอ
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ร์ย

ี่ ค
อม
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ล็ก

ซ์ 
จ�า

กัด

บร
ิษัท

 บ
ิซิเ
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 เซ

อร
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เซ
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อัล
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์ จ
�าก
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บร
ิษัท

 ส
ปอ

ร์ต
 เซ

อร
์วิส

เซ
ส 

อัล
ไล

แอ
นซ

์ จ
�าก

ัด

1 นำยชำญศิลป์	ตรีนุชกร x /, // /

2 นำยวุฒิสำร	ตันไชย /

3 นำยณัฐชำติ	จำรุจินดำ /

4 นำยสมนึก	บ�ำรุงสำลี /

5 นำยอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล /

6 พลเอก	สสิน		ทองภักดี /

7 พลเอก	เทพพงศ์	ทิพยจันทร์ /

8 นำยเอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภำศ	 /

9 นำยเจษฎำ	พรหมจำต /

10 นำงสำวรื่นวดี	สุวรรณมงคล /

11 นำยกฤษณ์	อิ่มแสง / // /

12 นำยปรีชำ	โภคะธนวัฒน์	 / // / /

13 นำยวรวัฒน์	พิทยศิริ	 / //

14 นำยสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	 /, // x x x x / x / //

15 นำยพงศ์ประพันธ์	ฐิตทวีวัฒน์	 // / /

16 นำยสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล // / / / / /

17 นำงณิชชำ	จิรเมธธนกิจ	 // / / / /* / / / //

18 นำยธรรมศักดิ์	ปัญโญวัฒน์กูล //

19 นำยประเวศ	อัศวดำกร	 //

20 นำงสำวอรพินท์	เกตุรัตนกุล //

21 นำยไกรสิทธิ์	อนุกูลอุทัยวงศ์ // /

22 นำงสำววนิดำ	อุทัยสมนภำ // / /

23 นำยชลอ	ภำนุตระกูล	 //

24 นำยวีรวัฒน์	ศรีนรดิษฐ์เลิศ //

25 นำยวรวุฒิ	ศิวะเพ็ชรำนำถ // / /

26 นำยวิชิต	นิตยำนนท์ // / / /

27 นำยโพธิวัฒน์	เผ่ำพงศ์ช่วง // / /

28 นำงปิยดำ	จงพยุหะ	 // /

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ    / =  กรรมการ    // = ผู้บริหาร    * อยู่ระหว่างการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 60

สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น/

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2561)
หมายเหตุ

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายวุฒิสาร ตันไชย ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

4. นายสมนึก บ�ารุงสาลี ไม่มี 0.00024%
50,000

0.00024%
50,000

ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

6. พลเอก สสิน ทองภักดี ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

 9. นายเจษฎา พรหมจาต 0.00002%
5,000

0.00002%
5,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส 0.00010%
20,000

0.00010%
20,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

10. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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หมายเหตุ:
N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ

ล�าดับ รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 60

สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น/

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2561)
หมายเหตุ

12. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่ง
ตั้งใหม่

ตั้งแต่วันที่ 19 
กันยายน 2561

คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่ง
ตั้งใหม่

ตั้งแต่วันที่ 19 
กันยายน 2561

คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

14. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 0.04160%
8,500,000

0.04894%
10,000,000

0.00734%
1,500,000 

ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี

15. นายชวลิต พันธ์ทอง ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการลาออก
ตั้งแต่วันที่ 31 

มกราคม 2561
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

16. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการลาออก
ตั้งแต่วันที่ 21 

สิงหาคม 2561
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

17. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 0.00000%
900

0.00000%
900

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
กรรมการลาออก

ตั้งแต่วันที่ 31 
สิงหาคม 2561

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

18. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการลาออก
ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 

2561

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ล�าดับ รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 60

สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น/

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2561)
หมายเหตุ

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 0.04160%
8,500,000

0.04894%
10,000,000

0.00734%
1,500,000 

ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ 0.00203%
414,478

0.00276%
564,478 

0.00098%
200,000 

ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 0.00145%
295,580

0.00145%
295,580

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส 0.00008%
15,900

0.00008%
15,900

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บรหิารแตง่ต้ังใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2561
คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

6. นายประเวศ อัศวดากร 0.00124%
253,600

0.00124%
253,600

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส 0.00012%
25,000

0.00046%
95,000

0.00034%
70,000

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

7. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล 0.00045%
92,721

0.00045%
92,600

0.00000%
121

ไม่มี

บริจาค
มูลนิธิสายใจไทยคู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

8. นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ 0.00000%
1

ไม่มี 0.00000%
1

ไม่มี

บริจาค
มูลนิธิสายใจไทยคู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

9. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 0.00103%
210,440

0.00103%
210,440

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

10. นายชลอ ภาณุตระกูล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

11. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ 0.00005%
10,579

0.00005%
10,579

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 
N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ

ล�าดับ รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 60

สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น/

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2561)
หมายเหตุ

12. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 0.00088%
179,351

0.00137%
279,351

0.00049%
100,000

ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

13. นายวิชิต นิตยานนท์ 0.00163%
333,394

0.00163%
333,394

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

14. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง 0.00031%
64,320

0.00031%
64,320

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

15. นางปิยดา จงพยุหะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บรหิารแตง่ต้ังใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2561
คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

ผู้บริหารเกษียณอายุ/ ลาออกระหว่างปี

16. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 0.00011%
22,000

0.00011%
22,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
ผู้บริหารเกษียณ

อายุ
วันที่ 30 กันยายน 

2561

คู่สมรส 0.00029%
60,000

0.00029%
60,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

17. นางสาวมนวิภา จูภิบาล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บริหารเกษียณ
อายุ

วันที่ 30 กันยายน 
2561

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

18. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 0.00055%
113,292

0.00202%
413,292

0.00147%
300,000

ไม่มี
ผู้บริหารลาออก

ตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 

2561

คู่สมรส 0.00015%
29,862

0.00015%
29,862

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

ในปี 2561 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิด 
ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควร
บอกให้แจ้งในสาระสำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว
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รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

• คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการประเมิน 
กรรมการบรษิทัฯ โดยบคุคลภายนอก (Independent 
Assessment) เป็นประจำาทกุ 3 ปีเพ่ือนำาผลการประเมิน
มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการร่วมกัน 
ดำาเนินการประเมินครั้ง ท่ี 1 ในป ี 2558 โดย  
Governance Matter Thailand รายละเอียดอยู่ใน 
รายงานประจำาปี 2558 และในปี 2561 เป็นการประเมิน
ครัง้ที ่2 โดย KPMG Phoomchai Business Advisory 
Ltd. กำาหนดแล้วเสรจ็ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 

• มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี และในปี 
2561 ได้ทบทวนแบบประเมิน รวมทัง้เพ่ิมการประเมิน
ประสทิธผิลของการจัดเตรยีมการประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เพ่ือปรบัปรงุให้การประชมุมีคุณภาพสงูสดุด้วย 

ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามลำาดับ
โดยยึดหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเกณฑ์สากลอื่น ๆ
อาทิ ASEAN CG Scorecard

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1.การดำาเนนิงานในหวัข้อทีโ่ดดเด่น และ 2.การปฏบิตัิ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. การดำาเนินงานในหัวข้อที่โดดเด่น 

1.1 การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

รายละเอียดอยู่ในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
หน้า 114-116

• คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับฟังการบรรยาย  
เรือ่ง Chemical Industry: Consolidation as a Route  
to Transformation จาก Mr. Alex de Mur Principal 
Head of WESA/ CEMA for Refining & Petchem 
Profit Improvement, The Boston Consulting 
Group ซ่ึงมีประสบการณ์ในเรือ่งกรณศีกึษาเชงิกลยทุธ์ 
ของบริษัทนำ้ามันและก๊าซทั่วโลก เพื่อรับทราบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบนัและเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิ
ปิโตรเคมีในตลาดโลกด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ 
อันเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และกำากับดูแล 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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• บรษิทัฯ ได้เข้าประกวดรางวลัองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 
2561 ที่จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(สำานกังาน ป.ป.ช.) เพ่ือ
ศึกษาและนำาแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงาน ป.ป.ช. มา
พัฒนาองค์กร อีกทั้งยังช่วยสร้างความม่ันใจให้ผู้มี 
ส่วนได้เสยีรบัทราบถงึศกัยภาพขององค์กรในเรือ่งความ 
โปร่งใสและแนวทางการควบคุมทจุรติคอร์รปัชนัอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย องค์กร
โปร่งใส ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2560  
และได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใสประจำาปี 2561 แสดง
ถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของบริษัทฯ

• ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 พิจารณาอนมัุติ
โดยมตพิิเศษ แก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคับบรษิทัฯ ให้สอดคล้อง 
กบัคำาสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/ 2560 
ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอ และได้ดำาเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
บรษิทัฯ ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุเรยีบร้อยแล้ว ดังนี้

• พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้
สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ อาทิ ความเป็นกลาง
เรือ่งการสนบัสนนุภาคการเมือง การป้องกนัการฟอกเงิน 
นโยบายสทิธมินษุยชน นโยบายการต่อต้านทจุรติและ
ให้สินบน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.3 การส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และ 
การต่อต้านคอร์รัปชัน

1.2 การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และเกณฑ์ที่กำาหนดใหม่

- หมวดที ่5 ข้อ 31: ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคน
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำานวนหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชือ่กนัทำา
หนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้
เป็นการประชมุวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุ
เรือ่งและเหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะ
กรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน
สีส่บิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

- หมวดที ่ 4 ข้อ 22: ให้คณะกรรมการมีอำานาจ
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ซ่ึงมา
จากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องและให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ
ด้วย

• บรษิทัฯ ออกประกาศ “มาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์” เพื่อยำ้าเตือนให้บุคลากรทั้งองค์กร
เข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำารายงานการ
เปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั
กบัผลประโยชน์บรษิทัฯ ของบคุลากรทกุคน ซึง่ดำาเนนิ
การต่อเนื่องมาเป็นประจำาทุกปีในรูปแบบ On-line 

• บรษิทัฯ ดำาเนนิการให้ผูบ้รหิารและพนกังานเข้ารบัการ
อบรมเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย และกฎ 
ระเบยีบต่าง ๆ  ทีมี่การปรบัปรงุหรอืออกมาใช้บงัคับใหม่ 
ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และจัดเป็นหลักสูตร 
อบรมภายในองค์กร อาท ิกฎหมายสากลเก่ียวกบัความผดิ 
จากการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรา 123/ 5 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น

คู่ค้า IRPC จำานวน 37 ราย ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน”

• บริษัทฯ เห็นความสำาคัญของการต่อต้านทุจริตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน และได้เชิญนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
กรรมการผูอ้ำานวยการสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และผู้อำานวยการโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
บรรยายในหวัข้อ“บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน” ให้กับคู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ
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1.4 บทบาทของกรรมการในด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน

Innovative Approach to Effective Governance

How’s the Difference?

Empowering and Fundamental
Redesign of the Board Role

Emphasize Value, Vision and Empowerment
of Both the Board and Staff

Strategic Ability to Lead Leaders

Design CEO Role and 
Performance MonitoringBoard-Staff Relationships

• กรรมการบรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการตามกลยทุธ์ Board that 
makes a difference  ทัง้ในเรือ่งการส่งเสรมิค่านยิม
องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจริยธรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการกับผู้บริหารและ
พนักงาน กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “GRC ภูมิคุ้มกันการ
ปฏิบัติงานในยุค 4.0” ประกอบด้วย นายอนุสรณ ์
แสงนิม่นวล ประธานคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดี นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ และ
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ซ่ึงได้ให้มุมมองที่แตกต่างกัน ตามภารกิจการกำากับ
ดูแลของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ เป็นแนวทาง 
ให้พนกังานปรบัตวั เตรยีมความพร้อมรองรบัการทำางาน 
ในยคุดิจิตลัอย่างมีประสทิธภิาพด้วยความสจุรติโปร่งใส 
ระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และพร้อมรับการ
ตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การเสวนาหัวข้อ  “GRC  ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0”     

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Figure : Board that makes a difference
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การบรรยายเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

1.5 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการดำาเนินธุรกิจ 

• บริษัทฯ ส่งเสริมการดำาเนินงานโดยเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 4 หลักการใหญ่ของ UN 
Global Compact และได้ศึกษาแนวทางและการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2558 เพ่ือ
ให้ไออาร์พีซีเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล ในป ี 2561 บริษัทฯ ได ้ เชิญ  
ดร.เสรี นนทสูติ ผู ้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน (ASEAN  
Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR)) มาบรรยาย 2 ครั้ง ครั้งแรก 
สำาหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บรรยาย
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการดำาเนินธุรกิจในยุค 
4.0” และครั้งที่สอง บรรยายให้กับ คู ่ค ้า และ
พนักงาน ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี” บริษัทฯ มุ่งหวังให้แนวทางดังกล่าวถูก
ปลูกฝังในกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำาให้
สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชน และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนตามที่ภาครัฐให้ความสำาคัญ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

1.6 การพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี
สอดคล้องกับการดำาเนินการระบบอ่ืน ๆ ทุกระบบของ 
บริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอรับการประเมิน
มาตรฐาน Total Quality Assurance: TQA ท่ัวท้ัง
องค์กร ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับการรับรองในระดับ TQC 

• การได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ DJSI ต่อเนือ่งกนั 5 ปี 
โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ประสบความสำาเรจ็สงูสดุ เป็น
ผูน้ำาในกลุ่ม Oil & Gas Refining and Marketing  
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหมวดหน่ึงที่สนับสนุน
ความสำาเรจ็ดังกล่าว ทัง้ในเรือ่ง Code of Conducts, 
Corporate Governance และ Social Report

2. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีทำาหน้าที่กล่ันกรอง ให้คำาปรึกษา แนะนำา
เกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ บรษิทัฯ มี
การดำาเนนิงานอยา่งรอบคอบตามนโยบายและแผนงานการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกำาหนดไว้ต้ังแต่ต้นปี โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าว ตามที่คณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีนำาเสนอเป็นประจำาทุกปี  
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนแนวปฏิบัติ
เดิม รวมทั้งทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
สำาหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถดำาเนินการได้ ได้มีการ
บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว  
(รายละเอียดอยู่ในรายงาน การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
หน้า 243-257)

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ตลอดปีที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
มีวัตถุประสงค์หลักในการกำากับดูแลและดำาเนินการให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ นอกเหนือ
ไปจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้คนรอบข้าง โดยยึดหลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ 6 ประการ คือ C-R-E-A-T-E
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บริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสต่อคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามลำาดับ ซึง่คณะกรรมการฯ ได้ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
รวมทั้งให้การสนับสนุนฝ่ายจัดการเพ่ือยกระดับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดีและเข้มแข็งขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและหามาตรการปิดจุดบกพร่องต่าง ๆ ให้ได้
มากที่สุด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะหรือเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(ตลท.) IOD, ASEAN CG Scorecard, DJSI หรือ
มาตรฐานสากลอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญอยา่งยิง่กบัการปฏบิตัิ
ตามภารกจิของกรรมการ บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดทิศทาง
การดำาเนินงานและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำากับ
ดูแลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและกา้วหนา้อัน
เป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปการปฏิบัติของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตาม
หลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) 8 หลัก
ปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักปรัชญาการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความยั่งยืน คำานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม โดยได้ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายัง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมา
ตามลำาดับ เพ่ือนำาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร และวางระบบให้มีการรายงานผลการดำาเนิน
งานด้านต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นประจำา 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
บคุลากรทกุระดับของบรษิทัฯ ตัง้แต่กรรมการบรษิทัฯ 
ตลอดจนผูบ้รหิาร พนกังาน และผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุ่ม 
และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ
และผูบ้รหิารจะต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้มี
การดำาเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทำาเป็นคู่มือ CG 

C - Create long term value สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวได้

R - Responsibility องค์กรและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ

E - Equitable treatment ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

A - Accountability มีสำานึกรับผิดชอบ สามารถอธิบายสิ่งที่ทำาได้

T - Transparency มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

E - Ethics มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

RESPONSIBILITY
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EQUITABLE
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E
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E
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พร้อมกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจมอบให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ลงนามรบัทราบและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่และกำากบัให้มีการ
สื่อความเพ่ือสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรม
กระตุ้นจิตสำานึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร สร้างเครอืข่ายในการผลักดันให้เกดิการปฏบิตัิ
ในคู่ธรุกจิตลอดห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ในเครอื โดยกรรมการและผูบ้รหิารเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

• คณะกรรมการบรษัิทฯ ก�าหนดบทบาทของกรรมการ 
ไว้ในกฎบตัรกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ทีเ่ป็น 
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้าง
กรรมการให ้เหมาะสม และกำาหนดโครงสร ้าง 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงาน 
บริษัทฯ ที่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และ
สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบุไว ้ในคู ่มือ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผย
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธรุกจิ และตดิตามการปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอตามทีร่ะบุ
ไว้ในแผนการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยก
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบอำานาจเป็นลายลกัษณ์อักษรให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ดำาเนนิการบรหิารจัดการบรษิทัฯ ในขอบเขตทีก่ำาหนด 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและก�าหนด 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทาง และกลยทุธ์ของบรษัิทฯ 
เพ่ือให้ผูบ้รหิาร และพนกังานมุ่งดำาเนนิการด้วยความ
รบัผดิชอบในการประกอบธรุกจิ ไปในทศิทางเดียวกนั 
วางกรอบและอำานาจการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับ

ความรบัผดิชอบของฝ่ายจัดการ  โดยไม่แทรกแซงการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป้าหมายหลักของ 
องค์กร (Corporate KPI) และงบประมาณประจ�าปี 
ของบรษัิทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ มีทรพัยากรเพียงพอ 
ที่จะดำาเนินธุรกิจใหมุ้ง่ไปสู่เป้าหมายหลกันั้นได้สำาเร็จ

• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการลงทุนที่
ส�าคญั ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุเดือน  
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมัุตกิารดำาเนนิงานและ
โครงการลงทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เกิน
อำานาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบ 
นำาเสนอเรื่องที่ต ้องได้รับการอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้น  
รายละเอียดโครงการและผลการดำาเนนิงานในปี 2561 
อยูใ่นรายงานประจำาปีหมวดรายงานสรปุผลการดำาเนนิ
งาน หน้า 168-191

• โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพ่ือ 
ให้ม่ันใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม 
สำาหรบัการบรหิารบรษิทัฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2561 มีการอนุมัติปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ที่กระชับขึ้น เช่น มีการรวมภารกิจของ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 คนที่สอดคล้องกัน
เข้าไปอยู่ภายใต้ตำาแหน่งใหม่ คือ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่สายงานแผนกลยทุธ์องค์กร ทำาให้บรษิทัฯ  
มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน จากเดิม 3 คน 
และลดตำาแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ลง ทำาให้
เกิดความเชื่อมโยง และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายทางธรุกจิของบรษิทัฯ ต่อไป (รายละเอียดใน
ผังโครงสร้างองค์กร หน้า 38) 

หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดวัตถุประสงค์และ
นโยบายที่ส�าคัญ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เช่น นโยบายด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายด้าน Compliance 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึเป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน 
ต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายจัดการให้มี
การปฏบิตัติามนโยบายและแผนงานทีก่ำาหนดไว้อย่าง
สมำ่าเสมอ และให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานที่
สำาคัญในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และคณะ
กรรมการบรษิทัฯ เป็นประจำา เพ่ือให้ม่ันใจว่า ผูบ้รหิาร
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จะสามารถนำาวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ทีก่ำาหนดไว้ 
ไปบรหิารจัดการองค์กรให้เกดิผลได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
อย่างแท้จริง รวมถึงการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม คณะกรรม
การบริษัทฯ มีการทบทวน วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ทั้ง
แผนระยะสัน้ 1 ปีและระยะยาว 5 – 10 ปี และทบทวน
ภารกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลประกอบที่ฝ่ายบริหาร
พิจารณานำาเสนอเป็นประจำาทุกปีในการประชุม  
Strategic Thinking Session (STS) ในการประชุม
จัดทำาแผนกลยุทธ์ STS ดังกล่าว คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังได้ซักถามข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงจน
เพียงพอกับการตัดสินใจในการจัดทำาแผนกลยุทธ์ มี
การวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถึงข้อมูล ปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน อาท ิผลการดำาเนนิ
งานที่ผ่านมา ผลตอบแทนการลงทุน การสร้างมูลค่า
เพ่ิมธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ความ
สามารถในการแข่งขัน สถานะทางการเงิน สมรรถนะ
บุคลากร นวัตกรรม สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม
อุตสาหกรรม การตลาดและคู่แข่ง ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสื่อสารและช่องทางการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น แผนกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ ทุกด้านมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และมีการ
เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด โดยในปี 2561 มี
แผนกลยุทธ ์ IRPC 4.0 ซ่ึงนำานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาสนบัสนนุการดำาเนนิงานทกุด้าน
ของบริษัทฯ ด้วย 

• กลยุทธ์ Board that makes a difference คณะ
กรรมการบรษิทัฯ ดำาเนนิการตามกลยทุธ์ Board that 
makes a difference อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯเติบโตได้อย่าง
ม่ันคงและยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างสรรค์การ
กำากับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ การทบทวน
ออกแบบโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม การสร้าง
คุณค่าร่วมกนัระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการ การมี
กลยทุธ์ทีส่ามารถแนะนำาผูบ้รหิาร การกำาหนดบทบาท
และประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการและพนักงาน

หลกัปฏบัิต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

• โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ โครงสร้าง
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และคุณสมบัติกรรมการ
ของบรษิทัฯ ทำาให้กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าที ่และ
ตดัสนิใจได้อย่างมีประสทิธภิาพ ครอบคลมุความเสีย่ง
ของธุรกิจ และสามารถกำาหนดทิศทางการเติบโต 

ของบริษัทฯ ได้อย่างสมดุล เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบการ
สรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับธุรกิจ 
กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมจูงใจ และกำาหนด
โครงสร้างกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ โดยมีกติกาในการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส มี
กฎบัตรกำากับ มีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ และมี
กระบวนการทำางานที่มุ่งสู่ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้
เกิดสมดุลระหว่างมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับ และความ
พร้อมเพ่ือการเตบิโตขององค์กรต่อไป คณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ
เต็มความสามารถ ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้อนุมัติ
โครงสร้างกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
เกนิ 15 คน ซ่ึงเป็นจำานวนทีเ่หมาะสมกับขนาดและ
ความซับซ้อนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 การจัดให้มีการประชมุกรรมการอิสระ และการประชมุ
กรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นอีกช่อง
ทางหนึ่งที่กรรมการสามารถเสนอความเห็นได้อย่าง
อิสระ และได้ให้ข้อแนะนำากับคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายจดัการ ไปดำาเนนิการให้เกดิประสทิธภิาพต่อไป  
ข้อมูลโครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ ปรากฏใน
รายงานประจำาปีหมวดกรรมการ หน้า 72-77 และราย
ละเอียดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 81-90 ค่าตอบแทน
กรรมการอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 99

• คณะกรรมการบรษัิทฯเลอืกบคุคลทีม่คีวามเหมาะ
สมเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2561 ได้มีมติเลือก นาย 
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทน 
นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ทีล่าออกเนือ่งจากเกษยีณอายุ
การทำางานในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด ( มหาชน) 
ตามสัญญาจ้าง โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และ
เหน็ว่านายชาญศลิป์ ตรนีชุกร ปัจจบุนั ดำารงตำาแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ นอกจากนั้นด้วยมุมมองของ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รวมทัง้การรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี 

- การตดัสนิใจในเรือ่งธรุกจิทีส่ำาคัญ จะต้องได้รบัการ 
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการของ
บรษิทั ไออาร์พีซี จำากดั (มหาชน) ก่อน ซ่ึงกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะพิจารณานำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นอำานาจของกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรับทราบ

- การประกาศใช้นโยบายการดำาเนนิงานด้านต่างๆ 
ของบรษิทัฯ จะครอบคลุมบงัคับใช้กบับรษิทัย่อย
ทุกแห่งด้วย รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ นโยบายกำากบัการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ์ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง
นโยบายการเป็นพลเมืองดีของโลก และนโยบาย 
สทิธมินษุยชน ซ่ึงใช้ร่วมกนัในกลุม่บรษิทัไออาร์พีซี
ทั้งหมด โดยมสีำานักกิจการองค์กรรับผิดชอบนำา
เสนอ และรบันโยบายหรอืข้อแนะนำาจากคณะกรรม
การบริษัทฯ มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป

- บรษิทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบั
บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย ไม่มีการถอืหุน้ไขว้ในกลุ่ม
บริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
บรษิทัฯ มีการประเมินกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือนำาผลการ
ประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรม
การร่วมกัน มีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้
1. ประเมินโดยบุคคลภายนอก (Independent  

Assessment) เป็นประจำาทุก 3 ปี ในปี 2561 มี
การประเมินโดย KPMG (คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562)

2. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏบิตัิ
งานเป็นประจำาทุกปี และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตามลำาดับ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตาม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และนำาผล
ประเมินการปฏบิตังิานมาปรบัปรงุแก้ไขในปีต่อไป 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. ปตท. ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
บริษัทพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่อยู ่ใน
อุตสาหกรรมใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะเอือ้ประโยชน์ต่อ
การกำาหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น 
เช่นเดียวกับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธาน
กรรมการ แม้ว่าทั้ง 2 ท่านจะไม่ใช่กรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
จำานวนกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
กรรมการมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ  
หน้า 72-77, 81

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน คณะ 
กรรมการบรษิทัฯ กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยของกรรมการ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 
(รวม IRPC) เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และจัดสรรเวลาในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อยอย่าง
เพียงพอกบัการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างมีประสทิธผิล 

• วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 วาระติดกัน 
(9 ปี)

• การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย  
และบรษัิทร่วม คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดแนวทาง 
ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม 5 บริษัท เพื่อให้สามารถรับรู้ความก้าวหน้าและ
ควบคุมการดำาเนินงานที่สำาคัญด้วยช่องทางที่เป็น
ระบบชัดเจน ดังนี้

- ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ราย
ละเอียดโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นหน้า 134)

- ผูแ้ทนบรษิทัฯ ทีมี่บทบาทในฐานะผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อย 
และบรษิทัร่วม ใช้สทิธิอ์อกเสยีงลงมต ิในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำานาจที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของบริษัทฯ การทำารายการที่เกี่ยว
โยงกนัต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
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หัวข้อประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินแบบไขว้

คุณสมบัติกรรมการ 96.86 % 99.14 %

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 98.57 % 99.29 %

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีด ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 96.29 % 99.00 %

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำาอธิบายได้ 97.14 % 99.52 %

มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 97.86 % 99.47 %

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 94.29 % 98.34 %

การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 99.76 % 99.34 %

หัวข้อประเมิน คะแนน

โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 97.35%

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ 96.62 %

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 95.36 %

การประชุมคณะกรรมการ 96.86 %

 1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.55 %  
 (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.27%)

 2. ผลการประเมินรายบุคคล
  - การปฏิบัติงานตนเอง ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 97.25 % (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.73 %)
  - การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 99.23%
    (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 98.48%)

 3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำาปี 2561 
    คะแนนเฉลี่ย 100 % (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100 %

การสอบทานงบการเงิน 100 %

การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100 %

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 100 %

การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง 100 %

การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. 100 %

การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 100 %

การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 100 %
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หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 96.67 % 100 % 100 % 

นโยบายคณะกรรมการ 97.50 % 97.86 % 98.75 % 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 98.75 % 99.29 % 99.44 % 

การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 100 % 98.25 % 100 % 

	 	 3.2	 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจ�าปี	2561	คะแนนเฉลี่ย	100% 
	 	 	 	 (ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 100 %

บทบาทและความรับผิดชอบ 100 %

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 100 %

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 100 %

การรายงาน 100 %

การควบคุมคุณภาพ 100 %

	 	 3.3	 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจ�าปี	2561	คะแนนเฉลี่ย	94.42%
	 	 	 (ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	97.38%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 86.11 %

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 97.22 %

อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 94.44 %

ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100 %

ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 95.24 %

การปฏิบัติงานและการประชุม 93.52 %

	 4.	ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2561
	 	 -	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คะแนนเฉลี่ย	98.23%	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	98.54%)
	 	 -	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คะแนนเฉลี่ย	98.97 %	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	96.44%)
	 	 -	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คะแนนเฉลี่ย	99.55 %	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	99.27%)

	 5.	ผลประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2561		มีคะแนนเฉลี่ย	98.15%  
	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่มีคะแนนเฉลี่ย	97.20	%	

หัวข้อประเมิน คะแนน

การจัดเตรียมการประชุม 98.15 %

กระบวนการประชุม 98.15 %
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• การปฐมนเิทศกรรมการใหม่  บรษิทัฯ จัดปฐมนเิทศ
ให้กรรมการใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำาเนินการ
ในโอกาสแรกที่เข้ารับตำาแหน่ง ก่อนการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต ่อไป ซ่ึงเป ็นช ่วง 
เวลาไม่เกิน 1 เดือน รายละเอียดการปฐมนิเทศ 
ประกอบด้วย
- กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรรยายสรปุข้อมูลบรษิทัฯ

ด้วยตวัเองทกุครัง้ ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ นโยบาย 
โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำาเนนิธรุกจิ ผลการ
ดำาเนนิงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือเสรมิ
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่
กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาทีไ่ม่จำากดั

- เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและ
เอกสารสำาหรบักรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือ 
กรรมการ บริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 
(Director’s Handbook) คู่มือการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ (Code of Conduct)  
คู่มือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 
หนงัสอืรบัรอง วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคับบรษิทัฯ 
รายชือ่คณะกรรมการ หน้าทีค่ณะกรรมการชดุย่อย 
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ (ปี 2561) และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่
กรรมการท่านนัน้ดำารงตำาแหน่ง แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 2560 
รายงานความยัง่ยนืปี 2560 หลกัสตูรการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจำาปี 2561 และแนะนำาการใช้ข้อมูลจาก  
Website IRPC Board Portal ซึ่งเป็นช่องทาง
สื่อสารที่เป็นทางการของคณะกรรมการบริษัทฯ

• การพัฒนาความรู้กรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้
กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน
คอร ์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น ซึ่งกรรมการ
ทกุท่านได้เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรพ้ืนฐานการปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการแล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ 
หน้า 24-37) นอกจากนีเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ได้ประสาน
งานกบักรรมการเพ่ือจัดเวลาเข้าอบรมอบรมหลักสตูร
ใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม

• เลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู ้
และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ และ
สามารถจัดการดูแลให้ม่ันใจว่า การดำาเนินงานของ
คณะกรรมการเป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อยและ
กรรมการสามารถเข ้าถึงข ้อมูลที่จำาเป ็นต่อการ
พิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อน
การประชุม หรือในระหว่างการประชุม หากกรรมการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา บริษัทฯ
จะต้องเตรียมข้อมูลให้อย่างครบถ้วน 

ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้แต่งตั้ง นางปิยดา จงพยุหะ เป็นเลขานุการบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทน นางสาว 
มนวิภา จูภิบาล ที่เกษียณอายุการทำางาน รายละเอียดการ
ประชุมกรรมการอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 94-95

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร 

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
คุณวฒุ ิความรู ้และความสามารถทีเ่หมาะสมนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) และ
กรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 
โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความ
เข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มี
ภาพลกัษณ์ทีดี่ มีภาวะผูน้ำา และประพฤตตินตามหลัก
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ รายละเอียดอยูใ่นโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 72-73, 83-85 การสรรหาผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ต้องได้รบัอนมัุตจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน
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รายละเอียดการท�าธุรกรรมในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
อยู่ในหมวดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หน้า 159-162

• การบรหิารและพฒันาบุคลากร บรษิทัฯ มีกระบวนการ
สร้างแรงจงูใจทีเ่หมาะสมให้พนกังานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน 
การเตบิโต การยกย่องยอมรบั การแสดงความคิดเหน็ 
และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ส�าคัญ เป็นต้น และ
บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นภายใต้
กลยุทธ์ Power of People หนึ่งในหมวดหลักของ
กลยทุธ์ GDP ( Growth, Digital, People) เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

๐  มุ ่งสร ้างขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ โดยด�าเนินงานตามระบบ 
Integrated HR Management ตามแนวปฏบิตัิ
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์
องค์กร Power of People โดยน�าสมรรถนะหลกั 
ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
มาวิเคราะห์และประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก�าลัง รวมถึงการจัด
โครงสร้างองค์กร กระบวนการสรรหาและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ เชื่อมโยงกับ
กระบวนการประ เ มินผลการปฏิบัติ ง าน 
กระบวนการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
นอกจากนีย้งัมีกระบวนการส�ารวจความพึงพอใจ
และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และ
กระบวนการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงทกุ
กระบวนการมีความเชือ่มโยงต่อกนั

๐  การจัดสภาพแวดล้อมของการท�างาน 
(Workplace Environment) IRPC ด�าเนนิการ
ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานเพ่ือสร้างความ
ม่ันใจด้านสขุภาพ สวสัดิภาพและความสะดวกใน
การเข้าถงึสถานทีท่�างานของบคุลากรดังนี ้1) จัด
ท�านโยบายโดยศกึษาข้อกฎหมาย ระเบยีบ และ
ประกาศของภาครฐั มาตรฐานสากลทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001  
น�าระบบการปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ (OEMS) ด้าน 
การบริหารจัดการความม่ันคง ความปลอดภัย  
อาชวีอนามัย และสิง่แวดล้อม (Security, Safety,  
Health and Environment: SSHE Element) 
มาใช้เป็นระบบในการบริหาร SSHE ปลูกจิต
ส�านกึด้านความปลอดภัยเพ่ือปลูกฝังวฒันธรรม
ความปลอดภัยทีดี่ทัว่ทัง้องค์กร 2) จดัให้มีการ
จัดท�าการประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพ (HRA) 
เพ่ือประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพของบคุลากร
ทีท่�างานสมัผสักบัปัจจัยเสีย่งทีอ่าจเป็นอันตราย
ต่อสขุภาพ และน�าผลการประเมินความเสีย่งนัน้

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลและ
ก�าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้น�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาอนมัุตแินวทางการประเมิน และ
วิธีการค�านวณผลตอบแทนในเดือนมกราคม 2561  
ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
สรปุประเมินผลการด�าเนนิงานของกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ น�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาอนมัุต ิทัง้นี ้กระบวนการประเมินผล
ได้ก�าหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นธรรม และ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอน  
รายละเอียดการประเมินในโครงสร้างการจัดการ หน้า 
100-101

• เกณฑ์การด�ารงต�าแหน่งอ่ืนของผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้การด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอ่ืน หรือต�าแหน่งด้านวิชาการและ
สังคม ขององค์กรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตาม
จ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

• แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับ 
ผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ
การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งร ่วมกับบริษัท 
ที่ปรึกษาระดับสากลเพ่ือให้กระบวนการวางแผนงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้การ
ปฏบิตังิานมีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของการด�าเนินงาน

• คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจโครงสร้างและความ
สัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น รวมทัง้ผูท้ีมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารและการด�าเนนิงาน
ของกิจการ และได้วางระบบการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย อาทิ 
รายการเกี่ยวโยง หรือแนวทางปฏิบัติของกรรมการ 
ที่ ง ด อ อ ก เ สี ย ง ห รื อ อ อ ก จ า ก ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
ในช่วงการพิจารณาวาระที่มีส่วนได้เสีย เป็นต้น  
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มาวางแผนควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
บุคลากร รวมถึงจัดทำามาตรการป้องกันและ
สือ่สารให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบ รวมถงึทบทวน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นประจำาทุกปี ในด้าน
ความม่ันคงและบรหิารภาวะฉกุเฉนิ 3) ได้จดัตัง้
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ของโรงงาน 
ดำาเนนิการเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง

๐  สร้างความผกูพนัและประเมนิผลการปฏบัิติ
งานของบุคลากร บริษัทฯ กำาหนดวัฒนธรรม
องค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บคุลากรในองค์กร
ได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม โดยเชือ่ว่าหากบคุลากร
ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่องค์กร
กำาหนดไว้ จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีระบบ
การบริหารงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุ 
เป้าหมายทางธรุกจิทีก่ำาหนดไว้ได้

บริษัทฯ ได้กำาหนด i-SPIRIT มาเป็นค่านิยม และกำาหนด 
IRPC DNA เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ ให้ผู้บริหารระดับผู้
จัดการฝ่าย (Vice President) ข้ึนไปเป็น IRPC DNA Role 
Model เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรให้เกิดการนำาไปปฏิบัติ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ส่ง
ผลต่อผลการดำาเนินงานท่ีดี  และเกิดความผูกพันในกลุ่ม
บุคลากร บริษัทฯ ได้กำาหนดให้การประเมินพฤติกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานประจำาปี โดยบุคลากรทุก
คนต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานท่ีดี ตัวอย่างเช่น 
บริษัทฯ ให้รางวัลผู้ท่ีทำาผลงานได้ตามเป้าท่ีกำาหนด เพ่ือ
กระตุ้นพฤติกรรมมุ่งเน้นผลลัพธ์ (R: Results Oriented)   
ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและการยกย่องชมเชย รวมถึงพฤติกรรม
จริงใจส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา (N: No Bias) นอกจากน้ัน 
ยังได้จัดช่องทางการส่ือสารไปยังบุคลากร เพ่ือให้เกิดการ
ส่ือสารท่ีเปิดกว้าง โดยให้บุคลากรทุกระดับสามารถมี 
Feedback ให้ความเห็นกลับไปยังบริษัทฯ ผ่านระบบ Team 
Mate เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการต้ังเป้าหมายร่วมกันผ่านกิจกรรม การ
ประชุมหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดเป้าหมายต้ังแต่
ระดับองค์กร หน่วยงาน ไปสู่ระดับบุคคล ในเวที CEO Town 
Hall และใช้พฤติกรรมด้านรักษาคำาม่ัน (P: Promise and 
Deliver) เพ่ือให้เกิดผลการดำาเนินการท่ีดี และกระตุ้นความ
ผูกพันของบุคลากรโดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บังคับบัญชาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รับทราบข้อคิดเห็น
การปรับปรุงผลการดำาเนินงาน และพูดคุยเร่ืองโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ในลักษณะ One - on - One Dialogue  
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 

๐  การพัฒนาบุคลากรและผู้น�า บริษัทฯ เสริม
สร ้างความรู ้ความสามารถของบุคลากรให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ความจำาเป็นของ
องค์กรทีต่อบสนองความท้าทายเชงิกลยทุธ์ แผน
ปฏบิตักิาร และความต้องการของบคุลากร โดย
จำาแนกกรอบความรูค้วามสามารถของบคุลากร
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและมาตรฐานการ 
  ทำางาน (Organization Knowledge) 

  2) ความรูใ้นสายอาชพี (Work Competency)  
  เช่น สายอาชพีการผลิต สายอาชพีการตลาด  
  สายอาชีพเทคนิควิศวกรรม เป็นต้น 

  3) ความรู ้ในด้านการเป็นผู ้นำาและธุรกิจ  
  (Leadership Competency) ประกอบด้วย 
  องค์ความรูท้ีส่ำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา 
  ตนเอง การบรหิารธรุกจิ การเป็นผูน้ำาทมีงาน  
  และการบรหิารความเปลีย่นแปลง

บริษัทฯ ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในสาย
อาชีพ และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีใน
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำารุ่นต่อไปและทบทวนองค์
ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อองค์กรและธุรกิจ และพิจารณารับรองผล 
การประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ของบุคลากรทุกหน่วยงาน 
มีรายละเอียด ดังน้ี

๐  การจัดการความรู ้ผูบ้รหิารระดับสงูได้ผลักดัน
การปรับปรุงกระบวนการและองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
(Operation Excellence Management System:  
OMES) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรตลอดมา โดยได้ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู ้(KM) และจัดตัง้หน่วยงานจัดการ
ความรู ้(Knowledge Management) ขึน้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการความรู้ 
ซ่ึงรวมถงึการแสวงหาความรู ้การรวบรวมความ
รูท้ัง้ Explicit และ Implicit Knowledge จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผูส่้งมอบ และพันธมิตร 
รวมทัง้ให้ความสำาคัญต่อการรวบรวมองค์ความรู้
ของบคุลากรทีก่ำาลงัจะเกษยีณด้วย

ผู้นำาองค์กรและผู้บริหารทุกระดับได้กระตุ้นและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและองค์กร ให้มีการ
เผยแพร่ และส่งเสริมให้นำามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จน
สามารถปรับปรุง พัฒนา สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่า
ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน องค์ความรู้ท่ีรวบรวมได้จาก
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์รูป
แบบใหม่ เทคโนโลยีและวัตถุดิบชนิดใหม่ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เป็นต้น จะถูกนำามาผ่านการกล่ันกรองโดย CoP 
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Leader และ Expert เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าสามารถ 
เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร 
และกำาหนดไว้ว่าเป็นองค์ความรู้ระดับใด บริษัทฯ มีวิธีกระตุ้น
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ โดยการยกย่อง
ชมเชยผู้ท่ีมีผลการดำาเนินการสูงสุดในการสร้างและแบ่งปัน
องค์ความรู้เพ่ือให้ทราบท่ัวกัน และเป็นตัวอย่างให้บุคลากร
อ่ืนปฏิบัติตาม 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรแบ่งปันความรู้นอกองค์กร 
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain และกระตุ้นการต่อยอดความรู้ 

ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน อันจะส่งผลที่ดีต่อสังคมโดยรวม 
ในปี 2561 มีการดำาเนินการในเรื่องนวัตกรรมที่สำาคัญ
หลายเรื่อง อาทิ

• การลงทนุสร้างศนูย์นวตักรรม เพ่ือรองรบับคุลากร และ
อุปกรณ์ทีท่นัสมัยรองรบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ

• การดำาเนนิการวจัิยพัฒนาผลติภัณฑ์ทีเ่พ่ิมมูลค่าและเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเพ่ือ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมและ
วางแผนปฏิบตักิารอย่างบรูณาการด้วยระบบ IT/Digital 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการผลิต และใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
การลงทนุปรบัปรงุกระบวนการผลติต่างๆ มิใช่เป็นเพียง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่เป็นความ 
สำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็น 
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ GDP ในหมวด Power of Digital

รายละเอียดในรายงานประจำาปีหมวดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ หนา้ 187-191 และหมวดรายงานสรปุผลการ
ดำาเนินงาน หน้า 169-186

เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ โดย
ผู้บริหารติดตามและกระตุ้นให้นำาองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้ 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน เช่นโรงผลิต
พลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม (CHP1) ได้นำาองค์ความรู้ด้าน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำาไปขยายผลให้หน่วยงาน  
CHP2 เพ่ือเลือกอุปกรณ์ในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 203 ล้านบาทต่อปี

หลกัปฏิบัต ิ5 สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 

การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม เป็นสิ่งที่คณะกรรม
การบริษัทฯให้ความสำาคญัอย่างยิ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์
องค์กร โมเดลธุรกิจถูกกลั่นกรองจากการศึกษาหาความ
รู้ที่รอบด้าน จากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสถานการณ์
ตลาดโลกและในประเทศ เช่นใน ปี 2561 มีการดำาเนิน
โครงการธุรกิจใหม่ ๆ  ตามกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power 
of Growth เป็นต้น

นวัตกรรมการผลิต

บริษัทฯมีการลงทุนและมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
การปฏิบัติการผลิต และการบริการท่ีเก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ และความก้าวหน้าให้อุตสาหกรรมและ
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การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ตามปรัชญาของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวมซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนกลยุทธ์องค์กรของ
ทุกสายงาน และกำาหนดนโยบายบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี 
มีความเป็นกลางทางการเมือง ส่งเสริมสิทธิทางการเมือง 
สิทธิมนุษยชนสากล และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรพลเมืองดีของโลกตามแนวทาง
ของ UN Global Compact ประกอบด้วยหลักการสำาคัญ 
4 ด้าน ดังนี้

นวัตกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ คิดค้นนวตักรรม 
เพ่ือสงัคมในรปูแบบของโมเดลใหม่ ๆ  เพ่ือดำาเนนิโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม ตัวอย่างเช่น โครงการ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีที่มาของการออกแบบ
โครงการ ดังนี้

บริษัทฯ ดำา เนินการผลิตในพ้ืนที่ เขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ 
พิจารณาแนวทางการดำาเนนิงานและรปูแบบโครงการทีเ่กดิ
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การเยียวยาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อันอาจเกิดจากซ่อมบำารุง หรือกระบวนการผลิตเป็น 
ครั้งคราว และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในเรื่องการดูแล
สุขภาพอย่างเต็มที่ และได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้ง 
“โครงการกองทนุสง่เสรมิสขุภาพชมุชน ทีบ่รหิารโดยชมุชน” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนสำาหรับกิจการด้านการ
สง่เสรมิสขุภาพชมุชน สำาหรบัประชาชนในรศัมี 5 กโิลเมตร
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี 
มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายสทิธมินษุยชน
สำาหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี 
ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ปลอดจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้ารวมถึงขั้นตอนการ 
คัดเลือกคู่ค้า เจ้าหนี้และเง่ือนไขการคำ้าประกัน การ
บริหารเงินทุนและการจัดการกรณีที่เกิดการผิดนัด
ชำาระหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ 
สทิธบิตัร เครือ่งหมายการค้า) ของผูอ่ื้นและดูแลรกัษา
ข ้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสิทธิประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

จำานวน 20 คน และที่ปรึกษาไม่เกิน 9 คน วาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน มีบุคลากร
ภาครัฐและบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา งบประมาณกองทุน 
ที่บริษัทฯ สนับสนุน 6 ล้านบาทต่อปี

ในปี 2561 คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่ซ้ำาซ้อน กับโครงการด้าน
สขุภาพของหนว่ยงานภาคราชการ ทัง้สิน้ 41 โครงการ ใน 8 
พ้ืนที ่คิดเป็นประชาชนทีไ่ด้ประโยชนป์ระมาณ 100,000 คน 
อาท ิโครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณแ์ละครภัุณฑท์างการแพทย์
เพื่อให้บริการผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะ
สดุทา้ยในชมุชน ตำาบลตะพงและตำาบลทบัมา โครงการเฝา้
ระวงัคัดกรองความเสีย่งโรคมะเรง็เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู 
โรคอ้วนลงพุงและโรคหลอดเลอืดสมองของประชาชนตำาบล
บ้านแลง โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองตะแบก ตำาบล 
ตาขัน และโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 
ชนิดพกพา (AED) ตำาบลบ้านแลง เป็นต้น รายละเอียด 
โครงการนวตักรรมเพ่ือสงัคมอยูใ่นรายงานประจำาปี หมวด
ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 221-227
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• บรษิทัฯ ให้ความสำาคัญกบัหลกัการเคารพสทิธมินษุยชน  
โดยยึดกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการ
คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา 
(Remedy) หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
กระบวนการทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทาง CSR 
ของบรษิทัฯ ทีย่ดึแนวคิด ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน : Care 
Share Respect โดยเฉพาะการดูแลชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซีซึ่งเป็น 
ผูมี้ส่วนได้เสยีสำาคัญของบรษิทัฯ ดังตวัอย่างโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมด้านสุขภาพชุมชนข้างต้น และ
โครงการ Plastic Rights รณรงค์ส่งเสริมการใช้
พลาสติกซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยความ 
รับผิดชอบและใช้อย่างคุ้มค่าในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

• บรษิทัฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแลสทิธขิองพนกังาน และ
ผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การ
ปฏิบตังิานในสภาพแวดล้อมทีดี่ การส่งเสรมิสวสัดิการ
ที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำาหรับพนักงาน
และผู้รับเหมา การจัดทำาคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่
มีการซ่อมบำารุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้า
มาในโรงงานตามกฎของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้
หน่วยงานความปลอดภัย จะต้องรายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้อง
เรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะ
กรรมการจัดการ (Management Committee) เป็น
ประจำาทกุสปัดาห์ เพ่ือให้มีการตดัสนิใจ แก้ไข ป้องกนั 
หรอืเยยีวยาได้ทนัท่วงทแีละเหมาะสม รวมทัง้เป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นซำ้า

• บริษัทฯ มีการทำา Due Diligence เพื่อประเมินความ
เสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการ
รองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยา 
เพ่ือการดูแลชมุชนและสิง่แวดล้อมเม่ือได้รบัผลกระทบ
จากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 
ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจหาสาเหตุและ
แก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมท่ี 
อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้ง 
ก่อนหน้าระหว่างการทำางาน 

• กรรมการผู ้ จัดการใหญ่และผู ้บริหารระดับสูงให้ 
ความสำาคัญในการแก้ป ัญหาข้อร ้องเรียน โดย
กระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญทุกเรื่องจะมี
อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนของการตรวจสอบ ที่สำานัก
ตรวจสอบภายในต้องนำาเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ซ่ึงมีกระบวน 
การดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู ้ให้
เบาะแสไว้ด้วย 

• บุคลากรของบริษัทฯ ได้ฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษา
แนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำาแนวทาง
ดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือให้แนวคิดเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมในวงกว้างและ
ปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องตามหลักสากล อาท ิในปี 2560 
เข้าร่วมโครงการประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ 
“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายกรัฐมนตรี และร่วมสัมมนา
กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว ่า 
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ในงาน 
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“AICHR Training on Business and Human Right” 
เป็นต้น ในปี 2561 เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ และ
เชิญผู ้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมาให้ความรู ้ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ  
2 ครั้ง และเชิญผู้เชี่ยวชาญศาลรัฐธรรมนูญบรรยาย
ให ้ชุมชนเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่ งแวดล ้อมตาม
รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ทีจ่งัหวดั
ศรีสะเกษ ในงานพิธีเปิดโครงการล�าไทรโยงโมเดล 
ล�าดับที่ 4 เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด�าเนินการเช่นนี้ 
ในพ้ืนทีโ่ครงการล�าไทรโยงโมเดล ล�าดับที ่2 ทีจั่งหวดั
บุรีรัมย์ เมื่อปี 2560 ด้วย อันแสดงถึงความตั้งใจจริง
ของบรษิทัฯ ทีจ่ะด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์ตามหลัก
การสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างแท้จริง

ด้านแรงงาน

• บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ แสดงถึงการให้
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง โดยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการลูกจ้าง ซ่ึง
เปิดให้มีการหารอือย่างจรงิจงั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ในเรือ่งกฎระเบยีบและสวสัดิการทีส่�าคัญของพนกังาน 
ได้น�ามาหารอืในเวทดัีงกล่าวเพ่ือการเข้าใจตรงกนัและ
ยอมรับร่วมกัน ซ่ึงในปี 2561 ได้บรรลุผลที่เป็น
ประโยชน์ต ่อพนักงานหลายเรื่อง รายละเอียด 
ในรายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการ
บรหิารและพัฒนาบคุลากรหน้า 119-120 นอกจากนัน้
บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง 
ที่เปิดกว้างส�าหรับพนักงานเพ่ือการรับทราบ แสดง 
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน ตัวอย่าง
เช่น Intranet Teammate Blog และตู้ ปณ. 35 
เป็นต้น ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการ
ใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ในเรือ่งการจ้างงานและการประกอบอาชพีโดยการจ้าง
งานต้องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการ
ท�างาน ในต�าแหน่งต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยประกอบ
ด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ได ้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ ดีด ้าน 
สิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และด�าเนินการ
มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด ดังมีรายละเอียดใน
รายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม หน้า 228-235 และรายงานการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืนหน้า 236-241

ด้านการต้านทุจริต

• บรษิทัฯ มุ่งสร้างวฒันธรรมสจุรติโปร่งใส และให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่าง
จรงิจังและต่อเนือ่งทัว่ทัง้องค์กรผ่านนโยบายและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559 คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบาย
การต่อต้านทุจริตและให้สินบน เพ่ือบังคับใช้กับ
บุคลากรทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม 
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ (No Gift Policy) และ 
จัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมกบัรณรงค์กระตุน้จิตส�านกึ 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

• บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อ
สาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ ของ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการ
สร้างเครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัชนัให้ขยายไปยงัผูมี้ส่วน
ได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา 
และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ 
รับทราบโดยทั่วกัน โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 – 2561

• คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้กระบวนการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต
เป็นหนึง่ในหวัข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้
มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�า

• ในปี 2560 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศรับรองใหม่  
(Re - Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC;  
Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกครั้งแรกเม่ือวันที่ 4 เมษายน 
2557 และยังคงปฏิบัติตามแนวทางของ CAC อย่าง
เคร่งครัดตลอดปี 2561 และมีแผนด�าเนินการต่อไป
ในระดับกลยุทธ์องค์กรระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส ปี 2561 จาก ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย 
องค์กรโปร่งใส ติดต่อกัน 2 ปี ในปี 2559 และ 2560

• บริษัทในกลุ ่มไออาร์พีซี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด และบริษัท ไออาร์พีซี  
โพลิออล จ�ากัด ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC 
ในปี 2560
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�าผดิ (Whistleblowing Policy) โดยจัดใหมี้ชอ่งทาง 
ในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน ส�าหรับผู้ร้องเรียน
ภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระท�าใดๆ ที่
ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมี
พฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ รวมทั้ง
มีขั้นตอนการพิจารณาสอบสวน และตรวจสอบที่ก�าหนด
กระบวนการอยา่งชดัเจน เป็นกลาง และโปรง่ใส โดยยดึม่ัน
ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ (Whistleblowing 
Policy) มีการก�าหนดการปกป้องคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสและ
พยานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ 
ดูแลขัน้ตอนการด�าเนนิการและตดิตามผล พรอ้มกบัรวมรวบ 
ข้อมูลเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาส
ตามล�าดับ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดจรรยาบรรณ 
โดยเปิดเผยรายละเอียดข้อร้องเรียนและการจัดการไว้ใน
รายงานความยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
• ทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ : auditor@irpc.co.th
• ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
       บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
       (มหาชน) เลขที่ 555/2 
       ศนูย์เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์
       อาคารบี ชั้น 6 
       ถนนวิภาวดีรังสิต
       แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร  

     กรุงเทพฯ 10900
• ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.35 ปณฝ.
       อาคาร ซันทาวเวอร์
       กรุงเทพฯ 10900

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
รบัผดิชอบตอ่ชมุชน สิง่แวดลอ้มและสงัคม ก�าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย 
ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น รวม
ถึงการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้น บริษัทสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจระยะยาว เพ่ือ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนโดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
องค์กร ด้าน Growth เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ และ

ขยายต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่รวมทั้งการร่วมลงทุนกับ
คู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ
ก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์องค์กร ด้าน CSR Excellence 
และด้าน Sustainability มีแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่เป็น
รูปธรรมและก�าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน และรายงานความ
ก้าวหน้าการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามล�าดับ 
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯ จัด 
งบประมาณเพ่ือสงัคมรอ้ยละ 3 ของก�าไรเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลัง 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งม ี
รายละเอียดในรายงานความยั่งยืนปี 2561 และส่งเสริมให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก�าหนด
ให้พนักงานเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกถึงความ
ปลอดภัยและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยัง
คงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการและตัวชี้วัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ใน
เรื่องดังกล่าวเป็นประจ�า เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที เช่น การหยุดการผลิตที่ไม่เป็น
ไปตามแผน (Unplan Shutdown) ซ่ึงอาจท�าให้ส่งผล 
กระทบตอ่สภาพแวดลอ้มชมุชน หากแตบ่รษิทัฯ มีมาตรการ
รองรับและแจ้งข่าวสารต่อภาครัฐและชุมชนทันที และมี
เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบและช่วยแก้ปัญหาหรือเยียวยา นอกจากนั้น 
ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ยังมีการเปิดเผยสถิติ 
การเกดิอุบตัเิหต ุอัตราการหยดุงาน และอัตราการเจบ็ป่วย
จากการท�างาน โดยครอบคลุมไปยงัผูร้บัเหมาและพนกังาน
จ้างเหมาทีป่ฏบิตังิานในสถานประกอบการบรษิทัฯ ทกุแหง่
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของด้วย 

รายละเอียดการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในรายงานประจ�าปีหมวดการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 210-227 หมวด 
การบรหิารจัดการด้านคุณภาพ อาชวีอนามัย ความปลอดภัย 
และสิง่แวดลอ้ม หนา้ 228-235 และหมวดการจดัการอยา่ง
ยั่งยืน หน้า 236-241

พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม 
ส�าหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับ 
ค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือนและ
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ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ 
สมเหตสุมผล โดยบรษิทัฯ มุ่งม่ันรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนื
กับเจ้าหนี้ 

๐  การเลือกใช้รูปแบบธุรกิจที่ส่งผลให้มีการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ในการจัดทำาแผนกลยทุธ์
องค์กร และการพิจารณาโครงการต่างๆ ในที่
ประชมุกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่าย
จัดการได้คำานงึถงึการประหยดัพลงังาน การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเลือกใช้วัตถุดิบท่ี
เหมาะสม การพิจารณาเลือกแนวทางใน
กระบวนการผลติให้ได้มูลค่าสงูขณะเดียวกนักส่็ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ

๐  การจัดสรรทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างเพียงพอ ด้วยแผนกลยุทธ์ Power of 
Digital แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัฯ ให้ความสำาคัญ
ในเรือ่งดังกล่าว มีการประเมินความเสีย่งรวมทัง้
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลซ่ึงมี
การรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะ
กรรมการจัดการเป็นประจำาทกุสปัดาห์

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการสร้างความ
ตระหนักและการรับรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ ถึงความ
สำาคัญของการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ปัจจุบันมีกรรมการจำานวน 4 คน ทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำากับ
ดูแล ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อม
ทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เป็นประจำาทกุไตรมาส  นอกจากนี ้ได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ กำากับดูแลระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติ
ที่ดี 

ดังนัน้ เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานด้านตา่ง ๆ  มีประสทิธภิาพ การ
รายงานเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส รวมถงึมีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสร้างความ
เชื่อม่ันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย  

โบนัสที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับ
พนักงาน มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เงินออมของพนักงานเพ่ือคุณภาพชีวิตหลังสิ้นสุดการ
ทำางานกับบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากร แผนสืบทอด
ตำาแหนง่เพ่ือใหพ้นกังานทีมี่ศกัยภาพมีโอกาสในการฝกึฝน
เตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตต่อไป เป็นต้น

ลูกค้า / ผู้บริโภค บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและ
ความเชือ่ม่ันของลูกค้าทีมี่ตอ่บรษิทัฯ เป็นสิง่สำาคัญอยา่งยิง่ 
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำาเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ความ
ปลอดภัยโดยคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
บรษิทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์อยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่มีการปกปิดบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ และจัด
ให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ 
กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ 
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการตดิตอ่
และจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการ 
ซ้ือขาย ชำาระค่าสนิค้า การตดิตามสถานะการซือ้จนสง่มอบ
สินค้า และมีหน่วยงานให้คำาปรึกษา แนะนำาแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคและมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า 

คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง 
สถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงาน
ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อ
ใดได้ ตอ้งรบีแจ้งลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข และมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ  
ที่โปร่งใส 

คู่แข่ง บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการ
ควบคุมดูแลมิให้มีการดำาเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือ
ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาใน
ทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา 
และข้อผูกพันท่ีตกลงกันไว้กับเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำาระคืน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพย์ค้ำาประกัน และเรื่องอ่ืนใดที่ได้ให้ข้อ
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2561 (2018 IR Activities) จำ�นวนครั้งต่อปี

ก�รออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำ�นวน 17 ครั้ง แบ่งเป็น :

การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Internation Roadshow) 6

การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow) 11

IRPC ประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำาไตรมาส 4

IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำาไตรมาส 4

IRPC พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำานวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น :

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำาไตรมาส 4

Company Visit (Appointment) จำ�นวน 32 ครั้ง แบ่งเป็น :

Conference Call (ประชุมทางโทรศัพท์) 6

Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ) 26

2018 Analyst & Fund Site Visit จำ�นวน 1 ครั้ง :

IRPC Site Visit by Morgan Stanley’s Client_7 September 2018 1

ร่วมง�นมหกรรมก�รลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City) 1 ครั้ง :

“SET in the City 2018” มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 14 : วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561 1

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในในฝา่ย
จัดการขึ้น เพื่อกำากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยปฏิบัติการ
และระดับกระบวนการ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ 
ดังทีไ่ด้เปิดเผยในหวัขอ้ “การบรหิารความเสีย่ง” และหวัขอ้ 
“การควบคุมภายใน” รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำาปี 
หมวดรายงานสรุปผลการดำาเนินงานหน้า 181-187 และ
รายงานการควบคุมภายในหน้า 57-59

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ 
กำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวัง
ในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูล
ภายใน และการใหข้อ้มูลเกีย่วกบับรษิทัฯ ตอ่บคุคลภายนอก 
โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้น
ความลับและจำากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบาย
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งยัง 
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน อันรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ  
ซ่ึงในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำาหนดไว้ในนโยบายการ
กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซ่ึงประกาศใช้
ในปี 2558 ด้วย

บรษิทัฯ กำาหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ 
และพนักงานบริษัทในเครือจัดทำารายงานการเปิดเผย
รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ ผา่นระบบในรปูแบบ On-Line เป็นปีที ่4 นอกเหนอื
จากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. กำาหนด เพ่ือเป็นการปลูกฝงัจิตสำานกึการปฏบิตังิาน
ด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และมีการติดตามผล 
เพ่ือนำามาปรบัปรงุเป็นแนวทางในการลดการกระทำาผดิด้าน
จริยธรรม และนำาเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

หลักปฏิบัติ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงิน 
และก�รเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการติดตาม วางแผนและ
ควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมกับ
กจิกรรมทางการเงินของบรษิทัฯ โดยมีกระบวนการประเมิน
ความสามารถเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญครบทุก
ด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

บริษัทฯ มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันการเงิน 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ 3 
ครั้ง และเป็น Conference Call 8 ครั้ง มีการกำาหนด
แนวทางในการบริหารเงินทุน เพ่ือสร้างความม่ันคงที่
แขง็แกรง่ และป้องกนัมิใหบ้รษิทัฯ อยูใ่นฐานะทีย่ากลำาบาก
ต่อการชำาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และวางแผนชำาระหนี้อย่าง
ชัดเจน ตรงตามเวลาที่กำาหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย
เงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ ทุกประเภท 
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1. มีการจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 
 ที่กำาหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความ 
 คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
2. มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 56-1 รายงาน 
 ประจำาปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่าง 
 ครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำากับดูแล 
 กิจการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความ 
 รับผิดชอบต่อสังคม รายงานประจำาปี แบบแสดง 
 รายการข้อมูลประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว on-line และอื่น ๆ  และจัด 
 ทำาสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ Integrated  
 Report ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
 ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถศกึษาขอ้มูลบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิ 
 ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือ 
 ติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุน 
 สัมพันธ์ของบริษัทฯ

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th 
  โทรศัพท์ : 0 2765 7380
  โทรสาร : 0 2765 7379

3. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ 
 และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจน

4. มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการ 
 และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดนโยบาย 
 ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ 
 ท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กำาหนด
5. บริษัทไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินจาก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีผ่านความ 
 เห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561  
 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี  
 มีคุณสมบัติ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 ประจำา ปี 2561 จำานวน 3,100,000 บาท (ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจำาเป็นตามจ่ายจริง  
 120,000 บาท ผู้สอบบัญชีให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ  
 (Non-Audit Fee) ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในปี  
 2561 รวม 4,883,085 บาท และไม่มีความสัมพันธ์  
 และ/ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทบริษัทย่อย  
 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง
7. งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มี 
 เง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารไว้ใน 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำาแหน่ง  
 การศกึษา ประสบการณ์ทำางาน การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ภาพถ่าย การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด 
 ทะเบียนอ่ืน และวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง
9. จัดทำารายงานความยัง่ยนื ประจำาปี 2561 (Corporate  
 Sustainability Report 2018) เพื่อสื่อสารแนวทาง 
 การบริหารจัดการ และผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
 สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Sustainability  
 Reporting Guidelines ของ Global Reporting  
 Initiative รุน่ที ่4 (GRI G.4) เพ่ือใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล 
 เป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความ 
 สมบรูณข์องเนือ้หาสอดคลอ้ง ทีร่ะดับ Core ซ่ึงได้จดั 
 ให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงาน 
 ภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ 
 ผูถ้อืหุน้พรอ้มรายงานประจำาปี และได้เผยแพรไ่วบ้น 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จำาเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ 
ของบรษิทัฯ เหน็สมควร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในปี 2561 อนมัุติ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.29 
บาทต่อหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความ
สำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ  
ในภาษาไทยและคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  
ครบถว้น ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ด้วยความโปรง่ใส เชน่  
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ (หมวดโครงสร้างธุรกิจ 
หนา้ 134) การดำาเนนิธรุกจิและผลประกอบการทางการเงิน  
การกำากับดูแล นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยจัดหมวดการ
เปิดเผยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแล
ที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่าง
เทา่เทียมกนั บรษิทัฯ มีการดำาเนนิงานในปี 2561 สรปุดังนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

10. จัดทำารายงาน Communication on Progress  
 (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็น 
 บริษัท ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการดำาเนิน 
 งานและรายงานผลการดำาเนินงานตามแนวทาง 
 ของ UN Global Compact ซึง่บรษิทัฯ ได้สมัครเขา้ 
 เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 และตัง้แตปี่ 2557 บรษิทัฯ  
 ได้ยกระดับการรายงานเปน็ระดับ GC Advanced  
 Level ซ่ึงนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดย 
 บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
 ของบรษิทัฯ และสง่รายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส ์
 ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www. 
 unglobalcompact.org)  
11. การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดเผย 
 สารสนเทศที่สำาคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www. 
 irpc.co.th เพ่ือนำาเสนอขอ้มูลทีท่นัเหตกุารณเ์กีย่วกบั 
 บรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก ่วสิยัทศัน ์
 ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน  
 เอกสารขา่ว (Press Release) โครงสรา้งการถอืหุน้  
 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยว 
 กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุน 
 สัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท  
 หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำาปี (สามารถ 
 ดาวน์โหลดได้) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถ 
 ดาวนโ์หลดได้) รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ (สามารถ 
 ดาวน์โหลดได้) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
 (แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม 
 นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์(Analyst Meeting) นโยบาย 
 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ ดี กิจกรรม และ 
 สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ 
 ขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำาเนินงาน 
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรม 
 กับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  
 เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter)  
 เพ่ือแจ้งผลการดำาเนินงานและกิจกรรมที่สำาคัญ 
 ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ
13. งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ 
 ของบรษิทัฯ ตอ่นกัลงทนุ และนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์ 
 รวมถงึบรษิทัฯ ไม่รบันดัหรอืใหข้อ้มูลแกน่กัวเิคราะห ์
 เป็นเวลา 7 วนักอ่นทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบ 
 การต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย
และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดย
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตัดสินใจ ลงมติออกเสียงในเร่ือง
สำาคัญ รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แสดงความ
คิดเห็น และซักถาม นอกเหนือจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ 
แล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม ดังน้ี

ก่อนการประชุม

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายราย
ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของทนุจดทะเบยีน
ที่ชำาระแล้วเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2561 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอ
วาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.irpc.co.th) ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือ
หุน้รายใดเสนอเรือ่งหรอืชือ่บคุคลเป็นวาระการประชมุ

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 2/ 2561 วันที่ 13 ก.พ. 2561 กำาหนดให้วันที่ 
28 ก.พ. 2561 เป็นวนักำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพ่ือสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกำาหนดให้ประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 ในวนัที ่4 เมษายน 2561 
เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว 

• บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษา
อังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 และได้จัดส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุทางไปรษณย์ีให้ผูถ้อืหุน้ 21 วนัล่วง
หน้าก่อนวันประชุม

• คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
กำาหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แยก
หัวข้อประเภทวาระอย่างชัดเจน รวม 9 วาระ มีการ
ระบวุตัถปุระสงค์ เหตผุล ความเหน็ของกรรมการและ
คะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำาหนด ในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพียงพอในการตัดสินใจลงมติ อาทิ
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มอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น พร้อมทั้งระบุถึง
เอกสาร หลักฐาน รวมทัง้คำาแนะนำาขัน้ตอนในการ
มอบฉันทะอย่างชัดเจน ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

การดำาเนินการในวันประชุม

• บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 
2561 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว  
สถานที่ประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้า
ร่วมประชมุ ไม่ว่าจะโดยพาหนะส่วนตวัและระบบขนส่ง
สาธารณะ

• บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 
2 ชั่วโมง มีการนำาระบบเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด
มาใช้กบัการประชมุทัง้การลงทะเบยีน การนบัคะแนน 
และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา  และ
บรษิทัฯ อำานวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ จดัเตรยีม
อากรแสตมป์ให้สำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีมี่การมอบฉนัทะโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือความสมบรูณ์ของเอกสารตาม
กฎหมาย

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำา
หน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการชุด
ย่อยครบทกุชดุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็น 100% โดย
ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ที่
ไม่ได้ระบใุนหนงัสอืเชญิประชมุ ในระหว่างการประชมุ
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และตอบคำาถาม

- วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัฯ ให้ข้อมูล
และคุณสมบัติกรรมการรายบุคคลอย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การทำางาน จำานวนบริษัทที่ดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ไว้
อย่างละเอียด เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้มีข้อมูลเพียงพอ 

- วาระอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ นำาเสนอ 
นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำารายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ 
โบนสั และสทิธปิระโยชน์อ่ืน ๆ  รวมทัง้นโยบายหลัก
เกณฑ์การให้ค่าตอบแทน กรรมการแต่ละตำาแหน่ง
ใช้ประกอบการพิจารณา

- วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี บรษิทัฯ ระบรุายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี 
บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของ 
ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ประเด็นเกีย่วกบัความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัช ีและค่าบรกิารของผูส้อบบญัช ีโดย
แจกแจงค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอ่ืน (ถ้ามี) แสดง
ไว้อย่างชดัเจน 

- วาระอนมัุตจ่ิายเงินปันผล บรษิทัฯ เปิดเผยนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย 
กำาหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที ่19 เมษายน 2561 
(15 วันนับจากอนุมัติ พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการพิจารณาไว้อย่างชดัเจนในวาระทีเ่สนอ
ในหนงัสอืเชญิประชมุ)

- บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง ใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบ
ฉันทะ โดยบริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ
จำานวน 5 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถ้อืหุน้ในการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ทั้งหมดจนสิ้นสงสัย โดยมีการบันทึกรายละเอียด
ตลอดการประชุมทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

• บริษัทฯ จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด (นายเพ่ิมศักด์ิ  
วงศ์พชรปกรณ์) ทีป่รกึษากฎหมาย (นางสาวเพียงพนอ 
บุญกลำ่า) และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท 
เข้าร่วมประชุม เพ่ือตอบคำาถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือุห้นที่ 
เข้าร่วมประชมุ จำานวน 2 ท่าน (นางสาวรชัดา คลองโปร่ง  
และนายปวริศร์ โปสาน) ก่อนเริ่มการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธี
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน โดยสิทธิในการออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จำานวนหุ้นที่ถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้มีการ
บันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

• วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชือ่ ได้แก่ นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ นายณฐัชาต ิจารจุนิดา  
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พลเอกสสิน ทองภักดี  
พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร ์ และนายสุกฤตย์  
สุรบถโสภณ ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้งด
พิจารณาและออกจากห้องประชุมในช่วงการพิจารณา
จนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ อันเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ ดีของบริษัทฯ โดยประธานที่ประชุมได้ 
มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน นำาเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต่้อทีป่ระชมุพร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
• ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหุน้ทกุรายมีสทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการซักถาม
หรอืเสนอความคิดเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง
และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย 
และให้มีการบนัทกึประเด็นคำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเหน็ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ที่
ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

• บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ
และการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน โดยใช้
ระบบ Barcode ประมวลผลคะแนนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และแจ้งมติที่ประชุม
ทุกวาระและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ  
ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำานวนเท่าใดใน
แต่ละวาระ

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ประธาน
ได้ดำาเนนิการประชมุตามลำาดับวาระทีแ่จ้งไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบ ุ
ในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม

• บรษิทัฯ มีการบนัทกึรายงานประชมุพร้อมรายละเอียด
ที่ปรากฏในวันประชุมไว้อย่างชัดแจนและครบถ้วน 
โดยมีการบันทึกรายชือประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการชดุย่อยทกุคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การใช้
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บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คำาชี้แจ้งที่เป็นสาระ
สำาคัญ คำาถามคำาตอบ รายชือ่ผูถ้อืหุน้และความคิดเหน็
ที่เสนอในที่ประชุมและมติที่ประชุม โดยแยกเป็น
จำานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนชัดเจน

• บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระถกูต้องครบถ้วน ทัง้ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บ
ไซต์บรษิทัฯ ในวนัประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้

• บริษัทฯ จัดทำารายงานการประชุมโดยมีการบันทึก 
รายละเอียดต่างๆ ตามกล่าวในข้อ การดำาเนินการ 
ในวันประชุม ข้างต้น และรายละเอียดที่ปรากฏในวัน
ประชุมไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

• บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการ
บนัทกึรายงานการประชมุอย่างครบถ้วนพร้อมเปิดเผย
ภายใน 14 วนั ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกราย  
(ทางไปรษณย์ี) โดยระบใุห้ผูถ้อืหุน้ทีต้่องการแก้ไขหรอื
โต้แย้งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่  
10 มิถุนายน 2561 เม่ือสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงาน
การประชุม บริษัทฯ ได้ดำาเนินการส่งรายงานการ
ประชมุไปยงักรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
และดำาเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทตามมต ิ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เรยีบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยรายงาน
การประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำาคัญต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สีผิว เช้ือ ชาติ สัญชาติ 
ศาสนา และยังให้ความสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนในการ
อำานวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การรับสารสนเทศ และการออกเสียงคะแนน 

บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One 
class of Share) โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ตามข้อ 
บังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหุ้นให้
มีสิทธิแตกต่างกัน ในปี2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือ
ครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้น
ที่ออกและชำาระแล้ว โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04930  
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ กำาหนด
แนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศแนวทางดังกล่าว
ให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการทราบเป็น
ประจำาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้นอย่างน้อย  
1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซ้ือขาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
กำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพต่อไป

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำา
รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ และ/หรือมีการจัดซ้ือ
จัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการตามประเภท ขนาด วงเงินเป็น
ไปตามที่กฎหมายกำาหนดเพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ 
ขดัแยง้จะออกจากทีป่ระชมุและงดออกเสยีง คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อนมัุตทิำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการระหวา่งกนั 
โดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และมีการรายงาน/ 
เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎการเปิดเผยสารสนเทศของ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบทุกรายการ

เม่ือมีการเปลีย่นหรอืเขา้รบัตำาแหนง่ใหม่ ใด ๆ  ของกรรมการ 
บริษัทฯ จะนำาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่อ ก.ล.ต. เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลกรรมการที่เป็นปัจจุบันเสมอ 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่
ครอบครองข้อมูลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. จะได้รับแจ้งกำาหนด
ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตามแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 
วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ซ่ึงมีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในปี 
2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าว
โทษหรือตักเตือนโดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ปฏิบตัติามหลักปฏบิตั ิ8 ประการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน และ
ได้นำาหลักการ CG ทั้งหมดไปใช้และกำากับดูแลบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ในมิติที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และแผนดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานกำากับ
องค์กร และหน่วยงาน Compliance ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
งานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)134

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมัน
• แนฟทา
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันดีเซล
• น้ำมันเตา
• น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
• ยางมะตอย

99.99%

99.99%

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

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

ธุรกิจป�โตรเคมี

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

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

59.98%

50.00%

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

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

37%
บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล

3% 
อื่น ๆ

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

74%
บจ. อ�เบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

1% 
อื่น ๆ

50% 
PCC Rokita SA

48.99%
บจ. ไออาร�พ�ซี คลีน พาวเวอร�
(ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าและไอน้ำ)

51% 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
ซินเนอร�ยี่

99.99%

99.99%

บจ. เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
(โรงเร�ยนอาชีวะ)

บจ. ไอพอลิเมอร� * 
(จำหน�ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ�
ผ�านระบบ E-Commerce)

40.00%
บจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
เอสเตท ระยอง 
(พัฒนานิคมอ�ตสาหกรรม)

60% 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
ดีเวลลอปเมนท� 

20.00%
บจ. พ�ทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่นส�
(ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม)

40% 
บมจ. ปตท.
20% 
บมจ. พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล
20% 
บมจ. ไทยออยล�

หมายเหตุ : 

-   *  มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 10/ 2561 อนุมัติให�บร�ษัทฯ จัดตั้งบร�ษัทย�อยในประเทศไทย
  โดยถือหุ�นร�วมกับบร�ษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรัฐประชาชนจ�น
  โดยบร�ษัทฯ จะถือหุ�นร�อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ�นร�อยละ 45 ป�จจ�บันอยู�ระหว�างดำเนินการตามมติดังกล�าว
-   แสดงเฉพาะบร�ษัทที่มีการดำเนินงาน



135ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเลียม

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจกล่ันน้ำ�มัน โดยโรงกล่ันน้ำ�มันของ 
บรษิทัฯ มีกำ�ลงัก�รผลิตรวม 215,000 บ�รเ์รลตอ่วนั ประกอบ 
ด้วย ADU 1 และ ADU 2 กำ�ลังก�รผลิต 65,000 และ 
150,000 บ�ร์เรลต่อวัน ต�มลำ�ดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของ
กำ�ลังก�รกล่ันน้ำ�มันในประเทศ ส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้หล�กหล�ยชนดิ ประกอบด้วย ก�๊ซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟท� น้ำ�มันเบนซิน ดีเซล และน้ำ�มันเต� 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีโรงง�นผลิตน้ำ�มันหล่อล่ืนพ้ืนฐ�น 
(Lube Base Oil Group I) กำ�ลังก�รผลติ 320,000 ตนัตอ่ปี 
และย�งมะตอยขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 600,000 ตันต่อปี 
ซึ่งเป็นกำ�ลังก�รผลิตสูงสุดของประเทศ

นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในก�รผลิต
ย�งล้อรถและย�งสังเคร�ะห์ (Rubber Process Oil) ที่
เป็นที่ยอมรับและรับรองด้�นคุณภ�พในระดับส�กลภ�ยใต้ 
แบรนด์ Terramaxx

ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ 
โอเลฟินส์ (โพรพิลีน เอทิลีน อะเซทิลีน บิวท�ไดอีน) 
และกลุ่มอะโรเมติกส์ (โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เบนซิน) และ 
สไตรีนโมโนเมอร์ โดยมีกำ�ลังก�รผลิต 1,221,000 และ 
367,000 ตันต่อปี และ 260,000 ตันต่อปีต�มลำ�ดับ ซึ่ง
ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นปิโตรเคมีขั้นปล�ย ประกอบ
ด้วย เม็ดพล�สติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) 
สำ�หรับ HDPE มีกำ�ลังก�รผลิต 140,000 ตันต่อปี  PP 
มีกำ�ลังก�รผลิตรวมส่วนขย�ย (โครงก�ร PPE / PPC) 
775,000 ตันต่อปี และเม็ดพล�สติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, 
SAN, EPS, PS , Nano) มีกำ�ลังก�รผลิต 352,137 ตัน 
ต่อปี เพ่ือจำ�หน่�ยให้กับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม
พล�สตกิสำ�เรจ็รปูชนดิต�่งๆ ทัง้ในประเทศและต�่งประเทศ
ภ�ยใต้แบรนด์ POLIMAXX 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ไออาร์พซีี จำากดั (มหาชน) เป็นผู้ดำาเนินธรุกจิปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โรงกลัน่น้ำามนัและโรงงานปโิตรเคมขีองบรษิทัฯ ต้ังอยูท่ีจ่งัหวดัระยองซึง่เปน็เขตประกอบการอตุสาหกรรม
ภายใต้การจดัการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีส่นบัสนนุการดำาเนนิธุรกิจทัง้ทา่เรือน้ำาลกึ 
คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม  
ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ ดังนี้

รายงานประจำป� 2561
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โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมัน
• แนฟทา
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันดีเซล
• น้ำมันเตา
• น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
• ยางมะตอย

99.99%

99.99%

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

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

ธุรกิจป�โตรเคมี

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

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

59.98%

50.00%

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

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

37%
บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล

3% 
อื่น ๆ

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

74%
บจ. อ�เบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

1% 
อื่น ๆ

50% 
PCC Rokita SA

48.99%
บจ. ไออาร�พ�ซี คลีน พาวเวอร�
(ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าและไอน้ำ)

51% 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
ซินเนอร�ยี่

99.99%

99.99%

บจ. เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
(โรงเร�ยนอาชีวะ)

บจ. ไอพอลิเมอร� * 
(จำหน�ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ�
ผ�านระบบ E-Commerce)

40.00%
บจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
เอสเตท ระยอง 
(พัฒนานิคมอ�ตสาหกรรม)

60% 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
ดีเวลลอปเมนท� 

20.00%
บจ. พ�ทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่นส�
(ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม)

40% 
บมจ. ปตท.
20% 
บมจ. พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล
20% 
บมจ. ไทยออยล�

หมายเหตุ : 

-   *  มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 10/ 2561 อนุมัติให�บร�ษัทฯ จัดตั้งบร�ษัทย�อยในประเทศไทย
  โดยถือหุ�นร�วมกับบร�ษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรัฐประชาชนจ�น
  โดยบร�ษัทฯ จะถือหุ�นร�อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ�นร�อยละ 45 ป�จจ�บันอยู�ระหว�างดำเนินการตามมติดังกล�าว
-   แสดงเฉพาะบร�ษัทที่มีการดำเนินงาน
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นอกจ�กนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นก�รก้�วไปข้�ง
หน้� ปรับตัวให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของโลก 
เพ่ือตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ต้องก�รชีวิตคว�มเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น และเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสู่ส�กล ด้วย
ก�รค้นคว้� วิ จัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่  
Green ABS, SVNR, ABS Powder, Anti-dripping 
Additive, Anti-Bacterial Additive & Compound, 
UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Bio-Maxx-L-Cement 
เป็นต้น

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ 

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธรุกจิไฟฟ้�และส�ธ�รณปูโภค เป็นก�รใหบ้รกิ�รระบบไฟฟ้� 
ไอน้ำ� และส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณูปก�ร
ต�่ง ๆ  รวมถงึก�รข�ย ก�รใหเ้ช�่ทีดิ่นเพ่ือก�รอุตส�หกรรม 
และที่ดินอื่น ๆ ประกอบด้วย

1. ระบบไฟฟ้� (Electrical) 22 kV ,115 kV และระบบ
ไอน้ำ� (Steam) pressure 25, 45 Bar บริษัทฯ มี
โรงง�นผลิตไอน้ำ�และไฟฟ้�ร่วม (Combine Heat 
and Power) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจ�กก๊�ซธรรมช�ติ และ
โรงไฟฟ้�ใชเ้ชือ้เพลิงจ�กถ�่นหนิ (Power Plant) กำ�ลัง 
ก�รผลิตไฟฟ้� 307 MW รวมถึงมีศูนย์สั่งก�รระบบ
ไฟฟ้�และไอน้ำ� (Energy Dispatch Center) เพื่อทำ�
หน้�ที่ควบคุมก�รจ่�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�ให้มีเสถียรภ�พ
สงูสดุ และระบบส�ยสง่แบบ Loop line เพ่ือสร�้งคว�ม
ม่ันคงใหก้บัระบบก�รใชไ้ฟฟ้�ใหเ้ป็นไปอย�่งตอ่เนือ่ง 
ในกรณีที่มีก�รหยุดซ่อมบำ�รุง ส�ม�รถจ่�ยกระแส
ไฟฟ้�ได้อย่�งต่อเนื่องเป็นเวล�ม�กกว่� 1,700 วัน 
(ดำ�เนินก�รได้ตั้งแต่ 19 เมษ�ยน 2557 – ปัจจุบัน) 
โดยไม่เกิดไฟฟ้�ดับ (Zero Blackout)

2. ระบบน้ำ� ประกอบด้วยระบบ Filtered Water  
น้ำ�อุตส�หกรรม Demineralized Water น้ำ�ปร�ศจ�ก
แร่ธ�ตุ Cooling Water น้ำ�หล่อเย็น Raw Water 
น้ำ�ดิบ และ Fire Fighting Water น้ำ�ดับเพลิง บรษิทัฯ 
ได้รับโควต้�น้ำ�ดิบเพ่ือก�รอุตส�หกรรม รวมถึงมี
บอ่น้ำ�สำ�รองภ�ยในปรมิ�ณ 5 ล�้นลูกบ�ศกเ์มตร และ
มีโรงกรองน้ำ�จำ�นวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำ�เภอบ้�นค่�ย 
จังหวัดระยอง และที่เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม 
ไออ�ร์พีซี เพ่ือสร้�งคว�มม่ันคงให้กับอุตส�หกรรม
และยังส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของชุมชน
ได้อย่�งต่อเนื่อง

3. ระบบลม ประกอบด้วย Nitrogen, Instrument Air, 
Plant Air บริษัทฯ มีหน่วยผลิตระบบลมเพ่ือก�ร
อุตส�หกรรมของตัวเอง รวมถึงเป็นพันธมิตรท�ง
ธรุกจิกบัผูผ้ลติชัน้นำ�ในอุตส�หกรรมระบบลมโดยตรง 

4. ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย (Waste Water Treatment) 
Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon 
Adsorption (MBR Plus AC) ซึ่งเป็นระบบบำ�บัดน้ำ�
เสียด้วยกระบวนก�รท�งชีวภ�พที่มีประสิทธิภ�พใน
ก�รบำ�บดัสงู มีเสถยีรภ�พในก�รเดินระบบ โดยน้ำ�ทิง้
ทีผ่�่นก�รบำ�บดัแล้วจะมีคุณภ�พผ�่นเกณฑม์�ตรฐ�น
อย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มม่ันใจให้กับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่�เรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นธุรกิจก�รให้บริก�ร
ท่�เทียบเรือเพ่ือขนถ่�ยสินค้�ทั้งภ�ยในประเทศและ 
ต�่งประเทศ บรษิทัฯ มีท�่เรอืน้ำ�ลกึ ตัง้อยูใ่นเขตภ�คตะวนัออก 
ที่อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง มีคว�มพร้อมทั้งด้�น
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ทันสมัย 
ต�มม�ตรฐ�นส�กล และให้บริก�รถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว ด้วยระบบก�รจัดก�รท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภ�พ และปลอดภัย มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ตั้ง
กระจ�ยอยู่ต�มภูมิภ�คต่�ง ๆ ได้แก่ คลังน้ำ�มันระยอง 
คลังน้ำ�มันพระประแดง คลังน้ำ�มันอยุธย� และคลังน้ำ�มัน
ชุมพร เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้� ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันของตล�ดอุตส�หกรรม 
ในประเทศไทย ร�ยละเอียด ดังนี้

1. ท่�เรือคอนเทนเนอร์และสินค้�ทั่วไป หรือ Bulk & 
Container Terminal (BCT) ตัวท่�มีคว�มย�ว 
900 เมตร และคว�มกว้�ง 44 เมตร ประกอบด้วยท่�
เทียบเรือ 6 ท่� ส�ม�รถรับเรือลำ�เลียงได้ตั้งแต่ขน�ด 
800 ตัน จนถึงขน�ด 150,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ย
สินค้�ทั่วไป เช่น เหล็ก กะล�ป�ล์ม ถ่�นหิน แกรนิต 
ทร�ย ปุ๋ย และสินค้�โครงสร้�ง เป็นต้น โดยปัจจุบันมี
ปรมิ�ณสนิค้�ผ�่นท�่กว�่ 1.5 ล�้นตนัตอ่ปี และรองรบั
เรือสินค้�ม�กกว่� 240 ลำ�ต่อปี

2. ท่�เรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid 
& Chemical Terminal (LCT) ตัวท่�มีคว�มย�ว
ประม�ณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท�่เทยีบเรอืขน�ด 
ใหญ่ 6 ท่� ส�ม�รถรับเรือได้ตั้งแต่ขน�ด 1,000 – 
250,000 ตัน ให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ปิโตรเคมีและ
ปิโตรเลียมเหลวและก�๊ซ มีปรมิ�ณสนิค้�ผ�่นท�่ 16.5 
ล้�นตันต่อปี และรองรับเรือสินค้�ม�กกว่� 2,100  
ลำ�ต่อปี
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3. บริษัทฯ มีคลังน้ำ�มัน 4 แห่ง กระจ�ยไปต�มภูมิภ�ค 
ได้แก่ คลังน้ำ�มันระยอง คลังน้ำ�มันพระประแดง คลัง
น้ำ�มันอยุธย� และคลังน้ำ�มันชุมพร ให้บริก�รถังเก็บ
ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียมและปิโตรเคมเีหลวกว่� 300 ถัง 
ส�ม�รถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้�นตัน เพ่ือ
รองรับก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�มันของบริษัทฯ 
และให้บริก�รแก่บุคคลภ�ยนอก โดยทีมง�นที่มี
ประสบก�รณ์และระบบก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ
ต�มม�ตรฐ�นส�กล นอกจ�กนี้ คลังน้ำ�มันแต่ละ
แห่งยังมีท่�เทียบเรือเพ่ือให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ซ่ึง
จะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นและก�รกระจ�ยสินค้�มี
ประสิทธิภ�พ ช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยและระยะเวล� 
ในก�รขนส่งให้คู่ค้�ด้วย  

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจบริห�รจัดก�รทรัพย์สินซ่ึงเป็นที่ดินที่
มีศักยภ�พ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ รวม
ทั้งสิ้นประม�ณ 12,000 ไร่ โดยมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน� 
พ้ืนที่ดังกล่�วให้เป็นโครงก�รเชิงนิเวศ ทั้งที่ดินเพ่ือก�ร
อุตส�หกรรมและที่ดินที่มีศักยภ�พสนับสนุนก�รขย�ยตัว
ของภ�คเศรษฐกจิอุตส�หกรรม และรองรบัโครงก�รพัฒน�
ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economics 
Corridor Development: EEC) ซ่ึงเป็นหนึ่งในนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รลงทุนของภ�ครัฐ แยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. โครงก�รเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม : โครงก�ร
พัฒน�เขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเชงินเิวศไออ�รพี์ซี 
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัทฯ เป็นโครงก�ร
ที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นและ

ระบบส�ธ�รณูปก�รต่�ง ๆ  โดยมุ่งเป็นศูนย์กล�งใน 
ก�รเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่ก�รผลิตวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์จ�กต้นน้ำ�ที่ประกอบด้วยอุตส�หกรรม 
โรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปล�ย 
และอุตส�หกรรมข้ันปล�ยโดยตรง (Direct Downstream) 
อันเป็นหัวใจของอุตส�หกรรมสมัยใหม่และรองรับ
คว�มต้องก�รของกลุ่มอตุส�หกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

2. โครงก�รนิคมอุตส�หกรรม : บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�ร
ร่วมทุนเพ่ือพัฒน�ที่ดินโครงก�รนิคมอุตส�หกรรม
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท อำ�เภอบ้�นค่�ย 
จังหวัดระยอง กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) (WHAID) โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ WHAID ถือหุ้นร้อยละ 
60 เป็นก�รผนึกกำ�ลังท�งธุรกิจเพ่ือเตรียมพร้อม
รองรับก�รลงทุนในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภ�คตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
เน้นอุตส�หกรรมเป้�หม�ยต�มนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0

3. ท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภ�พ : บริษัทฯ มีท่ีดินแปลงใหญ่ 
ประม�ณ 2,200 ไร่ อยู่ในอำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� 
มีศักยภ�พในก�รพัฒน�เป็นพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน
อุตส�หกรรมและพ้ืนท่ีพ�ณิชยกรรม รองรับก�รขย�ย
ตัวของโครงก�รพัฒน�ท่�เรือน้ำ�ลึกและโรงไฟฟ้�ของ
ภ�ครัฐ และยังมีท่ีดินในจังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดลำ�พูน ท่ีมีขน�ดเล็ก มีแผนพัฒน�เพ่ือเพ่ิม
มูลค่� อ�ทิ ข�ย หรือ ให้เช่�ทำ�ก�รเกษตร อ�ค�รพ�ณิชย์ 
โครงก�รจัดสรร เป็นต้น
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แผนภูมิกระบวนการผลิต

แนฟทา

HS ATB

เอทิลีนร�ซแก�ส

LS ATB

อะเซทิลีน 6 KTA

สไตร�นโมโนเมอร�
260 KTA

เบนซีน 114 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

โพรพ�ลีน
320 KTA

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน
132 KTA

มิกซ�ไซลีน
121 KTA

การนำไปใช�งานผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

ก�าซหุงต�ม น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

โรงไฟฟ�า
307 MW

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

โรงงาน
DCC

ลองเรสซิดิว
โรงงาน

น้ำมันหล�อลื่น
พ�้นฐาน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

น้ำมันดิบ

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

ACETYLENE
BLACK
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

อะคร�โลไนไตรล�
27 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

EBSM
260 KTA

เชื้อเพลิง

PP
ชิ�นส�วนยานยนต� ถุงใสบรรจ�อาหาร

ขวดน้ำผลไม� ผ�าอ�อมเด็ก
ขวดน้ำเกลือ ขวดนม 

HDPE ท�อน้ำ เปลือกหุ�มสายไฟ
ทุ�นลอยน้ำ Floating Solar

ACETYLENE BLACK ถ�านไฟฉาย ยางยนต�
ลิเทียมแบตเตอร�่ แบตเตอร�่รถยนต�  

โทลูอีน สารละลาย
และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

EPS โฟมกันกระแทกสำหรับเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า
ฉนวนกันความร�อนสำหรับงานก�อสร�าง

PS บรรจ�ภัณฑ�เคร�่องสำอาง
บรรจ�ภัณฑ�อาหารแช�แข็ง เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า

มิกซ� ไซลีน สารละลาย
และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

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

VGO

โพรพ�ลีน 132 KTA

โพรพ�ลีน
280 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 360 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

โรงงาน
RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1. ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

• น้ำ�มันเบนซิน (Gasoline) คือน้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครือ่งยนตเ์บนซิน แบง่โดยค่�อ๊อกเทน ซึง่เป็นตวัเลข
ที่แสดงคุณสมบัติต้�นท�นก�รน็อคของเครื่องยนต์ 
ต�มข้อกำ�หนดของรัฐ น้ำ�มันเบนซินของบริษัทฯ แบ่ง
ออกเป็น น้ำ�มันเบนซินไร้ส�รตะกั่ว ULG91 น้ำ�มัน 
แก๊สโซฮอล์ GSH 95, GSH91 และ Gasohol Base 
ซ่ึงเป็นเบนซินพ้ืนฐ�นสำ�หรบันำ�ไปผลิตเป็น Gasohol 
และ E20

• น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับ
เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่ใช้ในอุตส�หกรรม และ
ย�นพ�หนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง เรือ
โดยส�ร รถแทรกเตอร ์ปัจจุบนัได้มีก�รผสมไบโอดีเซล
ในสัดส่วนร้อยละ 5 – 7 ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลเพื่อ
ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทน

• น้ำ�มันเต� (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่ได้จ�ก
ส่วนที่มีจุดเดือดสูงของน้ำ�มันดิบ ใช้ประโยชน์ม�กใน
ง�นอุตส�หกรรม ก�รคมน�คมขนส่ง และใช้ในก�ร
ผลิตกระแสไฟฟ้�

• ก๊�ซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊�ซหุงต้ม (LPG) คือ 
ส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอน ก๊�ซโปรเพน และก๊�ซ 
บิวเทน ส่วนใหญน่ำ�ไปใช้ในง�นหุงต้มในครัวเรือนอกี
ทัง้ยงัส�ม�รถนำ�ไปใชใ้นง�นอุตส�หกรรมต�่ง ๆ  และ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์เบนซิน

2. ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น 

• น้ำ�มันหลอ่ล่ืนพ้ืนฐ�น (Lube Base Oil) คือผลิตภัณฑ์
น้ำ�มันที่ได้จ�กผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจ�กหอกลั่น ซึ่งนำ�
ไปผลิตเป็นน้ำ�มันหล่อล่ืนเกรดต�่ง ๆ  ปัจจบุนับรษิทัฯ 
เป็นผู้ผลิตน้ำ�มันหล่อล่ืนพ้ืนฐ�นหล�ยเกรด ต�ม
ลักษณะและคว�มเหม�ะสมในก�รนำ�ไปใช้ง�น ดังนี้ 

150 SN ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับ
อุตส�หกรรมก�รผลิต เช่น อุตส�หกรรม
รถยนต์ อุตส�หกรรมขนส่ง เป็นต้น

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

150 BS ใช้ในอุตส�หกรรมและเครื่องจักรที่มีแรง
เสียดท�นม�ก เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก 
รถไฟ เครื่องเรือเดินทะเล เป็นต้น

นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ได้คิดค้นและพัฒน�ผลติภัณฑ์นวตักรรม 
ในกลุ่มน้ำ�มันหล่อล่ืนพ้ืนฐ�น ได้แก่ น้ำ�มันย�ง TDAE 
(Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE 
(Residue Aromatic Extract) ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับ
ผลิตย�งรถยนต์ โดยลดปริม�ณ Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAHs) ซ่ึงเป็นส�รก่อมะเรง็ เพ่ือเพ่ิมคว�ม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
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3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ 

• แนฟท� (Naphtha) คือผลิตภัณฑ์น้ำ�มันส่วนเบ�ที่ได้
จ�กกระบวนก�รกล่ันน้ำ�มันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
สำ�หรับโรงง�นปิโตรเคมี 

• ย�งมะตอย (Asphalt) คือส�รประกอบไฮโดรค�รบ์อน
หล�ยชนดิ และส�รอินทรยีอ่ื์น ๆ  ซึง่รวมเรยีกว�่ บทิเูมน 
มีลกัษณะเป็นของเหลวขน้และหนดื และเป็นผลิตภัณฑ์
สว่นทีห่นกัทีส่ดุทีไ่ด้จ�กกระบวนก�รกล่ันน้ำ�มันดิบ ใช้
สำ�หรับทำ�ถนน วัสดุกันซึม

สัดส่วนก�รกล่ันของโรงกล่ันในประเทศไทย ปี 2561

*IRPC มีสัดส่วนกำ�ลังก�รกลั่นเป็นลำ�ดับที่ 2 ของโรงกลั่นในประเทศไทย
ที่ม�: กรมธุรกิจพลังง�น ข้อมูลเดือนมกร�คม – ธันว�คม 2561

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1. โอเลฟินส ์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวท�ไดอีน 
ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ดพล�สติกชนิดต่�ง ๆ ได้แก่ 
เม็ดพล�สติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) 
บริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิตโอเลฟินส์ 1,221,000 ตันต่อปี 
ประกอบด้วย เอทลินี 433,000 ตนัตอ่ปี โพรพิลีน 732,000 
ตันต่อปี และบิวท�ไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ท่ี
บริษัทฯ ผลิตได้ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นใน
กลุ่มบริษัทฯ 

นอกจ�กนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จ�กโรงง�นโอเลฟินส์ ได้แก่ 
อะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene Black) มีลักษณะเป็นผง
ละเอียดสีดำ� มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องคว�มบริสุทธิ์และ
ก�รนำ�ไฟฟ้�สูง ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตถ่�นไฟฉ�ย ไป
จนถึงลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ ที่ใช้ในง�นอิเล็คทรอนิกส์
และรถยนต์ไฟฟ้� รวมถึงเป็นส�รเติมแต่งเพ่ิมคุณสมบัติ
ก�รนำ�ไฟฟ้�ในผลิตภัณฑโ์พลิเมอรแ์ละย�ง ปัจจุบนับรษิทัฯ 
มีกำ�ลังก�รผลิตอะเซทิลีนแบล็ค 4,000 ตันต่อปี 

2. อะโรเมติกส ์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน 
(Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) ใช้เป็น
วัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ดพล�สติกกลุ่มสไตรีนิคส์ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิต อะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี  
อะโรเมติกส์ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นในเครือ
ของบริษัทฯ และจำ�หน่�ยให้กับอุตส�หกรรมอื่น ๆ

TOP 27%
IRPC 19%
PTTGC 17%
SPRC 15%
ESSO 13%
BCP 9%

การผลิตรวม
1,131 

พันบาร์เรลต่อวัน
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3. โพลิเมอร ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพล�สติก 
ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “POLIMAXX” ผลิตภัณฑ์เม็ด
พล�สตกิจัดเป็นผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีขัน้ปล�ย ส�ม�รถนำ�ไป
ผลติเป็นผลิตภัณฑพ์ล�สตกิสำ�เรจ็รปูชนดิต�่ง ๆ  ผลติภัณฑ์
เม็ดพล�สติกของบริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพล�สติกกลุ่ม 
โพลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ได้แก่ HDPE, PP และกลุ่ม 
สไตรนีคิส ์(Styrenics) ได้แก ่ABS, PS, EPS เม็ดพล�สตกิ
ที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่�งกันต�มลักษณะของ
ก�รนำ�ไปใช้ง�น ดังนี้ 

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

เม็ดพล�สติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพล�สติก 
โพลเิอทลินีชนดิคว�มหน�แนน่สงูทีมี่ก�รคอมพ�วด์ภ�ยใน 
ส�ยก�รผลิต (In-line Compound) ในรูปแบบสีดำ�เหม�ะ
สำ�หรับก�รนำ�ไปใช้ในง�นผลิตท่อ (Pipe Extrusion) เช่น 
ท่อส่งน้ำ�ประป� ท่อร้อยส�ยไฟ โดยมีคุณสมบัติ ทนแรงดึง 
ทนแรงกระแทก มีคว�มยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภ�พ
แวดล้อมได้ดี 

• งานแผ่นฟิล์ม (Film) เป็นแผ่นพล�สติกที่ต้องก�ร
คว�มใส หรอืใสพิเศษ เชน่ ถงุพล�สตกิประเภทถงุรอ้น 
ฟิล์มห่อของทั่วไปหรือบรรจุอ�ห�ร เป็นต้น 

• งานในรูปของเส้นใย/ เส้นเทป (Filament/ Yarn) ใช้
ในง�นทอกระสอบส�น ถุงหอม ถุงกระเทียม ผ้�ใบ
ส�น ส่วนเส้นใยกลม (Filament) มี 2 ลักษณะ คือ 
Mono-Filament (เส้นใยเด่ียว) ใช้ในง�นทำ�เชือกที่
ต้องก�รรับแรงม�ก ๆ เช่น เชือกใยยักษ์ และ Multi-
Filament (เส้นใยกลุ่ม) ใช้ในง�นส�ยเข็มขัดและส�ย
กระเป๋� 

• งานสปันบอนด์ (Spunbond/ Non-woven) ใช้ในง�น
ผ้�อ้อม หน้�ก�กอน�มัย ถุงเส้ือ หมวกคลุมผม รวมถึง
อุปกรณ์เพ่ือสุขอน�มัยและท�งก�รแพทย์อ่ืน ๆ  เป็นต้น

• งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) เหม�ะสำ�หรับ
ก�รผลิตเครื่องใช้ในบ้�น เครื่องครัว ชิ้นส่วนรถยนต์ 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้� เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี 
และเฟอร์นิเจอร์กล�งแจ้ง เป็นต้น

• งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) เหม�ะสำ�หรับ 
ก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ใสที่ให้ผิวแข็ง ทนต่อกรดและ
ด่�ง มีคว�มสะอ�ดปลอดภัยสูง เหม�ะแก่ก�รใช้เป็น
ขวดบรรจุอ�ห�รหรือขวดบรรจุเครื่องสำ�อ�ง เป็นต้น 

• งานรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion) เป็นง�นที่นิยม
ใชเ้ม็ด PP ม�กขึน้เนือ่งจ�กใหก้�รทรงรปูของชิน้ง�น
ที่ดี ส�ม�รถสัมผัสอ�ห�รได้ และต้นทุนไม่สูงม�กนัก 
มักนำ�ไปใช้ทำ�แฟ้มเอกส�รต่�งๆ รวมถึงง�นบรรจุ
ภัณฑ์อ�ห�ร เช่น ถ้วยน้ำ�หรือถ�ดใส่สิ่งของ ที่นำ�แผ่น
พล�สติกม�ใช้ในก�รปั๊มขึ้นรูป (Thermoforming)

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

ABS ของบริษัทฯ มีหล�กหล�ยเกรดให้คุณสมบัติเด่นที่
แตกต�่งกนัไป เช่น่ ก�รทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact 
& Super High Impact) มีคว�มมันเง�ที่ผิว (High Gloss) 
ทนคว�มรอ้น (High Heat) เป็นตน้ ส�ม�รถขึน้รปูได้ทัง้ด้วย
วิธีก�รฉีดเข้�แบบ (Injection Molding) และวิธีก�รรีดเป็น
แผ่น (Extrusion) นิยมนำ�ไปใช้ในง�นต่อไปนี้ 

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ชิ้นง�นส่วนประกอบหม้อหุง
ข้�ว เต�รีด โทรศัพท์ พัดลม แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ผนังตู้เย็น เนื่องจ�ก ABS มีคุณสมบัติเด่นคือ ทน
ต่อคว�มร้อนสูง มีคว�มมันเง� ทนต่อส�รเคมีได้ดี 
ส�ม�รถชบุโลหะได้ และยงัส�ม�รถเพ่ิมคุณสมบตัด้ิ�น
ก�รหน่วงไฟได้ด้วย

3.2 เม็ดพล�สติกชนิดโพลิโพรพิลีน  
(Polypropylene — PP) 

เม็ดพล�สติก PP เป็นเม็ดพล�สติกที่มีคุณสมบัติที่ใกล้
เคียงกับเม็ดพล�สติกชนิด HDPE ส�ม�รถใช้ทดแทน
กันได้ในระดับหนึ่ง แต่ PP ส�ม�รถทนคว�มร้อนได้สูง
กว่� HDPE ซึ่งเม็ดพล�สติก PP ของบริษัทฯ นั้นมีทั้ง
ประเภท PP Homopolymer, PP Block Copolymer 
ที่เพ่ิมคุณสมบัติก�รทนแรงกระแทก และ PP Random 
Copolymer ที่มีคว�มใสเป็นพิเศษโดยครอบคลุมก�รนำ�
ใช้ในง�นต่�ง ๆ ดังนี้ 
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• ช้ินส่วนยานยนต์ ได้แก่ กระจกมองข้�ง กล่อง
เก็บสัมภ�ระ แผงหน้�ปัดรถยนต์ และชิ้นส่วนรถ
จักรย�นยนต์ ได้แก่ แผงหน้�ปัด หน้�ก�ก บังโคลน 
รวมไปถึงหมวกนิรภัย เน่ืองจ�ก ABS มีคุณสมบัติ
ด้�นคว�มแข็งแรง ทนท�น ทนคว�มร้อน ทนต่อแรง
กระแทกสงู มีก�รเก�ะตดิของสทีีดี่ ทนตอ่ส�รเคมีและ
ตัวทำ�ละล�ยจำ�พวกทินเนอร์ ทั้งยังให้คว�มมันเง�

• เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องเรือน 
สุขภัณฑ์ เนื่องจ�ก ABS มีคุณสมบัติมีคว�มมันเง�
สูง ทนแรงกระแทก ทนคว�มร้อน และทนต่อส�รเคมี

• ของเด็กเล่น เนื่องจ�กเม็ดพล�สติกชนิด ABS มี
คุณสมบัติทนต่อก�รแตกหัก ห�กแตกหักก็จะไม่เกิด
เหลี่ยมคม (Sharp Point) ที่เป็นอันตร�ยต่อเด็ก รวม
ถึงมีคว�มมันเง�สูงและส�ม�รถผสมสีได้สีสันสดใส 

3.4 เม็ดพล�สติกชนิด  
Acrylonitrile Styrene (SAN) 

SAN หรอื AS ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพล�สตกิทีใ่หคุ้ณสมบตัิ
คว�มใส คว�มแขง็ คว�มแกรง่ คว�มเหนยีว ก�รทนคว�ม
รอ้น และทนส�รเคมีได้ดีกว�่ PS จงึนยิมนำ�ไปใชใ้นง�นฉดี 
(Injection Molding) ได้แก่

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

• เคร่ืองใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภ�ชนะใส่
ของ ซ่ึงได้รับคว�มนิยมใช้ม�กเนื่องจ�กมีคุณสมบัติ
เฉพ�ะตัวที่ดี

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ใบพัดพัดลม หน้�ก�กแอร์ 
เครื่องปั่นน้ำ�ผลไม้ เนื่องจ�กมีคุณสมบัติให้คว�มมัน
เง� คว�มคงรูปสูง ทนคว�มร้อนและส�รเคมีได้ดี 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งทนต่อแรงเฉือนได้ดี

3.5 เม็ดพล�สติกชนิด Polystyrene (PS)

PS ของบริษัทฯ ส�ม�รถแบ่งต�มคุณสมบัติได้เป็น 
2 ประเภท คือ

• GPPS (General Purpose Polystyrene) 
คือเม็ดพล�สติก PS ที่ให้คว�มใสม�ก มีคว�มแข็ง
และคว�มส�ม�รถในก�รขึ้นรูปเป็นชิ้นง�นง่�ย แต่
ทนแรงกระแทกได้น้อย (Low Impact Strength) จึง
นิยมใช้กับชิ้นง�นที่เน้นคว�มใสม�ก ๆ และต้องก�ร
คว�มทรงรูปสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้� อ�ทิ หน้�ก�ก
แอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 

• HIPS (High Impact Polystyrene) 
ส�ม�รถทนแรงกระแทกได้ม�กกว่� GPPS เนื่องจ�ก
มีส�ร Butadiene Rubber 

เม็ดพล�สตกิทัง้ 2 ประเภท ส�ม�รถนำ�ไปใชใ้นก�รผลติขึน้
รูปด้วยวิธีก�รฉีดเข้�แบบ (Injection Molding) และวิธีก�ร
รีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion)

3.6 เม็ดพล�สติกชนิด  
Expandable Polystyrene (EPS) 

EPS ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ สีข�ว ซึ่งใช้
สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้แก๊สเพนเทน 
(Pentane) เป็นส�รทำ�ให้พองตัว (Blowing Agent) โดย
บริษัทฯ จะไม่มีก�รใช้ส�ร CFC ซ่ึงทำ�ล�ยชั้นบรรย�ก�ศ
โอโซน เม็ดพล�สติก EPS ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นดังนี้ 

• งาน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในง�น
บรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�ง ๆ เป็นต้น 

• งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันคว�มร้อนในห้องเย็น
สำ�หรับง�นประมง ง�นก่อสร้�ง ทำ�ให้ประหยัดก�รใช้
พลังง�นในก�รทำ�คว�มเย็น และลดค่�ใช้จ่�ยในก�ร
ก่อสร้�ง รวมถึงง�นประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นต้น
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

บรษิทัฯ ใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รวจัิยและพัฒน�อย�่งตอ่เนือ่ง 
โดยก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ภ�ยใน (Self-development) 
เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและภ�วะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ตลอดจนส�ม�รถ
ตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของลูกค้�ได้
อย่�งสูงสุด และใส่ใจต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม 

• Green ABS นวัตกรรมเม็ดพล�สติกที่เกิดจ�ก
ปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มใส่ใจต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยก�รใช้ย�งธรรมช�ติทดแทน
ย�งสังเคร�ะห์ในก�รผลิตเม็ดพล�สติก ABS ซ่ึง
นับเป็นร�ยแรกและร�ยเดียวในโลก โดยในปัจจุบัน
ส�ม�รถทดแทนได้ในอัตร�ร้อยละ 10 – 40 ของย�ง
สงัเคร�ะหท์ีใ่ชอ้ยู ่นบัเป็นแรงสนบัสนนุก�รเพ่ิมมูลค่�
ของผลผลิตย�งพ�ร�ในประเทศอีกท�งหนึ่ง

 - Anti-dripping Additive เป็นส�รเตมิแตง่สำ�หรบั
โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันก�รหยดตัว
ของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒน�ขึ้น
ด้วยน�โนเทคโนโลยทีำ�ใหส้�ม�รถกระจ�ยตวัได้ดี
ในโพลิเมอร ์อีกทัง้ยงัส�ม�รถจัดเกบ็ได้ทีอุ่ณหภูมิ
ห้อง ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในด้�นก�รเก็บรักษ�และ
ก�รจดัสง่ผลิตภัณฑ ์เหม�ะสำ�หรบัโพลิเมอรห์ล�ก
หล�ยชนิดที่ต้องก�รเพ่ิมคุณสมบัติเกี่ยวกับก�ร
หน่วงไฟต�มม�ตรฐ�น UL-94 (V.0) ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้นำ�ส�รเติมแต่งนี้ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์
เม็ดพล�สติก ABS-Flame Retardant Grade 
ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นด้วย 

 - Anti-bacteria Agent เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีก�รผลิตระดับน�โน มีคุณสมบัติใน
ก�รยบัยัง้ก�รเจรญิเตบิโตและกำ�จดัเชือ้แบคทเีรยี
ได้เป็นอย่�งดี ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นส�รเติมแต่ง 
(Additive) ในเม็ดพล�สตกิหล�กหล�ยชนดิ ไม่ว�่
จะเป็น ABS, PS หรอื PP เพ่ือเพ่ิมคุณสมบตัด้ิ�น 
ก�รยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีในผลิตภัณฑโ์ดยไม่สง่ผล
ต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพล�สติก

 - ABS Powder เป็นผลติภัณฑ์โพลิเมอรช์นดิ ABS 
ในรูปแบบผง เหม�ะสำ�หรับผู้ผลิตที่ต้องก�ร
คุณสมบัติก�รกระจ�ยตัวของโพลิเมอร์ที่ดีกว่�
ก�รใช้เม็ดพล�สติกแบบเดิม ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับ
เม็ดพล�สติก PVC, PC หรือ PC/ ABS ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมคุณสมบัติในด้�นก�รทนต่อแรงกระแทก
และทนต่อคว�มร้อน 

• Ultra High Molecular Weight Polyethylene 
(UHMW-PE) มีลักษณะเป็นผงสีข�วขุ่น ทึบแสง มี
คว�มหน�แน่นของโมเลกุลสูงกว่�โพลิเอทิลีนทั่วไป 
ถึง 10 เท่� ส�ม�รถนำ�ไปขึ้นรูปได้หล�ยวิธี เช่น 
Compression, RAM Extrusion, Gel Spinning 
เป็นต้น โดยมีอุณหภูมิในก�รใช้ง�นตั้งแต่ -200 ถึง 
200 องศ�เซลเซียส ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่�ข้อต่อและ
เฟืองเหล็ก เหม�ะสำ�หรับง�นหล�กหล�ยประเภทที่
ต้องก�รคว�มเหนียว แข็งแรง ทนท�นต่อก�รเสียดสี
และก�รกัดกร่อนของส�รเคมี 

Wood Plastic Composite



145ลักษณะของผลิตภัณฑ์

• Chlorine Resistance Pipe เม็ดพล�สติกสำ�หรับ
ก�รผลติทอ่ทีมี่คุณสมบตัป้ิองกนัก�รกดักรอ่นจ�กส�ร
คลอรีน ซ่ึงเหม�ะกับก�รใช้ในง�นท่อส่งน้ำ�ด่ืมชนิด
แรงดันสงู ซ่ึงจะทำ�ใหย้ดือ�ยกุ�รใชง้�นของทอ่น้ำ� ลด
ค่�ซ่อมบำ�รุง และช่วยให้ม่ันใจได้ว่�น้ำ�ด่ืมปร�ศจ�ก
ส�รปนเปื้อนที่อ�จหลุดออกม�จ�กก�รกัดกร่อน 

• Pim-L ผลิตภัณฑอ์ะเซทลีีนแบลค็ (Acetylene Black) 
เกรดพิเศษที่ไออ�ร์พีซี พัฒน�ร่วมกันกับ สวทช 
(NSTDA) สำ�หรับก�รใช้เป็น Carbon Conductive 
Additive ในง�นแบตเตอรี่ลิเทียมไออนโดยเฉพ�ะ

• Natural Color Compound เม็ดพล�สตกิผสมสสีกดั
จ�กธรรมช�ติ เช่น สีเขียวจ�กผักโขม (Spinach) สี
น้ำ�ต�ลจ�กค�ร�เมล (Caramel) สีเหลืองจ�กขม้ิน 
เป็นต้น ส�ม�รถลดปัญห�เรื่องส�รพิษและส�รโลหะ
หนักตกค้�ง ให้สีสันในแบบธรรมช�ติ หรือ Natural 
Look และส�ม�รถคงตัวอยู่ได้อย่�งย�วน�น 

• Wood Plastic Composite เม็ดพล�สติกที่มีส่วน
ผสมของเศษไม้คุณภ�พ ที่บริษัทได้พัฒน�ขึ้นจ�ก
คว�มตระหนักในคุณค่�ของทรัพย�กรธรรมช�ติ 
โดยนำ�เอ�ขี้เลื่อย ผงไม้  หรือเส้นใยไม้ ที่เหลือจ�ก
อุตส�หกรรมอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือของเล่นไม้ 
ม�ใชเ้ป็นวตัถดิุบสว่นหนึง่ในกระบวนก�รผลติ ซ่ึงนบั
เป็นก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งยังเป็นก�รรวมเอ�ข้อดีของ
ทั้งสองวัสดุเข้�ไว้ด้วยกัน

• Bio-Maxx-L-Cement เม็ดพล�สติกที่ส่วนผสมจ�ก
น้ำ�ย�งธรรมช�ติและผงซีเมนต์ 70% ส�ม�รถขึ้นรูป
ได้ด้วยกระบวนก�รฉีดขึ้นพล�สติกทั่วไป ส�ม�รถ
นำ�กลับม�รีไซเคิลโดยก�รหลอมและฉีดขึ้นรูปใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ บริษัท กำ�ลังก�รผลิต 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 775 34

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 810 35

บจ. ไทยโพลีโพรพีลีน 720 31

รวม 2,305 100

ABS
บมจ. ไออาร์พีซี 179 65

บจ. อีนนีออส เอบีเอส (ประเทศไทย) 95 35

รวม 274 100

EPS
บมจ. ไออาร์พีซี 48 62

บจ. หมิงตี้ เคมีคอล 30 38

รวม 78 100

PS

บมจ. ไออาร์พีซี 125 34

บจ. สยามโพลีสไตรีน 150 41

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ 90 25

รวม 365 100

ร�ยช่ือผู้ผลิตและกำ�ลังก�รผลิตเม็ดพล�สติกในประเทศ ปี 2561
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ภาวะตลาดและ
แนวโน้มอุตสาหกรรม

1. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาวะตลาดน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป

ภาพรวมการใชพ้ลังงานในปี 2561 การใชน้้ำามันกลุม่เบนซนิ
และดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1 ตามลำาดับ ซึ่ง
เป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกจิ GDP 9 เดือน เตบิโต
รอ้ยละ 4.2 ประกอบกบัจำานวนรถยนตเ์บนซนิและดีเซลเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.3 ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน
และการท่องเที่ยว

การใชน้้ำามันของกลุม่เบนซินเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.2 โดยเป็นการ
ใชแ้กส๊โซฮอล ์95 ซึง่มีสดัสว่นการใชม้ากทีส่ดุ คิดเป็นรอ้ยละ  
41.4 ของการใชน้้ำามันกลุม่เบนซิน ทีมี่การใชเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 
7.2 สำาหรับการใช้ E85 มีอยู่ที่ 1.16 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 12.3

การใชน้้ำามันดีเซล ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 การจำาหนา่ยน้ำามัน 
B20 ให้กับกลุ่มรถบรรทุก รถโดยสารและเรือโดยสาร ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ในราคาที่ต่ำากว่าน้ำามัน

ดีเซลปกติอยู่ 3 บาทต่อลิตรนั้น ได้ส่งผลให้มียอดจำาหน่าย
น้ำามัน B20 ในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ที่ 14 ล้านลิตร โดยมี 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รวม 55 แห่ง 
คิดเป็นจำานวนรถ 1,692 คัน และเรือ 62 ลำา

ผูป้ระกอบการหลกัในอุตสาหกรรมน้ำามันในประเทศทีส่ำาคัญ 
ประกอบด้วย ปตท. เอสโซ่ บางจาก เชลล์ เชฟรอน และ
อื่น ๆ โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ มีดังนี้

ปตท.	 40%
เอสโซ่	 11%
บางจาก	 10%
เชลล์	 9%
เชฟรอน	 7%
ไออาร์พีซี	 4%
ผู้ค้ารายย่อยอื่น	ๆ	 19%

ส่วนแบ่งการตลาด
ผู้ประกอบการหลักใน

อุตสาหกรรมน้ำามันในประเทศ

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 
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ภาวะตลาดน้ำามันดิบและสถานการณ์ปี 2561

สถานการณร์าคาน้ำามันดิบดูไบในปี 2561 เคลือ่นไหวอยูใ่น
กรอบ 49 – 84 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล และมีราคาเฉลีย่ทัง้ปี 
อยูท่ี ่69 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ปรบัเพ่ิมขึน้จากราคาเฉลีย่ 
ในปี 2560 ท่ี 53 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล โดยราคาปรบัเพ่ิม 
ขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากความต้องการน้ำามันดิบที่เพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่มีการขยาย
ตวัแขง็แกรง่ ประกอบกบัผลการประชมุระหวา่งกลุม่ประเทศ 
ผู้ส่งออกน้ำามันดิบรายใหญ่ (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่ม
โอเปก เช่น รัสเซีย และโอมาน ยืนยันให้ความร่วมมือในการปรับ
ลดกำาลังการผลิต และตลาดยังมีความกังวลจากการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาคว่ำาบาตรอิหร่าน รวมทั้ง
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ 
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
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Even OPEC cap,
market still oversupply

Rising tension
between Saudi & Iran

Turkey may blockline,
KRG referendum

OPEC, non-OPEC
agree to extend cut
through 2018

U.S. return on
Iran sanction Lower Iranian 

export

U.S. talks about 
waivers

U.S. granting 
waivers to 8 
countries 

Market crash from
high U.S. bonds yields

Global market correction

Realize on Iran output

Speculate on Iran sanction

อย่างไรก็ตามราคาน้ำามันดิบดูไบปรับลดลงในบางช่วง
เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำามันดิบของสหรัฐอเมริกา
อยู่ในระดับสูง รวมทั้งปริมาณการผลิต Shale Oil ของ 
สหรฐัอเมรกิากเ็พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหร้าคาน้ำามันดิบ 
ดูไบมีแนวโน้มปรับลดลงบ้าง 
จากนั้นราคาเริ่มปรับลดลงค่อนข้างรุนแรงหลังจากที่
ตลาดคลายความกังวลว่าอุปทานอาจล้นตลาด ภาย
หลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศผ่อนผันให้ทั้ง 8 ประเทศ 
ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน นำาเข้าน้ำามันดิบจากอิหร่านได้ใน
ช่วง 180 วันแรกหลังการคว่ำาบาตรเม่ือ 4 พฤศจิกายน 
2561 รวมทั้งรัสเซียกลับมาเพ่ิมกำาลังการผลิต และอิรัก
กลับมาส่งออกน้ำามันดิบอีกครั้งหลังถูกระงับไปเป็นเวลา  
1 ปี ส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบดูไบปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ  
57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงสิ้นปี 2561

Crude Oil Prices Movement 2017 – 2018

ที่มา : Platts & Reuters
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คาดการณ์ราคาน้ำามันดิบในปี 2562

สถานการณ์น้ำามันของโลกในปี 2562 คาดว่าปัจจุบัน
เศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น้ำามันดิบขยายตัวเพ่ิมขึ้นราว 1.1 – 1.3  
ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกอาจส่งผลกดดัน 
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำามัน 
ขณะที่อุปทานน้ำามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มตึงตัวจาก
ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้ผลิต 
ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้ทีม PRISM Expert ของกลุ่ม ปตท.  
คาดการณ์ว่าราคาน้ำามันดิบดูไบปี 2562 จะอยู่ในช่วง  
70 – 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย 
ระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำามันท่ีต้อง
ติดตาม อาทิ นโยบายพลังงานสีเขียว และเทคโนโลยี
ดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานซ่ึงอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทำาให้ความต้องการใช้พลังงาน
เปลี่ยนรูปแบบไป

ลักษณะของลูกค้าและช่องทางการจัดจำาหน่าย

บรษิทัฯ เนน้การควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑน์้ำามันใหไ้ด้
มาตรฐานตามทีก่ระทรวงพลงังานกำาหนด อีกทัง้ยงัเนน้การ
ขายผ่านช่องทางที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยกำาหนด
ราคาน้ำามันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และ
การร่วมมือกับบริษัทในเครือเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การวางกลยุทธ์การขาย โดยมีลักษณะของลูกค้าและช่อง
ทางการจำาหน่าย ดังนี้

• การจำาหน่ายให้ผู้ค้าขายตรง อุตสาหกรรม (Industry) 
เช่น บริษัทรถ เรือขนส่งสินค้า รถโดยสาร กิจการ
ประเภทก่อสร้าง และอื่น ๆ รวมทั้งการขายให้บริษัท
ในเครือ

• การจำาหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales/Jobber) 
ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพ่ือไปจำาหน่ายต่อให้กับ 
ผู้ค้าขายตรงและขายปลีก

กราฟแสดงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก
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• คลังน้ำามัน บริษัทฯ มีคลังน้ำามันจำานวน 5 แห่ง เพื่อ
บริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาค สำาหรับคลังระยองเปิด
บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง และได้เพ่ิมจุดจำาหนา่ยน้ำามัน
ที่คลังไออาร์พีซีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ
เพ่ิมการบริการลูกค้าในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้
ตอนบน

• การขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน้ำามันเพ่ือจัด
ส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่าเทียบเรือ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับ
น้ำามันทางเรือ

• การจำาหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 เป็นการจำาหน่ายให้
กับบริษัทผู้ค้าน้ำามันทั้งขนาดใหญ่และปานกลางซ่ึง
มีคลังน้ำามันเป็นของตนเอง และนำาน้ำามันเหล่านี้ไป
จัดจำาหน่ายต่อผ่านระบบเครือข่ายและช่องทางการ
จำาหน่ายของบริษัทผู้ค้าดังกล่าวไปสู่ผู้บริโภคน้ำามัน
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง

• การส่งออก (Export) ใหก้บัผูค้้าน้ำามันในตา่งประเทศ 
แบ่งเป็นการขายทางเรือ โดยมีตลาดหลักในเขต
ภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม 
และการสง่ออกทางรถโดยมีตลาดหลักในประเทศแถบ
อินโดจีน เช่น จีนตอนใต้ กัมพูชา ลาว และพม่า ในปี 
2561 บรษิทัฯ มียอดสง่ออกรวมคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
34 ของยอดการจำาหน่ายทั้งหมด

• Bunker เป็นการจำาหนา่ยน้ำามันดีเซล หรอื Automotive  
Diesel Oil (ADO) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่าเทียบ
เรือของบริษัทฯ

• Fishery เป็นการจำาหน่ายน้ำามันให้กับสมาคมประมง 
ในน่านน้ำา เป็นน้ำามันดีเซลสีเขียว โดยบริษัทฯ  
มีส่วนสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 50

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของ บริษัทฯ

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ำามันของบริษัทฯ

ประเภทการจัดจำาหน่าย สัดส่วน

1.การจำาหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง	(Wholesales)	 22%

2.การส่งออก	(รวม	Fishery) 41%

3.การจำาหน่ายให้ลูกค้ามาตรา	7	 35%

4.การจำาหน่ายให้ผู้ใช้อุตสาหกรรม	(Industry)	 2%

ที่มา : ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ทางการขายด้วยการรักษามาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ พลังงานสะอาดจากโรงกล่ันและ
คุณภาพการบริการที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการสั่งซ้ือด้วย
ระบบที่ทันสมัยที่สุดเป็นรายแรกของธุรกิจปิโตรเลียมใน
ภูมิภาค ด้วยระบบ PDA on Mobile ผ่านระบบ IRON 
รวมทัง้มีการเพ่ิมจำานวนลูกค้าและปรมิาณการจำาหนา่ยโดย
รักษาค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การบริการที่
บริษัทฯ ให้กับลูกค้า มีดังนี้

• บุคลากร มีผู้แทนขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 
รวมทั้งแผนกบริการงานขายไว้บริการลูกค้า และมี
ห้องออกตั๋วที่คอยรับการสั่งซ้ือน้ำามันจากลูกค้า โดย
ผ่านระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่
เชือ่มโยงกนั โดยสามารถปรบัปรงุขอ้มูลแบบ On-line 
และ Real Time ให้มีความถูกต้องแม่นยำา และเป็น
มาตรฐานเดียวกนั เพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน 
ลดขั้นตอนที่ซ้ำาซ้อน และเป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารงานสำาหรับ 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

หลังจากที่บริษัทฯ นำาระบบ IRON หรือ IRPC 
Oil On Net ซ่ึงเป็นระบบบริหารการจัดจำาหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ รวม
ศักยภาพของระบบบริหาร Supply Chain ของ 
บริษัทฯ เข้ากับระบบ Total Business Solution แล้ว
สามารถตอบสนองความต้องการในการทำาธุรกรรม
ของลูกค้า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนิน
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบ
รองรับการใช้งานและรองรับการขายในช่องทางขาย 
ส่วนอื่นต่อไป

• การตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิค
ไว้คอยบริการให้ความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งออกไป
ตรวจเช็คคุณภาพตามสถานีบริการ คลังน้ำามัน เพ่ือ
สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพให้กับลูกค้า
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยทั้งปี 2561  
มีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการคาดการณ์การ
ขยายตัวของ GDP และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยอัตรา
การขยายตัวของ GDP ปี 2561 สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 4.2 – 4.7 จากการบริโภคของภาคเอกชนและ
การลงทุนรวมมีการขยายตัว นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสแรกของปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็น
อัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2561 คาดว่าจะได้แรงหนุน
จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น การบริโภค
ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐมีอย่าง
ต่อเนื่องและมีการฟ้ืนตัวของภาคส่งออก อย่างไรก็ตาม  
การขยายตัวของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีถูกจำากัด
โดยกำาลงัการผลติทีเ่พ่ิมขึน้เพียงรอ้ยละ 1 – 2 และการนำาเขา้ 
สินค้าขั้นปลายทดแทน โดยในปี 2561 ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัประมาณ
ร้อยละ 3.0 – 4.5 ต่อปี ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มขยาย
ตัวตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตในหลายประเทศ 

แตอั่ตราการขยายตวัอาจถกูจำากดัจากนโยบายของประเทศ
ทีเ่ป็นตลาดสง่ออกหลักของไทย โดยเฉพาะ จีน อินโดนเีซยี 
และเวียดนาม ที่มีการขยายกำาลังการผลิตปิโตรเคมีใน
ประเทศและลดการนำาเข้า โดยคาดว่าปริมาณการส่งออก
เม็ดพลาสติกของไทยจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1 – 3 ต่อป ี
แต่มูลค่าการส่งออกจะโตราวร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ตาม
ทิศทางราคาปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่เร่งตัวมากกว่ากำาลังการผลิตได้ส่งผลให้การ 
ใช้กำาลังการผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาเฉลี่ยร้อยละ 96  
ในปี 2563 เทียบกับร้อยละ 94 ในปี 2560

ทั้งนี้ ราคาโมโนเมอร์และเม็ดพลาสติกในปี 2561 ปรับตัว
ตามทศิทางและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ คือ น้ำามันดิบ 
และนาฟทา โดยสถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกช่วงปี 
2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่า ราคาโพล ิ
โพรพิลีน ปรบัเพ่ิมจากปีกอ่นรอ้ยละ 16.87 เฉล่ียอยูท่ี ่1,324 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคาโพลเิอทลีินชนดิความหนาแนน่สงู 
(HDPE) ปรบัเพ่ิมจากปีกอ่นรอ้ยละ 17.21 เฉลีย่อยูท่ี ่1,351 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคาโพลสิไตรนีปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 8.89 
เฉล่ียอยูท่ี ่1,324 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั และราคาเอบเีอสปรบั 
เพิ่มร้อยละ 16.87 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,882 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
สำาหรับราคาโมโนเมอร์พบว่า ราคาเอทิลีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
เฉลี่ยอยู่ที ่ 1,147 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพรพิลีน 
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20 เฉล่ียอยูท่ี ่979 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั และ 
ราคาสไตรีนโมโนเมอร์ปรับเพิ่มร้อยละ 5 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,307 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
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กราฟแสดงราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ที่มา : ICIS
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แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
ปี 2562

ในปี 2561 เศรษฐกจิไทยมีปัจจัยสนบัสนนุจากการปรบัตวัดี
ขึ้นของการลงทุน ตามแนวโน้มการลงทุนภาครัฐ และการ
ลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ไปในทิศทางที่ดี รวม
ถึงการขยายตัวของการค้า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา เช่น ราคาน้ำามันมีความผันผวนสูง 
อาจสง่ผลใหร้าคาสนิค้าในตลาดโลกปรบัตวัขึน้ลง นอกจาก
นี้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มปรับขึ้นตาม
ไปด้วย ประกอบกับค่าเงินในตลาดเอเชียอ่อนตัว ส่งผลต่อ
การนำาเข้าและการส่งออกสินค้าของไทย

ในช่วงกลางปี 2561 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยมีสาเหตุ
จากการทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาขึน้ภาษกีลุม่สนิค้าจีน รอ้ยละ  
10 – 25 โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าโดย
รวม 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากนั้น ฝ่ายจีน
ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีในมูลค่าสินค้าเท่ากัน และยังมี
การขึ้นภาษีสินค้าเพ่ิมเติม ทำาให้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา 
ขึ้นภาษีสินค้าจีนไปแล้วทั้งหมดมูลค่า 200,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ จากความเสี่ยงของสงครามการคา้ในครั้งนี้ 
ทำาใหเ้กดิความเปราะบางทางเศรษฐกจิโลก ดังนัน้ IMF จงึ
คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกใน 
ปี 2561 จะโตที่ร้อยละ 4.2

สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561) จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมี
แรงสนับสนุนที่สำาคัญ จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่คาด
ว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีทำาให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่อง มีการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุน
ภาครฐัมีแนวโนม้เรง่ตวัขึน้ และการลงทนุภาคเอกชนขยาย 
ตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง การปรับตัวดีขึ้นของภาคการ 
ทอ่งเทีย่ว การขยายตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการค้าโลก 
ที่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกได้อย่าง 
ต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต 
และการลงทุนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ
ประเทศคู่ค้า และภาพรวมของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
แล้วในเดือนตุลาคม 2561 กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
โลกว่า จะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.7 ในปี 2561 ลดลง
จากที่เคยคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.9 เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2561 ทั้งนี้ IMF ปรับลด GDP ของเศรษฐกิจโลกจาก
ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของสงครามการค้า ความเปราะบาง 
ทางเศรษฐกจิรายประเทศ และภาวะการเงินโลกทีมี่แนวโนม้

ตึงตัวต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลักปี 
2561 กถ็กูปรบัลดลงโดยเฉพาะในยโูรโซนและกลุม่ประเทศ 
ตลาดเกิดใหม่และประเทศกำาลังพัฒนา (Emerging 
Market: EM)

สำาหรบัประมาณการเตบิโตในปี 2562 คาดวา่สหรฐัอเมรกิา 
และจีนจะขยายตัวราวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6.2 ตาม
ลำาดับ จากผลของสงครามการค้า ในขณะที่ยูโรโซนและ
ญ่ีปุ่นจะขยายตวัราวรอ้ยละ 1.9 และรอ้ยละ 0.9 ตามลำาดับ
สำาหรบัการขยายตวัของกลุ่มประเทศกำาลงัพัฒนา (EM) ทัง้
ในปี 2561 และ 2562 มีทศิทางแตกตา่งกนัในแตล่ะภูมิภาค 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ EM เอเชียจะเติบโตได้ค่อนข้าง
ดีราวร้อยละ 6.5 ในปี 2561 และร้อยละ 6.3 ในปี 2562

หลงัจากปี 2562 IMF คาดการณว์า่เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา 
มีแนวโน้มชะลอตัวลงเม่ือผลของนโยบายการคลังหมด
ลงและนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนเศรษฐกิจ
จีนมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องในระยะข้างหน้า การที่  
IMF ปรับการเติบโตเศรษฐกิจจีนในปี 2562 ลดลง
จากร้อยละ 6.4 เหลือร้อยละ 6.2 นั้น เนื่องจากคาดว่า 
สงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีนทวีความรุนแรง
ขึ้น ประกอบกับการควบคุมภาคธนาคารและระดับหนี้
ในบางภาคส่วนจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ชะลอลง โดยตัวเลขสำาคัญทางเศรษฐกิจล่าสุด อาทิ  
การบริโภคภายในประเทศ การลงทุน และการผลิตภาค
อุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวลดลง ในขณะที่การ 
ส่งออกจะเริ่มชะลอตัวชัดเจนในปี 2562 เนื่องจากภาษีนำา
เขา้สนิค้าจนีทีส่หรฐัอเมรกิาเรยีกเกบ็มูลค่ารวม 2 แสนล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ จะถกูปรบัอัตราภาษจีากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ  
25 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 

ทั้งนี้ หลังจากการเจรจา G20 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 
ได้มีการเลื่อนการปรับภาษีออกไปอีก 90 วัน เพ่ือเปิด
ทางให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจายุติข้อพิพาทการค้าระหว่างกัน  
นอกจากนี ้ค่าเงินหยวนยงัมีความเสีย่งกบัการอ่อนค่าอยา่ง
ต่อเนื่อง จากความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่อาจลดลงและ
ความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

กลุม่ประเทศเกดิใหม่ EM เฉพาะในภูมิภาคเอเชยียงัมีปัจจยั
พ้ืนฐานโดยรวมแข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงต่อการเติบโต
เพ่ิมขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ EM 
เอเชียยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนจะสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจกลุ่ม 
ASEAN-5 (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย) เติบโตในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 5.3 ใน
ปี 2561 เป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2562 

ผลกระทบสงครามการค้า ภาวะการเงินโลกที่มีแนวโน้ม
ตึงตัวขึ้นจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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ผนวกกบัวิกฤตการเงินในตรุก ีอารเ์จนตนิา จะยงัเป็นปัจจัย
กดดันความเชื่อม่ันของนักลงทุน อีกทั้งสินทรัพย์ในกลุ่ม
ประเทศ EM ยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจาก
กลุ่มประเทศ EM เอเชียได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังสูง
ต่อเนื่อง เช่น อินโดนีเซีย ที่เริ่มประสบปัญหาภาวะเงินทุน
ไหลออกและค่าเงินอ่อนค่า

สงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนโดยผลกระทบจะเริ่ม
ชัดเจนในปี 2562 โดยเฉพาะกับเศรษฐกิจจีนที่ IMF 
ได้คาดการณ์ผลกระทบจากมาตรการการขึ้นภาษีของ
สหรัฐอเมริกา ทั้งการขึ้นภาษีนำาเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม
ร้อยละ 10 และร้อยละ 25 ตามลำาดับ การขึ้นภาษีนำา
เข้าร้อยละ 25 ในสินค้านำาเข้าจากจีนมูลค่า 5 หม่ืนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และภาษีนำาเข้าร้อยละ 10 ในสินค้านำา
เข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการ
ตอบโตจ้ากประเทศคู่ค้าของสหรฐัอเมรกิาและจีนซ่ึงตอบโต ้
ในมูลค่าทีเ่ทา่กนั ยกเวน้รอบล่าสดุทีจี่นขึน้ภาษนีำาเขา้เฉล่ีย
ร้อยละ 7 ในสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากประมาณการของ IMF นอกจากภาษีนำาเข้าปัจจุบัน
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว หากสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีนำาเข้า 
รอ้ยละ 25 บนสนิค้านำาเขา้จากจนีทีเ่หลอือีก 2.67 แสนลา้น 
เหรียญสหรัฐฯ แล้ว มูลค่าสินค้าจีนที่สหรัฐอเมริกา 
ขึ้นภาษีนำาเข้าจะรวมได้ประมาณ 5 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส่วนจีนก็มีการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำาเข้า
สินค้าสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่สามารถทำาได้ ราว 1.3  
แสนลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สง่ผลกระทบสงครามการค้าจะทำาให ้

การเตบิโตทางเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาและจีนในปี 2562 
มีแนวโน้มชะลอลงร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.16 ตามลำาดับ 
และในป ี2563 จะมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.27 และร้อยละ 
0.95 ตามลำาดับ

เม่ือพิจารณาจากปัจจยัขอ้พิพาททางการค้าและการขึน้ภาษ ี
ศุลกากรระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการค้าโลกในภาพรวมแล้ว ประเทศเศรษฐกิจเกิด 
ใหม่ก็ยังคงเผชิญสภาวะการเงินตึงตัวและปัญหาเงินทุน
ไหลออกนอกประเทศ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในกลุ่มยูโร
โซน ญี่ปุ่น และอังกฤษ รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ส่งผล
ให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องเผชิญปัญหาเงินทุนไหล
ออก โดยเฉพาะอาร์เจนตินา บราซิล ตุรกี และแอฟริกาใต้

ในปี 2562 คาดวา่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีความผนัผวน
ตามสถานการณร์าคาน้ำามันในตลาดโลก สาเหตขุองความ
ผันผวนเกิดขึ้นจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำามัน (โอเปก) 
ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำามันโลกในปี 2562 ว่าจะขยาย
ตัวเพียง 1.29 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 70,000 บาร์เรล
ต่อวัน ถือเป็นการปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำามัน
เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมกับคาดการณ์ว่าผลผลิต
น้ำามันจากกลุม่ประเทศนอกโอเปกจะเพ่ิมขึน้เป็น 2.23 ล้าน
บาร์เรลต่อวันในปี 2562 โดยเพ่ิมขึ้น 120,000 บาร์เรล
ต่อวัน 

นอกจากนีเ้ริม่มีสญัญาณการชะลอตวัทางเศรษฐกจิไทยในปี 
2562 จากนักวิเคราะห์ซึ่งคาดว่าในปี 2562 ปัจจัยลบต่าง
ประเทศจะกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำาให้จีนมี 
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นโยบายให้เงินหยวนค่อย ๆ อ่อนค่าลง เพ่ือลดผลกระ
ทบ ซ่ึงการที่เงินหยวนอ่อนค่า รวมถึงค่าเงินของประเทศ
ตลาดเกดิใหม่อ่อนค่าลงไปด้วยนัน้จะสง่ผลใหก้ำาลงัซ้ือของ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ในตลาดโลกลดลง

นอกจากนี้ การที่หลายฝ่ายคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายอีกครั้งหนึ่งในปี 2561 และจะขึ้นอีก 3 ครั้งในปี 
2562 จากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ร้อนแรง ซึ่งอาจ
ทำาใหค่้าเงินบาทของไทยมีความผนัผวนนัน้ สง่ผลใหมี้การ
คาดวา่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีมูลค่าการสง่ออกเพ่ิมขึน้ 
ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการ 
นำาเข้าประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจัยสำาคัญ
ที่อุตสาหกรรมต้องติดตาม คือการปรับตัวของระดับราคา
น้ำามันดิบในตลาดโลก ภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค
เอเชีย และภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะความม่ันคง
ทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้ง
มหนัตภัยทีอ่าจทำาใหค้ำาสัง่ซ้ือในประเทศนัน้ ๆ  เกดิการชะลอ 
ตัวลงมากกว่าที่เป็น

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ ได้สร้างความสมดุลของคุณค่าสินค้าและบริการที่
ส่งมอบโดยพิจารณาทุกความคาดหวังและความต้องการ
ของผูมี้สว่นได้เสยี กอ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงทีส่ำาคัญ ดังนี ้

1) ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย โครงการขยายกำาลังการ
ผลิต PPE เพ่ิมสูงขึ้น เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
แตกตา่งจากคู่แขง่ และโครงการ PPC ชว่ยรองรบัการ
เปล่ียนแปลงด้านการแขง่ขนัทีส่งูขึน้และความผนัผวน
ของราคาผลิตภัณฑ์ Commodity 

2) ดา้นปฏิบัติการด้วยการทำากลยุทธ์ Everest เพือ่สร้าง
ผลกำาไรส่วนเพ่ิมจากแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กร และสร้างความแข็งแกร่ง
ของสขุภาพองค์กรเพ่ือใหม่ั้นใจวา่ บรษิทัฯ จะรกัษาขดี
ความสามารถในการทำากำาไรได้อยา่งยัง่ยนื ครอบคลมุ
ทั้งด้านการผลิต ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ด้าน
การตลาดและการขาย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และภาพรวมองค์กรรวมถึง
กลยุทธ์ GDP ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างม่ันคงเทียบ
เคียงกับบริษัทระดับโลก

G -  Power of Growth ขยายขอบเขตการลงทุน 
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ด้วยนวัตกรรม 

D -  Power of Digital ยกระดับกระบวนการ
ปฏิบัติการให้ทันสมัยสอดรับกับการเปล่ียนแปลง
ของยุคดิจิทัล

P -  Power of People เ พ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว 
การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ และการปลูกฝังค่านิยม  
i-SPIRIT และ IRPC DNA ที่สอดรับกับการเติบโต
ขององค์กร

กลยุทธ์ราคา

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าที่มีความ
เคลื่อนไหวของราคาตามปัจจัยภายนอกหลายประการ นับ
ตัง้แตปั่จจัยด้านตน้ทนุวตัถดิุบ อาท ิน้ำามันดิบ แนฟทา และ
โมโนเมอร์ ปัจจัยสภาวะตลาดในประเทศ ภูมิภาครวมถึง
ตลาดโลก ลักษณะผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านอุปสงค์และอุปทาน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขัน 
กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้า นโยบายของรัฐบาล รวม
ทั้งจรรยาบรรณของนักธุรกิจ-ผู้ประกอบการ เป็นต้น

บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ตามปัจจัยดังกลา่ว ราคาทีก่ำาหนดเหมาะสมกบัการแขง่ขนั  
และสอดคล้องกับตำาแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้น หรือ
สอดคล้องกับพื้นที่ของการจำาหน่าย ณ เวลานั้น ๆ อีกทั้ง
บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า คุณลกัษณะเด่นของผลติภัณฑ์ และประโยชนท์ีล่กูค้า
ได้รับเป็นสำาคัญ

คุณภาพสินค้า

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีราย
แรกของประเทศ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและวิจัย
ความตอ้งการสนิค้ารว่มกับลกูค้าอยา่งใกล้ชดิและตอ่เนือ่ง
เป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทุก
ประเภทของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 
จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล รวม
ถึงการจัดหาและการพัฒนาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกใหม ่ๆ  
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ สามารถผลิตเม็ดพลาสติกทั้งที่เป็นเกรด Natural 
Color Compounds และ Composites ซ่ึงเป็นเม็ด
พลาสตกิผสมสแีละเตมิสารเสรมิแรงตา่ง ๆ  จุดเด่นของเม็ด
พลาสตกิดังกลา่ว สามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้าน
เฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยโรงงาน Compounding 
และ Composites ของบรษิทัฯ ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณเดียวกนั
กับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอ่ืน ๆ และอยู่ภายใต้การ
จัดการของกลุ่มไออาร์พีซี ทำาให้มีความสะดวกและมีความ
คล่องตัวในการตอบรับคำาสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor 
Made) ของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนกบริการด้าน
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เทคนคิ ซ่ึงสามารถใหค้ำาแนะนำาในการเลอืกใชเ้ม็ดพลาสตกิ
ที่เหมาะสมก่อนการขาย และให้คำาปรึกษาและร่วมแก้ไข
ปัญหากับลูกค้าหลังการขายอีกด้วย

อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคำานงึถงึการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยกำาหนดนโยบายการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและ
ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ มอก. 18001 
ในเม็ดพลาสติกทุกชนิด และโรงงานผลิตเอทิลีน เม็ด
พลาสติกโพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน และเม็ด
พลาสติกโพลิสไตรีน ยังได้รับมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม [Standard for 
Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)] จาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีมีกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก 
กวา่ 1.2 ล้านตนัตอ่ปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสตกิหลากหลาย 
ประเภท ได้แก่ HDPE PP EPS PS ABS และ SAN ทำาให้
การเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีความสะดวกและยืดหยุ่น
มากขึน้ เนือ่งจากเม็ดพลาสตกิบางประเภทสามารถทดแทน
กันได้ในบางตลาด เช่น HDPE สามารถทดแทน PP ได้ใน
งานฉีดเครื่องใช้ภายในครัวเรือน งานถุงสาน ผ้าใบสาน 
เป็นต้น 

การเลือกใช้เม็ดพลาสติกขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น 
คุณสมบตัขิองเม็ดพลาสตกิแตล่ะประเภท ราคา และอุปทาน
ในตลาด การเป็นผูผ้ลิตเม็ดพลาสตกิทีห่ลากหลายประเภท
ช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ และตัวแทน
จำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเสนอขาย
เม็ดพลาสตกิได้หลากหลาย ตอบสนองการใชง้านของลกูค้า 
และชว่ยลดตน้ทุนการขายเฉล่ียตอ่หนว่ยในการทำาตลาดได้

กลยุทธ์การบริการงานขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
ตอ่ยอดจากปีกอ่น ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ เดือนมิถนุายน ได้
มีการจัดกจิกรรมป่ันจักรยานทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิสำาหรบั
ลูกค้าปิโตรเคมีที่สนับสนุน เม็ดพลาสติก POLIMAXX ใน
ชื่อกิจกรรม “TASTE OF BANGKACHAO — อิ่มบุญ  
อ่ิมท้อง ณ บางกะเจ้า” อำาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังร่วมงานแสดงสินค้า เช่น 
งาน China Plas 2018 ณ เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน งาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เม่ือเดือน
มิถุนายน งาน APLAS 2018 เม่ือเดือนกันยายน ทำาให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการสานสัมพันธ์
อันดีร่วมกับลูกค้า นอกจากนั้นส่วนขายต่างประเทศได้จัด
งานสัมมนา Vietnam Road Show เมื่อเดือนกันยายน ณ 
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

จากการที่บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความสำาคัญด้าน
พลงังานตลอดจนนวตักรรม ทีอ่าศยัแนวคิดด้านสิง่แวดลอ้ม 
เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนและมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ มุ่งหวงั
ให้ทุกคนรู้จักการใช้พลาสติกอย่างถูกวิธี และเห็นคุณค่า
ของการนำากลับมาใช้ใหม่ จึงได้จัดโครงการ POLIMAXX 
RUN3R ขึน้ ในฐานะผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และการกลั่น ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตร
ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริม 
การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ สร้างจิตสำานึกและ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะ
พลาสติก สะท้อนแนวคิด Plastic Rights (3R: Reduce, 
Reuse, Recycle) Reduce ใช้เท่าที่จำาเป็น Reuse ใช้ซ้ำา 
Recycle แยกก่อนทิ้งเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ได้อีก ทั้งยัง 
มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และสร้างสังคมของคนรัก
การออกกำาลังกายด้วย 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์
หนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพ่ือโลก เพ่ือคุณ” โดยเปิดรับ
สมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประกวด 
แบ่งการผลิตผลงานออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ หนังสั้น  
แนวคิด Care Share Respect สร้างแรงบันดาลใจ
ให้สังคมได้ตระหนักถึงการห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพ่ือ
สรา้งสรรค์สงัคมใหน้า่อยูอ่ยา่งยัง่ยนื และคลิปวดิีโอแนวคิด  
Small Step Everyday นำาเสนอการใช้พลาสติกอย่างรู้ 
คุณค่าด้วยจิตสำานกึรบัผดิชอบ โครงการฯ นีเ้ป็นอีกกจิกรรม 
ตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำา
ความรู้ ความสามารถ มาส่งเสริมในสังคมไทยตระหนัก
ให้ถึงการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ และยังเป็น
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการ
ทำางานเป็นทีมอย่างมีศักยภาพ สามารถนำาความรู้ไปต่อย
อดทางการศึกษาให้ประสบความสำาเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บริษัทฯ ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา Green 
Product ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้แนวคิด “Green 
Concept” โดยรว่มสรา้งประสบการณใ์หม่ใหก้บัรา้น คาเฟ่ 
อเมซอน สาขา CRC ปตท. สำานักงานใหญ่ ออกแบบ
ตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในร้านที่ผลิต
จากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Green ABS พลาสติกที่มีส่วน
ประกอบของยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ และ 
Wood Plastics Composite หรือพลาสติกผสมไม้ ที่
นำาผงไม้ที่เหลือจากอุตสาหกรรมมาเป็นส่วนประกอบ มี 
น้ำาหนกัเบา ยดืหยุน่ตวัสงู และมีความโดดเด่นของพลาสตกิ
ผสมกับความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้ นำามาผลิตสินค้า
ทดแทนการใชไ้ม้ และ Bio-Maxx L-Cement ทีมี่คุณสมบตัิ
ของซีเมนต์และพลาสติกผสมกัน มีความแข็งแรง ทนทาน 
ให้สัมผัสของความรู้สึกเป็นซีเมนต์ ทำาให้ขึ้นรูปด้วย
กระบวนการฉีดพลาสติกทั่วไป และสามารถผสมกับสีหรือ

วัสดุชนิดอื่นได้ นำามาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
สามารถสร้างบรรยากาศในการตกแต่งได้หลากหลาย  
นำาไปสู่ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และ PTTOR 

ลักษณะของลูกค้า

บริษัทฯ มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ
ผ่านตัวแทนจำาหน่าย (Agent/ Distributors/ Traders) 
เพ่ือความรวดเรว็และคลอ่งตวัในการกระจายสนิค้าทีห่ลาก
หลายตามความตอ้งการและปรมิาณของผูซ้ือ้ผลติภัณฑใ์น
แตล่ะภูมิภาคได้อยา่งกว้างขวางและครอบคลุม นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยังมีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกให้กับ
โรงงานผู้ประกอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยตรง 
รวมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าปลาย 
ทางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่มยานยนต์ 
และชิ้นส่วน กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวม
ถึงกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำาอื่น ๆ ที่เป็นคลัสเตอร์ของ
ปิโตรเคมี ส่งผลให้บริษัทฯ มีกลุ่มฐานลูกค้าครอบคลุมใน
ทุกอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การจำาหน่าย และช่องทางการจัดจำาหน่าย

การจำาหน่ายในประเทศ

ผลิตภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิเป็นวตัถดิุบพ้ืนฐานทีส่ำาคัญของการ
ผลติสนิค้าอุปโภคโดยรวมของประเทศ บรษิทัฯ จงึมีนโยบาย 
เนน้การขายในประเทศ ในปี 2561 บรษิทัฯ มียอดขายรอ้ยละ  
51 ของยอดขายในประเทศ ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของ 
ลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำาหน่ายที่มี
ความชำานาญ และมีความพรอ้มใหบ้รกิารจำานวน 21 บรษิทั
โดยมีสัญญาการแต่งตั้งผู้แทนจำาหน่าย ตัวแทนจำาหน่าย 
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 
20 ปี และโดยที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ครบวงจรและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้ตัวแทน
จำาหน่ายสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าการตลาดและ
การบริหารจัดการ ทำาให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง 
บรษิทัฯ กบัตวัแทนจำาหนา่ยมีความม่ันคงยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ยังมีการขายตรงให้กับลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
โดยพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถในการชำาระ
เงินด้วย

การส่งออก

ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศของผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสตกิจากการขายผา่นตวัแทนการค้าในตา่งประเทศ 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นระยะ
เวลานานเช่นกัน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ 
จะเน้นจุดแข็งด้านคุณภาพและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ์การบรกิารด้านเทคนคิ และการใหค้ำาปรกึษาด้าน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตัวแทนเหล่านี้มีเครือข่ายใกล้ชิดกับ 
ผูใ้ชป้ลายทางอยา่งกวา้งขวางในตลาดหลกัทีมี่ปรมิาณการ
ใช้เม็ดพลาสติกสูง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม 
และออสเตรเลยี เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัขยายตลาด
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา 
เอเชียตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบัน

บริษัทฯ สามารถขายเม็ดพลาสติกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้
มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

3. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค

สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคปี 2561 บริษัทฯ 
ใช้กลยุทธ์หลัก 2 ด้าน คือการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าปัจจุบันผ่านกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 
และการมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและ 
ไอน้ำาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 
บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำากัด ซึ่งสามารถช่วย
สนับสนุนระบบไฟฟ้าปริมาณ 54 เมกะวัตต์ และไอน้ำา
ปริมาณ 170 ตันต่อชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและ
เสถียรภาพในระบบฯ สร้างความต่อเนื่องในการดำาเนิน
ธุรกิจของลูกค้าและบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี

4. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจท่าเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

สำาหรบัธรุกจิทา่เรอืและถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์บรษิทัฯ ใชก้ลยทุธ์
การขยายฐานลูกค้าใหม่และสรา้งรายได้เพ่ิมจากกลุม่ลูกค้า
หลกัในกลุม่ธรุกจิทา่เรอืสนิค้าเทกองทัว่ไป เชน่ เหล็ก กะลา
ปาล์ม ถ่านหิน แกรนิต ทราย ปุ๋ย และสินค้าโครงสร้าง 
เป็นต้น โดยมีปริมาณสินค้าเทกองผ่านท่าประมาณ 1.5 
ลา้นตนั สนิค้าหลกัอยูใ่นกลุ่มธรุกจิเหล็ก ประมาณ 750,000 
ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ได้มีการ
ปรับปรุงท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว เพ่ือรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น 



157ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

โครงการ UHV โครงการ PPE โครงการ PPC และลูกค้า
จากภายนอก โดยมีปรมิาณสนิค้าผา่นทา่เรอืประมาณ 16.5 
ลา้นตนั สำาหรบัธรุกจิถงัเกบ็ผลิตภัณฑ ์(Tank Services) มี
ปรมิาณสนิค้าผา่นทอ่กวา่ 760,000 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2560 
เป็น 124,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19 จากการขยายการให้
บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอทานอล 
(Ethanol) เมทานอล (Methanol) และจากการให้บริการถัง
เก็บสำารองน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป

แนวโน้มของธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ซ่ึงสำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 (เผยแพร่เมื่อ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

• การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้น
• การลงทุนจากภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่

เพิ่มขึ้น
• การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
• การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังคงขยายตัวต่อเน่ือง 

เป็นตัวสนับสนุนการส่งออกของไทย
• ทิศทางที่ชัดเจนของการค้าโลก การผลิตและการ

ลงทุน
โดยรวมคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 
และการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมจะเพ่ิมขึ้น 
รอ้ยละ 4.2 และ 5.1 ตามลำาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปคาดวา่จะ 
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7–1.7 และบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 
ประมาณร้อยละ 5.8 ของ Gross Domestic Product 
(GDP) โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
หลายโครงการจากภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงการดังกล่าวส่งผลให้
อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของท่าเรือสินค้า 
เทกองทั่วไปเพ่ิมกำาลังการผลิต ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
ให้ธุรกิจท่าเรือมีปริมาณการนำาเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือ 
เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาท่าเรือ ดังนี้

• ท่าเรือสินค้าเทกองท่ัวไป มีแผนขยายการให้บริการ 
เพ่ือรองรับนโยบายภาครัฐ “โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ให้บริการ Offshore Service, Fabricate และธุรกิจ
การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ 

• ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว บริษัทฯ จะ
พัฒนาและขยายการใหบ้รกิารทา่เรอื เพ่ือรองรบักำาลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
ท่าเรือในเขตพื้นที่ภาคใต้ อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

5. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จำากัด (มหาชน) (WHAID) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท 
ร่วมทุนใหม่ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ WHAID 
ถือหุ้นร้อยละ 60 ซ่ึงนับเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือเพ่ือ 
เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
3 สนามบิน โครงการรถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และ
โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นอกจาก
นี้ เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประกาศ 
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสาระ
สำาคัญเกี่ยวกับการจัดทำาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพ
รวม การเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกสามารถขอเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษได้ รวมถึงการให้เช่าที่ดินระยะเวลารวมสูงสุดไม่
เกิน 99 ปี

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพ่ิมมูลค่าที่ดินแปลงอ่ืน ๆ ท่ี
มีศักยภาพ เช่น ดำาเนินการให้ที่ ดิน ตำาบลป่ายุบใน 
อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผนวกเข้าเป็นพ้ืนที่ในเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation: EECi) โดยการ
บริหารจัดการของ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เป็นโครงการยกระดับขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของประเทศ และมีแนวทางการ
สร้างเมืองที่สามารถใช้ชีวิตได้แบบครบวงจร (Township) 
สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ มีการวางแผน
พ้ืนที่สำาหรับเชิงพาณิชย์ ที่พักอาศัย และโรงเรียนใน
ลักษณะ Smart City เพ่ือเป็นโอกาสและแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผน 
พัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ อำาเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ประมาณ 2,200 ไร่ เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชยกรรมพร้อม
รองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกและ
โรงไฟฟ้า ตามแผนโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต ้
(Southern Economic Corridor: SEC) ของรัฐบาลที่จะ
เกิดขึ้นในระยะต่อไป
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โครงสร้างรายได้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมีรายได้จากการจำาหนา่ยผลิตภัณฑต์า่ง ๆ  ประกอบด้วย รายได้จากผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม คิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 71 ของรายได้จากการขายสทุธริวม โดยผลิตภัณฑ์หลกั ได้แก ่น้ำามันดีเซล น้ำามันเบนซิน น้ำามันเตา น้ำามันหลอ่ล่ืนพ้ืนฐาน  
และยางมะตอย รายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์  
และโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ 
จากค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 258,919 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : 
1. ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด จำานวนร้อยละ 74.99 ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุน 

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด จำานวนร้อยละ 25 ให้แก่บริษัท PCC Rokita SA มีผลทำาให้บริษัทฯ และ PCC ต่างถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด  
โดยเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า 

2. ธุรกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธุรกิจ
ดำาเนินการโดย/

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2559 2560 2561

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ. ไออาร์พีซี,
บจ. น้ำามัน ไออาร์พีซี (99.99%)

113,152 67% 135,125 68% 182,953 71%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี
บมจ. ไออาร์พีซี
บจ. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล (59.98%)
บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล (1) 52,115 31% 59,728 30% 72,739 28%

3. ธุรกิจอื่น ๆ (2)
บมจ. ไออาร์พีซี 3,082 2% 2,741 2% 3,227 1%

รวมรายได้จากการขายสุทธิ 168,349 100% 197,594 100% 258,919 100%

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

125 388 679

สัดส่วนรายได้จากการขาย ในประเทศ : ต่างประเทศ 58% : 42% 57% : 43% 57% : 43%
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รายการระหว่างกัน

สำาหรับรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการทางธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ระหวา่งกนัได้กำาหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรอืราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา ในราคาและเง่ือนไขทีย่ตุธิรรมหากไม่มีราคาตลาด
รองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ
ชื่อบริษัทและ 

ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

1. บมจ. ปตท. (PTT) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โดยถือหุ้น 48.05%

 - มีกรรมการร่วมกันคือ 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น
กรรมการของบริษัทฯ คือ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
นายปรีชา โภคะธนวัฒน์
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - รายได้อื่น

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - ดอกเบี้ยจ่าย

 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า
 - ลูกหนี้อื่น
 - เจ้าหนี้อื่น

14,973
180,340

280

56

-

3
22,782

6
3

21,495
130,474

7

39

22

1,477
22,675

-

-

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ PTT 
บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติจาก PTT 
บริษัทฯ รับกำาไรจากการขายที่ดิน อ. วังจันทร์ และ 
ค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้าจาก PTT

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT  

บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น (ICBL) ให้ PTT

2. บมจ. ปตท. น้ำามันและ
การค้าปลีก (PTTOR)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า

 - ซื้อสินค้า
 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

15,390

7
1,455

2

-

-

-

-

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันให้กับ PTTOR เช่น น้ำามัน 
แก๊สโซฮอล์ น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว เป็นต้น
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นจาก PTTOR

3. บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 48.03%

 - ขายสินค้า
 - รายได้เงินปันผล
 - ลูกหนี้การค้า

346 
-

18

94
70

8

บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำามัน และขายน้ำามันดิบให้ TOP
บริษัทฯ รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหุ้น TOP

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

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า

140
-

327
20

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TLB
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและน้ำามันหล่อลื่น 
พื้นฐานจาก TLB

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

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

165
1,299

(45)

-

1,178
134

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ TPX
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX
ลดหนี้จากส่วนต่างราคาสินค้า

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

 - รายได้จากการบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

33
4

17
3

บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM

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

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

1,448
107
104

8

1,259
81

116
8

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS

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

 - ขายสินค้า

 - ลูกหนี้การค้า

791

29

446

22

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ
บจ. ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ลำาดับ
ชื่อบริษัทและ 

ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

9. บจ. ศักดิไชยสิทธิ (SAKC)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52%

 - ขายสินค้า
 - ลูกหนี้การค้า

287
5

314
10

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC

10. บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์
(PTTES)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 40.00%
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00%
 - มีกรรมการร่วมกันคือ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

115 135 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES

11. บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
(EnCo)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00%
 - มีกรรมการร่วมกันคือ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
นายปรีชา โภคะธนวัฒน์

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

95 95 บริษัทฯ เช่าอาคารสำานักงานจาก EnCo

12. PTT International Trading
Pte. Ltd. (PTTT)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จาก
สัญญาซื้อขายน้ำามัน 
ล่วงหน้า

 - ลูกหนี้การค้า
 - ลูกหนี้อื่น
 - เจ้าหนี้อื่น

23,052
331

-

12

1,207
5
-

14,782
-

10

(107)

1,505
-

87

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ PTTT
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก PTTT
บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งเรือเดินทะเลให้กับ PTTT

บริษัทฯ ทำาสัญญาซ้ือขายน้ำามันล่วงหน้ากับ PTTT

13. บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 13.33%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - เจ้าหนี้อื่น

259

2

285

-

บริษัทฯ ชำาระค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานและ
อุบัติเหตุให้ TIP

14. บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
(PTTTANK)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

 - รายได้อื่น
 - ลูกหนี้อื่น

3
1

4
1

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTTANK

15. บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
(BSA)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 25.00%
 - มีกรรมการร่วมกันคือ
นายปรีชา โภคะธนวัฒน์

 - รายได้อื่น

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - เจ้าหนี้อื่น

3

261

2

3

266

2

บจ. น้ำามันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริหารร้านค้า
จาก BSA
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ BSA

16. บจ. สปอร์ต เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ (SSA)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์
ถือหุ้น 99.99%
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการคือ
นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

5 5 บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง ให้ SSA

17. บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 
(PTTEP)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ.ปตท. ถือหุ้น 65.29%
 - มีกรรมการร่วมกันคือ
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 - รายได้อื่น - 1 บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ PTTEP

(หน่วย : ล้านบาท)
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ลำาดับ
ชื่อบริษัทและ 

ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

18. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(GC)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 48.18%

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - รายได้อื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า
 - ลูกหนี้อื่น

19,954
25,809

2
7

1,517
1,941

-

13,850
19,547

7
-

1,303
1,911

2

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้ GC
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก GC
บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ GC
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ GC

19. บจ. จีซี มำาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์
(GCM) *
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.00%

 - ขายสินค้า
 - ซื้อสินค้า
 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

249
571

15
33

124
594

8
40

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ GCM
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์จาก GCM

20. บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์
(GCL) *
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.00%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

3 2 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ GCL

21. บจ. จีซี สไตรีนิคส์ *
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า

 - ลูกหนี้การค้า

231

50

2

-

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ
บจ.จีซี สไตรีนิคส์

22. บจ.จีซี ไกลคอล (GC Glycol) *
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

 - ซื้อสินค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

13
2

40
11

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จาก GC Glycol

23. บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
เอนจิเนียริง (GCME) *
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - เจ้าหนี้อื่น

2

2

42

5

บริษัทฯ จ่ายค่าบุคลากรและค่าบริการด้าน
วิศวกรรมให้กับ GCME

24. บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
(PTTAC)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 50.00%

 - ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

2,241

185

1,693

198

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ (เอเอ็น)
จาก PTTAC

25. บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
(PTT DIGITAL)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 40.00%
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 20.00%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 - เจ้าหนี้อื่น

31

1

32

26

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL

26. บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส
(NPC S&E)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

 - ซื้อสินค้า
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

1
2

-

2
บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์นิรภัยจาก NPC S&E
บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัยให้ NPC S&E

27. บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล
(GGC)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 72.29%

 - ซื้อสินค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

255
62

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงจาก GGC

28. บจ. โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
ดีเอ็มซีซี (PMDMCC)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์
ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า
 - ลูกหนี้การค้า

72
8

104
-

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ PMDMCC

(หน่วย : ล้านบาท)
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นโยบายและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน 

การทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญต้องได้รับพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็น 
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำาให้
เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทใน
เครือ ปตท. ซ่ึงเป็นการทำาธุรกิจตามปกติ โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำามันและ
การบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำาธุรกรรมต่าง ๆ ซ่ึง
สนบัสนนุธรุกจิปกต ิเป็นการทำารายการทีมี่ราคาและเง่ือนไข
ไม่แตกตา่งกบัการทำารายการกบับคุคลภายนอก ปราศจาก
การถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่งกนั ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้พิจารณา
รายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็น
อิสระโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ปฏิ บัติตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทีเ่กีย่วกบัรายการระหวา่ง
กัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
เกิดความเชื่อม่ันว่าการทำารายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่
ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าที่เป็น 
ผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกันเป็นประจำาทุกไตรมาส 
เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการ
ที่ดำาเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความ
เหมาะสมในเง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพ่ือให้ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผล
ประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรมตามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัอยา่งเครง่ครดั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนั และ
ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการ
ทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล
และการกำาหนดราคา ไดอ้า้งองิตามราคาตลาดที่เหมาะสม  
ซ่ึงเป็นราคาและเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และตามขอ้กำาหนดของสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำาดับ
ชื่อบริษัทและ 

ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

29. บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
(IRPC-CP)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
ถือหุ้น 51.00%
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99%
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการคือ
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

 - ขายสินค้าและ 
ให้บริการ

 - ซื้อสินค้า
 - รายได้อื่น

 - ลูกหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า
 - ลูกหนี้อื่น
 - เจ้าหนี้อื่น

62

2,308
28

6
342

5
226

69

1,660
6

10
103

-

197

บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำา รวมทั้งให้บริการ
ด้านวิศวกรกับ IRPC-CP
บริษัทฯ ซื้อไอน้ำาและกระแสไฟฟ้าจาก IRPC-CP
บริษัทฯ รับรายได้ค่าซ่อมบำารุง และค่าบุคลากร
จาก IRPC-CP

หมายเหตุ: 
* ในเดือนธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

 - บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์
 - บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 
 - บจ. ไทยสไตรีนิคส์ เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. จีซี สไตรีนิคส์
 - บจ. ทีโอซี ไกลคอล เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. จีซี ไกลคอล
 - บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง

(หน่วย : ล้านบาท)



รายงานผลการดำเนินธุรกิจ
และการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ

สารกรรมการผู�จัดการใหญ�

ทิศทางการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� 2561

การว�จัยและพัฒนาเพ�่อความเป�นเลิศ

คำอธิบายและการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ
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บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)164 สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ� 165

สารจากกรรมการผ�ูจัดการใหญ�

บร�ษัทฯ ได�ตั�งว�สัยทัศน�ในการเป�น “บร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั�นนำ
ของเอเช�ยภายในป� 2563” ซ�ง่ต�องอาศัยการร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจ
ของพนักงานทั�งองค�กร บร�ษัทฯ จ�งได�พัฒนาระบบบร�หารทรัพยากร
บุคคลให�สมบูรณ�ข�น้ในทุกด�าน เพ่ือก�าวสู�การเป�น “HR Excellence” 
โดยปรับปรุงโครงสร�างองค�กรอย�างเหมาะสม สามารถบร�หารงานได�
อย�างคล�องตัว รวมทั�งปลูกฝ�งค�านิยมขององค�กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของพนักงาน การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม สร�างแรงจูงใจใน
การทำงาน และพัฒนาภาวะผู�นำ เพื่อนำไปสู�วัฒนธรรมองค�กร
ที่ดีและสอดรับกับการเติบโตของบร�ษัท
นอกจากการสร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจเพื่อสร�างความพึงพอใจ
สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นแล�ว บร�ษัทฯ ยังยึดมั่นในปรัชญาการเติบโต
อย�างยั่งยืนที่ต�องผสานกันอย�างลงตัวระหว�าง เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล�อม และชุมชน  ในป�  2561 บร�ษัทฯ ได�ประกาศนโยบาย
นำงบประมาณร�อยละ 3 ของกำไรสุทธ�เฉลี่ยย�อนหลัง 3 ป� ทำ
โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล�อมให�ครอบคลุมไปจนถึงระดับ
ประเทศให�มีการดำเนินการอย�างต�อเนื่อง เพื่อเป�นการช�วยสร�าง
ความมั่นใจให�แก�ชุมชนและสังคม
ความสำเร็จในรอบป�ท่ีผ�านมาแสดงให�เห็นถึงการดำเนินงานตาม
ว�สัยทัศน� เป�าหมาย นโยบาย และกลยุทธ�ที่ชัดเจนของบร�ษัทฯ  
ประกอบกับความทุ�มเทมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับ ในโอกาสท่ีผมจะพ�นวาระการดำรง
ตำแหน�งกรรมการผู�จัดการใหญ� ในวันที่ 30 มกราคม 2562 นี้ 
ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายที่ได�ให�การ
สนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอให�
ทุกท�านเช�่อมั่นในศักยภาพของคุณนพดล ป��นสุภา กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�คนใหม�ของไออาร�พีซ� ว�าจะนำไออาร�พีซ�ให�เติบโต 
และก�าวหน�าต�อไปอย�างไม�หยุดยั�ง เพื่อสร�างประโยชน�ให�ผู�ถือหุ�น 
สังคม และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มได�อย�างแน�นอน

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ ในป� 2561 ต่ำกว�าเป�าหมายที่ตั�งไว� 
สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน�ำมันดิบปรับตัวลดลงอย�างรุนแรง
ในช�วงปลายป� จากปร�มาณน�ำมันดิบท่ีมีการผลิตเพ่ิมข�น้โดยเฉพาะ
จากสหรัฐฯ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ต่ำกว�า
คาดการณ� เป�นเหตุให�เกิดการลดมูลค�าทางบัญช�ของสต�อกน�ำมัน 
(Stock Loss) ในไตรมาสท่ี 4 อย�างไรก็ตาม บร�ษัทฯ ยังสามารถ
สร�างกำไรจากโครงการลงทุนอ่ืนๆ อย�างต�อเน่ือง ทั�งจากโครงการ
เพิ่มมูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาด หร�อ UHV ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ดำเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธ�ภาพของหน�วย UHV ให�สามารถต�อยอด
และสร�างมูลค�าเพ่ิมได�อีก อาทิ โครงการขยายกำลังการผลิตน�ำมัน
เบนซ�นมากกว�า 25 ล�านลิตรต�อเดือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE/PPC) ซ�ง่สามารถเดินเคร�อ่ง
ผลิตในเช�งพาณิชย�ได�เต็มป�เป�นป�แรก ตลอดจนโครงการสำคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร�ได�แก� โครงการ Everest Forever (E4E) 
ซ�่งเป�นโครงการต�อจากโครงการ Everest เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพ
และสร�างผลกำไรส�วนเพิ่มทั่วทั�งองค�กร โครงการ IRPC 4.0 ซ�่ง
เป�นการนำระบบดิจ�ทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช� เพ่ือ
ยกระดับประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานขององค�กร ซ�่งโครงการ
เหล�านี้ส�งผลให�บร�ษัทฯ มีกำไรก�อนหักค�าเสื่อมราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ย 18,344 ล�านบาท และมีกำไรสุทธ� 7,735 ล�านบาท
ในป� 2562 นี้ จะเป�นอีกป�หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะบร�ษัทฯ 
ตั�งเป�าหมายที่จะต�องมีกำไรสูงกว�าป�ที ่ผ�านๆ มา โดยมีแผน
ยุทธศาสตร� GDP เป�นตัวขับเคล่ือน ไม�ว�าจะเป�นโครงการ Everest 
Forever, MARS, Galaxy, RD Excellence ภายใต�ยุทธศาสตร� 
Digital และโครงการ HR Excellence ภายใต�ยุทธศาสตร� People 
โดยใช� IRPC DNA เป�นพลังในการขับเคล่ือน ผมเช�อ่ม่ันว�าเราจะ
สามารถบรรลุเป�าหมายได�อย�างแน�นอน

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)

ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย ที่ได�ให�
การสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอให�
ทุกท�านเชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการผู�จัดการใหญ�คนใหม�
ว�าจะนำไออาร�พ�ซีให�เติบโต และก�าวหน�าต�อไปอย�างไม�หยุดยั้ง
เพ�่อสร�างประโยชน�ให�ผู�ถือหุ�น สังคม และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
ได�อย�างแน�นอน

“

“

ผมขอน�อมรับความไว�วางใจพร�อมมุ�งมั่นทุ�มเทในการ
ปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ทั้งในบทบาทกรรมการบร�ษัทฯ
และกรรมการผู�จัดการใหญ� อย�างเต็มประสิทธิภาพ 
ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต และดำเนินธุรกิจด�วยจร�ยธรรม 
มีความโปร�งใส เพ�่อให�มั่นใจว�าไออาร�พ�ซีสามารถสร�าง
มูลค�าเพ��มให�ธุรกิจเติบโตได�ในระยะยาว

“

“

ได�รับรางวัลบร�ษัทดีเด�นด�านนวัตกรรม (Best Innovative Company 
Awards) ของ SET Award และรางวัลองค�กรนวัตกรรมจาก
สถาบันนวัตกรรมแห�งชาติอีกด�วย

บร�ษัทฯ ยึดหลักการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม อันเป�นรากฐานสำคัญของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป�นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนบร�ษัทฯ 
ก�าวสู�บร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของเอเช�ยอย�างม่ันคงและย่ังยืน ส�งผล
ให�บร�ษัทได�รับรางวัลยอดเยี ่ยม SET: Best Sustainability 
Awards จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเป�นป�ท่ีสองติดต�อกัน   
และยังได�รับรางวัลองค�กรโปร�งใส ประจำป� 2561 (NACC Integrity 
Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจร�ตแห�งชาติ หร�อ ป.ป.ช  นอกจากนี้ยังได�รับการประกาศ
เป�นหน่ึงใน 13 องค�กรทั�งภาครัฐ เอกชน และรัฐว�สาหกิจ ท่ีได�รับ
รางวัลการบร�หารสู�ความเป�นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC) 
ประจำป� 2561 นับเป�น 3 รางวัลที่บ�งช�้ถึงการเติบโตอย�างยั่งยืน
ของบร�ษัทฯ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู�ทุกคนในองค�กร 

ในโอกาสน้ี ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
รวมถึงลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน ตลอดจนพนักงานและ
ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยสนับสนุนและเช�อ่ม่ันในการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด ผมขอน�อมรับความไว�วางใจพร�อม
มุ�งมั่นทุ�มเทในการปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ทั�งในบทบาท
กรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการผู�จัดการใหญ� อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ 
ด�วยความซ�อ่สัตย� สุจร�ต และดำเนินธุรกิจด�วยจร�ยธรรม มีความ
โปร�งใส เพ่ือให�ม่ันใจว�าไออาร�พีซ�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมให�ธุรกิจ
เติบโตได�ในระยะยาว ร�วมสร�างคุณประโยชน�ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ�มอย�างสมดุล เพ่ือความย่ังยืนต�อไป

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ป�จจุบัน บร�ษัทฯ ได�กำหนดแผนการลงทุนเพ่ือขับเคล่ือนตามกลยุทธ� 
3 พลัง หร�อ “GDP” สำหรับ G: Growth พลังการเติบโตนั�น บร�ษัทฯ 
มีการลงทุนในโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ MARS เพื่อขยาย
กำลังผลิตอะโรเมติกส� โดยจะสามารถเพ่ิมกำลังการผลิตพาราไซลีน
ได�ถึง 1.3 ล�านตัน ซ�ง่คาดว�าจะสามารถดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�
ภายในป� 2566 การดำเนินโครงการ Everest Forever (E4E) 
ต�อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพและสร�างผลกำไรส�วนเพิ่มจากการ
ดำเนินธุรกิจทั่วทั�งองค�กรควบคู�ไปกับความแข็งแกร�งของสุขภาพ
องค�กร และโครงการ Galaxy เพื่อต�อยอดธุรกิจให�ครอบคลุม
ต�นน�ำถึงปลายน�ำ D: Digital พลังเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช�วยเพิ่มประสิทธ�ภาพของระบบการทำงานทั�งการผลิต
และการบร�หาร ลดค�าใช�จ�าย ลดเวลาการทำงาน อันเป�นการบร�หาร
ความเสี่ยงเพื่อให�เกิดประสิทธ�ผลสูงสุดผ�านโครงการ IRPC
4.0 และ P: People พลังคน โดยการพัฒนาบุคลากรในระดับ
มาตรฐานโลก เพื่อดึงศักยภาพของผู�บร�หารและพนักงานทุกคน
ออกมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร
นอกจากบร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน� เพื่อก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัท
ป�โตรเคมีชั�นนำของเอเช�ยภายในป� 2563 บร�ษัทฯ ยังมุ�งเน�นการ
ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือพัฒนาคุณภาพช�ว�ตและส่ิงแวดล�อม
ให�ดีข�น้และมีเป�าหมายขยายสัดส�วนการผลิตผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขัน รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม�ในระยะยาวเพ่ือนำไปสู�เป�าหมายการยกระดับความ
สามารถด�านการว�จัยพัฒนาให�เทียบเคียงกับบร�ษัทชั�นนำระดับโลก  
ในป� 2561 ผลงานนวัตกรรม “การสร�างนวัตกรรมผลิตภัณฑ�
เกรดท�อทนแรงดันจากผลิตภัณฑ�โพลิเอทิลีนความหนาแน�นสูง”
(Convert HDPE plant to Specialty pipe grade) ทำให�บร�ษัทฯ  

นพดล ป��นสุภา
กรรมการผู�จัดการใหญ�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.พ. 2562 - ป�จจ�บัน)



รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)164 สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ� 165

สารจากกรรมการผ�ูจัดการใหญ�

บร�ษัทฯ ได�ตั�งว�สัยทัศน�ในการเป�น “บร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั�นนำ
ของเอเช�ยภายในป� 2563” ซ�ง่ต�องอาศัยการร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจ
ของพนักงานทั�งองค�กร บร�ษัทฯ จ�งได�พัฒนาระบบบร�หารทรัพยากร
บุคคลให�สมบูรณ�ข�น้ในทุกด�าน เพ่ือก�าวสู�การเป�น “HR Excellence” 
โดยปรับปรุงโครงสร�างองค�กรอย�างเหมาะสม สามารถบร�หารงานได�
อย�างคล�องตัว รวมทั�งปลูกฝ�งค�านิยมขององค�กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของพนักงาน การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม สร�างแรงจูงใจใน
การทำงาน และพัฒนาภาวะผู�นำ เพื่อนำไปสู�วัฒนธรรมองค�กร
ที่ดีและสอดรับกับการเติบโตของบร�ษัท
นอกจากการสร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจเพื่อสร�างความพึงพอใจ
สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นแล�ว บร�ษัทฯ ยังยึดมั่นในปรัชญาการเติบโต
อย�างยั่งยืนที่ต�องผสานกันอย�างลงตัวระหว�าง เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล�อม และชุมชน  ในป�  2561 บร�ษัทฯ ได�ประกาศนโยบาย
นำงบประมาณร�อยละ 3 ของกำไรสุทธ�เฉลี่ยย�อนหลัง 3 ป� ทำ
โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล�อมให�ครอบคลุมไปจนถึงระดับ
ประเทศให�มีการดำเนินการอย�างต�อเนื่อง เพื่อเป�นการช�วยสร�าง
ความมั่นใจให�แก�ชุมชนและสังคม
ความสำเร็จในรอบป�ท่ีผ�านมาแสดงให�เห็นถึงการดำเนินงานตาม
ว�สัยทัศน� เป�าหมาย นโยบาย และกลยุทธ�ที่ชัดเจนของบร�ษัทฯ  
ประกอบกับความทุ�มเทมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับ ในโอกาสท่ีผมจะพ�นวาระการดำรง
ตำแหน�งกรรมการผู�จัดการใหญ� ในวันที่ 30 มกราคม 2562 นี้ 
ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายที่ได�ให�การ
สนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอให�
ทุกท�านเช�่อมั่นในศักยภาพของคุณนพดล ป��นสุภา กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�คนใหม�ของไออาร�พีซ� ว�าจะนำไออาร�พีซ�ให�เติบโต 
และก�าวหน�าต�อไปอย�างไม�หยุดยั�ง เพื่อสร�างประโยชน�ให�ผู�ถือหุ�น 
สังคม และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มได�อย�างแน�นอน

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ ในป� 2561 ต่ำกว�าเป�าหมายที่ตั�งไว� 
สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน�ำมันดิบปรับตัวลดลงอย�างรุนแรง
ในช�วงปลายป� จากปร�มาณน�ำมันดิบท่ีมีการผลิตเพ่ิมข�น้โดยเฉพาะ
จากสหรัฐฯ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ต่ำกว�า
คาดการณ� เป�นเหตุให�เกิดการลดมูลค�าทางบัญช�ของสต�อกน�ำมัน 
(Stock Loss) ในไตรมาสท่ี 4 อย�างไรก็ตาม บร�ษัทฯ ยังสามารถ
สร�างกำไรจากโครงการลงทุนอ่ืนๆ อย�างต�อเน่ือง ทั�งจากโครงการ
เพิ่มมูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาด หร�อ UHV ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ดำเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธ�ภาพของหน�วย UHV ให�สามารถต�อยอด
และสร�างมูลค�าเพ่ิมได�อีก อาทิ โครงการขยายกำลังการผลิตน�ำมัน
เบนซ�นมากกว�า 25 ล�านลิตรต�อเดือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE/PPC) ซ�ง่สามารถเดินเคร�อ่ง
ผลิตในเช�งพาณิชย�ได�เต็มป�เป�นป�แรก ตลอดจนโครงการสำคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร�ได�แก� โครงการ Everest Forever (E4E) 
ซ�่งเป�นโครงการต�อจากโครงการ Everest เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพ
และสร�างผลกำไรส�วนเพิ่มทั่วทั�งองค�กร โครงการ IRPC 4.0 ซ�่ง
เป�นการนำระบบดิจ�ทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช� เพ่ือ
ยกระดับประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานขององค�กร ซ�่งโครงการ
เหล�านี้ส�งผลให�บร�ษัทฯ มีกำไรก�อนหักค�าเสื่อมราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ย 18,344 ล�านบาท และมีกำไรสุทธ� 7,735 ล�านบาท
ในป� 2562 นี้ จะเป�นอีกป�หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะบร�ษัทฯ 
ตั�งเป�าหมายที่จะต�องมีกำไรสูงกว�าป�ที ่ผ�านๆ มา โดยมีแผน
ยุทธศาสตร� GDP เป�นตัวขับเคล่ือน ไม�ว�าจะเป�นโครงการ Everest 
Forever, MARS, Galaxy, RD Excellence ภายใต�ยุทธศาสตร� 
Digital และโครงการ HR Excellence ภายใต�ยุทธศาสตร� People 
โดยใช� IRPC DNA เป�นพลังในการขับเคล่ือน ผมเช�อ่ม่ันว�าเราจะ
สามารถบรรลุเป�าหมายได�อย�างแน�นอน

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)

ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย ที่ได�ให�
การสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอให�
ทุกท�านเชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการผู�จัดการใหญ�คนใหม�
ว�าจะนำไออาร�พ�ซีให�เติบโต และก�าวหน�าต�อไปอย�างไม�หยุดยั้ง
เพ�่อสร�างประโยชน�ให�ผู�ถือหุ�น สังคม และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
ได�อย�างแน�นอน

“

“

ผมขอน�อมรับความไว�วางใจพร�อมมุ�งมั่นทุ�มเทในการ
ปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ทั้งในบทบาทกรรมการบร�ษัทฯ
และกรรมการผู�จัดการใหญ� อย�างเต็มประสิทธิภาพ 
ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต และดำเนินธุรกิจด�วยจร�ยธรรม 
มีความโปร�งใส เพ�่อให�มั่นใจว�าไออาร�พ�ซีสามารถสร�าง
มูลค�าเพ��มให�ธุรกิจเติบโตได�ในระยะยาว

“

“

ได�รับรางวัลบร�ษัทดีเด�นด�านนวัตกรรม (Best Innovative Company 
Awards) ของ SET Award และรางวัลองค�กรนวัตกรรมจาก
สถาบันนวัตกรรมแห�งชาติอีกด�วย

บร�ษัทฯ ยึดหลักการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม อันเป�นรากฐานสำคัญของการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี และขับเคลื่อนให�บร�ษัทฯ ก�าวสู�บร�ษัทป�โตรเคมี 
ชั �นนำของเอเช�ยอย�างมั่นคงและยั่งยืน ส�งผลให�บร�ษัทได�รับ 
รางวัลยอดเยี ่ยม SET: Best Sustainability Awards จาก 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเป�นป�ท่ีสองติดต�อกัน และยังได�รับ 
รางวัลองค�กรโปร�งใส ประจำป� 2561 (NACC Integrity Awards) 
จากสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ต
แห�งชาติ หร�อ ป.ป.ช นอกจากนี้ยังได�รับการประกาศเป�นหน่ึง 
ใน 13 องค�กรทั�งภาครัฐ เอกชน และรัฐว�สาหกิจ ที่ได�รับรางวัล 
การบร�หารสู�ความเป�นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC) 
ประจำป� 2561 นับเป�น 3 รางวัลที่บ�งช�้ถึงการเติบโตอย�างยั่งยืน 
ของบร�ษัทฯ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู�ทุกคนในองค�กร

ในโอกาสน้ี ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
รวมถึงลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน ตลอดจนพนักงานและ
ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยสนับสนุนและเช�อ่ม่ันในการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด ผมขอน�อมรับความไว�วางใจพร�อม
มุ�งมั่นทุ�มเทในการปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ทั�งในบทบาท
กรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการผู�จัดการใหญ� อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ 
ด�วยความซ�อ่สัตย� สุจร�ต และดำเนินธุรกิจด�วยจร�ยธรรม มีความ
โปร�งใส เพ่ือให�ม่ันใจว�าไออาร�พีซ�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมให�ธุรกิจ
เติบโตได�ในระยะยาว ร�วมสร�างคุณประโยชน�ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ�มอย�างสมดุล เพ่ือความย่ังยืนต�อไป

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ป�จจุบัน บร�ษัทฯ ได�กำหนดแผนการลงทุนเพ่ือขับเคล่ือนตามกลยุทธ� 
3 พลัง หร�อ “GDP” สำหรับ G: Growth พลังการเติบโตนั�น บร�ษัทฯ 
มีการลงทุนในโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ MARS เพื่อขยาย
กำลังผลิตอะโรเมติกส� โดยจะสามารถเพ่ิมกำลังการผลิตพาราไซลีน
ได�ถึง 1.3 ล�านตัน ซ�ง่คาดว�าจะสามารถดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�
ภายในป� 2566 การดำเนินโครงการ Everest Forever (E4E) 
ต�อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพและสร�างผลกำไรส�วนเพิ่มจากการ
ดำเนินธุรกิจทั่วทั�งองค�กรควบคู�ไปกับความแข็งแกร�งของสุขภาพ
องค�กร และโครงการ Galaxy เพื่อต�อยอดธุรกิจให�ครอบคลุม
ต�นน�ำถึงปลายน�ำ D: Digital พลังเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช�วยเพิ่มประสิทธ�ภาพของระบบการทำงานทั�งการผลิต
และการบร�หาร ลดค�าใช�จ�าย ลดเวลาการทำงาน อันเป�นการบร�หาร
ความเสี่ยงเพื่อให�เกิดประสิทธ�ผลสูงสุดผ�านโครงการ IRPC
4.0 และ P: People พลังคน โดยการพัฒนาบุคลากรในระดับ
มาตรฐานโลก เพื่อดึงศักยภาพของผู�บร�หารและพนักงานทุกคน
ออกมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร
นอกจากบร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน� เพื่อก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัท
ป�โตรเคมีชั�นนำของเอเช�ยภายในป� 2563 บร�ษัทฯ ยังมุ�งเน�นการ
ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือพัฒนาคุณภาพช�ว�ตและส่ิงแวดล�อม
ให�ดีข�น้และมีเป�าหมายขยายสัดส�วนการผลิตผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขัน รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม�ในระยะยาวเพ่ือนำไปสู�เป�าหมายการยกระดับความ
สามารถด�านการว�จัยพัฒนาให�เทียบเคียงกับบร�ษัทชั�นนำระดับโลก  
ในป� 2561 ผลงานนวัตกรรม “การสร�างนวัตกรรมผลิตภัณฑ�
เกรดท�อทนแรงดันจากผลิตภัณฑ�โพลิเอทิลีนความหนาแน�นสูง”
(Convert HDPE plant to Specialty pipe grade) ทำให�บร�ษัทฯ  

นพดล ป��นสุภา
กรรมการผู�จัดการใหญ�
(ดำรงตำแหน�ง 1 ก.พ. 2562 - ป�จจ�บัน)
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อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ระดับชั้นนำ (1st Quartile)

ในธุรกิจป�โตรเลียมและ
ป�โตรเคมีของเอเชีย

สมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI
Emerging Markets

Universe

STRONG

รายได�เพ��มข�้น 5%
EBITDA เพ��มข�้น 10%

BIG LONG
บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น
"บร�ษัทป�โตรเคมีชั้นนำของเอเชีย
ภายในป� 2563"2563

ROIC
14%

2553 2559 2561

Incremental Margin and
Organization Health
•  สร�างศักยภาพ

•  พัฒนากระบวนการทำงาน

•  สร�างวัฒนธรรมองค�กร

POWER GDP
Power of Growth
Power of Digital
Power of People

Margin Improvement
•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด

•  การปฏิบ�ติการที่เป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดจ�าง

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

2557

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ

108 MW
200 T/hr
312 KTA
200 KTA

307 MW
664 T/hr
412 KTA
260 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

CHP I
• Electricity
• Steam
PRP
EBSM

412 KTA 732 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PROPYLENE
(UHV)

475 KTA 775 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PP
(PPE-PPC)

Fully Integrated PP

สามารถสร�างผลประโยชน�

รวมกว�า 135  ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

INDIVIDUAL OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT

รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

•  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ�่อลดต�นทุนในการผลิต

•  ใช�ประโยชน�สินทรัพย�ป�จจ�บันให�เกิดประโยชน�สูงสุด

•  เพ��มมูลค�าการผลิตและสร�างรายได�ใหม�นอกจากธุรกิจเดิม

•  ขยายกำลังการผลิตในสายผลิตภัณฑ�ที่มีศักยภาพและ
 มีมูลค�าเพ��มจากการร�วมมือในกลุ�ม ปตท.

เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

สร�างพลังร�วมอันยิ�งใหญ�

ร�วมมุ�งสู�ความเป�นเลิศ

ร�วมสร�างนวัตกรรม

ร�วมรับผิดชอบต�อสังคม

ร�วมสร�างพลังความดี

ร�วมสร�างความเชื่อมั่น 

G
D
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อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ระดับชั้นนำ (1st Quartile)

ในธุรกิจป�โตรเลียมและ
ป�โตรเคมีของเอเชีย

สมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI
Emerging Markets

Universe

STRONG

รายได�เพ��มข�้น 5%
EBITDA เพ��มข�้น 10%

BIG LONG
บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น
"บร�ษัทป�โตรเคมีชั้นนำของเอเชีย
ภายในป� 2563"2563

ROIC
14%

2553 2559 2561

Incremental Margin and
Organization Health
•  สร�างศักยภาพ

•  พัฒนากระบวนการทำงาน

•  สร�างวัฒนธรรมองค�กร

POWER GDP
Power of Growth
Power of Digital
Power of People

Margin Improvement
•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด

•  การปฏิบ�ติการที่เป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดจ�าง

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

2557

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ

108 MW
200 T/hr
312 KTA
200 KTA

307 MW
664 T/hr
412 KTA
260 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

CHP I
• Electricity
• Steam
PRP
EBSM

412 KTA 732 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PROPYLENE
(UHV)

475 KTA 775 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PP
(PPE-PPC)

Fully Integrated PP

สามารถสร�างผลประโยชน�

รวมกว�า 135  ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

INDIVIDUAL OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT

รายงานประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

•  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ�่อลดต�นทุนในการผลิต

•  ใช�ประโยชน�สินทรัพย�ป�จจ�บันให�เกิดประโยชน�สูงสุด

•  เพ��มมูลค�าการผลิตและสร�างรายได�ใหม�นอกจากธุรกิจเดิม

•  ขยายกำลังการผลิตในสายผลิตภัณฑ�ที่มีศักยภาพและ
 มีมูลค�าเพ��มจากการร�วมมือในกลุ�ม ปตท.

เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

สร�างพลังร�วมอันยิ�งใหญ�

ร�วมมุ�งสู�ความเป�นเลิศ

ร�วมสร�างนวัตกรรม

ร�วมรับผิดชอบต�อสังคม

ร�วมสร�างพลังความดี

ร�วมสร�างความเชื่อมั่น 

G
D
P
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานสรุปผลการด�าเนินงานปี 2561

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ และควำมแขง็แกร่ง เพ่ือกำรเตบิโต
ทำงธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื เพ่ือก้ำวไปสูก่ำรเป็นบรษิทัปิโตรเคมีชัน้น�ำ 
ของเอเชยีภำยในปี 2563 และรกัษำมำตรฐำน และพัฒนำสนิค้ำ 
และบริกำรเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต

สรปุกำรด�ำเนนิงำนในด้ำนต่ำง ๆ  ทีส่�ำคัญประจ�ำปี 2561 ดังนี้ 

ภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันในโลกธุรกิจที่ทวีควำมรุนแรง 
จำกปัจจยัภำยนอก บรษิทัฯ มุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่ง 
ให้กบัธรุกจิหลัก และก�ำหนดกลยทุธ์ทีเ่น้นสร้ำงควำมยดืหยุน่
เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวได้ทันสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลง 
ในปี 2561 อัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ (GDP) ของโลก 
ขยำยตวัร้อยละ 3.5 (IMF, มกรำคม 2562) ซ่ึงเป็นผลจำกปัจจัย 
ตลำดแรงงำนในหลำยภูมิภำคทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั และควำมเชือ่ม่ัน
ผูบ้รโิภคและภำคธรุกจิปรบัตวัดีขึน้ต่อเนือ่ง แต่ยงัคงมีปัจจัย
เสี่ยงบำงประกำร ได้แก่ นโยบำยกำรเงินของกลุ่มประเทศ
พัฒนำแล้ว ควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและค่ำเงินของ
กลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีพ้ืนฐำนทำงกำรเงินอ่อนแอและ
เงินเฟ้อสูง เช่น ตุรกี อำร์เจนตินำ แอฟริกำใต้ และบรำซิล 
ประเด็นทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ทัง้สหรฐัอเมรกิำ อิหร่ำน 
และซำอุดิอำระเบยี รวมถงึมำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำของ 
สหรฐัอเมรกิำกบัประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ โดยเฉพำะประเทศจนี 
ส่งผลให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชะลอตัว

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่ำงสหรัฐอเมริกำ สหภำพ
ยุโรปและจีน มแีนวโน้มกำรเติบโตที่สูงขึ้น โดยเศรษฐกิจ 
ของสหรฐัอเมรกิำมีทศิทำงกำรเตบิโตทีดี่ขึน้จำกกำรบรโิภค 
และกำรลงทนุภำคเอกชนเป็นหลัก และมีอัตรำกำรจ้ำงงำน 
ทีเ่พ่ิมขึน้ แต่ยงัคงมีปัจจัยลบจำกประเด็นทำงกำรเมืองและ
เสถยีรภำพของรฐับำลทีมี่ควำมไม่แน่นอน จำกนโยบำยทำง
เศรษฐกจิและกำรเมืองทีมี่ต่อประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ เศรษฐกจิ
ยโุรปยงัคงขยำยตวัดีจำกกำรลงทนุภำคเอกชนทีฟ้ื่นตวัตำม
กำรส่งออก อัตรำกำรว่ำงงำนทีป่รบัตวัลดลง และนโยบำย
ทำงกำรเงินที่ยังคงผ่อนคลำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมี 
ควำมเสีย่งในสถำนกำรณ์กำรเจรจำ Brexit ทีย่งัไม่ได้ข้อสรปุ 
และปัญหำด้ำนผลผลิตทีล่ดลง ส่วนเศรษฐกจิจีนมีกำรเตบิโตดี 
แม้มีแนวโน้มชะลอตวัจำกอุปสงค์ภำยนอกและกำรควบคุม
ทำงกำรเงินทีร่ดักมุมำกขึน้ ส�ำหรบัผลกระทบจำกมำตรกำร

ทำงกำรค้ำของสหรฐัอเมรกิำนัน้ สำมำรถชดเชยได้บำงส่วน
ด้วยนโยบำยกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับำลและอุปสงค์ภำยใน
ประเทศ

ส�ำหรับประเทศไทยอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ในปี 
2561 ขยำยตัวร้อยละ 4.6 (IMF, มกรำคม 2562) เป็นผล
มำจำกภำคกำรส่งออกที่เติบโตสูง โดยเฉพำะกลุ่มสินค้ำ
เกษตร อำหำร และอิเล็กทรอนกิส์ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวั 
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์โลก 
ที่สูงขึ้น กำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวดตี่อเนื่อง กำรบริโภคภำค
เอกชน มีกำรขยำยตวัแต่ไม่มำกนกั กำรลงทนุจำกต่ำงชำติ
ในโครงกำร ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ขยำยตวัตำมมำตรกำรส่งเสรมิ 
ทีมี่ควำมชดัเจนมำกขึน้และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม
ขนส่งในพื้นที่มีแผนพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น ส่งผลให้ในช่วงครึง่ปีแรก รำคำน�ำ้มันดิบ 
มีกำรปรบัตวัสงูขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำและทรงตวัอยูใ่นระดับสงู 
เนือ่งจำกได้รบัแรงหนนุจำกข้อตกลงปรบัลดก�ำลังกำรผลิต
ของผูผ้ลิตทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปก และประเด็นทำงกำรเมือง 
ระหว่ำงสหรฐัฯ และอิหร่ำน มำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำของ
สหรฐัฯ กบัประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ โดยเฉพำะประเทศจีน และปรมิำณ 
สนิค้ำคงคลังในสหรฐัอเมรกิำเป็นปัจจยัส�ำคัญทีส่่งผลต่อกำร 
เคล่ือนไหวของรำคำเฉลีย่น�ำ้มันดิบดูไบอยูท่ี ่69 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำร์เรล ในปี 2561

สรปุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเศรษฐกจิทีส่�ำคัญประจ�ำปี 2561 ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ 

สรุปกำรด�ำเนินงำนกำรผลิตที่ส�ำคัญ ดังนี้

บรษิทัฯ มีโครงกำรซ่อมบ�ำรงุประจ�ำปี อำท ิโครงกำร Inspection 
Roadmap และ Plant Health Check เพ่ือตรวจสอบควำม
แข็งแรงของอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือวัดต่ำง ๆ 
อย่ำงต่อเนือ่งรวมทัง้มีกำรน�ำระบบ Integrated Database 
Management System มำใช้ในกำรวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ 
(Incident) ทกุประเภทและระบบตดิตำมเฝ้ำระวงัเหตกุำรณ์
ไม่ให้เกดิซ�ำ้ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มีค่ำ Plant Reliability 
อยู่ที่ร้อยละ 99.86 ซึ่งเป็นค่ำที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่
ร้อยละ 99.5

การด�าเนินงานด้านการผลติ

1. การด�าเนินงานตามแผนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ในการผลิต 
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บรษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเป็นระบบ โดย
กำรด�ำเนนิโครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรใช้พลังงำน เพ่ิม
สดัส่วนกำรใช้เชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำตเิพ่ือทดแทนน�ำ้มันเตำที่
ใช้ในกระบวนกำรผลิต น�ำซอฟท์แวร์มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร ปรบัปรงุกระบวนกำรภำยในเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพของ
กระบวนกำรผลิต รวมทั้งควบคุมและติดตำมผลอย่ำง
สม�ำ่เสมอ ท�ำให้สำมำรถควบคุมสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
ทีส่ญูเสยีจำกกระบวนกำรผลติ และลดกำรปล่อยมลภำวะสู่
บรรยำกำศได้ โดยจะเห็นได้จำกค่ำดัชนีกำรใช้พลังงำน  
(Energy Intensity Index: EII) ลดลงได้ตำมเป้ำหมำยที่ 
ร้อยละ 89 คิดเป็นพลังงำนที่ลดลง 939,206 กิกะจูล หรือ
เป็นมูลค่ำที่ประหยัดได้ประมำณ 364 ล้ำนบำท

บรษิทัฯ ก�ำหนดทศิทำงและกลยทุธ์ภำยใต้แผนยทุธศำสตร์ 
Power of GDP ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ขมุพลงัหลัก คือ พลงั 
แห่งกำรเตบิโต (Power of Growth) พลงัแห่งเทคโนโลยดิีจทิลั 
(Power of Digital) และพลังแห่งทรัพยำกรมนุษย์ (Power 
of People) ควบคู่ไปกบัควำมสมดุลในด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม 
และธรรมำภิบำลที่ดี ดังนี้

การด�าเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีส�าคัญ 
เพื่อการเตบิโตทางธุรกิจ

1. Power of GDP

สรปุกำรด�ำเนนิงำนเชงิกลยทุธ์ทีส่�ำคัญ ดังนี้• ด้านคุณภาพ บริษัทฯ น�ำเครื่องมือด้ำนคุณภำพ เช่น 
กจิกรรมกลุ่มคุณภำพ Quality Control Circle (QCC) 
และ Total Productive Maintenance and Management 
(TPM) มำประยกุต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลติของพนกังำนใน
ระดับปฏิบตักิำร และสนบัสนนุผลกำรด�ำเนนิกำรด้ำน
ควำมเชื่อม่ันของโรงงำน ด้วยกำรบูรณำกำรร่วมกับ
ระบบปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ (Operation Excellence 
Management System: OEMS) ด้ำนกำรบรหิำรห่วงโซ่ 
คุณค่ำ (Value Chain Management) เพ่ือกำรตอบสนอง 
และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่

• ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ให้
ควำมส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยในทกุกระบวนกำรเป็น 
ล�ำดับแรก (Safety First) ทัง้ควำมปลอดภัยส่วนบคุคล 
และควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต โดยด�ำเนิน
งำนด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัยในระดับสำกลภำย
ใต้ระบบ OEMS ด้ำนกำรบรหิำรกำรจดักำรด้ำนควำมม่ันคง 
ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสิง่แวดล้อม (Security, 
Safety, Health and Environment: SSHE)

• ด้านส่ิงแวดล้อม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรดูแลสิง่แวดล้อม 
โดยมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิกำรใช้พลังงำน
สะอำด และกำรน�ำหลัก  7Rs  เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
QSHE Policy เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำน
น�้ำ อำกำศ และกำกของเสีย เป็นต้น รำยละเอียดกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อมในรำยงำนประจ�ำปีหมวดคุณภำพ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม หน้ำ 
228-235

2. การบริหารจัดการพลังงาน

3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม (QSHE)
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9,367

• ด้ำนกำรบรหิำรห่วงโซ่อุปทำน (Integrated Supply 
Chain) มุ่งเน้นกำรปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรวำงแผนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงและ
สำมำรถวิเครำะห์ผลกำรผลิตได้แม่นย�ำมำกขึ้น 
โดยกำรน�ำเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกบรษิทัชัน้น�ำ เช่น Advance Optimized PIMS 
(PIMS AO), P-PIMS ORION และ Multi Blending 
Optimization (MBO) เพ่ือให้กำรวำงแผนจัดซ้ือ 
น�ำ้มันดิบได้ตำมทีก่�ำหนด ซ่ึงสำมำรถสร้ำงผลก�ำไร 
2,101 ล้ำนบำท จำกเป้ำหมำย 2,456 ล้ำนบำท

พลังแห่งการเติบโต (Power of Growth) บรษิทัฯ มีแนวทำง 
ขยำยขอบเขตกำรลงทุนเพ่ือกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำง 
ต่อเนือ่ง โดยมุ่งเน้นกำรเพ่ิมก�ำลังกำรผลติในอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมี กำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถและประสทิธภิำพกำรผลติ
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรและกำรพัฒนำธุรกิจ 
เพ่ือสร้ำงกำรเตบิโตและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำสงูด้วย
ควำมเป็นเลศิด้ำนนวตักรรมโดยมีโครงกำรส�ำคัญ 4 โครงกำร 
ได้แก่

- กำรปรบัปรงุกระบวนกำรซ่อมบ�ำรงุเพ่ือเพ่ิม
เสถียรภำพกำรผลิต (Maintenance and 
Reliability) มุ่งเน้นกำรลด Unplanned 
Shutdown และกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ให้ม่ันใจว่ำได้ด�ำเนินกำรไปตำมแผนงำน 
ที่ก�ำหนดไว้ ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 
กำรผลติมีเสถยีรภำพในระดับร้อยละ 97.5  
ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

• ด้ำนกำรผลติ (Operations Area) มุ่งเน้นกำรเพ่ิม 
ประสิทธิภำพ และเสถียรภำพกำรผลิต สำมำรถ 
สร้ำงผลก�ำไร 4,643 ล้ำนบำท จำกเป้ำหมำย 
4,736 ล้ำนบำท ประกอบด้วย

- กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่องจักร 
(Unit Operation and Energy) มุ่งเน้นกำรเพ่ิม 
ประสทิธภิำพกำรผลิต ลดกำรใช้พลังงำน หรอื 
เปล่ียนไปใช้พลังงำนชนดิอ่ืนทีมี่ต้นทนุต�ำ่กว่ำ 
กำรด�ำเนินกำรเพ่ือลดกำรสูญเสียจำก
กระบวนกำรผลิตทีเ่กดิขึน้ให้สำมำรถน�ำกลับ 
มำใช้ได้ใหม่ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินงำน 
Model Plant เพ่ือเปล่ียนทัศนคติและ
พฤตกิรรมของพนกังำน รวมถงึกำรบรหิำร
ทีมงำนให้ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

EVEREST + E4E สร้างผลก�าไรได้

ล้านบาท

97.5%
เสถียรภาพการผลิต

• ด้ำนกำรขำยและกำรตลำด (Commercial Area)  
มุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
เชงิพำณชิย์ และสร้ำงก�ำไรส่วนเพ่ิมจำกด�ำเนนิงำน 
ปกต ิพัฒนำศกัยภำพของทมีงำนให้มีควำมมุ่งม่ัน 
ทีจ่ะแสวงหำแนวทำงสร้ำงผลก�ำไร ด้วยกำรระดม 
สมองเพ่ือสร้ำงโครงกำรใหม่ สร้ำงจิตส�ำนึก 
ถงึควำมเป็นเจ้ำของ เพิ่มทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
มกีำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนและท�ำงำน
ร่วมกนัเป็นทมี เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนงำน 
ที่ก�ำหนด ในปี 2561 สำมำรถสร้ำงผลก�ำไร 
2,054 ล้ำนบำท จำกเป้ำหมำย 1,870 ล้ำนบำท

• ด้ำนกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง (Procurement Area) มุ่งเน้น 
กำรบรหิำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุและงำนบรกิำร
เชงิกลยทุธ์ รวมถงึกำรสร้ำงเสรมิปรบัปรงุสมรรถนะ 

Everest Forever (E4E) เพ่ือต่อยอดควำมส�ำเรจ็ 
จำกโครงกำร Everest ที่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพและสร้ำงผลก�ำไรส่วนเพ่ิมจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร สร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ของสุขภำพองค์กร (Organization Health) 
รักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรผลิต (Operations Area) 
ด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน (Integrated 
Supply Chain) ด้ำนกำรตลำดและกำรขำย 
(Commercial Area) ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
(Procurement Area) ด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกร
บคุคล (HR Area) และภำพรวมองค์กร (Corporate 
Area) ซ่ึงในปี 2561 สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรจำกกำร 
ด�ำเนนิงำนได้ทัง้สิน้ 9,367 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก 
ปี 2560 ร้อยละ 38 ดังนี้
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ทีมงำนจัดซ้ือให้มีทัศนคติและประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้เครื่องมือใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมอ�ำนำจกำรต่อรอง ค�ำนึงถึงจริยธรรม 
ควำมโปร่งใส และควำมเป็นธรรมในกำรด�ำเนิน
งำนอย่ำงชัดเจน สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรเพ่ิมขึ้น
อีก 31 ล้ำนบำท จำกปี 2560 ที่ 234 ล้ำนบำท 
และมีกำรน�ำเครือ่งมือใหม่ ๆ  ทีไ่ด้มำตรฐำนสำกล
มำใช้ อำทิ e-Auction, e-Catalog, e-Buyer 
เพ่ือยกระดับไปสูก่ำรเป็น Digital Procurement 
ซ่ึงช่วยท�ำให้ต้นทนุในกำรจัดซ้ือสนิค้ำและบรกิำร
ต่ำง ๆ ลดลง

• ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Area)  
มุ่งเน้นบรหิำรจัดกำรงำนทรพัยำกรบคุคลให้เกดิ 
ประสิทธิภำพสูงสุด ส่งเสริมให้พนักงำนแสดง
ศักยภำพของตนเองให้ได้มำกที่สุด สำมำรถรับ
ผิดชอบงำนได้มำกขึ้น มีกำรจัดหำ Outsource 
ทีมี่ประสทิธภิำพ ท�ำให้ในปี 2561 ได้ผลก�ำไรเพ่ิม
อีก 1 ล้ำนบำท จำกปี 2560 ที ่18 ล้ำนบำท

• ภำพรวมองค์กร (Corporate Area) มุ่งเน้นพัฒนำ 
ควำมเป็นเลิศในทกุสำยงำน (Functional Excellence) 
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำไปสู่กำรท�ำงำนร่วม
กนัเป็นทมี (Cross Functional Group Excellence) 
เช่น กำรปรบัปรงุค่ำใช้จ่ำยอุปกรณ์งำนสำรสนเทศ 
กำรลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบรหิำรและกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ เป็นต้น 
ในปี 2561 สำมำรถสร้ำงผลก�ำไร 537 ล้ำนบำท 
จำกเป้ำหมำย 275 ล้ำนบำท

โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เป็น
โครงกำรผลติพำรำไซลีนก�ำลังกำรผลติ 1.3 ล้ำน
ตันต่อปี และเบนซีน 5 แสนตันต่อปี ซึ่งเป็นกำร
เพ่ิมมูลค่ำให้กบัวตัถดิุบทีมี่อยูภ่ำยในบรษิทัฯ ใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรแข่งขัน โดยจะสำมำรถเพ่ิมสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จำกร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 
27 โดยน�ำ้หนกั ปัจจุบนัโครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำร
ออกแบบทำงวศิวกรรม และประเมินควำมคุ้มค่ำ
ในกำรลงทุน คำดกำรณ์ว่ำสำมำรถด�ำเนินกำร
ผลิตเชิงพำณิชย์ภำยในปี 2566

โครงการ Galaxy เป็นโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
กับพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อต่อยอด และสร้ำงผล
ประโยชน์ส่วนเพ่ิม ด้วยกำรลงทนุ ร่วมทนุ เพ่ือผนกึ 
ก�ำลังทำงธุรกิจ (Synergy) น�ำไปสู่กำรเติบโตใน
อนำคต

โครงการ R&D Excellence เป็นโครงกำรพัฒนำ 
ผลติภัณฑ์มูลค่ำสงู ด้วยควำมเป็นเลิศด้ำนนวตักรรม 
โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในธรุกจิหลกัทีส่�ำคัญ เช่น PP 
และ ABS และโอกำสในธรุกจิใหม่ (New S-Curve) 
เช่น Li-S, Transparent Conductive Film และ 
OLED เป็นต้น
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OPS 4.0 เป็นระบบ Smart Operation (AI) ควบคุม 
และวำงแผนระบบกำรผลิตด้วยปัญญำประดิษฐ์

ISC 4.0 เป็นระบบวเิครำะห์พฤตกิรรมกำรซ้ือของ 
ลกูค้ำและควำมพร้อมในกำรส่งมอบวตัถดิุบของ
คู่ค้ำในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนของบรษิทัฯ

CCM 4.0 เป็นระบบที่ตอบโจทย์ Customer 
Centric Digital เข้ำถึงควำมต้องกำรลูกค้ำ
และตอบสนองอย่ำงฉับไว

PRO 4.0 เป็นระบบทีช่่วยมุ่งเน้นให้เกดิ Lean 
Procurement ลดควำมซ�้ำซ้อนในกระบวนกำร
ท�ำงำนและเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรวำงแผนจัดซือ้ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำน
ต้นทุน

ERP 4.0 เป็นระบบที่มุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดกำรข้อมูลและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน IT 
ขององค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ

โครงการปลูกฝัง IRPC DNA ให้กับบุคลำกร
ทุกระดับของบริษัทฯ (Truly Embed and Live 
the IRPC DNA) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับพนักงำน และ
วัดผลกำรตอบสนองและแสดงพฤติกรรมตำม 
IRPC DNA อย่ำงต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Develop Next 
Generation of Top 30 Leaders) โดยวเิครำะห์
ควำมต้องกำรของบรษิทัฯ จัดท�ำแผนพัฒนำเพ่ือ
คัดสรรบุคลำกร รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในอนำคต

โครงการปรบัโครงสร้างองค์กร (Continue to 
Establish Lean, Fit-for-Purpose Organization) 
เพ่ือออกแบบ ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร และวำงแผน 
กำรจัดสรรก�ำลังคนในระยะยำว รวมถงึกำรน�ำระบบ 
ดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกระบวนท�ำงำน เพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรูแ้ละต่อยอดควำมส�ำเรจ็ให้กบัองค์กร
ในอนำคต

สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า

ล้านบาท ใน 20 เดือน

3,300

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล (Power of Digital) กำรน�ำ
ระบบดิจทิลัและเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมำประยกุต์ใช้เพ่ือยกระดับ 
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนขององค์กร และพัฒนำกำร
บรกิำรลกูค้ำสูค่วำมเป็นดิจิทลัทัง้ระบบ ภำยใต้ชือ่โครงกำร 
IRPC 4.0 ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกกว่ำ 3,300 
ล้ำนใน 20 เดือนประกอบด้วย

IRPC 4.0

พลงัแห่งทรพัยากรมนษุย์อันเป็นเลศิ (Power of People) 
กำรพัฒนำระบบบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ปรบัปรงุโครงสร้ำง
องค์กรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถบรหิำรงำนได้อย่ำงคล่องตวั 
รวมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของ
พนกังำน กำรคัดสรรบคุลำกรทีเ่หมำะสม สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรท�ำงำน และพัฒนำภำวะผูน้�ำ เพ่ือน�ำไปสูว่ฒันธรรมองค์กร 
ที่ดีและสอดรับกับกำรเติบโตของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 
โครงกำรหลัก ได้แก่
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• โครงกำรติดตั้งเครื่องถ่ำยเทควำมร้อนจำกตัวเร่ง
ปฏกิริยิำ (UHV Catalyst Cooler Project) มีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิต โดยใช้น�้ำมันหนักเป็น 
วัตถุดิบและช่วยลดข้อจ�ำกัดของอุณหภูมิในเครื่อง
ปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst Regenerator) 
ป ัจจุบันโครงกำรอยู ่ระหว ่ำงกำรออกแบบทำง
วศิวกรรม คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ใน ไตรมำสที ่1 ปี 2562

• โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตโพลิโพรพิลีน (Fully  
Integrated Polypropylene) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุ 
และขยำยก�ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลิโพรพิลีน 
จ�ำนวนกว่ำ 300,000 ตันต่อปี ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีก�ำลังกำรผลิตโพลิโพรพิลนีสงูถงึ 775,000 ตนัต่อปี 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และพร้อม
รองรับกำรเติบโตของตลำดในประเทศ และกลุ ่ม

- โครงกำรปรบัปรงุสำยกำรผลติโพลิโพรพิลีน (PP 
Expansion: PPE) มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำย
ก�ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 
160,00 ตันต่อปี ส่งผลให้มีก�ำลังกำรผลิตรวม
เป็น  635,000 ตนัต่อปี ปัจจบุนัโครงกำรเดินเครือ่ง
เต็มก�ำลังกำรผลิต

- โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลิ
โพรพิลนีคอมพำวด์ และโพลิโพรพิลนีเกรดพิเศษ 
(PP Compounding: PPC) มีก�ำลังกำรผลิต 
140,000 ตนัต่อปี โดยใช้เทคโนโลยกีำรผลิตขัน้ตอน 
เดียว (In-line Compound) ทีมี่ประสทิธภิำพสงู 
จำกบรษิทัผูผ้ลิตโพรพิลนีคอมพำวด์ที่มีส่วนแบ่ง 
กำรตลำดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่น และ
ผลติให้กบัค่ำยรถยนต์ชัน้น�ำ เช่น โตโยต้ำ มิตซูบชิิ 
ฮอนด้ำ และนสิสนั เป็นต้น โดยกระบวนกำรผลติ
นีจ้ะช่วยลดขัน้ตอนกำรผลติ สร้ำงควำมได้เปรยีบ 
ด้ำนต้นทนุกำรผลติทีต่�ำ่ลงกว่ำเดิม ปัจจบุนัโครงกำร 
เดินเครื่องเต็มก�ำลังกำรผลิต

2. โครงการลงทุนท่ีส�าคญัอืน่ ๆ 

นอกจำกโครงกำรตำมกลยุทธ์ GDP แล้ว บริษัทฯ 
ยังมีโครงกำรที่ส�ำคัญอ่ืนๆ ต่อยอดจำกโครงกำรเพ่ิม
มูลค่ำเพ่ือผลิตภัณฑ์สะอำด (Upstream Project for 
Hygiene and Value Added Products: UHV) 
ที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภำพน้�ำมันหนักที่ มี
มูลค่ำต่�ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง ช่วยยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับบริษัทฯ มีศักยภำพท่ีแข็งแกร่ง 
ยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ โพรพิลีน (Propylene) 
และแนฟทำหนัก (Heavy Naphtha) ซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
โพรพิลีนเป็นวัตถุดิบส�ำหรับโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิต 
โพลิโพรพิลีน (PPE) และโครงกำรผลิตโพลิโพรพิลีน
คอมพำวด์ (PPC) ส่วนผลิตภัณฑ์แนฟทำหนักเป็นวัตถุดิบ 
ส�ำหรับกำรผลิตพำรำไซลีนในโครงกำร MARS โครงกำร 
UHV ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2558 เริ่มด�ำเนินกำรผลิต
เชิงพำณิชย์ในปี 2559 และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ิมมูลค่ำต่อยอด
จำกโครงกำร UHV ดังนี้

• โครงกำร Gasoline Maximization มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมก�ำลังกำรผลิตแก๊สโซลีนจำก 95 ล้ำนลิตร 
ต่อเดือน เป็น 120 ล้ำนลติรต่อเดือน เพ่ือตอบสนองตลำด
แก๊สโซลีนภำยในประเทศ ท�ำให้บรษิทัฯ มีส่วนแบ่งกำร
ตลำดในสัดส่วนที่มำกขึ้น และมีรำยได้เพ่ิมขึ้น
ประมำณ 870 ล้ำนบำทต่อปี

• โครงกำรพัฒนำปรบัปรงุตวัเร่งปฏกิรยิำของหน่วยผลิต 
Residue Deep Catalytic Cracking (RDCC Catalyst 
Reformulation) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมปรมิำณโพรพิลนี 
(Propylene) จำกร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 20 โดย
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหำคม 2561

ประชำคมอำเซียน โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมที่มีกำร
เติบโตสูง ได้แก่ อุตสำหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
และบรรจุภัณฑ์อำหำร ประกอบด้วย 2 โครงกำรย่อย  
ดงันี้
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บรษิทัฯ มีควำมมุ่งม่ันในกำรก้ำวไปสูก่ำรเป็นบรษิทัปิโตรเคมี 
ชั้นน�ำของเอเชีย โดยผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 บริษัทฯ 
มีก�ำไรก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ ภำษี และดอกเบี้ย (EBITDA) 
18,344 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 7,735 
ล้ำนบำท สรุปกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

 การด�าเนินงานทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรรักษำฐำนลูกค้ำภำยในประเทศ 
และขยำยกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังประเทศ
กลุม่อินโดจนีทีย่งัมีควำมต้องกำรสงู โดยในปี 2561 ธรุกจิ
ปิโตรเลียมมีรำยได้จำกกำรขำย 182,953 ล้ำนบำท มี EBITDA 
5,496 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ด�ำเนนิกลยทุธ์ธรุกจิปิโตรเลยีมทีส่�ำคัญ 
ดังนี้

1. ธุรกิจปิโตรเลยีม

- กลยทุธ์ด้ำนรำคำ ด�ำเนนิกำรขำยผ่ำนช่องทำงทีก่�ำไรสงูสดุ 
โดยก�ำหนดรำคำน�้ำมันให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของตลำด ประสำนควำมร่วมมือกบับรษิทั
ในเครอื เน้นกำรปรบัรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนัได้เพ่ือรกัษำ 
ส่วนแบ่งตลำด เพ่ิมจ�ำนวนลกูค้ำและปรมิำณกำรจ�ำหน่ำย 
รวมท้ังพัฒนำเครือ่งมือในกำรวเิครำะห์รำคำซ่ึงน�ำไปสู ่
กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรขำยแบบใหม่

- กลยทุธ์ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ รกัษำมำตรฐำนคุณภำพ 
และพัฒนำคุณภำพ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

- กลยทุธ์ด้ำนกำรบรกิำร ผ่ำนกำรสัง่ซ้ือด้วยระบบทีท่นัสมัย 
ทีส่ดุเป็นรำยแรกของธรุกจิปิโตรเลยีมในภูมิภำค ด้วยกำร 
ท�ำธุรกรรมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (PDA on Mobile) 
ผ่ำนระบบ IRPC Oil On Net (IRON)

- กลยุทธ์ด้ำนรำคำ มุ่งเน้นกำรเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ำ
จำกกำรด�ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงมีระบบ
สนับสนุนกำรผลิตอย่ำงครบถ้วน รวมถึงคุณสมบัติ
และคุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และค�ำนงึถงึประโยชน์ทีลู่กค้ำได้รบั
เป็นส�ำคัญ  

- กลยุทธ์คุณภำพและควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีรำยแรก
ของประเทศ มีประสบกำรณ์ในกำรวจัิยและพัฒนำสนิค้ำ 
ร่วมกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน ท�ำให้ผลติภัณฑ์เม็ดพลำสตกิทกุประเภท ได้รบั 
กำรรับรองมำตรฐำน ISO9001 ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีศักยภำพอย่ำงสูงในกำรสร้ำงควำมม่ันใจให้ลูกค้ำ 
ในด้ำนคุณภำพสินค้ำที่ได้มำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ยังผลิตเม็ดพลำสติกหลำกหลำยประเภท 
ได้แก่ HDPE, PP,  EPS,  PS,  ABS และ SAN เป็นกำร 
เพ่ิมโอกำสทำงธรุกจิ และตอบสนองกำรใช้งำนของลกูค้ำ

- กลยทุธ์กำรส่งเสรมิกำรขำย บรษิทัฯ มีกำรจัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรขำยทั้งในและต่ำงประเทศตลอดปี ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และมีโอกำสสำนสัมพันธ์อันดี
ร่วมกับลูกค้ำเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจได้อีกด้วย

1. ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ 
บรกิำรทีมี่คุณภำพและครบวงจร ทัง้ในด้ำนระบบไฟฟ้ำ 
ระบบไอน�้ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน และสำธำรณูปกำร 
ต่ำง ๆ  เช่น ระบบน�ำ้ และระบบลม รวมถงึกำรให้บรกิำร 
ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี เพ่ือสนบัสนนุและสร้ำงควำมต่อเนือ่ง 

บรษิทัฯ มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงผลก�ำไรส่วนเพ่ิม จึงมุ่งเน้น
กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ก�ำหนดสัดส่วนกำรขำย
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 60 ภำยในปี 2563 โดยในปี 
2561 ธรุกจิปิโตรเคมีมีรำยได้จำกกำรขำย 72,739 ล้ำนบำท 

บริษัทฯ ยังมีธุรกิจที่ตอบสนองกำรด�ำเนินธุรกิจหลัก และ
สร้ำงรำยได้ให้บริษัทฯ ดังนี้

เป็นสดัส่วนรำยได้ภำยในประเทศร้อยละ 56 และรำยได้จำก
กำรส่งออกร้อยละ 44 มี EBITDA 10,728 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ 
ด�ำเนินกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้

2. ธุรกิจปิโตรเคมี

3. ธุรกิจสนับสนุนอืน่ ๆ  
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• โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม: เขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรมเชงินเิวศไออำร์พีซี อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันได้พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปกำร 
ต่ำง ๆ  โดยมุ่งเป็นศนูย์กลำงในกำรเชือ่มผลติภัณฑ์
จำกต้นน�ำ้ ทีป่ระกอบด้วยอุตสำหกรรมโรงกลัน่และ
ปิโตรเคมีครบวงจรสู่ปิโตรเคมีขั้นปลำย รองรับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู

• โครงกำรนคิมอุตสำหกรรม:  บรษิทัฯ และ บรษิทั ดับบลิว 
เอชเอ อินดัสเตรยีล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) 
(WHAID) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ โดย
บรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ WHAID ถือหุ้นร้อยละ 
60 ซ่ึงนบัเป็นกลยทุธ์ควำมร่วมมือเพ่ือเตรยีมพร้อม
รองรบักำรขยำยตวัของภำคเศรษฐกจิอุตสำหกรรม
ในโครงกำร EEC 

• กำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ และสร้ำงรำยได้เพ่ิมจำก 
กลุ่มลูกค้ำหลักในกลุ่มธุรกิจท่ำเรือสินค้ำเทกอง 
ทัว่ไป เช่น เหล็ก กะลำปำล์ม ถ่ำนหนิ แกรนติ ทรำย 
ปุ๋ย และสนิค้ำโครงสร้ำง เป็นต้น โดยมีปรมิำณสนิค้ำ 

• กำรปรับปรุงท่ำเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว 
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จำกโครงกำร UHV, 
PPE, PPC และลูกค ้ำจำกภำยนอก โดยมี 
ปริมำณสินค้ำผ่ำนท่ำเรือประมำณ 16.5 ล้ำนตัน

• ธรุกจิถงัเกบ็ผลิตภัณฑ์ (Tank Services) มีปรมิำณ 
สินค้ำผ่ำนท่อกว่ำ 760,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 
จำกปี 2560 จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรถังเก็บ 
ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ผลติภัณฑ์เอทำนอล (Ethanol) 
เมทำนอล (Methanol) และให้บริกำรถังเก็บส�ำรอง
น�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูป

ในปี 2561 บรษิทัมีรำยได้อยูท่ี ่3,227 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 18 จำกปี 2560 เนือ่งจำกปรมิำณกำรขำยทีส่งูขึน้ 
และควำมส�ำเรจ็ในกำรสร้ำงก�ำไรส่วนเพ่ิมผ่ำนโครงกำร 
Everest Forever (E4E) นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัร่วมเป็น 
พันธมิตรทำงธรุกจิกบั บรษิทั ไออำร์พีซีคลีนพำวเวอร์ 
จ�ำกดั ซึง่ช่วยสนบัสนนุระบบไฟฟ้ำปรมิำณ 54 เมกกะวตัต์ 
และไอน�้ำปริมำณ 170 ตันต่อชั่วโมง ช่วยเพ่ิมควำม
ต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิของลกูค้ำ และบรษิทัฯ ทีต่ัง้ 
อยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของลกูค้ำอุตสำหกรรม และกำรบรกิำรทำง 
ธรุกจิอ่ืน ๆ  โดยค�ำนงึถงึชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมด้วย

2. ธรุกจิท่าเรอืและถังเกบ็ผลติภณัฑ์ บรษิทัฯ พัฒนำกำร 
ให้บริกำรท่ำเทียบเรือเพ่ือขนถ่ำยสินค้ำทั้งภำยใน 
และต่ำงประเทศ และถงัเกบ็ผลติภัณฑ์อย่ำงต่อเนือ่ง 
ด้วยระบบกำรจัดกำร และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีท่นัสมัย 
มีประสทิธภิำพตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมด้วยบคุลำกร 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
ทีห่ลำกหลำยของลกูค้ำ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขดีควำมสำมำรถ 
ทำงกำรแข่งขนัของตลำดอุตสำหกรรมในประเทศไทย 
โดยในปี 2561 มีรำยได้รวมกว่ำ 876 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 21 จำกปี 2560 สัดส่วนรำยได้ในธุรกิจท่ำเรือ
คิดเป็นร้อยละ 43 และธรุกจิถงัเกบ็ผลติภัณฑ์ร้อยละ 57 
ทั้งนี้รำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  และปริมำณสินค้ำผ่ำนท่ำที่เพ่ิมขึ้น 
สรปุกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิท่ำเรอืและถงัเกบ็ผลิตภัณฑ์ 
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

3. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่ดินในจังหวัดระยอง
และจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้นประมำณ 12,000 ไร ่
โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่ดังกล่ำว ให้เป็น
โครงกำรเชิงนิเวศ ทั้งโครงกำรเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม และที่ดิน
อ่ืนๆ ทีมี่ศกัยภำพ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัทรพัย์สนิ 
รองรับกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
EEC และนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุของภำครฐัอ่ืน ๆ   
โดยในปี 2561 มีรำยได้รวม 269 ล้ำนบำท ใกล้เคียง
กบัปี 2560 ทีมี่รำยได้รวม 268 ล้ำนบำท โดยมีสดัส่วน
รำยได้ค่ำเช่ำจำกลกูค้ำรำยใหม่ และรำยได้จำกกำรให้
บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง นอกจำกนี้ยังมีก�ำไรจำกกำรขำย
ที่ดินและทรัพย์สินที่ไม่มีศักยภำพ 302 ล้ำนบำท สรุป
กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

เทกองผ่ำนท่ำประมำณ 1.5 ล้ำนตัน ซึ่งสินค้ำหลัก
อยู่ในกลุ่มธุรกิจเหล็ก คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 50
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนำที่ดินแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ พื้นที่ประมำณ 2,200 
ไร่ เพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมและพัฒนำเป็นพ้ืนที่
เชิงพำณิชยกรรมพร้อมรองรับกำรขยำยตัวของ
โครงกำรพัฒนำท่ำเรอืน�ำ้ลึกและโรงไฟฟ้ำ ตำมแผน
โครงกำรพัฒนำระเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้ (Southern 
Economic Corridor: SEC) ของรฐับำลทีจ่ะเกดิขึน้
ในระยะต่อไป นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเพิ่ม
มูลค่ำที่ดินแปลงอ่ืน ๆ ที่มีศักยภำพ เช่น ผนวก
ทีดิ่น ต�ำบลป่ำยบุใน อ�ำเภอวงัจันทร์ จงัหวดัระยอง 
เข้ำเป็นพ้ืนที่ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor of Innovation: EECi) โดยกำรบรหิำร
จัดกำรของ บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นกำร
สนบัสนนุโครงกำรตำมยทุธศำสตร์ของประเทศให้มี
ควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(R&D Excellence) เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถให้เทยีบเคียงได้
กับบริษัทชั้นน�ำระดับโลก โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รักษำ 
และขยำยส ่วนแบ่งในตลำด ส ่งเสริมต ่อยอดธุรกิจ 
ข้ำงเคียง กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลติภัณฑ์ชนดิพิเศษ กำรสร้ำง 
New S-curve และแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่เพื่อกำร
เตบิโตอย่ำงยัง่ยนืขององค์กร สรปุกำรด�ำเนนิงำนนวตักรรม
และกำรวิจัยพัฒนำที่ส�ำคัญ ดังนี้

การด�าเนินงานด้านนวตักรรมและการวิจยัพฒันา รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมอยู ่ใน
รำยงำนประจ�ำปี หมวดกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อควำม
เป็นเลิศ หน้ำ 187-191

• กำรน�ำระบบดิจิตอลมำใช้ในกำรบริหำรโครงกำร  
(Innovation Process) ท�ำให้สำมำรถตดิตำมโครงกำร
ได้อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรจัดท�ำ R&D Dashboard เกดิ
ควำมโปร่งใสในกำรบรหิำรงำน และผลิตภัณฑ์สำมำรถ
ออกสูต่ลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• กำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มุ่งเน้นกำรตัดสินใจ 
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำม
เข ้ำใจเป ้ำหมำยที่ตรงกันในเรื่ องกำรผลักดัน 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลำด แก้ปัญหำเชิงรุกร่วมกัน 
และร่วมกนัสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้องค์กร

• กำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ (New S-curve) 
ผ่ำนโปรแกรมวจัิยและพัฒนำ De novo Research 
โดยเน้นเทคโนโลยีที่น่ำสนใจ 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
Electronic Materials, Energy Storage และ Nano- 
materials ซ่ึงอยูใ่นระยะวำงแผนงำนวจิยัและแผนธรุกจิ 
และคำดว่ำจะสำมำรถเริ่มด�ำเนินงำนตำมแผนได้ในปี 
2562

• กำรสนับสนุนกำรท�ำวิ จัยใหม ่ร ่ วมกับสถำบัน 
กำรศกึษำและบรษิทัชัน้น�ำต่ำง ๆ  ซ่ึงมีควำมเชีย่วชำญ
เฉพำะทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ ด้วยกลไกนวตักรรม
แบบเปิด (Open Innovation) เช่น สถำบนัวทิยสริเิมธี 
(VISTEC) ส�ำนกังำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) Japan Advanced Institute of 
Science and Technology (JAIST), Haydale  
TechnologiesThailand เป็นต้น เพ่ือลดระยะเวลำกำร
วิจัย และควำมเสี่ยงในกำรผลิตเชิงพำณิชย์

• กำรก่อสร้ำง New IRPC Innovation Center เพือ่
รองรับบุคลำกำร และเครื่องมือทำงด ้ำนงำน 
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนำคต 
มีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2562



177รายงานสรุปผลการดำาเนินงานปี 2561

• กำรต่ออำยสุญัญำเงินกูย้มืระหว่ำงบรษิทัฯ กบั บรษิทั ปตท.
จ�ำกดั (มหำชน) ขยำยควำมร่วมมือทำงธรุกจิ เพ่ือขยำย
ระยะเวลำกำรช�ำระค่ำน�ำ้มันดิบ กบั ปตท. เป็น 60 วนั

• กำรต่ออำยสุญัญำเงินกูย้มืระหว่ำงกนั (ICBL) โดย บมจ.
ไออำร์พีซี ในฐำนะ “ผูกู้”้ วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท  และ 
บมจ. ไออำร์พีซี ในฐำนะ “ผูใ้ห้กู”้ วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท 

• กำรจัดประชุมกับนักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
ผูจั้ดกำรกองทนุทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
เพ่ือให้ข้อมูล ทิศทำง และนโยบำยกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

• กำรร่วมเสวนำในงำน “Money Talk @ SET” ในหวัข้อ 
“เจำะลึกหุ้นเด่น” ร่วมกับผู้บริหำรองค์กรธุรกิจชั้นน�ำ
ของประเทศไทย เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้กบันกัลงทุน 
ณ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บรษิทัฯ ร่วมกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. จดัแสดงบธูเกีย่วกบั 
กำรด�ำเนนิธรุกจิด้ำนพลงังำน และปิโตรเคมีอย่ำงครบ
วงจรในงำน “มหกรรมกำรลงทนุครบวงจรแห่งปี SET 
in the City 2018” ภำยใต้แนวคิด “สร้ำงอนำคตกำร
ลงทุน ให้เหนือกว่ำที่เคย”

• กำรร่วมเสวนำในโครงกำร Young Financial Star 
Competition (YFS) 2018 สำย SET Corporate 
Finance Star ในหัวข้อ “แหล่งข้อมูลส�ำคัญเพ่ือ
ท�ำควำมรูจั้กบรษิทั” เพ่ือให้ควำมรูก้บัเยำวชนกลุม่คน
รุ่นใหม่ส�ำหรับเตรียมพร้อมกำรก้ำวสู่เส้นทำงวิชำชีพ
ในบริษัทจดทะเบียน  ซึ่งจัดขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

• กำรจัดสัมมนำ Knowledge Sharing (KM) ภำยใต้
หัวข้อ “Who Gains, Who Pains From IMO 2020” 
ให้กับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน 
เพ่ือใช้ประกอบบทวเิครำะห์ผลประกอบกำร และปัจจัย
พื้นฐำนของบริษัทฯ ที่ส่งผลสะท้อนต่อรำคำหุ้น

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยมุ่งสู่กำรเป็นบริษัทดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนจึงสนับสนุนโครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วยกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเครือข่ำย ให้ควำม
ส�ำคัญด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภัยขัน้สงู และส่งเสรมิกำร
ใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิโครงกำร IRPC Data Governance บรหิำร 
จัดกำรและจัดเกบ็ข้อมูลทีมี่ปรมิำณมำก มีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว และหลำกหลำยรูปแบบ (Big Data) เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์ ตดัสนิใจ และก�ำหนดทศิทำงกำร
ด�ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนำกำร
ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบโดยใช้ระบบ Governance 
Risk and Compliance (GRC) เพ่ือควบคุมกำรปฏบิตังิำน
ตำมนโยบำย และระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถติดตำม 
แก้ไขรำยกำรได้อย่ำงต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Continuous 
Control Monitoring System) เป็นกำรป้องกันเชิงรุก 
ให้เกดิควำมม่ันใจว่ำกำรควบคุมภำยในมีประสทิธภิำพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด

บรษิทัฯ มีเป้ำหมำยในกำรบรหิำรกำรเงินอย่ำงมีประสทิธภิำพ 
โดยกำรจัดหำเงินทุนที่รองรับกำรด�ำเนินงำนและโครงกำร
ลงทนุ ด้วยต้นทนุทำงกำรเงินทีเ่หมำะสม รวมทัง้กำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน และกำรให้ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์ 
นักลงทุน สถำบันกำรเงินอย่ำงเพียงพอและสม�่ำเสมอ

สรุปกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. บรษิทั ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ประกำศคงอันดับ 
เครดิต ทีอั่นดับ ‘A-(tha)’ และแนวโน้มเครดิตมีเสถยีรภำพ 
(Stable Outlook)

2. สแตนดำร์ดแอนด์พัวร์ส (Standard & Poor’s) ประกำศ
คงอันดับเครดิต ทีอั่นดับ ‘BB+’ และปรบัอันดับแนวโน้มเครดิต 
อยูใ่นเชงิบวก (Positive Outlook) จำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีดี่ขึน้ 

5. กำรจัดกิจกรรมส�ำหรบันกัลงทนุและนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์ 
ดังนี้

การด�าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด�าเนินงานทางการเงิน 

3. มูดีส์อินเวสเตอส์เซอร์วสิ (Moody’s Investors Service) 
ประกำศคงอันดับเครดิต ที่อันดับ ‘Ba1’ และปรับอันดับ
แนวโน้มเครดิตอยใูนเชงิบวก (Positive Outlook) จำกผลกำร 
ด�ำเนินงำนที่ดีขึ้น

4. กำรจัดหำวงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บรษิทัฯ มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกฎหมำย โดยยดึม่ัน 
ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
สรุปกำรด�ำเนินงำนกฎหมำยที่ส�ำคัญในปี 2561 ดังนี้

1. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ 
ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ อำทิ โครงกำรร่วมทุนจัดตั้ง 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ�ำกัด 
ร่วมกบั บรษิทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรยีล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ำกดั (มหำชน) เพ่ือพัฒนำนคิมอุตสำหกรรม ดับบลวิเอชเอ 
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง และในต่ำงประเทศ อำทิ 
โครงกำร Maximum Aromatics (MARS) และโครงกำรลงทนุ 
ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือพำณิชยกรรมออนไลน์ (IPLUS) 
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำย 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. กำรได้รับหนังสืออนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ เป็นท่ำเรือ
เอกชนรำยแรกที่ได้รับอนุญำตในกำรก�ำจัดของเสียจำก 
เรอืต่ำง ๆ  ทีม่ำเทยีบท่ำเรอืไออำร์พีซี ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่ำง 

การด�าเนินงานด้านกฎหมาย 

• โครงกำรกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศผ่ำนระบบ Interledger 
บนเทคโนโลย ีBlockchain ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบั 
ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกดั (มหำชน) ในกำรทดสอบ
ระบบกำรโอนเงินสกลุเหรยีญสหรฐัฯ ระหว่ำงประเทศ
ผ่ำนระบบ Interledger บนเทคโนโลยี Blockchain 
กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ แบบ Real-Time ผ่ำน 
ระบบ Blockchain’s Interledger ของธนำคำร 
กรุงศรีอยุธยำ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจำกลูกค้ำทันที
โดยไม่ต้อง corresponding banks และ clearing 
house ที่ New York ตำมกระบวนกำรที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบันซ่ึงใช้เวลำประมำณ 3 – 5 วันกว่ำบริษัทฯ  
จะได้รับเงิน เนือ่งจำกควำมแตกต่ำงของ Time Zone 
ระหว่ำงประเทศธนำคำรต้นทำงและธนำคำรปลำยทำง 
รวมถงึวันหยุดของธนำคำร โครงกำรนี้เป็นหนึ่งในสี่
โครงกำรใน Regulatory sandbox ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และได้มีกำรทดสอบรำยกำรโอนเงิน
รำยกำรแรกส�ำเร็จเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560

• โครงกำรระบบจัดกำรสญัญำประเภทหนงัสอืค�ำ้ประกนั
ธนำคำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์บนเทคโนโลยี 
บล็อกเชน (Electronic Letter of Guarantee on 
Blockchainหรอื e-LG ) ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้พัฒนำ
ระบบจดักำรสญัญำประเภทหนงัสอืค�ำ้ประกนัธนำคำร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Electronic Letter of Guarantee on Blockchain 
หรอื e-LG ) โดยได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีนี้กับธนำคำรขนำดใหญ่ตำมนโยบำยของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ปัจจุบันธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้อนุญำตให้น�ำระบบดังกล่ำวมำใช้งำน
ได ้แล ้ว หนังสือค�้ ำประกันธนำคำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ มีผล
ผูกพันทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับหนังสือค�้ำประกัน
ธนำคำรในรปูแบบเดิมทีเ่ป็นกระดำษ  สำมำรถย่นระยะ 
เวลำกำรท�ำงำนให้รวดเร็วขึ้น จำกที่ต้องใช้เวลำเฉลี่ย

• กำรน�ำเทคโนโลยี Blockchain มำใช้ในงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ในโครงกำร B.VER ระบบกำรตรวจ
สอบเอกสำรทำงกำรศึกษำผ่ำน Blockchain ในปี 
2562 บรษิทัฯ จะน�ำระบบกำรตรวจสอบเอกสำรทำงกำร 
ศึกษำ หรือ B.VER (Blockchain Solution for 
Academic Document Verification) มำใช้ในกำร 
คัดเลือกผู้สมัครเข้ำท�ำงำนกับบริษัทฯ B.VER เป็น 
แพลตฟอร์มดิจิทัลแรกของประเทศไทยส�ำหรับกำร
ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำหรือ Transcript ผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยป้องกัน
ปัญหำกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำแพลตฟอร์มนี้ 
พัฒนำขึ้นโดยบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซ่ึงเป็น 
ผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรเงินในเครือธนำคำร
ไทยพำณิชย์ และได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม (ดีอี) และมหำวทิยำลยั
ชั้นน�ำของประเทศ แพลตฟอร์ม B.VER นี้จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งมหำวิทยำลัย ผู้สมัครงำน และบรษิทัฯ และตัง้แต่
เดือนมกรำคม 2562 เป็นต้นไป มหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
จะทยอยน�ำ Transcript ของปีกำรศึกษำ 2560 ไว้บน
แพลตฟอร์มเพื่อเตรียมพร้อมในกำรให้บริกำร

6. กำรน�ำเทคโนโลย ีBlockchain ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีำงกำรเงิน 
(Fintech) ที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องหลำยโครงกำร ตำมแผนกลยุทธ์ 
IRPC 4.0 ดังนี้

• กำรร่วมบรรยำยในหลักสูตร Certificate in Investor 
Relations 2018 ในหัวข้อ “IR Presentation Skills 
Workshop” เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอข้อมูลอย่ำงมีประสทิธภิำพ ซ่ึงเป็นหลักสตูร 
ทีจ่ดัขึน้โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Thai Listed 
Companies Association — TLCA) ชมรมนกัลงทนุ 
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) และสมำคมซีเอฟเอ 
ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand)

สองสัปดำห์ลดลงเหลือเพียงระดับนำที ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมให้ 
ดีขึ้น บริษัทฯ ได้รับหนังสือค�้ำประกันฉบับแรกผ่ำน
ระบบ Blockchain เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 
โดยคำดว่ำในปี 2562 จะมีธนำคำรเข้ำร่วมโครงกำร
นี้รวมทั้งสิ้น 21 ธนำคำร
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กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทฯ ในปี 2561 
ประกอบด้วย 3 โครงกำรหลัก ได้แก่

1. กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรท�ำงำน (Culture 
Transformation) ตลอดปี 2561 พนักงำนในองค์กรมีส่วน
ร่วมที่ส�ำคัญในกำรปฏิบัติงำนด้วยวัฒนธรรมกำรท�ำงำน
ร่วมกนัผ่ำน IRPC DNA ซ่ึงเป็นพฤตกิรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิ
ควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัทำงธรุกจิ เช่น กำรเปล่ียนกรอบ 
แนวคิดให้ตระหนักถึงควำมเป็นเจ้ำขององค์กรร่วมกัน 
(Ownership Mindset) เป็นต้น กำรปลูกฝังค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมกำรท�ำงำนได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไป
กับกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนจึงเกิดประสิทธิผลที่ดี

การด�าเนินงานบริหารทรพัยากรบุคคล

2. กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนและผู้บริหำร (Capability 
Building) ได้มีกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่และภำรกิจ รวม
ไปถึงสมรรถนะผู้น�ำที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจส�ำหรับ
พนักงำนทุกระดับ บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถำบัน
พัฒนำสมรรถนะผู้น�ำชั้นน�ำหลำยสถำบัน ในกำรจัดท�ำ
หลกัสตูรพัฒนำบคุลำกรอย่ำงเป็นระบบ อีกทัง้จัดให้มีระบบ
บรหิำรหลักสตูรกำรเรยีนรู ้(Learning Management System) 
ทีเ่ชือ่มกำรพัฒนำสมรรถนะบคุลำกรกบัเนือ้หำหลักสตูรกำร
พัฒนำตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบ 10:20:70  คือ เรียนรู้ 
ให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ และลงมือท�ำพร้อม ๆ  กบักำรเปิดโอกำส 
ให้พนักงำนมีโอกำสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 
ร่วมกบับรษิทัฝึกอบรม SkillLane เป็นต้น กำรพัฒนำดังกล่ำว 
เป็นรำกฐำนให้บรษิทัฯ ได้มีกำรเตรยีมควำมพร้อมเพ่ือกำร
หมุนเวยีนพนกังำน ช่วยเพ่ิมทกัษะ และพัฒนำทกัษะทีจ่�ำเป็น 
ส�ำหรับพนักงำนในอนำคต (Upskill & Reskill) อันจะท�ำให้ 
บรษิทัฯ มีพนกังำนทีมี่ควำมพร้อมและสำมำรถปฏบิตังิำน 
ได้อย่ำงเตม็ทีต่ลอดเวลำ ยิง่ไปกว่ำนัน้ บรษิทัฯ ได้จดัท�ำแผน 
สบืทอด (Succession Planning) ควบคู่กบักำรพัฒนำและ 
คัดสรรบคุลำกรทีมี่ศกัยภำพ (Talents) จำกภำยในและภำยนอก 
เพ่ือให้ได้มำซึง่ทมีผูบ้รหิำรทีมี่ควำมพร้อมในกำรขบัเคล่ือน
องค์กรในโลกยุคใหม่ต่อไป

3. กำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรและวธิกีำรท�ำงำน (Lean and 
Agile Organization) บรษิทัฯ ได้มีกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ 
ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก�ำลงั โดยส่งเสรมิให้มีกำร
ท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน กำรลดล�ำดับชั้น ขั้นตอน
กำรบังคบับัญชำ กำรน�ำระบบดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกำรท�ำงำน 
เป็นต้น กำรวำงยทุธศำสตร์ดังกล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิม
ผลผลิต (Productivity) จำกก�ำลังคนในปัจจุบัน และกำร
เกษียณอำยุพนักงำนในอนำคต ควบคู่ไปกับควำมท้ำทำย
จำกกำรลดลงของอุปทำนในตลำดแรงงำนในอนำคตด้วย

เร่งด�ำเนินกำรตำมแผนงำน ซ่ึงจะท�ำให้บริษัทฯ มีรำยได้
เพิ่มจำกกำรให้บริกำรประมำณปีละกว่ำ 100 ล้ำนบำท

3. กำรด�ำเนนิกำรด้ำนใบอนญุำตประกอบกจิกำรทีเ่กีย่วข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนโดยไม่เกิด
ปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ 
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4. ด้ำนกำรศึกษำ โครงกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรทุน 
กำรศกึษำเพ่ือชุมชน โครงกำร IRPC Cubic Academy 
โรงเรียนผู้สูงอำยุอ�ำเภอเมืองระยอง และศูนย์กำรเรียนรู้
เครือข่ำยชุมชน 

5. ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม โครงกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ 
โครงกำรทอดกฐนิสำมัคคีประจ�ำปี โครงกำรถวำยเทยีนพรรษำ 
และโครงกำรสนับสนุนหนังใหญ่วัดบ้ำนดอน

6. ด้ำนชุมชนสัมพันธ์ โครงกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำร
เปิดบ้ำนสำนสมัพันธ์ (Open House) ซ่ึงเป็นโครงกำรทีจ่ดั
ประจ�ำทุกปี เพ่ือเปิดโอกำสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึง 
กำรด�ำเนนิธรุกจิ และกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ

บริษัทฯ มุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่กับกำรให้ควำม
ส�ำคัญด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน (CSR) รวม
ท้ังปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตอำสำ และจิตส�ำนกึในกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิบนพ้ืนฐำนของควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส และเอ้ือประโยชน์ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตและควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมเสมอมำ

และเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงแท้จริงและเป็นรูปธรรม ในปี 
2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ 
ใช้งบประมำณร้อยละ 3 ของก�ำไรสทุธเิฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี 
เพ่ือด�ำเนนิโครงกำรเพ่ือสงัคมทกุปี แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ 
คือ โครงกำรเพ่ือกำรศึกษำ โครงกำรเพ่ือชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม และโครงกำรเพ่ือประโยชน์ของประเทศโดยรวม

สรุปกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�ำคัญ 
ในปี 2561 ดังนี้

1. ด้ำนส่งเสริมสภำพแวดล้อม โครงกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ 
โครงกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมรอบเขตประกอบกำรฯ และ
โครงกำรรณรงค์ส่งเสรมิกำรใช้พลำสตกิอย่ำงมีควำมรบัผดิชอบ 
(Plastic Rights) 

2. ด้ำนสขุอนำมัยและคุณภำพชวีติ โครงกำรทีส่�ำคัญ ได้แก่ 
โครงกำรขำเทยีมพระรำชทำน โครงกำรคลินกิปันน�ำ้ใจ โครงกำร 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภำพชุมชน (Mobile Clinic) 
โครงกำรตรวจสุขภำพเฝ้ำระวังโรคของประชำชน กองทุน
ส่งเสรมิสขุภำพชมุชนรอบเขตประกอบกำร โครงกำรน�ำ้ด่ืม
เพื่อชุมชน 

3. ด้ำนกำรพัฒนำสังคม โครงกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำร
ล�ำไทรโยงโมเดล โครงกำรส่งเสริมธุรกิจชุมชน โครงกำร
หัวใจอำสำพัฒนำชุมชน และโครงกำรพัฒนำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณประโยชน์ 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม 
โดยมีกลยุทธ ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช ้ทรัพยำกร 
ธรรมชำตอิย่ำงมีประสทิธภิำพ กำรป้องกนักำรเกดิผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อม กำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด กำรน�ำหลัก 3 
Rs ในกำรบรหิำรจดักำรทำงด้ำนน�ำ้ อำกำศ และกำกของเสยี

สรุปกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในปี 2561 ที่ส�ำคัญ 
ได้แก่ กำรจัดท�ำท�ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำย
มลพิษ กำรบรหิำรจัดกำรเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
กำรบริหำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ในเขต 
ประกอบกำรฯ กำรบริหำรจัดกำรควบคุมและเฝ้ำระวัง
คุณภำพอำกำศ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเชงินเิวศ กำรบรหิำร 
จัดกำรกำกของเสีย และกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดกำรฝังกลบ
ขยะอุตสำหกรรม 

รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในรำยงำน
ประจ�ำปีหมวดกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม หน้ำ 228-235

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรปรบัปรงุพัฒนำกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ 
อย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอ ตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรปุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ทีส่�ำคัญ ดังนี้
1. กำรประเมินกรรมกำรบรษิทัฯ โดยบคุคลภำยนอก (Independent 
Assessment) ในปี 2561 ด�ำเนนิกำรโดยบรษิทัเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัช ีจ�ำกดั (KPMG) ซ่ึงจะแล้วเสรจ็ในไตรมำส  1 

รำยละเอียดกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสงัคมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี
หมวดกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม หน้ำ 
210-227 

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ มอบเครื่องก�าจัดขวดพลาสติกให้โรงเรียนวัดปลวกเกต 
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โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย” เพื่อส่งเสริม และผลักดัน
ให้ภำคเอกชนด�ำเนนิธรุกจิโดยยดึพันธะสญัญำ UNGC 4 ด้ำน 
(แรงงำน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และกำรตอ่ตำ้นทจุรติ
คอร์รปัชนั) ซึง่สมำคมได้แถลงข่ำวเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561

รำยละเอียดกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ อยูใ่น 
รำยงำนประจ�ำปีหมวดรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
หน้ำ 107-131

บริษัทฯ มุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับคณะ
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ถงึควำมส�ำคัญของกำรน�ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้
องค์กรไปปฏบิตั ิโดยกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธผิล เพ่ือให้องค์กรสำมำรถ
รบัมือกบัควำมไม่แน่นอนทัง้จำกปัจจัยภำยนอกและภำยใน 
ลดโอกำสผลกระทบในเชงิลบทีเ่กดิจำกควำมเสีย่ง แสวงหำ
โอกำสและกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ในปี 2561 
บรษิทัฯ ได้ปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งให้มี 
ควำมครอบคลุม และเพ่ิมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
มำกขึน้ ปัจจุบนับรษิทัฯ มีคณะกรรมกำรรบัผดิชอบงำนด้ำน
บริหำรควำมเสี่ยง 3 คณะ ได้แก่

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ปี 2562 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกรรมกำร 
บรษิทัฯ ทกุ 3 ปี  โดยบรษิทัฯ มีกำรประเมินครัง้แรกในปี 2558

2. ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 อนมัุตแิก้ไขเพ่ิมเตมิ 
ข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำต ิที ่21/ 2560 ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เสนอ

3. กำรปรับปรุงคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้
สอดคล้องกบัข้อบงัคับบรษิทัฯ หลักกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ 
ส�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีก่�ำหนดโดยตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ASEAN CG Scorecard กำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั 
และข้อก�ำหนดอันเป็นสำกลอื่น ๆ ที่น�ำมำปรับใช้กับบริษัท 
เช่น UN Global Compact โดยเฉพำะกำรด�ำเนนิธรุกจิโดย
เคำรพสทิธมินษุยชนในมิตสิ�ำคัญทีเ่กีย่วข้อง 

4. กำรเสรมิสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ต่ำง ๆ  ทีมี่กำรปรบัปรงุหรอืออกมำบงัคับใหม่ โดยผูบ้รหิำร
และพนกังำนเข้ำรบักำรอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก และมีกำร 
จัดหลักสตูรอบรมภำยในองค์กร อำท ิกฎหมำยสำกลเกีย่วกบั 
ควำมผดิจำกกำรทุม่ตลำด (Anti-Dumping) มำตรำ 123/ 5 
แห่งพระรำชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น

5. กำรจัดท�ำรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในรปูแบบ 
ออนไลน์ (E-Ethic) โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ออกประกำศ 
“มำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์” เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และเป็นกำรตอกย�้ำให้มีกำรถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด  

6. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม “วันต่อต้ำนคอร์รัปชัน” รวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในบริษัทฯ 
และกลุ่มปตท. ต่อเนื่องทั้งปี

7. กำรเข้ำร่วมเป็นคณะผูก่้อตัง้เครอืข่ำยโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) 
15 บริษัท โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมำคมเครือข่ำย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการฝึกซ้อมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

บริษัทฯ อยู่ใน Top Qualtile ของ ASEAN CG Scorecard
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บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operations Risk) 

บรษิทัฯ มีแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสีย่ง ดังนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk)

• ตดิตำมและวเิครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำอย่ำงใกล้ชดิ 
รวมถึงมีกำรคำดกำรณ์รำคำที่อำจจะเปล่ียนแปลงใน
อนำคต และรำยงำนต่อผู้บริหำรให้ทรำบเป็นประจ�ำ
ทกุสปัดำห์ เพ่ือให้ผูบ้รหิำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือได้อย่ำงทันท่วงที 

• ด�ำเนินกำรจัดหำน�้ำมันดิบชนิดใหม่ ๆ  เข้ำมำใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นในกำร
เลือกใช้น�ำ้มันดิบทีห่ลำกหลำยด้วยต้นทนุทีถ่กูลง โดย
บริษัทฯ ใช้เครื่องมือกำรค�ำนวณเชิงเส้น (Linear 

สรปุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่�ำคัญ
ประจ�ำปี 2561 ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ท�ำหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำยก�ำกบัดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององค์กร 
เพ่ือให้ควำมเสีย่งอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ รวมถงึสร้ำงควำม
เชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
(Risk Management and Internal Control Committee) 
โดยมีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประธำนและผูบ้รหิำรระดับสงู 
เป็นคณะกรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนห่วงโซ่อปุทำนและ
ด้ำนกำรเงิน (Hedging Committee) มีกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 
เป็นประธำน ท�ำหน้ำที่ติดตำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตลำด 
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำและปริมำณของน�้ำมันดิบ 
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รำคำค่ำขนส่ง 
และกำรจัดท�ำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน

Programming: LP) ในกำรเลือกใช้น�ำ้มันดิบทีเ่หมำะสม 
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

• ลดต้นทนุกำรผลติ โดยกำรบรหิำรจัดกำรกำรใช้พลังงำน 
และเชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น กำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรถ่ำยเทและกกัเกบ็ควำมร้อนในเตำเผำ 
อุตสำหกรรม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรก๊ำซ 
เชือ้เพลิงเหลอืใช้ ซ่ึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยมูลค่ำหลำยร้อย
ล้ำนบำทต่อปี

• บริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเกิด Stock Gain หรือ 
Stock Loss    

• ท�ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์โดยมีกำรก�ำหนด 
เป้ำหมำยของรำคำ ปริมำณ และระยะเวลำในกำร 
ด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและสอดคล้อง 
กับแผนธุรกิจ 

• ประเมินและสอบทำนกระบวนกำรจัดซ้ือน�ำ้มันดิบและ
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
โดยมีกำรจดัท�ำแบบประเมินกำรควบคุม (Risk Control 
Matrix: RCM)

• ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิวฒันธรรมด้ำนควำมปลอดภัยโดย
ก�ำหนดเป็นนโยบำย และด�ำเนินกำรภำยใต้แผน
กลยทุธ์กำรปฏบิตักิำรทีเ่ป็นเลิศ เช่น ระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO45001 น�ำ
กระบวนกำรด้ำนควำมปลอดภัยมำใช้ในกำรออกแบบ
และปฏิบัติงำน (Process Safety Management), 
น�ำระบบจัดกำรอุบัติกำรณ์ (Incident Management 
System: idMS) มำใช้จัดท�ำฐำนข้อมูลและวิเครำะห์
หำสำเหตุที่แท้จริงของกำรเกิดอุบัติกำรณ์ต่ำง ๆ ให้
ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย
ให้กบัพนกังำนทกุระดับ ผูร้บัเหมำและผูร้บัจ้ำง, ด�ำเนนิ 
โครงกำรพัฒนำ Outsource Safety Man โครงกำร 
Goal Zero 365 days เพื่อรณรงค์กำรลดอุบัติเหตุ 
เป็นต้น

• จัดวำงระบบจัดกำรเสถียรภำพกำรผลิตให้มีควำมต่อ
เนือ่ง และมีประสทิธภิำพ เพ่ือให้กำรผลิตเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น ไม่เกิดกำรหยุดกำรผลิตโดยไม่ได้วำงแผน 
ล่วงหน้ำ (Zero Unplanned Shutdown) นอกจำกนีมี้กำร 
ตรวจสอบสภำพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงำน 
อย่ำงทั่วถึงในจุดเสี่ยงต่ำงๆ (Plant Health Check) 



183รายงานสรุปผลการดำาเนินงานปี 2561

6

Operational Excellence Management

IRPC’s  Operational Excellence Management System (IRPC OEMS) is a commitment to 
the  way of operating in all IRPC businesses across value chain. Wherever, we operate, 
we comply with the elements of our management system

System (OEMS)

Figure OEMS: IRPC OEMS

• มุ่งเน้นกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อมทัว่ทัง้องค์กร
อย่ำงบูรณำกำรภำยใต้กรอบด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ  อำท ิระบบ 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบกำรจัดกำร
พลงังำน ISO 50001 และกำรปฏบิตัติำมและตดิตำม 
กำรเปลีย่นแปลงข้อกฎหมำย ข้อก�ำหนด และมำตรฐำน 
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

• สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสมัพันธ์อันดีเพ่ือมุ่งสูก่ำรได้รบั 
ควำมเชือ่ม่ันและไว้วำงใจจำกชมุชนรอบเขตประกอบกำรฯ 
รวมถงึกำรรกัษำภำพลักษณ์ทีดี่ต่อสำธำรณะ บรษิทัฯ 
ได้ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรจัดกำร เช่น กำรก�ำหนด 
แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกกระบวนกำร
ทำงธรุกจิ (CSR in Process) จัดท�ำรำยงำนกำรศกึษำ
ผลกระทบทำงสังคม (Social Impact Assessment: 
SIA) และกำรประเมินผลตอบแทนทำงสังคม (Social 
Return on Investment: SROI) ในโครงกำรล�ำไทรโยง 
เป็นต้น

• น�ำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ (Operational 
Excellence Management System: OEMS) มำใช้
อย่ำงเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ  ยงัคงไว้ซ่ึงประสทิธภิำพและประสทิธผิล
อยู่เสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ

ภำยนอกจำกกลุม่ ปตท. เข้ำมำตรวจประเมินระบบ OEMS 
เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป

• น�ำมำตรฐำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) มำใช้ 
โดยมีกำรจัดท�ำแผนควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ (Business 
Continuity Plan: BCP) รองรบัสถำนกำรณ์วกิฤตและ
ฉุกเฉินต่ำง ๆ  รวมถึงด�ำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนท่ี
ก�ำหนดไว้  และน�ำมำตรฐำนสำกล ISO 22301 Business 
Continuity Management System มำใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรเตรยีมควำมพร้อมเพ่ือรองรบัวกิฤตกำรณ์ต่ำง ๆ

• มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ เพ่ือรองรับควำม 
ต้องกำรใช ้น�้ ำ  ที่ มี แนวโน ้ม เ พ่ิมขึ้ นจำกภำค
อุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม  ชุมชนเมืองที่ขยำย
ตัว รวมถึงภำคกำรท่องเทีย่ว ท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งใน
กำรใช้ทรพัยำกรน�ำ้ โดย บริษัทฯ จึงใช้มำตรกำร 3R 
คือ ลดกำรใช้น�้ำ (Reduce) น�ำน�้ำกลับมำใช้ซ�้ำ (Re-
use) และกำรน�ำน�้ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 
นอกจำกนี้ยังได้สร้ำงบ่อน�้ำส�ำรองปริมำณ 5 ล้ำน
ลกูบำศก์เมตร เพ่ือส�ำรองน�ำ้ใช้ในกระบวนกำรผลติใน
ช่วงที่น�้ำจำกแหล่งธรรมชำติขำดแคลน
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• ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน 
(Foreign Currency Exchange Risk) จำกกำรเปล่ียนแปลง 
ของค่ำเงินบำทต่อเงินสกลุเหรยีญสหรฐัฯ มีผลกระทบ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในระดับหนึ่งต่อรำยได้และ
รำยจ่ำยของบริษัทฯ  เนื่องจำกรำยได้จำกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และต้นทนุวตัถดิุบ ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นน�ำ้มันดิบนัน้ บรษิทัฯ ได้รบัและจ่ำยช�ำระเป็นเงินบำท 
แต่ยังคงอ้ำงอิงรำคำตลำดโลกซ่ึงก�ำหนดรำคำเป็น
สกลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ (USD linked) รวมทัง้เงินกูเ้พ่ือ
โครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ดังนั้นเพ่ือลดผลกระทบจำก
ควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำว บริษัทฯ 
ได้จัดโครงสร้ำงของเงินกู้/ หุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินต่ำง
ประเทศให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรำยได้ทีอ้่ำงอิงเงินสกุล
ต่ำงประเทศ (Natural Hedge) โดยกำรบริหำรหนี้สิน
สกลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ ให้มีสดัส่วนทีเ่หมำะสมกบัรำย
ได้ที่อิงกับสกุลเงินต่ำงประเทศ

• ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำเงินทุน (Funding Risk) 
บรษิทัฯ มีแผนกำรใช้เงินทนุเพ่ือขยำยธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่ง 
และมีภำระจ่ำยช�ำระคืนเงินกูแ้ละหุน้กูท้ีค่รบก�ำหนดช�ำระ 
จึงมีควำมจ�ำเป็นในกำรจัดหำเงินทนุให้เพียงพอ ทันตำม
ก�ำหนดเวลำ ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
ปัจจุบันมีวงเงินจำกสถำบันกำรเงินที่ใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวยีนจ�ำนวน 25,000 ล้ำนบำท รวมทัง้วงเงินตำม
สญัญำเงินกูย้มืเงินระหว่ำงบรษิทัฯ กบั บมจ. ปตท. โดย
เป็นวงเงินกู ้จ�ำนวน 10,000 ล้ำนบำท และวงเงิน 
ให้กู้จ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท เพื่อบริหำรจัดกำรสภำพ
คล่องทำงกำรเงินภำยในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสทิธภิำพ

• จัดเตรียมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนกำรเงิน ด้ำนพ้ืนทีก่่อสร้ำงและกำรจัดเตรยีมระบบ
สำธำรณูปโภค เพื่อสนับสนุนและผลักดันโครงกำรให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จัดท�ำระบบและกระบวนกำรตดิตำมควำมคืบหน้ำในกำร 
ด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงรวดเรว็ ท�ำให้ม่ันใจว่ำกำรด�ำเนนิโครงกำรสำมำรถ 
บรรลุเป้ำหมำยในทุกมิติ ได้แก่ ระยะเวลำกำรด�ำเนิน
โครงกำร กำรบรหิำรงบประมำณ คุณภำพของโครงกำร 
ควำมปลอดภัย และควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครฐั 
และชุมชน

• จัดเตรยีมแผนกำรตลำดและกำรขำยรองรบักบัปรมิำณ 
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำสนิค้ำทีผ่ลติออก
มำทั้งหมด สำมำรถจ�ำหน่ำยได้และมีตลำดรองรับที่
เพียงพอ 

บริษัทฯ มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น 
ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน 
(Capital Projects Risk) 

บริษัทฯ จัดท�ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
(Organizational Capability Risk) 

• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้ำนกำรท�ำงำนผ่ำน 
IRPC DNA เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในองค์กรได้ยึดถือ
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรท�ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

• ก�ำหนดแนวทำงในกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรทีเ่หมำะสม 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และสำมำรถแข่งขันกับบริษัทใน
กลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันได้

• ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญ พร้อมทั้ง
ก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นระบบ เพื่อรองรับพนักงำนที่ก�ำลังจะเกษียณอำยุ 
และท�ำให้กำรถ่ำยทอดงำนเป็นไปอย่ำงรำบรืน่ ไม่กระทบ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

• จัดท�ำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรูท้ีเ่หมำะสม โดยเฉพำะ 
องค์ควำมรูใ้นวชิำชพีทีส่�ำคัญซ่ึงอำจสญูหำยเม่ือพนกังำน 
ลำออก หรอื เกษยีณอำย ุเช่น องค์ควำมรูด้้ำนกำรควบคุม 
เครื่องจักร กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร เป็นต้น
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• ติดตำมข่ำวสำรต่ำง ๆ  จำกภำครัฐที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรปฏบิตังิำนหรอืกำรด�ำเนนิธรุกจิ และมีกำรศกึษำ 
เตรียมควำมพร้อมรวมถึงจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน 
หรือแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎหมำยกฎระเบียบ เพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

• จัดท�ำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย กฎระเบียบ 
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีกำรวิเครำะห์กำร
เปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถน�ำไป
ปฏิบัติได้โดยง่ำย  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• เข้ำเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต (CAC) มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจัดท�ำแนวทำงใน
กำรลดควำมเสีย่ง นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบริหำรอย่ำงโปร่งใส รวมถึงกำรน�ำแนวทำง 8 
หลักกำร ส�ำหรับเอกชนและนิติบุคคลในกำรป้องกัน
กำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จำกส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำต ิ
มำสือ่สำรให้กบัผูบ้รหิำรและพนกังำน เพ่ือกำรปฏบิตั ิ
ทั่วทั้งองค์กร

• ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนประมวลกฎหมำยที่ดินในกำร
ถอนสภำพทำง ล�ำรำง กำรแลกเปล่ียนที่สำธำรณะ ที่
อยู ่บนพ้ืนที่กำรขยำยเขตประกอบกำรของบริษัทฯ   
เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ  เป็นไปตำมขัน้ตอน 
ของกฎหมำย และลดผลกระทบจำกควำมขดัแย้งกบัชมุชน 
และคดีควำมฟ้องร้อง โดยบรษิทัฯ แต่งตัง้คณะท�ำงำน 
เฉพำะกิจในกำรด�ำเนินกำรและลดผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่ำงบูรณำกำร

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงนโยบายและกฎหมาย 
กฎระเบียบ (Policy and Regulatory Risk)

• บรหิำรจัดกำรศนูย์ดูแลควำมปลอดภัยองค์กร (Security 
Operation Center: SOC) ให้มีประสทิธภิำพ และพัฒนำ 
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ 
และบุคลำกร ตรวจสอบกำรเข้ำถึงระบบต่ำง ๆ ของ 
องค์กรว่ำมีกำรเข้ำถึงที่ผิดปกติ หรือมีกำรบุกรุกจำก
ภำยนอกหรือไม่ ก�ำหนดกระบวนกำรตอบสนองต่อ
กำรบุกรุกได้อย่ำงรวดเร็วควบคู่ไปกับกำรสร้ำงองค์

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)

ควำมรู ้ให้กับบุคลำกรในเรื่องกำรป้องกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

• เพ่ิมควำมรู ้ทกัษะให้เจ้ำหน้ำทีดู่แลด้ำนควำมปลอดภัย 
โดยกำรเข้ำอบรมสมันำ แลกเปลีย่นควำมรูก้บัหน่วยงำน 
ภำยนอก รวมถึงทดสอบควำมรู้กับสถำบัน ComTIA 
เพ่ือขอกำรรับรองกำรเป็นผู้ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ICT Security Certificate)

• ได้รบักำรรบัรอง มำตรฐำน ISO 27001: Information 
Security Management System ซึ่งเป็นมำตรฐำน
ระบบบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
มีกำรด�ำเนนิกำรทีส่อดคล้องตำมข้อก�ำหนด ข้อกฎหมำย 
และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ฝึกซ้อมแผนด�ำเนินกำรกู ้ระบบในกรณีที่ระบบล่ม 
(Disaster Recovery Plan) ซ่ึงอำจเกดิจำกกำรถกูโจมต ี
จำกภำยนอก อุปกรณ์ช�ำรดุเสยีหำยหรอืภัยพิบตัต่ิำง ๆ  
เป็นประจ�ำทุกปี

• สร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักให้พนักงำนในกำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้อย่ำงปลอดภัย 
หลีกเหลี่ยงกำรติดไวรัส มัลแวร์ หรือกำรถูกโจมตีใน
รปูแบบต่ำง ๆ  โดยมีทมีงำนให้ค�ำปรกึษำให้ควำมรูแ้ละ 
แจ้งเตือน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำให้พนักงำนทุกคน

• เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสำมำรถในกำร
ผลิตน�้ำมันของโลกเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคในระดับสูงสุดหรือ Peak Oil ซ่ึงหลังจำก 
จุดนีค้วำมสำมำรถในกำรผลติน�ำ้มันของโลกจะเริม่ลดลง 
ตำมควำมต้องกำรใช้ของปรมิำณน�ำ้มัน นกัวชิำกำรและ 
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ด้ำนพลังงำนให้ควำมสนใจคำดกำรณ์ 
ภำวะ Peak Oil ดังกล่ำว ว่ำจะอยู่ในช่วงระหว่ำงปี 
2573 – 2583 โดยสำเหตสุ�ำคัญมำจำกกำรเปลีย่นแปลง 
เทคโนโลยีประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นมำก 
ท�ำให้กำรใช้น�้ำมันลดลง รวมถึงควำมนิยมในกำรใช้
งำนรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV Cars) เพิม่มำกขึน้ และปัจจบุนั
หลำยประเทศมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ 
ที่ชัดเจน ซ่ึงอำจมีผลกระทบบริษัทฯ ท�ำให้ยอดกำร
จ�ำหน่ำยน�ำ้มันและน�ำ้มันหล่อลืน่ลดลง บรษิทัฯ ได้จัด

บริษัทฯ ได้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและแนวโน้มของ
ปัจจัยภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในระยะยำว
ช่วงประมำณ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น กำรเมือง 
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม กฎหมำย เทคโนโลย ีเป็นต้น 
โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและก�ำหนดแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใหม่ ๆ ดังนี้ 

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(Emerging Risk) 
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ท�ำแนวทำงกำรจัดกำรในระยะยำว โดยก�ำหนดกลยทุธ์
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรตำมแผนมำตั้งแต่ปี 
2557 จนถึงปี 2566 เช่น โครงกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรผลิตสูผ่ลิตภัณฑ์สะอำด (UHV) ปรบัเปล่ียนน�ำ้มันเตำ 
(Fuel Oil) มำเป็นสำรโพรพิลีน และน�ำสำรโพรพิลนี 
มำเป ล่ียนสภำพเป ็นผลิต ภัณฑ ์ โพลิ โพรพิลีน 
และโพลิโพรพิลีนคอมพำวนด์ กำรก่อสร้ำงโรงงำน 
แล้วเสร็จและด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ว และ 
ในอนำคตมีแผนกำรที่จะน�ำแนฟทำหนักและสำร 
อะโรเมตกิส์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของน�ำ้มันแก๊สโซลนี 
มำปรับปรุงสภำพเป็น สำรพำรำไซลนี (Paraxylene) 
คำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรแล้วเสร็จปี 2566

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(Climate Change Risk) ในปัจจุบนัปัญหำภัยธรรมชำติ 
เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งกำร
เกิดภัยแล้งและน�้ำท่วม ซึ่งส่วนหน่ึงมำจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จนมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงสิ่งมีชีวิตในทุกภูมิภำค 
ของโลก โดยมนุษย์เป็นสำเหตุหน่ึงที่ส�ำคัญในกำร
ท�ำให้สภำพภูมิอำกำศเปล่ียนแปลง เช่น กำรใช้รถ กำรใช้ 
เครือ่งปรบัอำกำศ หรอืเครือ่งท�ำควำมร้อน กำรเผำไหม้ 
ถ่ำนหิน น�้ำมัน และก๊ำซ เป็นต้น กิจกรรมของมนุษย์

เหล่ำนีล้้วนปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไปสูบ่รรยำกำศ
ทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงได้วำงแนวทำงเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรศึกษำ
กำรประยุกต์ใช้รำคำคำร์บอน (Carbon Pricing) ใน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำรต่ำง ๆ  ทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนำคต ก�ำหนดมำตรกำรลดควำมเข้มของกำร 
ปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เช่น กำรเพ่ิมประสทิธภิำพ
ในกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลติโดยน�ำมำตรฐำน 
ISO 50001 มำใช้ซึ่งจะช่วยลดกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
โดยตั้งเป้ำหมำยลดลงร้อยละ 2 ทุกปี กำรจัดท�ำ
คำร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โดยน�ำร่องประเมินภำค
สมัครใจ ตำมแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตปริ๊นท์
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) 
ร่วมกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและองค์กำรบริหำร
ก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน) กำรส่งเสรมิพลงังำน 
ทำงเลือก เช่น กำรใช้รถโดยสำรไฟฟ้ำร่วมกับกลุ่ม 
ปตท. รับส่งพนักงำน โครงกำรใช้โซล่ำเซลล์ในกำร
ผลติไฟฟ้ำ นอกจำกนี ้ยงัด�ำเนนิกำรลดผลกระทบจำก
กำรเกิดสภำวะน�้ำแล้งหรือน�้ำท่วม โดยมีแผนกำร 
บริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน เช่น โครงกำรลดกำรใช้
น�ำ้และน�ำน�ำ้กลับมำใช้ใหม่ และโครงกำรบรหิำรจดักำร
น�้ำเพื่อชุมชน เป็นต้น
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การวิจัยและพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศ

การด�าเนนิงานวจัิยและพัฒนาของบรษิทัฯ สอดรบักลยทุธ์การ 
เติบโตของธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก (Core Business) 
รกัษาและขยายส่วนแบ่งของผลติภัณฑ์ในตลาด และส่งเสรมิ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดธุรกิจข้างเคียง 
(Adjacent Business) เพ่ิมมูลค่าของผลติภัณฑ์ชนดิพิเศษ 
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาว และสร้าง New 
S-curve เพ่ือความยัง่ยนืของธรุกจิ

การด�าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ World-class Fast Follower 
แบ่งออกเป็น 4 เฟส ประกอบด้วย

1. Stabilize Project Delivery
2. Upgrade the Organization
3. Turbo-charge R&D for Growth
4. Become World-class Fast Follower

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัยพัฒนา 
อันจะสร้างทัง้องค์ความรูแ้ละผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ  ทีเ่อ้ือประโยชน์ 
ต่อผู้บริโภคและสามารถต่อยอดการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ก้าวกระโดด

ในปี 2561 ศนูย์นวตักรรมไออาร์พีซไีด้ออกแบบกระบวนการ 
บริหารจัดการแบบใหม่ และการขยายงานวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา
และสร้างสรรค์นวตักรรมให้สามารถเทยีบเคียงได้กบับรษิทั 
ชั้นน�าระดับโลก (World-class Fast Follower) ซึง่เป็น
เป้าหมายหลัก โดยด�าเนินการตามกลยุทธ ์การวิ จัย 
และพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ (R&D Excellence)

จากการก�าหนดเป้าหมายสู่สนามจริง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัต ิ
งบประมาณร้อยละ 1.5 ของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี
เพื่อด�าเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับงานวิจัยและพัฒนา

Stablilize project delivery

Become world-class fast follower

Upgrade the organization

Turbo-charge R&D for growth

Prioritize portfolio, establish
portfolio management
Install project management
Create disciplined steering to
transparency on pipeline

•

•
• 

Shift organization to “fit-
for-purpose”, and drive 
towards project completion
Create a target skill map,
identifying gaps to target
Supplement skill
assessment with
partnership strategy
Excute org upgrade as
per strategy

•

•

•

• 

Achieve flawless R&D
execution
Increase agility, improving
time to market and value
Set up continuous
improvement culture
Systematically use customer
insight to increase CM
Install high performing
support infrastructure (e.g.
labs) using lean principles

•

•

•

•

• 

Selectively commercialize
“big-best” step outs
Make early-stage
technology-driven
acquisitions
Invest in product
development incubators

•

•

• 

Dec 2017 - Dec 2018Oct 2017 - Mar 2018 Jun 2018 - Dec 2019 >2019  
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ในปี 2561 ศนูย์นวตักรรมไออาร์พีซีได้ด�าเนนิการใน Phase 
ที่ 1 และ 2 ภายใต้กรอบการท�างาน 8 ด้าน ได้แก่

1. Product Portfolio and Technology Roadmap การจัดการ 
และแผนกลยทุธ์โครงการวจัิย บรษิทัฯ ได้พัฒนาโดยการ 
ยกระดับงานวจัิยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทัง้ในธรุกจิเดิม และขยาย 
ไปในธุรกิจใหม่ เพ่ือให้เกิดผลส�าเรจ็ตามแผนงานทีว่างไว้ 
ปัจจบัุนมีโครงการวจัิย Core Business และ Adjacent 
Business ประมาณ 60 โครงการ โดยมีการกระจายตวั
ตามระยะเวลาอย่างสมดุลอยูใ่น Healthy Corridor ในปี 2561 
บรษิทัฯ มีโครงการวจิยัทีส่ามารถน�าผลิตภัณฑ์ออกสูต่ลาด
ได้ถึง 15 โครงการ มูลค่า 223 ล้านบาท และมีการเสนอ
โครงการวจิยัใหม่ ๆ  เพ่ือให้มีการด�าเนนิงานเป็นระบบและ
สามารถเพ่ิมมูลค่าเป้าหมายได้อย่างต่อเนือ่ง โครงการทีอ่ยู่
ใน R&D Portfolio ณ ปัจจุบันมีมูลค่าถึง 940 ล้านบาท

นอกจากนี้ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้าง New 
S-curve ก็มีความส�าคัญ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จะสร้าง
ความยั่งยืนให้องค์กร บริษัทฯ มีการจัดการผ่านโปรแกรม
วิจัยและพัฒนา De novo Research ซ่ึงเน้นเทคโนโลย ี
ที่น่าสนใจ 3 Platforms ได้แก่ Electronic Materials, 
Energy Storage และ Nano Materials ในปี 2561 
ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีได้วางแผนด�าเนินงานวิจัยและ 
ท�าแผนธุรกิจส�าหรับทั้ง 3 Platforms โดยการศึกษาทาง 
ด้านตลาดและเทคโนโลยีควบคู่กัน และในปี 2562 ทั้ง 3 
Platforms จะเริ่มด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้

2. Steering and Management การน�ากระบวนการบรหิาร 
จัดการรปูแบบใหม่ท่ีเป็นระบบมาใช้อย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ ได้ 
ก�าหนดรูปแบบการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจน ทั้งการ 
ติดตามงานประจ�าวันระหว ่างนักวิ จัยและผู ้ จัดการ 
(Daily Check-in) และการน�าโครงการทั้งหมดใน R&D 
Portfolio เข้าไปรายงานความคืบหน้าตามกลไกของ 
Everest Forever Transformation Office เป็นรายสปัดาห์

บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบรษิทัฯ 
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมท�าให้การติดตามและบริหาร
โครงการวจิยัในภาพรวมมีความเป็นระบบและต่อเนือ่งมากขึน้ 
การด�าเนนิงานโครงการวจัิยเป็นไปตามแผนตรงตามผลลัพธ์
ที่วางไว้ และสามารถน�ามาปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหาร 
งานให้สอดรบักบัสถานการณ์ธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลงได้ นอกจากนี้ 
ยงัเกดิความเข้าใจและร่วมมือกนัระหว่างสายงานมากขึน้

3. Core Processes คอืกระบวนการจดัการโครงการวจัิย
ผ่าน Innovation Process ทีแ่น่นอนและน�าระบบดจิติอล 
มาใช้ในการบรหิารโครงการ บรษิทัฯ พบว่าโครงการวจัิย 
ทุกโครงการถูกน�าเข้าระบบ Innovation Process ท�าให้ 
สามารถติดตามอย่างเป็นระบบ เกิดความโปร่งใสในการ 

บริหารงาน และมีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู ่ตลาดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีได้เริ่ม 
ด�าเนินการจัดท�า R&D Dashboard เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

4. Tools and Infrastructure การปรบัปรงุอาคารวจัิยและ
อาคารปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ในปี 2561 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตใิห้ด�าเนนิการปรบัปรงุและ 
ต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลังเก่า และ 
อาคารปฏบิตักิาร Application Lab รวมทัง้ได้รบังบประมาณ 
732 ล้านบาทในการก่อสร้าง New IRPC Innovation Center 
เพ่ือปรบัปรงุคุณภาพความปลอดภัย รองรบัการตดิตัง้เครือ่งมือ 
ทางด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรองรับนักวิจัย 
ทีจ่ะเพ่ิมจ�านวนขึน้ในอนาคต ตามแผนการเพ่ิมก�าลังคนของ 
R&D นอกจากนีท้างศนูย์วจัิยก�าลงัศกึษาโครงการก่อสร้าง 
PP Pilot Plant เพ่ือยกระดับงานวจัิยอย่างต่อเนือ่ง

5. Open Innovation & Tech Investment สนับสนุน
การท�าวจัิยใหม่ บรษิทัฯ มีการสนบัสนนุการท�าวจัิยใหม่โดยร่วม 
ศึกษากับสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นน�าทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ ผ่านกลไกนวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
เช่น สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) Japan Advanced Institute 
of Science and Technology (JAIST) Haydale Technologies 
Thailand เป็นต้น ซ่ึงมีความเชีย่วชาญเฉพาะในแต่ละด้าน 
เพ่ือลดระยะเวลาการวจัิยและความเสีย่งในการน�าผลิตภัณฑ์ 
ออกสูก่ารผลติเชงิพาณชิย์ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมีแผนลงทนุ 
ในธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่

6. Skills and Competence การพัฒนาความสามารถ
ของบคุลากร ศนูย์นวตักรรมไออาร์พีซีมีนโยบายส่งเสรมิการ 
ฝึกอบรมนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ 
แบ่งปันความรู้ภายในสายงานเป็นประจ�า (Knowledge 
Sharing) และในการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
และบริษัทชั้นน�าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
อย่างต่อเนือ่ง อันเป็นการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบัค่านิยม
องค์กร i-SPIRIT และวัฒนธรรมองค์กร IRPC DNA

7. R&D Resources เสริมบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ 
ปัจจบุนั R&D มีพนกังาน จ�านวน 120 คน จบการศกึษาระดับ 
ปรญิญาเอก คิดเป็นร้อยละ 12 ของพนักงาน R&D ทั้งหมด 
โดยคาดว่าในปี 2568 จะมีพนกังาน R&D ระดับปรญิญาเอก
ร้อยละ 30

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงบประมาณ 
ร้อยละ 1.5 ของยอดขายผลติภัณฑ์ปิโตรเคมี เพ่ือด�าเนนิ 
กจิกรรมการวจิยัและพัฒนาและสนบัสนนุโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส�าหรับงานวิจัยและพัฒนา
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8. Way Teams Work พฒันาระบบการท�างานร่วมกนั ในปี 
2561 บรษิทัฯ มีการพัฒนาความร่วมมือภายในและภายนอก
สายงาน R&D มากขึน้ อาท ิ ฝ่ายตลาดและฝ่ายการผลติ  
พบว่า มีความเข้าใจ ในเป้าหมายทีต่รงกนัส�าหรบัการผลกัดัน 
ผลติภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด และเกดิการท�างานสอดประสานกนั
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หลังจากผ่านการด�าเนนิงานใน Phase 1 

   

ยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทียบเคียงบริษัทชั้นน�าระดับโลก 
(World-class Fast Follower) ภายในปี 2563

เพิ่มงบประมาณ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เพิ่มการจ้างงานบุคลากร 
ดูแลการวิจัยผลิตภัณฑ์

งบประมาณเพิ่มสัดส่วนบุคลากร 
ใน R&D Team ระดับปริญญาเอก

ของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
คน ผลิตภัณฑ์ ใหม่

ล้านบาท

ก่อสร้าง New IRPC 
Innovation Center

1.5% 4 /1 73230%

“R&D Excellence”
to transform IRPC R&D to be excellent and be
world-class fast follower of Advanced Materials

Advanced material champion

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%

•

•
•
•
•

• 

Spend 3% of
revenue in R&D
4 R&D personnel
per new product
Hire 30% PhDs in
R&D team
File >10 patents per 
million USD spent
Get 25% of sales
from New Products
At a 25% CM
(10-15% premium)

•

•

•

•

•

• 

2015

Strategic Move

2025

Product portfolio and
Technology roadmap

Steering and Management

Core process

Skills and Competence

Tools and Infrastructure

R&D Resources

Way teams work

Open innovation &
Tech investment

INNOVATION
FRAMEWORK

8

และ 2 แล้ว บรษิทัฯ พบว่า ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีมีระบบ
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกที่สอดประสาน พร้อม
เดินหน้าสูก่ารสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองค์กรอย่างก้าวกระโดด 
และก้าวเข้าสูก่ารเป็น World-class Fast Follower ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
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บริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนา 
และส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นค่านิยมองค์กรซึ่งตอบสนอง
ต่อความจ�าเป็นของประเทศไทยเพ่ือลดภาระการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ในปีที ่2561 ผลงานนวตักรรม “การสร้างนวตักรรมผลติภัณฑ์ 
เกรดท่อทนแรงดันจากผลิตภัณฑ์โพลิเอทลินีความหนาแน่นสงู” 
(Convert HDPE Plant to Specialty Pipe Grade) ท�าให้บรษิทัฯ 
ได้รบัรางวลับรษิทัดีเด่นด้านนวตักรรม (Best Innovative 
Company Awards) ของ SET Awards 2561 

ท่อพลาสติกทนแรงดันโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
ชัน้คุณภาพประเภท HDPE PE100 เป็นพลาสตกิเชงิวิศวกรรม 
ที่มีคุณสมบัติเหนือและโดดเด่นกว่าท่อพลาสติกชนิดอ่ืนๆ 
ทนแรงดัน ทนต่อการกระแทกสูง ทนการแตกหักได้ดี 
มีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี มีการปกป้องการเสื่อม
สภาพจากแสงแดด ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ใช ้
ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผิวภายในเรียบไร้คราบ 
เกาะตดิสามารถทนแรงดันน�า้สงูโดยไม่รัว่ซึม ตวัท่อโค้งงอ
ได้ดี มีข้อดีกว่าการใช้งานท่อเหลก็หรอืท่อซีเมนต์ คือตดิตัง้
ง่ายไม่ยุง่ยาก ตวัท่อสามารถยดืหยุน่ได้ ใช้ข้อต่อจ�านวนน้อย 
และใช้งานได้ยาวนาน จงึได้รบัความนยิมมาก อีกทัง้คุณภาพ
ของเม็ดพลาสติกและท่อถูกควบคุมด้วยมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เช่น ISO/DIS 9080, ISO 4427 เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมจาก
สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย

บรษิทัฯ มีผลิตภัณฑ์นวตักรรมจากงานวจัิยและพัฒนาทีส่ามารถ 
ผลิตเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและเหมาะส�าหรับการใช้งานหลากหลาย ได้แก่

Bio-Maxx เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที่ได้จาก
กระบวนการสงัเคราะห์จากยางธรรมชาต ิโดยมีจุดประสงค์
ของการพัฒนาเพ่ือแข่งขันและทดแทนการใช้พลาสติก
ชีวภาพชนิดต่าง ๆ อาทิ PLA, PBS, PHA กระบวนการ
สังเคราะห์ Bio-Maxx ท�าให้ได้คุณสมบัติใกล้เคียงกับ
พลาสติกชีวภาพทั่ว ๆ ไป ทนต่อตัวท�าละลายที่ไม่มีขั้ว 
และสามารถเข้ากนัได้ดีกบัสารตวัเตมิชนดิต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
สารตัวเติมชนิดที่มีขั้ว จึงสามารถผสมกับซีเมนต์เพ่ือลด 
ข้อจ�ากดัต่าง ๆ  ของซีเมนต์ได้ อาท ิต้องขึน้รปูด้วยกระบวนการ 
หล่อขึน้รปู ใช้ระยะเวลานานในการผลิตได้ผลติภัณฑ์จ�านวน 
น้อยเม่ือเทยีบกับเวลา รวมถงึมีข้อจ�ากดัในการขึน้รปูชิน้งาน
ทีซ่บัซ้อน เป็นต้น  

ผลติภณัฑ์ Bio-Maxx L-Cement เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกทั่วไป เช่นเดียว
กับพลาสติกชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้จากกระบวนการเตรียม
คอมพาวด์ระหว่าง Bio-Maxx และผงซีเมนต์ โดย Bio-
Maxx จะท�าหน้าที่ประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของซีเมนต์
เข้าด้วยกนั จุดเด่นของ Bio-Maxx L-Cement คือน�า้หนกั 
เบาลง เพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิต ลดระยะเวลาในการผลิต
เม่ือเทียบกับการผลิตชิ้นงานซีเมนต์ด้วยกระบวนการปกติ 
แข็งแรง และสามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้

1. Bio-Maxx L-Cement: The New Direction for 
Cement Product Designs

01
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ผลติภัณฑ์ชนดินีไ้ด้รบัการพัฒนาเพ่ือใช้ส�าหรบังานกระสอบ
ในกระบวนการผลิตด้วยความเร็วสูงที่มีความนิยมมากขึ้น
ในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตของผู้ใช้งาน 
ใช้เวลาน้อยแต่ผลิตได้มาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์น้ียังคงความ
แข็งแรงและการดึงยืดที่ดีอีกด้วย สามารถน�าไปใช้งาน
กระสอบหลายประเภทได้

3. ผลติภณัฑ์โพลโิพรพิลนีส�าหรบังานกระสอบใน
กระบวนการผลติท่ีมีความเรว็สงู 
(High Speed PP Yarn)

4. ผลติภณัฑ์โพลสิไตรีนชนิดขยายตวัได้สมรรถนะสงู
ทนการลามไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 ระดับ B2 
(EPS Flame Retardant HBCD Free DIN 4102 B2 
Class for Building and Construction)

EPS มีคุณสมบตัคิวามเป็นฉนวนทีดี่ มีอายกุารใช้งานยาวนาน 
จึงเหมาะส�าหรบัน�ามาใช้เป็นฉนวนกนัความร้อนในงานก่อสร้าง 
ซ่ึงจะช่วยประหยดัพลังงานและมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ขณะเดียวกนั EPS ทีเ่หมาะสมในการน�าไปใช้ในงานดังกล่าว 
จะต้องมีคุณสมบัติทนการลามไฟ มีเขม่าควันน้อยเมื่อเกิด
การลุกไหม้ และสิง่ส�าคัญคือสารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตต้องมี
ความปลอดภัยสูง บริษัทฯ เลือกใช้สารหน่วงไฟที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถป้องกันการลามไฟโดยผ่าน
มาตรฐานการลามไฟของโพลเิมอร์โฟมระดับ B2, DIN 4102

5. ผลติภณัฑ์โพลเิอทิลนีชนิดโมเลกุลสงูส�าหรบัตวักัน
แบตเตอรีชนิดลเิทียมไอออน (UHMWPE for Li-Ion 
Battery Separator)

บรษิทัฯ พัฒนาการผลติผงโพลเิอทลีนีชนดิน�า้หนกัโมเลกลุสงู 
(Ultra-high Molecular Weight Polyethylene; UHMWPE) 
ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มที่มีรูพรุน
ขนาดเลก็ (Microporous Membrane) ความหนาน้อยกว่า 
30 ไมโครเมตร ส�าหรบัใช้งานเป็นตวัค่ันแบตเตอรีลิ่เธยีมไอออน 
ตามมาตรฐาน United States Advanced Battery Consortium 
(USABC) เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมส�าหรับโทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ (Laptop) หรอืใช้งานในอุปกรณ์กกัเกบ็พลงังาน 
ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรูพรุนนี้จะค่ันระหว่างประจุบวกและ
ประจุลบของอิเล็กโทรดและให้เฉพาะลิเธียมไออนไหลผ่าน
เท่านั้น นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่เป็นตัวป้องกันการไหม้และ
ระเบิดของแบตเตอรี่ในกรณีที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงขึ้น
โดยรูพรุนนี้จะปิดตัวลง

03 05

ผงอะเซทิลนีคาร์บอนแบล็ค ถกูน�าไปใช้เป็นตวัเตมิน�าความร้อน 
ใน Rubber Compound เพ่ือน�าไปผลติเป็น Tire Bladder 
ที่สามารถน�าพาความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงจากตัว 
Mold ไปยัง Rubber Compound ที่จะขึ้นรูปเป็นยางล้อ 
มีคุณสมบตัเิด่นสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการน�าความร้อนสงู 
ท�าให้เวลาในการ Curing ของ Rubber Compound สัน้ลง 
ส่งผลให้สามารถผลติยางล้อได้มากขึน้ ตลอดจนรกัษาสมดุล 
ของสมบัติด้านการเสริมแรงและการน�าความร้อนที่ดีของ 
Tire Bladder ท�าให้ยดือายกุารใช้งานนานขึน้ และท�าให้ต้นทนุ 
การผลิตลดลง

2. ผลติภณัฑ์อะเซทิลนีคาร์บอนแบลค็ส�าหรบั Tire 
Bladder (High Thermal Conductivity Acetylene 
Black for Tire Bladder)
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บทสรุปผู้บริหาร

หน่วย 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : [1]   รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค    
      (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ
  [2]   รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
  [3]   ก�าไรข้ันต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM : USD/bbl) : [(ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด / ปริมาณการผลิต)/ อัตราแลกเปล่ียน]

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 258,919  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากทั้งราคา
ขายและปริมาณขายที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยโรงกล่ันน�้ามันใช้
อัตราการกลั่นในระดับสูงขึ้นที่ 208,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่น
น�้ามันหลังจากการปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาส 1 
ปี 2560

บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market 
GIM) จ�านวน 33,607 ล้านบาท (13.60 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล) เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่
เป็นผลจากปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากการใช้ก�าลังการผลิตสูง
กว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2561 ราคา 
น�้ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว จากปริมาณน�้ามันดิบ 
ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ประกอบกับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจโลกที่ต�่ากว่าคาดการณ์ เน่ืองจากได้รับแรง
กดดันจากความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนจากสต๊อกน�้ามันสุทธิรวม 
1,238 ล ้านบาท ก�าไรขั้นต ้นจากการผลิตทางบัญชี 
(Accounting GIM) มีจ�านวน 32,370 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 7 และก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) จ�านวน 18,344 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 โดย 

มีค่าเสื่อมราคาจ�านวน 8,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17  
จากการบันทึกค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่จากการเริ่ม
ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์โครงการขยายก�าลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน
(โครงการ PPE/PPC) ในช่วงปลายปี 2560 นอกจากนั้น 
ต้นทุนทางการเงินสุทธิมีจ�านวน 2,227 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12 สาเหตุจากก�าไรของการท�าสัญญาแลกเปล่ียน 
เงินต้นและดอกเบีย้ (Cross Currency Swap: CCS) ลดลง 
334 ล้านบาท ก�าไรจากการด้อยค่าและจ�าหน่ายทรัพย์สินมี

รำยได้จำกกำรขำยสุทธิ

ปี 2561 ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค

31%

258,919
28%

1%
71%

197,594
30%

2%
68%

ปริมาณน�้ามันดิบน�าเข้ากลั่น ล้านบาร์เรล 76.05 65.54 16%

รายได้จากการขาย [1] ล้านบาท 280,551 214,101 31%

รายได้จากการขายสุทธิ [2] ล้านบาท 258,919 197,594 31%

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) ล้านบาท 33,607 32,370 4%

 USD/bbl [3] 13.60 14.48 (6%)

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ล้านบาท 32,370  34,638 (7%)

USD/bbl 13.10  15.49 (15%)

EBITDA ล้านบาท 18,344 20,420 (10%)

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 7,735  11,354 (32%)

บทสรุปผู้บริหาร
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จ�านวน 296 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64 ส่วนใหญ่เป็นผล 
จากรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า (Non-recurring Items)  
ในปี 2560 จากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์จ�านวน  
794 ล้านบาท ภาษีเงินได้มีจ�านวน 1,147 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 47 เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง และ
บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของ
โครงการต่างๆ เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 
7,735 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 32

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2561

• การขายหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด  
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ขายหุ้น 
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด (IRPCP) สัดส่วน
ร้อยละ 25 ให้แก่บริษัท PCC Rokita Spolka 
Akcyjna (“PCC Rokita”) มีผลให้บริษัทฯ และ  
PCC Rokita ต่างถือหุ ้นร้อยละ 50 ในบริษัท  
ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด และเปล่ียนสถานะจาก
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นกิจการร่วมค้า โดย 
บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากเงินลงทุนจ�านวน  
45 ล้านบาท

• การลงทุนในธุรกิจซ้ือขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกผ่านระบบ E-Commerce   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  
10/ 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจซ้ือขายผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ E-Commerce 
ประกอบด้วย

1. ลงทนุในบรษิทั Guangzhao Saiju Performance 
Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรฐัประชาชนจนี  
ซึ่งบริหารจัดการ Platforms ภายใต้ชื่อ “IPLAS” 
(https://www.isuwang.com และ https://www.
suwen8.com) Platform โดยการซ้ือหุ ้น 
เพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุน 135 ล้านหยวน (ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท) 
GZSJ ด�าเนินธุรกิจด ้านการซื้อขายสินค ้า 
ประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก ผ่าน
ระบบ E-Commerce รายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

2. จัดตั้ งบริ ษั ทจ� ากั ดที่ จดทะ เบี ยน จัดตั้ ง ใน
ประเทศไทย โดยจะถือหุ้นร่วมกับ GZSJ ด้วย 
ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท (หรือประมาณ  
3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บริษัทฯ จะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ้นร้อยละ 45 

โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว จะด�าเนินการเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจซ้ือขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสตกิและเคมีภัณฑ์ ผ่านระบบ E-Commerce 
ในประเทศไทย 

• การจ�าหน่ายที่ดิน ที่อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ให้กับ บมจ. ปตท   
ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/ 2561  
เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้บริษัทฯ  
ขายที่ดิน ตั้งอยู่ที่ต�าบลป่ายุบใน อ�าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ให้แก่ บมจ. ปตท จ�านวนเนื้อที่ 152 
ไร่ เป็นจ�านวนเงิน 325 ล้านบาท โดยมีการขายและ 
การโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย
บรษิทัฯ มีก�าไรจากการขายทีดิ่นจ�านวน 253 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน

1. ผลการด�าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ

 1.1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 1.1.1 สถานการณ์ตลาดน�้ามัน

สถานการณ์ตลาดน�า้มันดิบในปี 2561 ความต้องการน�า้มันดิบ 
ของโลกเฉล่ียอยูท่ี ่100 ล้านบาร์เรลต่อวนั โดยราคาน�า้มันดิบ 
ดูไบเคล่ือนไหวในกรอบ 49.5 – 84.4 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล โดยราคาน�้ามันดิบเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่ 69.4 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพ่ิมขึ้น 16.2 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลี่ยปี 2560 ที่ 53.2 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล โดยราคาน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2561 จากสภาวะอุปทานน�้ามันดิบตึงตัว โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของผู้ผลิตใน
กลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกที่ปรับตัวลดลง ซ่ึงเป็นผล 
มาจากความร่วมมือปรับลดก�าลังการผลิตของผู้ผลิต และ
ปริมาณการส่งออกน�้ามันดิบของอิหร่านที่ลดลงเนื่องจาก
มาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงการผลิตน�้ามันดิบ 
ของเวเนซุเอลาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ

รำคำน�ำ้มนัดิบดูไบ
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รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)194

ปริมาณการขาย (ล้านบาร์เรล) มูลค่าการขาย (ล้านบาท)

2561 25612560 2560

ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาได้ปรับลดลงอย่าง
รวดเร็วในช่วงไตรมาส 4 หลังจากประเทศอิหร่านยัง
สามารถส่งออกน�้ามันดิบไปอีก 8 ประเทศได้ต่อไปอีก 180 
วันหลังก�าหนดการคว�่าบาตรหลังจากสหรัฐฯ ประกาศ 

น�้ำมันดิบน�ำเข้ำกลั่น  

ล้านบาร์เรล 76.05 65.54 16%

พันบาร์เรลต่อวัน 208 180 16%

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต  

โรงกลั่นน�้ามัน 97% 84% 13%

โรงงาน RDCC 99% 80% 19%

โรงน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 85% 76% 9%

น�้ามันเชื้อเพลิง 60.83 52.39 163,724 119,015

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 7.01 6.43 19,229 16,110

รวม 67.84 58.82 182,953 135,125

ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์

2561 2560 เปลี่ยนแปลง

ผ่อนปรนให้ ประกอบกับความต้องการน�้ามันดิบที่ปรับตัว
ลดลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ  
และจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

 1.1.2 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 

 1.1.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ในปี 2561 ปริมาณการกล่ันน�้ามันรวมอยู่ที่ 76.05 ล้าน
บาร์เรล คิดเป็น 208 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการใช้
ก�าลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 เนือ่งจากโรงกลัน่มีการหยดุซ่อมบ�ารงุใหญ่ตามแผน 
(Major Turnaround) ทั้งนี้ หลังจากหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ 
บริษัทฯ สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยที่โรงงาน RDCC มีอัตราการใช้ก�าลังผลิตในปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 99 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และโรงงานผลิตน�้ามัน
หล่อล่ืนพ้ืนฐานมีอัตราการใช้ก�าลังการผลติ อยูท่ีร้่อยละ 85 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น

รายได้จากการขายสทุธขิองกลุ่มปิโตรเลยีม ส�าหรบัปี 2561 
จ�านวน 182,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47,828 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 35 เม่ือเทยีบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากราคา
ขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ตามราคา
น�้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และปริมาณขายเพิ่มขึ้นจาก 58.82 
ล้านบาร์เรลเป็น 67.84 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
เนื่องจากบริษัทฯ ปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาส  
1/ 2560 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากน�้ามัน
ดีเซล และน�้ า มันเบนซินจากโครงการ Gasol ine 
Maximization ซ่ึงเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 

ในปี 2561 ปริมาณการกลั่นรวมอยู่ที่ 76.05
ล้านบาร์เรล คิดเป็น 208 พันบาร์เรลต่อวัน 
โดยมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที่
ร้อยละ 97 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 
เนื่องจากปี 2560 มีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน “
“

ปี 2561 รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่ม
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

เนื่องจากบริษัทฯ ปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ 
ตามแผนในไตรมาส 1/ 2560“

“



195คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร

น�้ามันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 69.42 53.17 31%

น�้ำมันเชื้อเพลิง (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)    

แนฟทา - น�้ามันดิบดูไบ (2.4) 0.7 n.a

ULG95 - น�้ามันดิบดูไบ 10.5 14.9 (30%)

Gas Oil 0.05%S - น�้ามันดิบดูไบ 14.6 12.5 17%

FO 180 3.5%S - น�้ามันดิบดูไบ (2.6) (2.3) (13%)

น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)    

500SN - FO 180 3.5%S 447 498 (10%)

150BS - FO 180 3.5%S 518 602 (14%)

Asphalt - FO 180 3.5%S (46) (31) (48%)

ราคาเฉลี่ย 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

2561 2560

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศ

น�้ามันเชื้อเพลิง 60% 40% 59% 41%

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 40% 60% 49% 51%

รวม 57% 43% 58% 42%

ผลิตภัณฑ์

 1.1.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 1.1.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบ

ส�าหรับปี 2561 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 57:43  
ตามล�าดับ โดยสัดส่วนการขายในประเทศลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทยีบกบัปี 2560 ส่วนใหญ่ลดลงจากผลติภัณฑ์ยางมะตอย  
ทั้งนี้ การขายส่งออกส�าหรับปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา ตาม
ล�าดับ

ส่วนต่างราคากลุม่น�า้มันเชือ้เพลงิกับราคาน�า้มันดิบดูไบ

• Naphtha Spread ลดลง ส่วนต่างราคาแนฟทากับ
ราคาน�้ามันดิบดูไบ ส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ -2.4 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 
0.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 
เนือ่งจากการผลิตจากยโุรปอยูใ่นระดับสงู ประกอบ
กบัปรมิาณการส่งออกทีเ่พ่ิมขึน้จากตะวนัออกกลาง

• ULG95 Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน�้ามนัเบนซิน 
(ULG 95) กบัราคาน�า้มันดิบดูไบส�าหรบัปี 2561 อยู่
ที ่10.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เทยีบกบัปี 2560 
ที่ 14.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 30 
จากสภาวะอุปทานล้นตลาดท�าให้ปริมาณน�้ามัน
เบนซินคงคลังในสหรัฐฯ และยุโรปอยู่ในระดับสูง 
อีกท้ังปรมิาณการส่งออกทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก
ประเทศจีนเป็นปัจจัยกดดันราคา

• Gas Oil Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาน�้ามนัดเีซล 
(Gasoil 0.05%S) กับราคาน�้ามันดิบดูไบ ส�าหรับปี 
2561 อยู่ที่ 14.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบ
กับปี 2560 อยู่ที่ 12.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 สาเหตุจากความต้องการทั่วโลก
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเหนือ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ ประกอบกับ
ปริมาณการส่งออกจากจีนปรับตัวลดลง 

• Fuel Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน�้ามันเตา
กับราคาน�้ามันดิบดูไบส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ -2.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 
-2.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 13 
เนื่องจากความต้องการที่ลดลงโดยเฉพาะจาก
ภูมิภาคเอเซีย
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ส่วนต่างราคากลุ่มน�้ามันหล่อลื่นกับราคาน�้ามันเตา 
•  500 SN Spread ลดลง ส่วนต่างราคากลุ่ม

ผลติภัณฑ์น�า้มันหล่อลืน่ (500 SN) กบัราคาน�า้มันเตา  
ส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ 447 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 498 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
ลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากการลดการน�าเข้าของ
ประเทศจีนจากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงมากเม่ือ
เทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินค้าที ่

น�าเข้าไปในประเทศจีนมีราคาสูงกว่าราคาสินค้า 
ในประเทศ กดดันให้ราคาสินค้าปรับลดลง

• Asphalt Spread ลดลง ส่วนต่างราคายางมะตอย
กบัราคาน�า้มันเตาส�าหรบัปี 2561 อยูท่ี ่-46 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ -31 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 48 ตามความต้องการ
ที่ลดลง เนื่องจากปริมาณโครงการก่อสร้างถนน
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 1.1.6 ก�าไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refining Margin)

ส�าหรับปี 2561 Market GRM เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น
จากการใช้ก�าลังการผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ส�าหรับปี 2561 ก�าไรขั้นต้นจากการกล่ันตามราคาตลาด 
(Market GRM) อยู่ที่ 12,858 ล้านบาท หรือ 5.20 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1,195 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการใช้ก�าลังการ
ผลิตสงูกว่าปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ของโรงกล่ันน�้ามันหลังจากการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 แม้ว่า Crude Premium ปรับตัวเพิ่ม
ขึน้เม่ือเทยีบกบัปี 2560 อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายปี 2561 
ราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ 
ขาดทุนจากสต๊อกน�้ามันสุทธิ 1,296 ล้านบาท หรือ 0.53 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล แบ่งเป็นขาดทนุจากสต๊อกน�า้มัน 
663 ล้านบาท หรือ 0.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ
ขาดทุนจากรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ 
(LCM) 665 ล้านบาท หรือ 0.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ในขณะที่ก�าไรจาก Oil Hedging 30 ล้านบาท หรือ 0.01 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ธุรกิจปิโตรเลียมมกี�าไร
ขั้นต้นจากการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) จ�านวน 
11,562 ล้านบาท หรือ 4.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

“

“

 1.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

 1.2.1 สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมี

สถานการณ์ตลาดของธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2561 ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับนโยบายการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีนเพ่ือลดการใช้พลาสติกประเภท 
Scrap & Waste ช่วยสนับสนุนความต้องการใช้เม็ด
พลาสตกิเพ่ิมขึน้ โดยความต้องการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ค่อนข้าง
มากในช่วงครึ่งปีแรก สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของ
ภาคเศรษฐกิจไทยที่เติบโตถึงร้อยละ 4.8 ในช่วงครึ่งปีแรก 
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จาก
การกระตุน้เศรษฐกจิผ่านการใช้จ่ายทางภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง  
รวมถงึการฟ้ืนตวัของภาคส่งออกทีข่ยายตวัตามการฟ้ืนตวั
ของภาคการผลิตในหลายประเทศ อย่างไรก็ดี การส่งออก

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2561 2560

3.52

1.68

5.20

3.08

2.14

5.22

5.20

4.67

5.22

6.15
0.93 ก�าไร/ (ขาดทุน)

จากสต๊อกน�้ามันสุทธิ

Market GRM

น�้ามันเชื้อเพลิง
น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
Market GRM

Accounting GRM

(0.53)

2561

หน่วย : ล้านบาท

2560

8,704

4,154

12,858

6,869

4,794

11,663

11,562

12,858

13,742
2,079

11,663

(1,296)

ก�าไร/ (ขาดทุน)
จากสต๊อกน�้ามันสุทธิ

Market GRM

น�้ามันเชื้อเพลิง
น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
Market GRM

Accounting GRM
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ยังคงได้รับแรงกดดันจากนโยบายของประเทศที่เป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทย โดยเฉพาะจีน อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ที่มีการขยายก�าลังการผลิตปิโตรเคมีในประเทศ
และลดการน�าเข้า ส�าหรับภาพรวมการผลิตปิโตรเคมีนั้น  
ผู้ผลิตประเภท Coal to Olefins (CTO) และ Methanol to 
Olefins (MTO) ซ่ึงมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 4 – 5 ของการ 
ผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนทั่วโลกเริ่มลดก�าลังการผลิต 
เนื่องจากความไม่คุ้มทุนในการผลิต จากปัญหาเครื่องจักร
อุปกรณ์การผลิตสึกกร่อน ปัญหาการควบคุมการการผลิต
ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลจีนให้เข้มงวดขึ้น 
ประกอบกับการขาดแคลนน�้าที่ต้องใช้เป็นจ�านวนมากใน
กระบวนการผลิต อย่างไรก็ดี หลังจากสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทวคีวามรนุแรงเพ่ิมขึน้ในช่วงครึง่ปีหลัง  

ส่งผลให้ทางการจีนปรับเปล่ียนนโยบายการเงินให้มีความ
ผ่อนคลายมากขึ้น เพ่ือดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศและ
รักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการอ่อนค่าของ
เงินหยวนส่งผลกระทบต่อผู ้ผลิตสินค้า โดยชะลอการ 
สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีโดยเฉพาะกลุ่มโพลิสไตรีนิคส์ 
เนื่องจากจีนเป็นผู ้น�าเข ้ารายใหญ่ของเม็ดพลาสติก 
กลุม่ดังกล่าว เพ่ือลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบยัง
คงกดดันความต้องการของผลิตภัณฑ์ในระยะสั้น รวมทั้ง
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการ
ลดระดับสินค้าคงเหลือในช่วงปลายปีของผู้ผลิต

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต   

กลุ่มโอเลฟินส์ * 94% 87% 7%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 101% 90% 11%

ปิโตรเคมี 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

 1.2.2 ก�าลังการผลิตปิโตรเคมี

 1.2.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

หมายเหตุ : * ก�าลังการผลิตกลุ่มโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 300,000 ตันต่อปีจากโครงการ PP Expansion และ PP Compound ในไตรมาส 3/ 2560 และไตรมาส 4/ 2560 ตามล�าดับ 

ในปี 2561 อัตราการผลิตของกลุ่มโอเลฟินส์ กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์อยู่ที่ร้อยละ 94 และร้อยละ 101 ตามล�าดับ  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับอัตราการผลิตในปี 2560 หลังจากการหยุดเพื่อปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนใน
ปี 2560

 ปริมาณการขาย (พันตัน) มูลค่าการขาย (ล้านบาท)

2561 25612560 2560

กลุ่มโอเลฟินส์ 1,107 952 43,979 35,044

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 728 631 28,760 24,684

รวม 1,835  1,583 72,739 59,728

ผลิตภัณฑ์

ส�าหรับปี 2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขาย
สุทธิ 72,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,011 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 หรือ 252 พันตัน เนื่องจาก 
บริษัทฯ ปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาส 1/ 2560 
และราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยบริษัทฯ  
มีรายได้จากการขายสุทธิของกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส ์
คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 
คิดเป็นร้อยละ 40

ปี 2561 รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน เนื่องจาก 
ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ
ปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาส 1/ 2560 “

“
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 1.2.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2561 2560

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศ

กลุ่มโอเลฟินส์ 58% 42% 60% 40%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 46% 54% 47% 53%

รวม 53% 47% 55% 45%

ผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีส�าหรับปี 2561 มีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 53:47 
โดยสัดส่วนการขายส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีน จากการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ของโรงงาน PPE และ PPC ในช่วงปลายปี 2560 ทั้งนี้ การขายส่งออกส่วนใหญ่ในปี 2561 เป็นการขายไปยังฮ่องกง ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม ตามล�าดับ 

แนฟทา 614 496 24% 

โอเลฟินส์    

เอทิลีน - แนฟทา 526 596 (12%)

HDPE - เอทิลีน 360 235 53%

HDPE - แนฟทา 886 831 7%

โพรพิลีน - แนฟทา 375 328 14%

PP - โพรพิลีน 278 328 (15%)

PP - แนฟทา 653 656 (0.4%)

อะโรเมติกส์    

เบนซิน - แนฟทา 207 324 (36%)

โทลูอีน - แนฟทา 123 159 (23%)

มิกซ์ ไซลีน - แนฟทา 196 172 14%

สไตรีนิคส์    

SM - แนฟทา 726 754 (4%)

ABS - แนฟทา 1,272 1,334 (5%)

ABS - SM 546 580 (6%)

PS (GPPS) - แนฟทา 912 947 (4%)

PS (GPPS) - SM 186 193 (4%)

ราคาเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

 1.2.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ
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ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบ 
ส่วนต่างราคากลุ่มโพลิโอเลฟินส์กับราคาแนฟทา
• HDPE Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา HDPE กับ

แนฟทาส�าหรบัปี 2561 อยูท่ี ่886 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  
เทยีบกบัปี 2560 อยูท่ี ่831 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 7 จากความต้องการ HDPE ส�าหรับผลิต
ท่อทีป่รบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะในประเทศ
จีน จากโครงการ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” (One Belt, 
One Road) และโครงการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินตามนโยบายรักษาสิ่ง
แวดล้อมของประเทศจีน

• PP Spread ทรงตัว ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทา
ส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ 653 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใกล้
เคียงกับปี 2560 ที่ 656 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เนื่องจากก�าลังการผลิตส่วนเพ่ิมที่มีน้อยกว่าความ
ต้องการส่วนเพ่ิม โดยความต้องการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
จากการลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภท Scrap & 
Waste ของจีนตามนโยบายการควบคุมสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม ความต้องการปรับลดลงในช่วงปลายปี 
หลังจากที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวี
ความรุนแรงขึ้น

ส่วนต่างราคากลุ่มอะโรเมติกส์กับราคาแนฟทา

• TOL Spread ลดลง ส่วนต่างราคาโทลูอีนและ 
แนฟทาส�าหรบัปี 2561 อยูท่ี ่123 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  
เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 159 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลด
ลงร้อยละ 23 เนื่องจากความต้องการใช้โทลูอีนเพ่ือ

เป็นส่วนผสมส�าหรับผลิตน�้ามันเบนซินปรับตัวลดลง
ตามความต้องการน�้ามันเบนซินที่ลดลง

• MX Spread เพิม่ข้ึน ส่วนต่างราคามิกซ์ไซลีนกบัแนฟทา  
ส�าหรบัปี 2561 อยูท่ี ่196 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เทยีบ
กับปี 2560 อยู่ที่ 172 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 จากความต้องการใช้เพ่ือเป็นวตัถดิุบส�าหรบั
โรงงานผลิตพาราไซลีนที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนต่างราคากลุ่มโพลิสไตรีนิคส์กับราคาแนฟทา

• ABS Spread ลดลง ส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทา
ส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ 1,272 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1,334 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
ลดลงร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุจากความต้องการที่ปรับ
ลดลงจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลกระทบจากความกงัวล
จากสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจีน ถงึแม้ว่า
จะมีก�าลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม

• PS Spread ลดลง ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทา
ส�าหรบัปี 2561 อยูท่ี ่912 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เทยีบ
กับปี 2560 อยู่ที่ 947 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง
ร้อยละ 4 จากความต้องการที่ปรับลดลง โดยมสีาเหตุ
จากมาตรการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
(Single Use Plastic) ในแถบยโุรป และการถกูทดแทน
ด้วยพลาสติกชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่า 

 1.2.6 ก�าไรขั้นต้นจากการผลิต (Product to Feed: PTF)

2561

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2560

11,555

6,530

18,085

11,075

6,738

18,443

ก�าไร/ (ขาดทุน)
จากสต๊อกน�้ามันสุทธิ

Market PTF

กลุ่มโอเลฟินส์
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์

Market PTF

Accounting PTF

2561 2560

4.68

2.64

7.32

5.24

3.01

8.25

กลุ่มโอเลฟินส์
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์

Market PTF

ก�าไร/ (ขาดทุน)
จากสต๊อกน�้ามันสุทธิ

Market PTF

Accounting PTF
60

18,085

18,145

189

18,443

18,632

0.03

7.32

7.35 0.08

8.25

8.33
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อัตราการใช้ก�าลังผลิต

ไฟฟ้า 79% 75% 4%

ไอน�้า 79% 73% 6%

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

ไฟฟ้า 1,947 1,629 20%

ไอน�้า 1,034  916 13%

อื่น ๆ  246  196 25%

รวม 3,227 2,741 18%

2561 2560 เปลี่ยนแปลง

ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มีก�าไรขัน้ต้นจากการผลติตามราคา
ตลาดของกลุ่มธรุกจิปิโตรเคมี (Market PTF) อยูท่ี ่18,085 
ล้านบาท หรือ 7.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 358 
ล้านบาท หรือ 0.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบ
กับปี 2560 เนื่องจากส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์กับ
วตัถดิุบส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลง โดยมีก�าไรจากสต๊อกน�า้มัน
สทุธ ิ60 ล้านบาท แบ่งเป็นก�าไรจากสต๊อกน�า้มัน 243 ล้านบาท  
ในขณะที่มีขาดทุนจาก LCM 183 ล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจ
ปิโตรเคมีมีก�าไรขัน้ต้นทางบญัช ี(Accounting PTF) จ�านวน 
18,145 ล้านบาท หรือ 7.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลด
ลง 487 ล้านบาท หรือ 0.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี 2561 การผลิตไฟฟ้าและไอน�้ามีอตัราการผลิตเท่ากันที่ร้อยละ 79 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 รอ้ยละ 4 และร้อยละ 6 ตามล�าดบั 
โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคจ�านวน 3,227 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 486 
ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น หลังจากบริษัทฯ หยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ในปี 2560

ในปี 2561 Market PTF ลดลง 358 ล้านบาท 
หรือ 0.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากส่วนต่างราคา
ของผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง “

“

 1.3 ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

 1.3.1 ก�าลังการผลิตและรายได้จากการขาย

ธุรกิจสาธารณูปโภค
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2. ผลการด�าเนินงานรวม

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2561

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2561 25612560 2560

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย  32.48  34.11 

ปริมาณน�้ามันดิบน�าเข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล)  76.05  65.54 

ราคาน�้ามันดิบถัวเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) (1)  72.65  55.26 

รายได้จากการขาย (2)  280,551  214,101  113.58  95.77 

รายได้จากการขายสุทธิ (3)  258,919  197,594  104.82  88.37 

ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด  (225,312)  (165,224)  (91.22)  (73.89)

ก�าไรข้ันต้นจากการผลติตามราคาตลาด (Market GIM)  33,607  32,370  13.60  14.48 

ก�าไร/ (ขาดทุน) จากสต๊อกน�้ามัน  (420)  3,720  (0.17)  1.66 

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM)  (848)  0  (0.34)  0.00 

ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน�้ามัน  30  (1,452)  0.01  (0.65)

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM)  32,370  34,638  13.10  15.49 

รายได้อื่น ๆ (4)  1,577  1,423  0.64  0.64 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (1,524)  (1,296)  (0.62)  (0.58)

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี และรายได้อื่น ๆ  32,423  34,765  13.12  15.55 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน  (14,080)  (14,345)  (5.70)  (6.41)

EBITDA  18,344  20,420  7.42  9.14 

ค่าเสื่อมราคา  (8,237)  (7,062)  (3.33)  (3.16)

EBIT  10,106  13,358  4.09  5.98 

ต้นทุนทางการเงินสุทธิ  (2,227)  (1,983)  (0.90)  (0.89)

ก�าไร/ (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  68  764  0.03  0.34 

ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและจ�าหน่ายทรัพย์สิน  296  832  0.12  0.37 

ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการลงทุน  680  577  0.27  0.25 

ค่าใช้จ่ายอื่น  (8)  (7)  (0.00)  (0.00)

ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้  8,915  13,541  3.61  6.05 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (1,147)  (2,181)  (0.46)  (0.98)

ก�าไร/ (ขาดทุน) ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (34)  (5)  (0.01)  (0.00)

ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิ  7,735  11,354  3.14  5.07 

ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)  0.38  0.56 

หมายเหตุ : [1]  ราคาตลาดถัวเฉล่ียของน�้ามันดิบรวมซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต
 [2]  รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
     (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ
 [3]  รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
 [4]  ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอื่น ๆ

ผลการด�าเนินงานรวม
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 2.1 ก�าไรข้ันต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin)

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มี Market GIM จ�านวน 33,607 ล้านบาท หรือ 13.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1,237 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการใช้ก�าลังการผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ผลจากการเพ่ิมประสทิธภิาพของโรงกล่ันน�า้มันหลังจากการซ่อมบ�ารงุใหญ่ตามแผนในไตรมาส 1 ปี 2560 แม้ว่าต้นทนุ Crude 
Premium ปรับเพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับลดลง

 2.2 ก�าไรข้ันต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting Gross Integrated Margin)

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มี Accounting GIM อยู่ที่ 32,370 ล้านบาท หรือ 13.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 2,268 
ล้านบาท หรือ 2.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีก่อน เนื่องจากขาดทุนจากสต๊อกน�้ามันสุทธิเพิ่มขึ้น 3,506 ล้านบาท 
ขณะที่ Market GIM เพิ่มขึ้น 1,237 ล้านบาท

 2.3 รายได้อื่น 
รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารท่าเรอืและ
ถังบรรจุภัณฑ์และอ่ืนๆ ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน
จ�านวน 1,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2560 เนื่องจากปริมาณเรือรับส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นตาม
การเพ่ิมขึ้นของอัตราการกลั่นน�้ามัน และรายได้ค่าเช่าถัง
เพิ่มขึ้นจากปริมาณการเช่าที่เพิ่มขึ้น 

 2.4 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 
14,080 ล้านบาท ลดลง 266 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจาก
ค่าปรึกษา ขณะที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจาก
การปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

33,607 32,370

13.60 14.48

Market GIM

(เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)(ล้านบาท)
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ส�าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในปี 2561 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสรมินวตักรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจจ�านวน 432 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานวจัิยและพัฒนาภายใน ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิงานวจัิยร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก เงินเดือน
ของนักวิจัยและบุคลากรในสายงานวิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 369 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่า
ใช้จ่ายส�าหรบัอุปกรณ์ เครือ่งมือส�าหรบังานวจิยัและพัฒนา 
จ�านวน 63 ล้านบาท  

 2.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 8,237 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,175 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่ม
ขึ้นจากโครงการปรับปรุงและขยายงานที่แล้วเสร็จ เช่น 
โครงการขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
(PPE) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนชนิด 
คอมพาวด์ (PPC) และโครงการ Gasoline Maximization 
เป็นต้น ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุใหญ่ทีบ่นัทกึ
เป็นสินทรัพย์และเริ่มตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่
ไตรมาส 2/ 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี

 2.6 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ
ต้นทุนทางการเงินสุทธิส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 2,227 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 โดย
มีสาเหตุหลักจากในปี 2561 มีขาดทุนจากการท�า CCS 
จ�านวน 276 ล้านบาท ส�าหรับปี 2560 มีก�าไรจากการท�า 
CCS จ�านวน 58 ล้านบาท ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 95 
ล้านบาท จากการช�าระคืนเงินกู้ที่ครบก�าหนด

 2.7 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 68 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่
เกดิขึน้จรงิ เนือ่งจากค่าเงินบาทแขง็ค่าจาก 32.85 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐฯ เมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 32.61 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อสิ้นปี 2561 ขณะที่ปี 2560 มีก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�านวน 764 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินแข็งค่า
จาก 36.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เม่ือสิ้นปี 2559 เป็น 
32.85 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ เม่ือสิน้ปี 2560 ทัง้นี ้ณ สิน้ปี  
2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
จ�านวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 2.8 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและ 
  จ�าหน่ายทรัพย์สิน
ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มีก�าไรจากการด้อยค่าและจ�าหน่าย
ทรัพย์สินจ�านวน 296 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรจาก
การจ�าหน่ายที่ดิน เทียบกับปี 2560 มีก�าไรการด้อยค่าและ
จ�าหน่ายทรัพย์สินจ�านวน 832 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
ก�าไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเดิม จ�านวน 562 ล้านบาท 
และการกลับรายการด้อยค่าจากการประเมินราคาทีดิ่น 232 
ล้านบาท

 2.9 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการลงทุน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรจากการลงทุน 680 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากส่วน
แบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จาก
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด และบริษัท อูเบะ 
เคมีคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)

 2.10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 
1,147 ล้านบาท ลดลง 1,034 ล้านบาท หรือร้อยละ 47  
เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากก�าไรการด�าเนินงานลดลง 
และบรษิทัฯ ได้สทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทนุของ
โครงการต่างๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม 
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ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 182,446 
ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 2,098 
ล้านบาท เป็นผลจาก
• ลกูหนีก้ารค้าลดลง 587 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5 เม่ือ 
 เทียบกับสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขาย 
 ลดลงร้อยละ 7 ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  
 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า 
 ที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน เป็นจ�านวนเงิน  
 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของลกูหนีก้ารค้า 
 ทั้งหมด บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้  
 27 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
 ส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ 16 วัน เทียบกับปี 2560 อยู่ที่  
 19 วัน 
• สนิค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วย สนิค้าส�าเรจ็รปู  
 วตัถดิุบ และสนิค้าระหว่างผลติ ณ สิน้ปี 2561 สนิค้า 
 คงเหลือลดลง 1,593 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
 ส่วนใหญ่เป็นผลจากปรมิาณสนิค้าคงเหลือลดลงจาก  
 10.53 ล้านบาร์เรล เป็น 9.09 ล้านบาร์เรล โดย 
 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยส�าหรับปี 2561  
 อยู่ที่ 40 วัน เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 52 วัน

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,226 ล้านบาท หรือ 
 ร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียก 
 คืนเพิ่มขึ้น 856 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 206  
 ล้านบาท 
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1,144 ล้านบาท หรือ 
 ร้อยละ 1 ส่วนใหญ่จากค่าเสือ่มราคาสะสมเพ่ิมขึน้ รวม 
 ทัง้การจ�าหน่ายทีดิ่น 

หนี้สิน 
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 95,066  
ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,828 
ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เป็นผลจาก
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 3,743  
 ล้านบาท หรอืร้อยละ 127 เพ่ือใช้ส�าหรบัการด�าเนนิงาน
 และเพิ่มสภาพคล่อง
• เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท หรือร้อยละ 1  
 ส่วนใหญ่เป็นผลจากปรมิาณน�า้มันดิบค้างจ่ายเพ่ิมขึน้
 โดยบรษิทัฯ มีระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่ส�าหรบัปี 2561  
 อยู่ที่ 36 วัน เทียบกับปี 2560 ที่ 43 วัน 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

182,446 184,5441%

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอ่ืน

ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึง
ก�าหนดช�าระใน 1 ปี)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

46,629 41,792 47,583 38,704

55,812

2,378

87,650

8,637

128,324

50,665

2,609

87,380

9,852

125,965
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• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 246 
ล้านบาท จากการปรับผลประโยชน์พนักงานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มีส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 87,380 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 270 ล้านบาท
ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 7,959 ล้านบาท และบนัทกึขาดทนุจากการเปลีย่นสถานะการถอืหุน้ในบรษิทั ไออาร์พีซี 
โพลีออล จ�ากัด จากบริษัทย่อยไปเป็นกิจการร่วมค้าจ�านวน 54 ล้านบาท ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากก�าไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท

• หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืนลดลง 825 ล้านบาท หรอืร้อยละ  
 8 ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้งานก่อสร้างลดลง 677 
 ล้านบาท เงินรบัล่วงหน้าค่าสนิค้าลดลง 391 ล้านบาท 
 ในขณะที่โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท 
• เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 
 หนึ่งปีลดลง 5,147 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ 
 ช�าระคืนเงินกู้ 11,651 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิก 
 เงินกู้ระยะยาว 6,565 ล้านบาท

หุ้นกู้สกุลเงินบาท 10,250 15,248 (4,998) 

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 6,463 4,097  2,366 

เงินกู้สกุลเงินบาท 33,952 36,467 (2,515) 

 รวม 50,665 55,812 (5,147) 

หัก ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (7,104) (10,660)  3,556 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 43,561 45,152 (1,591) 

เงินกู้ระยะยาว 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทเป็น
ดอกเบี้ยสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) และเปลี่ยนเฉพาะเงินต้นเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Principle Only Swap: POS) มียอดรวมจ�านวน 450 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)
รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หุ้นกู้สกุลเงินบาท

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

เงินกู้สกุลเงินบาท

กรำฟแสดงก�ำหนดช�ำระหนี้สินระยะยำว

2562 2563 2564 2565

หมายเหตุ : หนี้สินระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2561

>2566

14,211

7,731

13,326

8,2987,099
3,231

10,980
1,293

6,4396,360

1,939

3,735

3,364
6,439

6,887
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจ�านวน 
2,338 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น193 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานมีจ�านวน  
 18,304 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก EBITDA จ�านวน  
 18,344 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจ่ายจากการ 
 เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 
 จ�านวน 40 ล้านบาท รายการหลักที่ท�าให้กระแส 
 เงินสดลดลง ประกอบด้วย ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรยีกคืน 
 เพิ่มขึ้น 883 ล้านบาท ในขณะที่รายการหลักที่ท�าให้ 
 กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าลดลง 
 459 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลือลดลง 293 ล้านบาท 
• กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือกจิกรรมลงทนุมีจ�านวน 6,536  
 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายเงินลงทนุส�าหรบั 
 โครงการผลติเม็ดพลาสตกิโพลโิพรพิลนีชนดิคอมพาวด์  
 (PPC) และโครงการ Catalyst Cooler
• กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน  
 11,575 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื 
 ระยะยาวสุทธิ 5,147 ล้านบาท จ่ายช�าระค่าดอกเบี้ย 
 เงินกู้ยืม 2,182 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 7,959  
 ล้านบาท และขาดทนุจากสญัญาอนพัุนธ์ทางการเงิน  
 (Financial Derivatives) 294 ล้านบาท ขณะที่มี 
 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 4,031 ล้านบาท
 
สภาพคล่องและโครงสร้างเงนิทุน
อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 0.95 เท่า อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ 0.96 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ 
บริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอต่อการด�าเนิน
ธรุกจิ ส�าหรบัอัตราส่วนหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้สทุธต่ิอส่วน

ของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 0.63 เท่า ลดลง 0.02 
เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายช�าระคืน
เงินกู ้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระให้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ สามารถช�าระหนี้สินได้ตามก�าหนดและสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ครบถ้วน

แนวโน้มปี 2562

1. ธุรกิจปิโตรเลียม
แนวโน้มราคาน�้ามันดิบในปี 2562 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 และเคลื่อนไหวในกรอบ 60 – 68 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่
นักลงทุนคลายความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน หลังการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศ
เป็นไปในทิศทางบวก ทั้งนี้ ความต้องการใช้น�้ามันดิบ 
คาดการณ์จะขยายตวัเพ่ิมขึน้ 1.1 – 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวนั  
ประกอบกับซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มปรับลดปริมาณการ 
ส่งออกน�้ามันดิบเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลตลาด นอกเหนือ
จากการปรับลดก�าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตในกลุ่ม
โอเปกและนอกกลุ่มโอเปก 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจาก
การประชุมในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อย่างไร
กต็าม ราคาน�า้มันดิบยงัคงถกูกดดันจากปรมิาณน�า้มันดิบ
คงคลังสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังก�าลังการ
ผลิตน�้ามันดิบของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ระดับสูง อย่างไรก็ดี 
ยงัมีปัจจยัระยะยาวทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น�า้มัน
ที่ต้องติดตาม อาทิ นโยบายพลังงานสีเขียว มาตรฐาน
น�้ามันเดินเรือใหม่ IMO และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามี
บทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดห่วงโซ่
อุปทานซ่ึงอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค ท�าให้ความต้องการใช้พลังงานเปลี่ยนรูปแบบไป

EBITDA 18,344 20,450

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (40) (174)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 18,304 20,245

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6,537) (9,768)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (11,575) (10,375)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 193 103

เงินสดยกมาต้นงวด 2,145 2,042

เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 2,338 2,145

2561 2560

งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)
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2. ธุรกิจปิโตรเคมี
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2562 คาดว่าจะมีการปรบั
ตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์ 
เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิค เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ รายใหญ่ของโลก จึงเป็นแหล่งผลิต
หลกัในกลุ่มผลติภัณฑ์สไตรนีคิส์ โดยมีปัจจัยสนบัสนนุจาก
ความรนุแรงของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีนเริม่
ลดลง ประกอบกบัค่าเงินหยวนของจนีเริม่มีทศิทางทรงตวั 
ส่งผลให้ความต้องการเม็ดพลาสตกิปรบัตวัเพ่ิมขึน้หลังจาก
ผูผ้ลิตสนิค้าชะลอการสัง่ซือ้ในช่วงปลายปีทีผ่่านมา เพ่ือลด
ความเสีย่งจากผลกระทบของสงครามทางการค้า ประกอบ
กับก�าลังการผลิตใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

 ส�าหรบัผลิตภัณฑ์กลุม่โพลโิพรพิลีนมีแนวโน้มปรบัตวั 
ดีขึ้นเช ่นเดียวกับกลุ ่มผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์ จากการ 
คาดการณ์ก�าลงัการผลิตใหม่ส�าหรบัปี 2562 อยูท่ีป่ระมาณ 
2.5 – 3.0 ล้านตนั ซ่ึงน้อยกว่าเม่ือเทยีบกบัความต้องการที ่
เพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาในยุคดิจิทัลที่เปล่ียนแปลงไปท�าให้
บริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกมากขึ้น รวมทั้งปัญหาเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมที่เริ่มส่งผลกระทบค่อยๆ รุนแรงมากขึ้น ท�าให้
ภาครัฐพิจารณาที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ที่
มีอายกุารใช้งานมาก และส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ขบัเคลือ่น
ด้วยไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุน้ให้มีการใช้ชิน้ส่วนพลาสตกิ
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการหยุดผลิตนอกเหนือจากที่วางแผน
ไว ้ (Unplanned Shutdown) ของโรงงานในแถบ
ตะวันออกกลางช่วยผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสูง ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิเอทิลีนคาดว่าจะได้รับแรงกดดันจาก
ก�าลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ในขณะที่ความต ้องการใช ้ 
เม็ดพลาสติกมีแนวโน้มเติบโตในอัตราลดลงตามการ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

 อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยส�าคัญที่อุตสาหกรรมต้อง
ติดตาม อาทิ การปรับตัวของระดับราคาน�้ามันดิบใน 
ตลาดโลก ภาวะเศรษฐกจิการค้าในภูมิภาคเอเชยี และภาวะ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะความม่ันคงทางการเมืองของ
ประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย 

โครงการลงทุน

1. ความคืบหน้าโครงการลงทุน 
1.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ UHV 
 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ UHV ซึ่งเป็น
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ามันหนักจากห่อกลั่น ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ประกอบด้วยโครงการ Gasoline 
Maximization และโครงการตดิตัง้เครือ่งถ่ายเทความร้อน
จากตัวเร่งปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) 
ความคืบหน้าของโครงการ มีดังนี้

• โครงการ Gasoline Maximization มีวัตถุประสงค์ 
 เ พ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตน�้ามันเบนซินประมาณ  
 25 ล้านลิตรต่อเดือน เพ่ือรองรับความต้องการ 
 ภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ 
 เริม่ผลติเชงิพาณชิย์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ส�าหรบั 
 ปี 2561 บริษัทฯ สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตน�้ามัน 
 เบนซินได้มากกว่าที่วางแผนไว้

• โครงการติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่ง 
 ปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) มี 
 วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตโดยใช ้
 น�้ามันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจ�ากัดของ 
 อุณหภูมิในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst  
 Regenerator) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการ 
 ด�าเนนิการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถด�าเนนิการ 
 เชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1/ 2562

1.2 โครงการ EVEREST และ โครงการ EVEREST 
FOREVER (E4E)
       โครงการ Everest มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพขององค์กรผนวกกับการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ด้วยการน�าระบบงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
และสร้างความแขง็แกร่งของสขุภาพองค์กร (Organization 
Health) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ EVEREST 
FOREVER (E4E) ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 
EVEREST โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลก�าไรกว่า 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3,300 ล้านบาทต่อปี ส�าหรับปี 2561 
โครงการ EVEREST และ E4E สามารถสร้างก�าไร (ก�าไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ : EBIT) ให้กับบริษัทฯ 
จ�านวน 9,367 ล้านบาท

1.3 โครงการ IRPC 4.0 
 โครงการ IRPC 4.0 เป็นการน�าระบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต ์ ใช ้  เ พ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กร และพัฒนาการ
บริการลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 
ด้านหลัก ได้แก่
 (1)  OPS 4.0: การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ
  ในโรงงาน เป็น Smart Operation (AI) ควบคุม 
  และวางแผนระบบการผลติด้วยปัญญาประดิษฐ์
 (2)  CCM 4.0: การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการขาย 
  และการตลาด โดยใช้ระบบดิจิทัล (Customer  
  Centric Digital) เพ่ือสามารถเข้าถึงความ 
  ต้องการลูกค้า และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)208

 2562  2563  2564  2565  2566 รวม  

(1) โครงการ MARS  4,034  9,532  16,256  10,765  616 41,203 

(2) โครงการลงทุนทั่วไปและ 
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงโรงงาน

 2,481  2,912  2,743  4,782  2,821  15,739

(3) โครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์   642   533  4,103  3,314 -  8,592 

(4) โครงการ E4E และ IRPC 4.0  1,924 387 - - -  2,311 

(5) อื่น ๆ  2,235   723   108    83    49  3,198 

รวม  11,316  14,087  23,210  18,944  3,486  71,043 

โครงการลงทุน*

Power of People โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการเตบิโตทาง
ธุรกิจ และความเป็นเลิศขององค์กร ควบคู่กับการเพ่ิม
ศักยภาพของพนักงาน เพ่ือการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
โครงการลงทุนส�าคัญประกอบด้วย 

(1) โครงการ MARS หรือ Maximum Aromatics  
 Project เป็นโครงการผลิตพาราไซลีน และสาร 
 เบนซีน ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ 
 ภายในบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(2) ค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารงุโรงงานและโครงการลงทนุทัว่ไป  
 โดยในปี 2565 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุใหญ่  
 (Major Turnaround) ซึ่งด�าเนินการซ่อมบ�ารุง 
 ตามแผนทุกๆ 5 ปี 
(3) โครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ส่วนใหญ่เป็นแผนการ 
 ลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการผลิตน�้ามัน 
 ตามมาตรฐานยูโร 5 
(4) โครงการ E4E และ IRPC 4.0 โดยโครงการ E4E  
 หรอื EVEREST FOREVER เป็นการด�าเนนิโครงการ 
 ต่อเนื่องจากโครงการ EVEREST เพ่ือปรับปรุง 
 ประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 กระบวนการท�างาน ส่วนโครงการ IRPC 4.0 เป็นการ 
 บรูณาการระบบดิจทิลัและน�านวตักรรมทนัสมัยต่างๆ  
 มาใช้ในทุกขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ

 (3)  ISC 4.0: การใช้เครือ่งมือทีท่นัสมัยในการเลือก 
  ซ้ือวัตถุดิบและการวางแผนการผลิต โดย 
  วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและความ 
  พร้อมในการส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้าในการ 
  จัดการห่วงโซ่อุปทาน
 (4)  PRO 4.0: การปรับปรุงระบบจัดซื้อ เพ่ือลด 
  ต ้ นทุ น แล ะ เ ว ล า ในก า ร จั ดซื้ อ  ( L e a n  
  Procurement) ลดความซ�า้ซ้อนในกระบวนการ 
  ท�างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน 
  จัดซื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 (5) ERP 4.0: การวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (IT) เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงของ 
  องค ์กรสู ่ ร ะบบดิ จิทั ล  โดยมุ ่ ง เน ้นการ 
  เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการข ้อมูล และ 
  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
  องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

2. แผนการลงทุน 
งบลงทุนระหว่างปี 2562 – 2566 ประกอบด้วยงบลงทุน
ทีมี่แผนการด�าเนนิงานรองรบัจ�านวน 71,043 ล้านบาท และ
งบประมาณส�าหรับสร้างโอกาสลงทุนอ่ืนจ�านวน 34,141 
ล้านบาท งบลงทุนที่มีแผนการด�าเนินงานรองรับส่วนใหญ่
เป็นงบลงทนุส�าหรบัด�าเนนิงานรองรบัตามแผนยทุธศาสตร์ 
“GDP” ได้แก่ Power of Growth, Power of Digital, 

หมายเหตุ : * ไม่รวมงบลงทุนส�าหรับสร้างโอกาสลงทุนจ�านวน 34,141 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)



ความรับผิดชอบขององค�กร
และการจัดการอย�างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม

การจัดการด�านคุณภาพ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

การบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน

ภาคผนวก

การปฏิบัติตามเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามเกณฑ�ความรับผิดชอบต�อสังคม
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โครงการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของหลักธรรม�ภิบ�ลต�มข้อตกลงแห่งสหประช�ช�ติ หรือ UN Global Compact ที่มุ่งเน้น 
คว�มซื่อตรง โปร่งใส ควบคู่กับก�รรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
ของโลก 17 ประก�ร (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป้�หม�ยดังกล่�ว ถูกผูกโยงเข้�กับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี ต�ม
แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 12 และกำ�หนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ต�มม�ตร� 65 ที่กำ�หนดให้ยุทธศ�สตร์ต้องม ี
ก�รบรรจุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเข้�ไปด้วย บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่�องค์กรที่มุ่งสร้�งนวัตกรรมเพื่อคว�มยั่งยืนและดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งรับผิดชอบเท่�นั้นที่จะเติบโตสู่คว�มเป็นผู้นำ�แห่งอน�คตได้

บริษัทฯ ได้แสดงถึงตัวอย่�งก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อสังคมในปี 2561 ที่ตอบสนองเป้�หม�ย SDGs ทั้ง 17 ข้อ และสอดคล้อง
กับบ�งส่วนของยุทธศ�สตร์ช�ติ ดังนี้

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยุทธศาสตร์ 20 ปี
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALS-SDGs
การดำาเนินธุรกิจ โครงการของ IRPC

1. ความเหลื่อมล้ำาคนจนกับคนรวย (Ref TDRI)
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน  
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�ค 
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม

  • เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ

• ก�รพัฒน�เพ่ือคว�มย่ังยืน

• โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล
• โครงก�รส่งเสริมธุรกิจชุมชน
• โครงก�รข�เทียมพระร�ชท�น
• โครงก�ร GIVE NEVER STOP

2. อันดับการท้องก�อนวัยอันควร
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน

• โครงก�ร CSR ด้�นก�รศึกษ�
• โครงก�รส่งเสริมสิทธิสตรี
• โครงก�รมูลนิธิมุสลิม  

เพ่ือเด็กด้อยโอก�ส

3. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลต�อการเกิดโรคระบาด
ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ด้�นคว�มมั่นคง
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน 
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�ส คว�มเสมอภ�ค 
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม

• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ

• ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เม็ดพล�สติกเพ่ือคุณภ�พชีวิต
และส่ิงแวดล้อม

• โครงก�รฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์ 
ป��ช�ยเลน

• โครงก�รหอชมวิว ท�งเดิน
ศึกษ�ธรรมช�ติ

• โครงก�รปลูกป��แนวกันคล่ืน 
(ชุมพร)

4.  ค�านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�ค  
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม

• วิทย�ลัยเทคโนโลยีไออ�ร์พีซี • โครงก�ร Cubic Academy
• โครงก�ร ๑ ช่วย ๙
• โรงเรียนผู้สูงอ�ยุอำ�เภอเมือง

ระยอง
• โครงก�รสืบส�นตำ�น�นมอญ

พระประแดง

5.  สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�ค  
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ  
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• โครงก�รกองทุนส่งเสริมสุขภ�พ
ชุมชนรอบเขตประกอบก�รฯ 

• KVIS VISTEC
• โครงก�รคลีนิกป�นน้ำ�ใจ 
• โครงก�ร GIVE NEVER STOP
• โครงก�รหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

ตรวจสุขภ�พชุมชน
• โครงก�รเฝ้�ระวังโรคป�ญห�

สุขภ�พชุมชน

6. ค�าครองชีพ ค�าจ้างไม�สมดุล
ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�ค  
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม
ยุทธศ�สตร์ท่ี 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ  
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• กลยุทธ์ Power of People
• ส่งเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

บุคล�กร
• วิทย�ลัยเทคโนโลยีไออ�ร์พีซี

• บริษัท ส�นพลังวิส�หกิจเพ่ือ
สังคม

• โครงก�รสร้�งอ�ชีพรับเชือกเรือ
• โครงก�รประช�รัฐเพ่ือก�รศึกษ�

7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป�องกัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ด้�นคว�มมั่นคง
ยุทธศ�สตร์ที ่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พ  
  ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ  
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ 

• Green Port (MARPOL)

• โครงก�รฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์ 
ป��ช�ยเลน

• โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล
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ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยุทธศาสตร์ 20 ปี
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALS-SDGs
การดำาเนินธุรกิจ โครงการของ IRPC

8. ภัยแล้งกับความต้องการสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ด้�นคว�มมั่นคง
ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ-อ่�งเก็บน้ำ�ใช้เพ่ือ 
ก�รผลิตและชุมชน

• โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล
• โครงก�รส่งเสริมธุรกิจชุมชน
• โครงก�ร Smile Farm for 

Chance

9.  การส�งเสริมการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ 
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• ธุรกิจบริห�รจัดก�รทรัพย์สิน
• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม

เชิงนิเวศ 
• โรงผลิตพลังไอน้ำ�และไฟฟ้�ร่วม
• วิทย�ลัยเทคโนโลยีไออ�ร์พีซี

• โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล
• โครงก�ร Protection Strip

10.  พื้นที่ประมงชายฝั�งกับอุทกภัย
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ 
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ 

• Green Port (MARPOL)

• โครงก�รฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์ 
ป��ช�ยเลน

• โครงก�รทำ�ซ้ังปล� ชุมพร

11.  การส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวในมิติต�าง ๆ
ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ 
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• ส่งเสริมก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับก�รดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

• โครงก�รสืบส�นตำ�น�นมอญ 
พระประแดง

• กิจกรรมรักเล รักษ์ศิลป� ถ่ินใต้
• โครงก�รฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์ 

ป��ช�ยเลน
• โครงก�รหอชมวิว ท�งเดิน

ศึกษ�ธรรมช�ติ
• โครงก�ร Plastic Rights

12.  ประเทศไทยประตูสู�โลกใบใหม�
ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ด้�นคว�มมั่นคง
ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ 
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

• ธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกล่ัน
• ธุรกิจสนับสนุน
• ส่งเสริมนวัตกรรมเม็ด

พล�สติกเพ่ือคุณภ�พชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม

• KVIS/ VISTEC

13.  แหล�งพลังงานใหม�จากการจัดการขยะ
ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศ 

• โครงก�ร Protection Strip
• โครงก�ร Plastic Rights

14.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป�องกัน
ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�ค  
  และเท่�เทียมกันท�งสังคม
ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• Green Port (MARPOL)
• ก�รพัฒน�เพ่ือคว�มย่ังยืน

• โครงก�รรักษ์แม่น้ำ�ระยอง
• โครงก�ร Plastic Rights

1. ขจัดคว�มย�กจน
2. ขจัดคว�มหิวโหย
3. ก�รมีสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี
4. ก�รศึกษ�ที่เท่�เทียม
5. คว�มเท่�เทียมท�งเพศ
6. ก�รจัดก�รน้ำ�และสุข�ภิบ�ล
7. พลังง�นสะอ�ดที่ทุกคนเข้�ถึงได้
8. ก�รจ้�งง�นที่มีคุณค่� และก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
9. อุตส�หกรรม นวัตกรรม โครงสร้�งพื้นฐ�น

10. ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�
11. เมืองและถิ่นฐ�นมนุษย์อย่�งยั่งยืน
12. แผนก�รบริโภคและก�รผลิตที่ยั่งยืน
13. ก�รรับมือก�รเปลี่ยนแปลง สภ�พภูมิอ�ก�ศ
14. ก�รใช้ประโยชน์จ�กมห�สมุทร  

และทรัพย�กรท�งทะเล
15. ก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบนิเวศท�งบก
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17. คว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

เป�าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs
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 การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต�อสังคม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวร่วมกับฝ่ายจัดการ และเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CG & CSR Excellence) ต่อเนื่องจากปี 2560 เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ  
อีกทั้งกำาหนดนโยบายที่แสดงถึงการให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้วยการจัดงบประมาณให้บริษัทฯ ใช้ใน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นจำานวนที่แน่นอนเป็นประจำาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี 2562 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียว่า 
บริษัทฯ สามารถทำากิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตลอดไป

Vision & Strategy

Leading Integrated
Petrochemical Complex in Asia by 2020

S1.
Corporate

Governance

S2.
Legitimate
Culture &

Compliance

S3.
Corporate

Social
Responsibility

and Good
Reputation

“To be good Corporate citizen with Trustworthy and Credibility in Social & Governance”

ENABLES: People, System, Technology

Standards : UNGC, SDGs17, CSV, DJSI, Sufficient Economy, Social Enterprise, Law,
Reglations, IRPC Code of Conduct, CG, Compliance, Anti-Corruption,
Anti-Bribery, SET/ SEC/ IOD, ASEAN CG Scorecard, CAC

กระบวนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กระบวนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึง
สังคม ชุมชน มีดังนี้

1. กำาหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ 
บรษิทัฯ และมีโครงสรา้งทีค่รอบคลมุทัง้ด้านธรรมาภิบาล สิง่แวดล้อม สทิธมินษุยชนสำาหรบัองค์กรธรุกจิ เกณฑม์าตรฐาน
สากล การสรา้งผลประโยชนร์ว่มกบัผูมี้สว่นเสยี สงัคมชมุชนมีสว่นรว่มในการออกแบบและรบัผลประโยชนจ์ากโครงการ  
มีการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสังคม มีการประเมินความคุ้มค่าทางสังคมของโครงการ และมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น การดำาเนินงานตามโมเดลดังกล่าว ยังเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ในเรื่องการอยู่ร่วมกันของโรงงานและชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ด ีสอดคล้องกับเปา้หมายการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองดีของโลกตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ
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2. ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ใช้งบประมาณร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ในกจิกรรมเพ่ือสงัคมเป็นประจำาทกุปี เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บรษิทัฯ มีงบประมาณเพียงพอในการทำากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ชว่ย
สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดงบประมาณเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการเพื่อการศึกษา โครงการเพื่อ
สงัคมชมุชนรอบพ้ืนทีก่ารผลิต และโครงการเพ่ือสงัคมโดยรวมทัง้ประเทศ รายละเอียดอยูใ่นโครงการด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมที่สำาคัญในปี 2561 หน้า 216 – 227

นอกจากนั้นยังกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือสังคมที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
และบริษัทฯ กับระยะเวลาในการดำาเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้น เพื่อให้ยังประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้
งบประมาณ การต้านคอร์รัปชัน และการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชันของโครงการ CSR ของบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำาคัญ

Strategy: IRPC CSR Model for Value Creation & Social Transformation

Good Corporate
Image &

Reputation

Social License
for Operation

Sustainable Development Goals (SDGs)

Corporate Citizenship

CSR Integration
in Corporate Strategy

Environmental Governance

Business for Human Rights

CSR in/ After Process

CSR International Standards

Corporate Social Value: CSV

Social Inclusion/ Purpose

Social Enterprise

Social Transformation

SROI/ SIA
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3. ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) รูปแบบของโครงการยังถูก 
ออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs 17 ข้อ ซึ ่งใน 
ปี 2560 – 2561 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการแลว้ทัง้หมด 17 ขอ้ บรษิทัฯ มีการประเมินความยัง่ยนืของกจิการด้วยดัชนวีดั DJSI  
ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทฯ ขึ้นเป็นผู้นำาในหมวด Oil & Gas Refining & Marketing 
เป็นครั้งแรก และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 5 ปีต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในแนวคิด/ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ

4. ดำาเนินการตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ เข้าเป็นภาคีสมาชิก UNGC ตั้งแต่ปี 2554 และ
ในปี 2559 ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น Steering Committee ของ Global Compact Network Thailand: GCNT 
ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 Global Compact Network Thailand เป็นหนึ่งในเครือข่าย
ที่มีอยู่กว่า 80 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำาหลักการสากล 10 ประการของ UNGC ที่ครอบคลุม 4 ด้านสำาคัญ มาปฏิบัติด้วย
ความรบัผดิชอบตอ่พันธสญัญา โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายการเป็นพลเมืองโลกทีดี่ (Good Corporate 
Citizenship Policy) เพื่อใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี รายละเอียดการดำาเนินงานตามนโยบายอยู่ใน
รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 111

CSR Strategy: Ensure to spend 3% of average annual net profit 
                            over 3 preceding years in CSR

EIZ KVIS/ VISTEC

The Portfolio of Social Initiatives (POSI)

Plastic Rights

Our Khung Bang Kachao
Historic Leaning Center

Lam Sai Yong Model

SDGS Other Projects

Prostheses Project

IRPC Cubic Academy

Ayutthaya

Community Support

Prapadaeng
Chumporn

Rayong
i-RECT, i-VOT

Social Enterprise

IRPC Technological
College (IRPCT)

Walking Aid Robot
for Paraplegics

Long
Term

Time to
Impact

SocietyCommunity Education

1% 1% 1%
Prioritization

Short
Term

5 64

321
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การดำาเนินงานตามแนวทาง ISO 26000

บริษัทฯ สามารถสรุปการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ขององค์กรที่สำาคัญในปี 2561 ตามแนวทางของ ISO 
26000 และตามกรอบแนวทางการนำาเสนอข้อมูลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines for Social 
Responsibility และ Guidelines for CSR Report) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำาเนินงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
อย่างเคร่งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน
รายงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 107 – 131 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การดำาเนนิธรุกจิ และคู่มือสง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการทบทวนทุกปี  
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
หน้า 121 และโครงสร้างการจัดการ หน้า 95 – 96

3. การต่อต้านการทุจริต

บรษิทัฯ มีนโยบายและการดำาเนนิงานภายในบรษิทัฯ อยา่ง
เขม้แขง็ รวมถงึคู่ค้าตลอดหว่งโซ่อุปทาน ดังรายละเอียดใน
รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 123

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่
ประกาศในระดับสากล (UN Global Compact: UNGC) ใน
การไม่เลือกปฏบิตัด้ิวยสาเหตอัุนเนือ่งมาจากความเหมือน
หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

การศกึษา สถานภาพ รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพสว่นบคุคล 
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดในรายงานการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 121 และการพัฒนาความยั่งยืน 
หน้า 237

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้
มีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานทีท่ำางานอยา่งเหมาะสม มีการพัฒนาศกัยภาพและ
เพ่ิมพูนทักษะของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอตามโครงการ
วางแผนพัฒนารายบุคคล และแผนการสืบทอดผู้บริหาร 
ใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม มี
การดูแลและปรับปรุงสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความ
เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมีส่วนร่วมและความ
พึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาต่อไป และ
เปิดโอกาสให้มีสหภาพแรงงานตามกฎหมาย รายละเอียด
ในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 123

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด โดยคำานึงถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสำาคัญ
กับความพึงพอใจของลูกค้า บริหารจัดการช่องทางการ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือจัดการฐานขอ้มูลตา่ง ๆ  ทีส่ำาคัญ
สำาหรับธุรกิจแต่ละประเภทตามนโยบาย IRPC 4.0

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บรษิทัฯมีการดำาเนนิโครงการหลากหลายมิต ิมีรายละเอียด
ในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญในปี 
2561 หน้า 216 – 227
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โครงการด้านการศึกษา

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์

บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูก้อ่ตัง้สถาบนัวทิยสริเิมธ ีและโรงเรยีน
กำาเนิดวิทย์ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำาเนินงานตามสัญญาเป็น
ประจำาตัง้แตปี่ 2557 เพ่ือสรา้งนกัวทิยาศาสตร ์และนกัวจัิย
คนไทยที่มีความเป็นเลิศให้ประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)

บริษัทฯ ลงทุนในทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เทคโนโลยี 
ไออารพี์ซี จำากดั จำานวน 750 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 99.9 เพ่ือ
กอ่ตัง้วทิยาลัยเทคโนโลยไีออารพี์ซี (IRPC Technological 
College) หรือชื่อย่อ IRPCT วัตถุประสงค์เริ่มแรกในการ
กอ่ตัง้ คือ เป็นสถาบนัอาชวีศกึษาของชมุชนเพ่ือตอบสนอง

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่สำาคัญในปี 2561

ความต้องการของชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่าง
ฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ระยอง เนื่องจากระยองเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
จำานวนมาก จึงมีความต้องการแรงงานฝีมือจำานวนมาก

IRPCT ตัง้อยูใ่นเขตพ้ืนทีต่ำาบลเชงิเนนิ อำาเภอเมือง จังหวดั
ระยอง เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2538 โดยบริษัท 
ไออาร์พีซีฯ สนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคตามแผน
งานของวทิยาลัยฯ เป็นประจำาทกุปี ในปี 2561 มีการบรจิาค 
ประมาณ 47.2 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาสถานที ่หอ้งปฏบิตักิาร 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ปัจจุบัน IRPCT 
ได้พัฒนาเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับชาว
ระยอง ผลิตกำาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
เอ้ือประโยชนต์อ่การเรยีนรูข้องนกัศกึษาประเทศเพ่ือนบา้น

Direction of Vocation

EEC Demand

ร�วมมือ EEC-Pearson-IRPCT

IRPC Everest & E4E

โครงการพัฒนากระบวนการเร�ยนรู�
แบบบูรณาการด�านว�ศวกรรมเคมี 

สำหรับพนักงานสายการผลิต 
(I-ChEPs)

PTT EECI & RAlI

คณะประชารัฐ E2

คณะอนุฯ ปฏิรูปอาชีวศึกษา

คณะอนุฯ กรอ. อศ.

Public Policies
เพ��มผู�เร�ยนอาชีวะ

สายช�างอ�ตสาหกรรม
และ S-Curve

พัฒนาคุณภาพอาชีวะ 
ด�วยระบบทว�ภาคี

พัฒนาหลักสูตร 
S Curve/ New S

พัฒนาคุณภาพครู

พัฒนา Soft Skill 
และทักษะผู�ประกอบการ

จัดตั้ง National
Training Center

Thailand 4.0 Agenda “Model อาชีวะ 4.0 ”

Target ปฏิรูปอาชีวะ
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ในช่วงกว่า 23 ปี IRPCT ผลิตบุคลากรสายอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมคุณภาพสูงสนองตอบภาค
อุตสาหกรรมและบริการชั้นนำาของภาคตะวันออกได้กว่า 7,000 คน IRPCT ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา ทั้งจาก
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเป็น 
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง นำามาสู่รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2553 นับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดระยองที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

นอกเหนอืจากการจดัการศกึษาใหก้บันกัศกึษาไทยแล้ว ปัจจุบนัยงัมีนกัศกึษาจากตา่งประเทศมาศกึษาตอ่ภายใตค้วามรว่มมือ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการของสหภาพ 
เมียนมาร์ กรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว CPSC (Colombo Plan Staff College) บริษัทในกลุ่ม 
ปตท. และวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้งสัญชาติไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ถือเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานักศึกษา 5 สัญชาติของประเทศ

บุคลากรของ IRPCT ได้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศในหลายภาคส่วน อาทิ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสานพลังประชารัฐกลุ่ม E2 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นคณะอนุกรรมการอิสระ (ปฏิรูปอาชีวศึกษา) คณะ
อนกุรรมการรว่มภาครฐัและเอกชนเพ่ือพัฒนากำาลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มพลงังาน ทำาใหมี้โอกาสรบัรูป้ระเด็นความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำาไปปรับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่เรียกว่าแผน IRPCT 4.0

3i Strategy Key Initiatives

Learning model of 
Renewable energy

Training center
For high skill
Operator & College

Ke
y 

Dr
iv

er
s 4.0 Curriculum with MEP/DVE

e-College
APACC Quality Standard
Smart Learning Model (SLeM)
Smart Teacher

Excellent
Model
School
i-EMS

2018 - 2020 
i-EMS (IRPCT Excellent Model Center)

1

2019 - 2020 
i-VOT (IRPCT Vocational 
& Operator Training Center)

3

IRPCT 4.0

2022
Ways 

Integrated

3

2018 - 2019 
i-REC (IRPCT Renewable Energy Learning Center)  

2

Bio MassSolar FarmWind Turbine Fuel Cell
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา IRPCT ได้เข้าสู่การดำาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ IRPCT 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
วทิยาลยั มุ่งสูว่สิยัทศันก์ารเป็นวทิยาลัยอาชวีศกึษาชัน้นำา 1 
ใน 5 ของประเทศภายในปี 2563 ภายใตพั้นธกจิ 3 เรือ่งคือ

1. การพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียน หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning เปลี่ยน
จากครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ที่เรียกว่า SLeM (Smart Learning Model) ทั้งนี้
ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญในการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำาของ 
ประเทศคือการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ที่เป็นระดับสากล โดยวิทยาลัยฯ ได้ขอรับการประเมิน
มาตรฐาน APACC (Asia Pacific Accreditation and 
Certification Commission) ซ่ึงมีกำาหนดการประเมินใน
ปี 2562 นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการทำาความร่วมมือ 
กับ Pearson Education ประเทศอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสาขา Mechatronic ที่จะเปิดสอนในปี 2562 ให้
ได้มาตรฐาน Business and Technology Education 
Council (BTEC) ซึ่งถือเปน็หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล
หลกัสตูรหนึง่ของวทิยาลัยทีมุ่่งตอบสนองการผลิตกำาลงัคน
คุณภาพ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0/ EEC

2. การจัดทำาศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกซึ่งถือเป็นทิศทาง
ของพลงังานในปัจจุบนัและอนาคต โดยศนูยน์ีจ้ะเป็นแหล่ง
เรียนรู้พลังงานทางเลือก 4 ประเภท ได้แก่ Solar, Wind, 
Bio Mass และ Fuel Cell

3. การสรา้งศนูยอ์บรมพนกังานปฏบิตักิาร และชา่งเทคนคิ
ของบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. ที่มีความทันสมัย นอกจาก
จะเป็นแหล่งอบรมของบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. แล้วยัง
เปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่สามารถเข้ามา
ใช้บริการ ถือเป็นการช่วยภาครัฐลดการลงทุนในส่วนนี้ลง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ

ช่วงฤดูฝนของทุกปีมักเกิดปัญหาน้ำาหลาก ซ่ึงสร้างความ
กังวลใจแก่ชุมชน บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำาแผนงานเตรียมการและป้องกัน 
น้ำาท่วม โดยสนับสนุนการดำาเนินงานขุดลอกวัชพืชตามลำาราง 
สาธารณะทัง้ในเขตและนอกเขตประกอบการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

IRPCT ยังคงมุ่งม่ันที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบุคลากรให้จังหวัดระยอง สถาน
ประกอบการในเขต EEC และทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการเพื่อชุมชน

โครงการแก้ ไขปัญหาน้ำาท่วมรอบเขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี

คณะทำ�ง�น EEC และ บริษัท Pearson Education ศึกษ�ดูง�นที่ IRPCT เพื่อ
รว่มพฒัน�หลกัสตูรใหเ้ปน็ม�ตรฐ�น BTEC (Business & Technology Education 
Council) ประเทศอังกฤษ รองรับคว�มต้องก�รของ EEC

ก�รลงน�มคว�มร่วมมือเพื่อพัฒน�ก�รอ�ชีวศึกษ�กับ CPSC (Colombo Plan 
Staff College) โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
เป็นประธ�นในพิธี ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรม 
แพทย์ทหารเรือ ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไป 
โรงพยาบาลหรอืใชบ้รกิารทีค่ลินกิปันน้ำาใจ ออกหนว่ยแพทย ์
เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคฟรี เช่น โรคเส้นและกระดูก 
โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร ถอนฟัน บริการตัด
แว่นสายตาให้ชุมชนในราคา 100 บาท (ส่วนที่เกินบริษัทฯ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบ) เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้เข้ารับบริการรับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการชุมชน
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี

ปี 2561 มีผูเ้ขา้รบับรกิารจำานวน 2,049 คน ครอบคลุมพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการฯ ได้แก่ ตำาบลบ้านแลง ตำาบลตะพง 
ตำาบลนาตาขวัญ เทศบาลตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนคร
ระยอง ข้อมูลการตรวจรักษาของชุมชนจะใช้เป็นข้อมูลจัด
ทำาแผนการตรวจรกัษาสขุภาพประชาชนใหต้รงกบักลุ่มโรค
โดยแพทย์เฉพาะทางในปีต่อไป

โครงการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคของประชาชน

โดยการจัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน (GIS) ในพ้ืนที่รอบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซทีีอ่าศยัอยูต่ามแนว
ทศิทางลมทีค่าดการณจ์ากการเคล่ือนที ่และการกระจายตวั
ของมลพิษทางอากาศ โดยใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์
สำาหรับมลพิษทางอากาศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำาหนดแผนงาน และมาตรการตา่ง ๆ  ในการป้องกนั แกไ้ข 
และบรรเทาผลกระทบด้านสขุภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้แกช่มุชน 
จำานวน 10,398 ครัวเรือน (38,256 คน) จากนั้นทำาการ
สุ่มเก็บข้อมูลตัวอย่าง จำานวน 900 ตัวอย่าง โดยใช้เวลา 
ในการเก็บซ้ำารายเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558  
สิน้สดุปี 2560 โดยผลการตรวจจะนำาไปวเิคราะหเ์พ่ือจดัทำา
แผนเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนรอบเขต
ประกอบการฯ ในอนาคตต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก เพ่ือ
พัฒนาพ้ืนทีส่าธารณะของชมุชน โดยขดุลอกคูคลองในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการฯ แล้วเสร็จทั้งหมด 7 คลอง ได้แก่ 
หนองสีสม ต.นาตาขวัญ หนองน้ำาท่ากระสาว ต.บ้านแลง 
คลองบ้านแลง ต.บ้านแลง คลองตาสอน บ้านก้นหนอง 
ต.บา้นแลง คลองตาป๋อ บา้นตะพงใน ต.ตะพง คลองคึกฤทธิ ์ 
พ้ืนที่ตะพง และคลองคา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
สามารถเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำาและชะลอน้ำาในฤดูฝนช่วยมิให้
น้ำาท่วมขัง

นอกจากนั้นยังมีการเตรียมความพร้อมในการลดระดับน้ำา 
(มาตรการพร่องน้ำา) ในบ่อสำารองที่อยู่ในเขตประกอบการฯ 
คิดเป็นปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือรองรับน้ำาฝน
กรณีที่ฝนตกหนัก และมมีาตรการตรวจสอบปริมาณน้ำาฝน 
และน้ำาในอ่างเก็บน้ำาจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดย
ประสานกบัสำานกังานชลประทาน จังหวดัระยอง เพ่ือปิด-เปิด 
ประตูระบายน้ำาก่อนลงสู่ทะเล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ำาที่มีอยู่

คลินิกปันน้ำาใจ

คลินิกปันน้ำาใจ จัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีของศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย 
ชุมชนไออาร์พีซี ตั้งแต่ปี 2553 เปิดให้บริการด้าน
สาธารณสุขและตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป
ให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปี 2561 มีประชาชนให้ความไว้วางใจใช้บริการจำานวน  
4,746 คน ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในเทศบาลตำาบลเชิงเนิน  
จำานวน 2,443 ราย เทศบาลนครระยอง จำานวน 870 
ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความดัน  
ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ สำาหรับข้อมูลการตรวจ
สขุภาพของคลีนคิปันน้ำาใจจะสง่ใหโ้รงพยาบาลระยองนำาเขา้
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้วางแผนในการรักษากรณีที่
เกดิการเจ็บป่วยในพ้ืนทีต่อ่ไป ในปี 2561 มียอดการทำาบตัร 
IRPC CARD เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำานวน 750 ใบ รวม
จำานวนผู้มีบัตรจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 9,841 ใบ ซึ่งผู้ถือบัตร
นีจ้ะได้รบัสทิธปิระโยชนใ์นการขอใชบ้รกิารรกัษาฟรทีีค่ลินกิ
ปันน้ำาใจ รวมถึงใช้ลดหย่อนในการเติมน้ำามันที่ป๊ัมน้ำามัน 
ไออาร์พีซีในอัตราลิตรละ 50 สตางค์

แพทย์โรงพย�บ�ลสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ทำ�ก�รตรวจรักษ�สุขภ�พฟันและ 
ถอนฟันให้ชุมชนรอบเขตประกอบก�รฯ
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โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึคุณภาพชวีติของชมุชนรอบเขตประกอบ 
การฯ จึงได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนรอบเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไออาร์พีซีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยการเพิ่ม
ศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การแปรรูป การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดในการ
จำาหน่ายสินค้า พาชุมชนศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ เช่น  
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เดินตามศาสตร์พระราชา 
ชมแปลงผักไทยไร้สาร ตำาบลทุ่งยางเอน อำาเภอเขาชะเมา  
2) หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ตำาบลเขาน้อย อำาเภอเขาชะเมา 
3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 1 คนสร้างหลาก
หลายสายพันธุ์ บ้านสามแยกต้นไทย ตำาบลห้วยทับมอญ 
อำาเภอเขาชะเมา โดยมีผูเ้ขา้รว่มศกึษาดูงานจำานวน 75 ราย 
สามารถผลกัดันกลุม่ตน้แบบใหมี้ธรุกจิทีเ่ขม้แขง็พ่ึงตนเอง 
ได้จำานวน 5 กลุ่ม มีรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มละ 325,390.32 บาท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ม ี
การจัดซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารของชมุชน โดยในปี 2561 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447 ล้านบาท

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน

กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บรษิทัฯ ดำาเนนิการจัดตัง้กองทนุสง่เสรมิสขุภาพชมุชนรอบ
เขตประกอบการในปี 2559 เพื่อดูแลด้านสุขภาพให้ชุมชน
ที่อยู่รอบเขตประกอบการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง 
ภายใต้คำาแนะนำาด้านอาชีวอนามัยจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณเงินกองทุน
จำานวน 6 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โครงการนี้ให้
ประโยชน์ทางด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและ
ฟ้ืนฟูสขุภาพของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ โดยมีการ
จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือน

ปี 2561 คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติโครงการที่ชุมชน
เสนอและผ่านหลักเกณฑ์ จำานวน 41 โครงการ อาทิ  
โครงการพัฒนาระบบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลตะพง โครงการตรวจคัดกรอง 
มะเร็ง ลำาไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit Test ตำาบลตะพง 
โครงการเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก โรคอ้วนลงพุง และโรคหลอดเลือดสมอง 
ของประชาชน ตำาบลบ้านแลง โครงการจัดซ้ือเครื่อง 
ออกกำาลังกายกลางแจ้งของหมู่บ้าน ตำาบลเชิงเนิน 
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้นและ
ตรวจสุขภาพตาเทศบาลนครระยอง โครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพเบื้องต้น ตำาบลนาตาขวัญ เป็นต้น

โครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน

บรษิทัฯ ได้จัดทำาน้ำาด่ืมสะอาดเพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมตา่ง ๆ  
ของชมุชนและหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในพ้ืนทีร่อบเขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี เช่น กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา  
การอบรมสมัมนา กจิกรรมงานประเพณ ีและงานบญุตา่ง ๆ  
ในปี 2561 ได้สนับสนุนน้ำาดื่มชนิดแก้ว จำานวน 205,296 
แก้ว ชนิดขวด จำานวน 28,380 ขวด

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพนำาองค์ความรู้
ของตนเองรว่มทำากจิกรรมพัฒนาชมุชนในทกุพ้ืนทีร่อบเขต
ประกอบการฯ ทัง้ในสว่นกจิกรรมของบรษิทัฯ และกจิกรรม
ของชุมชน เช่น ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบประปา
ชุมชน นอกจากนั้นพนักงานยังสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และภาษาไทยใหก้บักลุม่นกัเรยีนผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอายุ
หนองจอกคอนแวนต์ด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ส่วนรวมและเป็นการปลูกจิตสาธารณะให้กับพนักงาน เกิด
เครอืขา่ยความรว่มมือ และสรา้งวัฒนธรรมความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมใหเ้กดิขึน้กบัพนกังานขององค์กร (CSR DNA) ใน
ปี 2561 มีพนักงานร่วมกิจกรรม จำานวน 2,242 คน คิด
เป็นชั่วโมงหัวใจอาสารวม 6,880 ชั่วโมง

จิตอ�ส�พนักง�นไออ�ร์พีซี ส่วนผลิตสไตรีน สร้�งฝ�ย น้ำ�ตกเทือกเข�ตะเภ�คว่ำ� 
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
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โครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ของชมุชน เสรมิจากทีภ่าครฐัใหก้ารสนบัสนนุ ทำาใหเ้ป็นสว่น
ที่เติมเต็มให้กับชุมชน และเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ อาคารที่ทำาการชมรม
กำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลบ้านแลง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
ป่าสิริกิติ์ ชุมชนสองพ่ีน้อง และโครงการปรับปรุงอาคาร
รว่มใจพัฒนาโรงเรยีนบา้นหนองจอก ตำาบลเชงิเนนิ เป็นตน้

โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

บริษัทฯ สร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ ด้วยโครงการมอบ
ทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ประจำาปี 2561 จำานวน 305 ทุน  
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,085,000 บาท ให้แก่เยาวชนรอบเขต 
ประกอบการฯ ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดีแต่
ขาดทนุทรพัย ์โดยแบง่เป็น 3 ระดับ ได้แก ่ระดับประถมศกึษา 
ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดย
ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละชุมชน คัดเลือก
เยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ตำาบลเชงิเนนิ ตำาบลตะพง  
ตำาบลบ้านแลง ตำาบลนาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง จำานวน 305 ทุน เป็นเงิน 
2,085,000 บาท

โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง

เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปจัด
ระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ 

ผู้เรียนในชุมชนและมีประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต ช่วย
เพ่ิมพูนความรู ้ทกัษะชวีติทีจ่ำาเป็นทัง้ด้านรา่งกายและจิตใจ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการพบปะหรือทำากิจกรรม 
รว่มกนั สามารถนำาความรูท้ีไ่ด้รบัไปสรา้งอาชพี สรา้งรายได้
เพ่ือเกิดประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวัและสงัคม ปัจจุบันมี
นักเรียนจำานวนทั้งสิ้น 138 คน
ในปี 2561 ได้ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จำานวน 16 
ครั้ง เช่น กิจกรรมสันทนาการสร้างสุข เช่น เต้นบาสโลป 
เรยีนทำาอาหาร ทำาพวงกญุแจ ทำาแชมพูสมุนไพร เพ่ือตอ่ยอด 
ในการพัฒนาอาชีพ เรียนแพทย์แผนไทยเพ่ือดูแลตนเอง 
ที่บ้าน สอนพับเหรียญโปรยทาน เพ่ือส่งเสริมเป็นอาชีพ  
การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศึกษา 
ดูงานกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำาเภอแกลง ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
ที่วัดป่าภูมาศ และพานักเรียนผู้สูงอายุเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
เป็นต้น

โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�เพื่อชุมชน ประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 305 ทุน

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอ�ยุอำ�เภอเมืองระยองเรียนประดิษฐ์พวงกุญแจ 
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ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน โครงการหนังใหญ่วัดบ้านดอน

สรา้งขึน้เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้ป็นศนูยแ์หง่การเรยีนรู ้สง่เสรมิและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในชุมชน ชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับ 
ไออาร์พีซีให้แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน โดยแต่ละเดือนจะมีกิจกรรม 
สบัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไป เชน่ อบรมทำาอาหารและทำาขนม 
ชมรม Design Reuse (ต่อผ้า Quilt) ชมรมโยคะ ชมรม
วิทยาศาสตร์ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมจินตคณิต ชมรม 
วาทะศิลป์ ชมรมเทควันโด้ ชมรมลีลาศ เป็นต้น ในปี 
2561 มีผูใ้ชบ้รกิารรว่มทำากจิกรรมวนัเสาร-์อาทติย ์จำานวน 
11,187 คน ใช้ห้องประชุม จำานวน 27,356 คน

โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำาป ี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใน
รอบพ้ืนที่เขตประกอบการฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกัน
ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นประเพณี
ปฏบิตัทิกุปี สำาหรบัปี 2561 ได้จัดทอดกฐินสามัคคี จำานวน
ทั้งสิ้น 10 วัด โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพหลักจำานวน 2 วัด 
และร่วมเป็นเจ้าภาพอีกจำานวน 8 วัด ภายใต้งบประมาณ
จำานวน 1,800,000 บาท

โครงการถวายเทียนพรรษา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสืบทอดประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา โดยเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณี
ถวายเทียนพรรษาอันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี สำาหรับปี 2561 บริษัทฯ ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา จำานวน 
9 วัด ได้แก่ วัดหนองหว้า วัดชากหมาก วัดสำานักท้อน วัด
สระแกว้ วดัสวุรรณรงัสรรค์ วดัเขาภูดร วดันพเกา้ วดัมะขาม
เดี่ยว และวัดตะพงนอก

บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ของไทยที่มีอายุกว่า 200 ปี มิให้สูญหายไป หนังใหญ่
วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่
ประกอบไปด้วยหัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ วาทศิลป์ 
และวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าทั้ง 5 แขนงเอาไว้ด้วยกัน 
บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุงบประมาณดำาเนนิการทางด้านตา่ง ๆ   
เช่น จอสำาหรับใช้แสดงจำานวน 2 จอ เครื่องแต่งกายนัก
แสดง ค่าอาหารระหว่างแสดง และสนับสนุนเยาวชนใน
จังหวัดระยองที่สนใจศิลปะพ้ืนบ้านเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝน
การเชิดหนังใหญ่ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนัก
ถึงศิลปะประจำาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับศิลปะประจำาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ให้เป็น
ศิลปะระดับชาติและระดับโลกต่อไป

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House)

บริษัทฯ จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เป็นประจำาทุกปี
เพ่ือเปิดโอกาสใหก้ลุม่ผูมี้สว่นได้สว่นเสยี รบัรูถ้งึการดำาเนนิ
ธุรกิจและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยใน
ปีนี้ได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของเขตประกอบการฯ และได้นำาคณะเขา้เยีย่มชม โครงการ
โรงงานตามมาตรการ EIA จำานวน 15 โรงงาน ทา่เรอืน้ำาลึก  
ทั้งหมด 24 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,003 คน ได้แก่  
ชมุชนรอบเขตประกอบการไออารพี์ซี คร ูนกัเรยีน นกัศกึษา 
คณะผูส้งูอาย ุและกลุม่วสิาหกจิชมุชนรอบเขตประกอบการฯ

นอกจากการลงพ้ืนที่พบปะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียรอบเขตประกอบการไออาร์พีซีแล้ว บริษัทฯ ยัง 
มีการเผยแพรป่ระชาสมัพันธข์อ้มูลขา่วสารของบรษิทัฯ ผา่น
สือ่ตา่ง ๆ  เชน่ วารสาร จดหมายขา่ว Press Release วดิีทศัน ์ 
CSR Story แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุและ 
เคเบ้ิลทีวี เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนรับทราบการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และยังจัดทัศนียภาพหน้า 
โรงงานให้สวยงาม ในช่วงโอกาสที่สำาคัญ เช่น ช่วงปีใหม่ 
ให้ชุมชนมาพักผ่อนและถ่ายภาพ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบคว�มสุข สนุก เสริมทักษะก่อนเปิดเทอม ในโครงก�ร 
“English Day Camp” เรียนรู้ทักษะภ�ษ�อังกฤษ เพื่อให้ก้�วทันยุค AEC โดยไม่มี
ค่�ใช้จ่�ย
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โครงการเพื่อชุมชนรอบคลังน้ำามัน IRPC

บริษัทฯ มีการดำาเนินโครงการเพ่ือชุมชนรอบคลังน้ำามัน
ไออาร์พีซี ที่คลังชุมพร คลังพระประแดง และคลังอยุธยา 
ต่อเนื่องมาทุกปี ในปี 2561 มีการทำาซ้ังปลาเพ่ือให้ปลา
มีที่วางไข่และหลบมรสุมในทะเลหน้าเกาะเสม็ด ชุมพร 
โครงการสืบสานประเพณีมอญพระประแดง แห่หงส์ธง
ตะขาบในช่วงวันสงกรานต์ และโครงการทอดกฐินที่คลัง
อยุธยา เป็นต้น

โครงการเพื่อสังคมโดยรวม

โครงการลำาไทรโยงโมเดล

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้โครงการลำาไทรโยงโมเดล เป็น
โครงการตวัอยา่งทีภ่าคเอกชนสามารถชว่ยสนบัสนนุภาครฐั 
ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โดยใช้งบประมาณ 
ไม่มากนกัและใชเ้วลา 1 ปีกแ็ลว้เสรจ็ โดยโครงการลำาไทรโยง 
โมเดล ในปี 2561ที่จังหวัดศรีสะเกษถือเป็นโมเดลที่
สมบรูณ ์เริม่ตน้การดำาเนนิงานจากบรษิทัฯ เอง ตัง้แตศ่กึษา 
หาแหลง่น้ำา และดำาเนนิโครงการจนสำาเรจ็ รายละเอียดดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ ตำาบลหนองแก้ว

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการลำาไทรโยงโมเดล 
หมู่ 8 บ้านโนนอีปัง หมู่ 10 บ้านโพนวัว หมู่ 1 บ้านโพนข่า  
และหมู่ 12 บ้านโพนสว่าง ตำาบลหนองแก้ว อำาเภอเมือง 
จังหวดัศรสีะเกษ โดยขดุคลองแกม้ลิงเพ่ือรบัน้ำาหลากตาม
ธรรมชาติในฤดูฝน และรับน้ำาล้นจากห้วยซัน ซึ่งเป็นแหล่ง
น้ำาธรรมชาติ คลองมีขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย 15 เมตร 
ความยาว 1,175 เมตร ความลึกโดยเฉลีย่ตลอดความยาว
คลองอยู่ระหว่าง 4.3 – 6 เมตร และสร้างถนนดิน (ใช้ดิน
ที่ขุดคลอง) 2 ฝั่งของคลองแก้มลิง ความยาว 1,175 เมตร 
ขนาดความกว้างของถนนรวมกับคลองแก้มลิง มีขนาดไม่
เกิน 24 เมตร การดำาเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี 
2560 บริษัทฯ ได้ศึกษารายละเอียด ประสานงานกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมสอบถามความเห็นและ
ความต้องการของชุมชนจนชุมชนอนุมัติให้ดำาเนินการใน 
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับท่ีนาของตัวเอง และเร่ิมดำาเนินการขุด
คลองตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 แล้วเสร็จในวันที่  

โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ

ก�รทำ�ซั้งปล�หน้�คลังน้ำ�มันไออ�ร์พีซีชุมพร

ประเพณีมอญแห่หงส์ธงตะข�บที่พระประแดง
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30 เมษายน 2561 สามารถกกัเกบ็น้ำาได้สงูสดุจำานวน 60,000  
ลกูบาศกเ์มตร ทำาใหช้มุชน จำานวน 6 หมู่บา้น 470 หลังคาเรอืน 
สามารถใช้น้ำาจากคลองแก้มลิงเพ่ือทำากสิกรรม หารายได้
เสริมในฤดูแล้ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำาบลด่านนาขาม

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินโครงการลำาไทรโยงโมเดล 
ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติและพื้นที่สร้างสรรค์ หมู่ 8 ตำาบล
ด่านนาขาม อำาเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ ์โดยขดุอ่างเกบ็น้ำา 
ขนาด 1 ไร่ ลึก 6 เมตร เพ่ือรับน้ำาหลากตามธรรมชาติ
ในฤดูฝนมาสำารองเก็บไว้ ศูนย์เกษตรธรรมชาติและพ้ืนที่
สร้างสรรค์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์แก่เกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไป โดยช่วง 
เวลาท่ีผ่านมาศูนย์เกษตรฯ จะใช้น้ำาจากบ่อบาดาลและแบ่งปัน 
น้ำาจากบ่อบาดาลให้ชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ทำาการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 5 ครัวเรือน หลังจากบริษัทฯ ขุดอ่างเก็บน้ำาให้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำาให้มีน้ำาสำารองไว้ใช้ทำาการเกษตรใน 
ฤดูแลง้ได้อีก จำานวน 9,600 ลูกบาศกเ์มตร สามารถแบง่ปัน 
น้ำาให้ชุมชนรอบศูนย์เกษตรฯ ใช้ได้เพิ่มอีก เป็นจำานวน 10 
ครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลลำาไทรโยง บ้านหนองยาง

โครงการลำาไทรโยงโมเดล (เดิมใช้ชื่อ โครงการสร้างคลอง
สรา้งคน) เริม่ดำาเนนิการตัง้แตก่ลางปี 2557 ในพ้ืนที ่ตำาบล
ลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริษัทฯ 
ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห์ ขุดลอก 
อ่างเกบ็น้ำาจำานวน 5 อ่าง ณ หมู่บา้นหนองยาง พ้ืนทีร่วม 18 ไร ่ 
ให้มีความลึกเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 4 เมตร และปรับให้ 

อ่างเก็บน้ำาเชื่อมกัน ทำาให้สามารถเก็บน้ำาได้เพ่ิมขึ้นจาก 
41,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 91,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้
เป็นแหล่งน้ำาดิบสำาหรับผลิตน้ำาประปาของหมู่บ้าน ทำาให้
ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาเพ่ิมขึ้นจาก 
350 ครัวเรือน เป็น 440 ครัวเรือน

ในปี 2558 บรษิทัฯ นำาพนกังานจิตอาสาเขา้ดำาเนนิการแกไ้ข
และปรบัปรงุระบบการผลติน้ำาประปาของหมู่บา้นหนองยาง 
ที่จากเดิมน้ำาประปาที่ผลิตได้มีความเข้มข้นของตะกอนสูง 
ไม่สามารถนำาไปบริโภคได้ ให้กลับมาผลิตน้ำาประปาท่ีมี
ความใสสะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

จังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลลำาไทรโยง ป่าดอนโจร

ในปี 2559 บริษัทฯ นำาพนักงานจิตอาสาที่มีความรู้และ
ความชำานาญทางด้านโยธาและไฟฟ้า ทำาการเดินท่อส่งน้ำา 
(ท่อ PE) จาก ลำารางสาธารณะของตำาบลลำาไทรโยง เป็น
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ไปยังอ่างเก็บน้ำา ณ บริเวณป่า
ดอนโจร ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำาที่ทางหน่วยราชการขุดไว้ให้ ความจุของ
อ่างมีปริมาณถึง 270,096 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่มีน้ำาเข้า
อ่างเก็บน้ำา เพราะรอรับน้ำาฝนเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ บริษัทฯ ได้นำาพนักงานจิตอาสาไป 
ดำาเนนิการศกึษาพ้ืนทีแ่ละวางแผนการขดุและวางทอ่สง่น้ำา  
และใช้ป๊ัมน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ในการผันน้ำาจากลำาราง
สาธารณะ เพ่ือเป็นการลดภาระการจ่ายค่าไฟของชาวบ้าน 
โดยเริ่มดำาเนินการในเดือนกันยายน 2559 แล้วเสร็จใน 
เดือนพฤศจกิายน 2559 และได้ทำาการทดสอบระบบและส่ง
มอบท่อส่งน้ำาดังกล่าวให้ชาวบ้านในวันท่ี 13 มกราคม 2560  

สรุปผลการคำนวนผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการลำไทรโยงโมเดล จังหวัดศร�สะเกษ

= 2.19
14,178,385.73

6,481,810
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ผลประโยชน�ของโครงการ

งบประมาณที่ใช�ในการ
ดำเนินโครงการ

=

โครงการพัฒนาแหล�งน้ำ (ลำไทรโยงโมเดล) ณ จังหวัดศร�สะเกษ มีเป�าหมายการดำเนินโครงการเพ�่อบรรเทาและขจัดป�ญหาการขาดแคลนน้ำ 

และเป�นแหล�งน้ำสำรองในฤดูแล�ง ให�ชาวบ�านใช�น้ำเพ�่อทำการเกษตรเพ��มเติมในการสร�างรายได�ให�ครัวเร�อน ทำให�ชาวบ�านมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น 

ซ่ึงผลประโยชน�ของโครงการเม่ือคิดเป�นมูลค�าท้ังหมด เท�ากับ 14,178,385.73 บาท จากงบประมาณท่ีใช�ในการดำเนินโครงการบร�การจัดการน้ำ 

เท�ากับ 6,482,810.00 บาท ได�ผลตอบแทนทางสังคมเท�ากับ 2.19 บาท ต�อการลงทุน  1 บาท
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โดยสามารถสูบน้ำาเข้าอ่างได้เฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง เก็บน้ำา
ได้เฉลี่ย 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำาให้ชุมชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาได้เพ่ิมขึ้นจาก 3 ชุมชน เป็น 
10 ชุมชน

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกที่ใช้ในการผลิตเบ้าขาเทียม ซ่ึงจากเดิมใช้เม็ด
พลาสตกิ Polypropylene เกรด 2500H มีคุณสมบตัขิุน่โดย
ธรรมชาต ิเปล่ียนมาใชเ้ม็ดพลาสตกิ Polypropylene เกรด 
3340H ซ่ึงมีคุณสมบัติโปร่งแสง เนื่องจากเม็ดพลาสติก  
Polypropylene เกรด 2500H ที่มีสีขุ่นทำาให้การทำาเบ้า 
ขาเทียมให้พอดีกับตอขาของผู้พิการต้องใช้เวลานาน เน่ืองจาก 
ชา่งไม่สามารถมองเหน็ได้วา่เบา้ขาเทยีมแนบพอดีกบัตอขา
หรือไม่ และเมื่อทดลองใส่แล้วไม่พอดีหรือรู้สึกเจ็บจากการ
เสียดสี ช่างจะต้องแก้ไขอีกหลายครั้งจนกว่าจะใส่ได้พอดี 
หรือบางครั้งอาจจะต้องทำาเบ้าขาเทียมอันใหม่ขึ้นมาแทน

ในปี 2561 บรษิทัฯ พัฒนาผลติภัณฑ ์Polypropylene เกรด 
3340H ที่มีคุณสมบัติใช้ทำาขาเทียมได้และความโปร่งแสง
ของเม็ดพลาสติก ทำาให้ช่างทำาขาเทียมมองเห็นลักษณะ 
การแนบของเบ้าขาเทียมกับตอขา สามารถปรับแก้เบ้าขาเทียม 
ให้พอดีกับตอขาได้อย่างตรงจุด ลดระยะเวลาในการปรับ
แก้ขาเทียมลง

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังมอบรถบรรทุกตู้
คอนเทนเนอร์มูลค่า 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิขาเทียมฯ 
เพ่ือใชใ้นภารกจิออกหนว่ยทำาขาเทยีมพระราชทานเคลือ่นที ่
ซ่ึงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีการขนยา้ยอุปกรณแ์ละเครือ่งมือใน
การทำาขาเทียมเป็นจำานวนมาก โดยมีน้ำาหนักการบรรทุก
เฉล่ียอยู่ที่ 15 ตัน การเดินทางจากสำานักงานใหญ่ของ 
มูลนิธิฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสถานที่จัดตั้งหน่วยทำา 
ขาเทยีมเคล่ือนทีแ่ตล่ะแหง่มีระยะทางค่อนขา้งไกล เดินทาง
ไปและกลับเฉล่ียประมาณ 1,000 – 2,000 กโิลเมตรตอ่ครัง้ 
ซ่ึงทีผ่า่นมาการออกหนว่ยทำาขาเทยีมพระราชทานแตล่ะครัง้ 
มูลนิธิขาเทียมฯ จะต้องขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทำา 
ขาเทยีมโดยรถบรรทกุตูค้อนเทนเนอร ์6 ล้อ ซ่ึงมีอายใุชง้าน
มากกวา่ 15 ปี รถคันใหม่จะชว่ยใหส้ามารถขนสง่เครือ่งมือ
และอุปกรณไ์ปยงัหนว่ยทำาขาเทยีมพระราชทานเคลือ่นทีไ่ด้
อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการขาเทียมพระราชทานมาตั้งแต่ปี 
2554 โดยการบริจาคเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) 
ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ใช้ในการทำาขาเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ให้ดีขึ้น ตามแนวทางสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สร้าง
โอกาสให้ผู้พิการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทฯ บริจาค
เม็ดพลาสติก PP ปีละประมาณ 20 ตัน ให้แก่มูลนิธิฯ  

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�ชวโรก�สให้น�ยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ น้อมเกล้�ฯ 
ถว�ยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้ในภ�รกิจออกหน่วยทำ�ข�เทียมพระร�ชท�นเคลื่อนที่
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เพ่ือใช้ผลิตขาเทียมให้ผู้ พิการโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งที่
สำานักงานมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยทำาขาเทียม 
พระราชทานเคล่ือนท่ีท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
เช่น มาเลเซีย พม่าและกัมพูชา และที่โรงงานทำาขาเทียม
พระราชทานตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำานวน 74 แห่ง 
นอกจากนั้นเม็ดพลาสติกของไออาร์พีซียังถูกส่งไปยัง
โรงงานขาเทียมที่โรงพยาบาลทหาร ณ สาธารณรัฐบุรุนดี 
และสาธารณรัฐเซเนกัล ซ่ึงเป็นประเทศที่มีผู้พิการขาขาด 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ และท่ีเมืองบันดาอาเจะห์  
ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีผู้พิการขาขาดจากเหตุภัยสึนามิ 
เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศและสาเหตุอ่ืนๆ เป็น

โครงการ Plastic Rights รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของ
ภาคธุรกิจ

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จังหวัดระยอง จัดโครงการ “Plastic 
Rights พายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำาระยอง” โดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ผู้นำาและชุมชนชาวระยอง กลุ่มอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแม่น้ำาระยองและป่าชายเลน ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตสำานึกในการรักษาแหล่งน้ำา และแม่น้ำาระยองให้สวยสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของชีวภาพ และ
สร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาขยะในแม่น้ำาอย่างมีแบบแผนและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคัดแยกขยะ
เพื่อนำาไปรีไซเคิล และเข้าสู่กระบวนการจัดการต่อไป

นอกจากนั้นยังมีงาน Plastic Rights ตลาด 3R ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่า 
โดยมุ่งเนน้การดำาเนนิกจิกรรมรณรงค์สง่เสรมิการใชพ้ลาสตกิด้วยความรบัผดิชอบ ปลกูจิตสำานกึในการใชพ้ลาสตกิอยา่งรูคุ้ณ
ค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนทั่วไปว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น” ซึ่งส่งผลให้พลาสติก
ไม่เป็นภาระหรือขยะที่มีผลกระทบต่อสังคม ตามแนวทางการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ด้วยหลักการ 3R คือ 
Reduce ใช้เท่าที่จำาเป็น Reuse นำากลับมาใช้ซ้ำา Recycle แยกก่อนทิ้ง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และโครงการ 5 ส. 
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big Cleaning คัดแยกขยะพลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

จำานวนมาก ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 มี
ขาเทยีมทีผ่ลติใหผู้พิ้การโดยใชผ้ลิตภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิของ
ไออารพี์ซี ทัง้สิน้ จำานวน 21,579 ขา (ไม่รวมขาเทยีมทีผ่ลิต 
ณ โรงทำาขาเทียมในต่างประเทศ)

นอกจากการบริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกแล้ว บริษัทฯ 
ยังร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทำาการวิจัยและพัฒนาวัสดุ
สำาหรบัทำาขาเทยีมและอุปกรณข์าเทยีมทีมี่คุณภาพ มีความ
คงทน และน้ำาหนักเบา ซึ่งจะทำาให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้
สะดวก สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้เช่นเดียวกันกับผู้
ที่มีร่างกายปกติ

สรุปปร�มาณ GHG ที่ลดได�ทั้งหมดในงาน Plastic Rights 
โดยแสดงผลในรูปแบบของปร�มาณ Carbon Footprint เป�นจำนวนทั้งสิ�น 5.943 ตัน CO2e

เทียบเท�าป�าสมบูรณ�อายุ 5 ป� จำนวน 6 ไร� ดูดซับ CO2 เป�นเวลา 1 ป� หร�อ 
เทียบเท�าต�นไม�ใหญ�อายุ 10 ป� จำนวน 660 ต�น ดูดซับ CO2 เป�นเวลา 1 ป�

กิจกรรมรณรงค�ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก   =  ปร�มาณการลด GHG (tonCO2e)

รวมปร�มาณ GHG ทั้งหมดที่ลดได� = 5.943-ton CO2e

=  0.692

การรณรงค�แยกขยะงดโฟม
และลดเศษอาหาร=  4.713

การเดินทางของผู�ร�วมงาน

=  0.394

การใช�อ�ปกรณ�
แสงสว�างชนิด LED

LED

=  0.144
การใช�ลังพลาสติกแทนไม�อัด

CARE THE BEAR
Change the Climate Change
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โครงการ IRPC CUBIC ACADEMY

โครงการ IRPC Cubic Academy เริ่มดำาเนินการตั้งแต่
ปี 2558 เป็นกิจกรรม CSR ที่ให้ความรู้ด้าน Social and  
Governance จำานวน 6 หลกัสตูร มีการจดัอบรมไปแล้วรวม 
5 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 510 คน (พนักงานบริษัท 
425 คน และบุคคลภายนอก 85 คน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
จากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมพบวา่
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.85 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 5) หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ในปี 2561 เป็นรุ่นพิเศษที่
มีเนื้อหาเพ่ือเปิดมุมมองและเพ่ิมความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่สอดคล้องกับนโยบาย IRPC 4.0 ด้วย 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 130 คน

บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัท สานพลัง 
วสิาหกจิเพ่ือสงัคม จำากดั เนือ่งจากกลุม่ ปตท. มีการดำาเนนิ
กจิกรรม/ โครงการเพ่ือสงัคมในรปูแบบ Corporate Social 
Responsibility (CSR) เป็นจำานวนมาก จงึสามารถคัดเลือก
และสรรหากิจกรรม/ โครงการเพ่ือสังคมที่มีศักยภาพที่จะ
ดำาเนนิการได้ยัง่ยนื และทำาใหเ้กดิผลกำาไร สง่เสรมิการจ้าง
งาน หรอืแกไ้ขปัญหาในทอ้งถิน่ได้ ในปี 2561 บรษิทั สานพลัง  
วสิาหกจิเพ่ือสงัคม จำากดั ได้ดำาเนนิโครงการคาเฟ่อเมซอน 
เพื่อผู้ด้อยโอกาส (Cafe Amazon for Chance) โครงการ
รับซื้อเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee  
Sourcing)  และอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการศูนย์รับเล้ียง 
เด็กก่อนปฐมวัยของ ปตท. (PTT Day Care)

การจัดงาน “Plastic Rights” ในครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณการลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas (GHG) 
ภายในงานด้วย โดยใช้แนวทางการเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
Eco Event โดยบริษัท กรีนสไตล์ จำากัด ภายใต้โครงการ 
Care the Bear “Change the Climate Change” ของ 
SET Social Impact ซึ่งให้ความสำาคญัในการลดก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 

1. การเดินทางโดยรถสาธารณะ
2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 
3. งดการใช้โฟม 
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 
5. ส่งเสริมการ Recycle/ Reuse อุปกรณ์ตกแต่ง 
6. การตักอาหารแต่พอดีเพื่อลดขยะเศษอาหาร

สรุปปริมาณ GHG ที่ลดได้ทั้งหมดในงาน Plastic Rights 
โดยแสดงผลในรูปแบบของปริมาณ Carbon Footprint 
เป็นจำานวนทั้งสิ้น 5.943 ตัน CO2e



228 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
พลังงาน (QSSHE)

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี มุ่งม่ันในการดำาเนิน
ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการดำาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการพลงังานอยา่งมีประสทิธผิล สูค่วามยัง่ยนืขององค์กร 
จึงให้นโยบายไว้ ดังนี้

1. ดำาเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก
ปฏบิตั ิ6 ขอ้ (P-E-O-P-L-E) ของระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็น
เลิศ (OEMS) ซึ่งครอบคลุม 12 กรอบการดำาเนินงาน
หลกั (Elements) และสง่เสรมิสนบัสนนุการใชเ้ครือ่งมือ 
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ มีคุณค่า 
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2. วางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
กำาหนดมาตรการควบคุม ลดความเสี่ยงและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านความม่ันคง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
พลังงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่
อุปทานในทุกกระบวนการขององค์กร ซ่ึงรวมถึง 
การบริหารการเปล่ียนแปลง การจัดทำาการประเมิน
สถานะของระบบบริหารงาน (Due-diligence) งาน
วิศวกรรมโครงการ งานบำารุงรักษา การวิจัยพัฒนา 
การพัฒนาศักยภาพองค์กร การบริหารจัดการคู่ค้า 
การจัดการนวัตกรรม การจัดหาจัดส่งผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือป้องกันอุบัติการณ์ ปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูล และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บรษิทัฯ  ดำ�เนนิธรุกจิมุง่สูค่ว�มเปน็เลศิ ดว้ยก�รบรหิ�รจดัก�ร
อย่�งมีคุณภ�พ และคำ�นึงถึงก�รรักษ�สมดุลด้�นเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนต�มแนวท�งที่
สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นส�กล และไดก้ำ�หนดนโยบ�ยทีส่นบัสนนุ
ก�รบริห�รจัดก�รดังกล่�วให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
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3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของราชการ 
พันธสญัญา และขอ้กำาหนดตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ 
มาตรฐานและข้อกำาหนดด้านคุณภาพ ความม่ันคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการพลังงานในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหมายรวมถึงข้อ
กำาหนดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์
ของลูกค้า

4. กำาหนดแผนงาน เป้าหมาย และการนำาไปปฏิบัติ 
เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบในประเด็น
สาระสำาคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ ตาม
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีในธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น ตามหลัก 7 Rs ควบคู่กับการควบคุม
ทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
การระบายมลสาร ขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการและส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การทำางานกับคู่ค้า การจัดการสารเคมีที่เลือกใช้สาร
ทดแทนหรือสารที่ปลอดภัยและมีผลข้างเคียงที่น้อย
กว่า สิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงาน รวมถึงจัดการ
ความปลอดภัยในกระบวนการผลติ (Process Safety 
Management: PSM) พรอ้มทัง้ทบทวน ตดิตาม และ
ตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ใส่ใจ และส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางานของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน

บรษิทัฯ กำาหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดับเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
ดำาเนินการตามนโยบายข้างต้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วน
รว่มในการนำานโยบายไปปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งในการพัฒนา 
และสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือธำารง
และพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ความม่ันคง ความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย สิง่แวดล้อม และการจัดการพลงังาน
ในทุกกระบวนการ โดยใหมี้การสือ่สารผลการดำาเนนิการให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบอย่างทั่วถึง

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ

บรษิทัฯ ใชร้ะบบ Operational Excellence Management 
System: OEMS หรือระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เป็น
ระบบหลักในการบริหารจัดการในบริษัทฯ ซ่ึงเป็นระบบที่
พัฒนาร่วมกันในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย 12 กรอบการ
ดำาเนินการหลัก และองค์ประกอบการประเมินประสิทธิผล
ของระบบทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่ Content, Deployment, 
Conformance และ Performance

นอกจากนี้ มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านคุณภาพฐาน 
เช่น 5ส. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และกิจกรรมไคเซ็น 
(Kaizen) ยกระดบัเพือ่การเพิ่มผลผลติและประสิทธิภาพใน
การดำาเนนิงานของการดูแลเครือ่งจกัร ภายใตห้ลกัการของ 
Total Productive Maintenance and Management: 
TPM โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ บูรณาการ
ร่วมกับระบบ OEMS ครอบคลุมตลอดการบริหารห่วงโซ่ 
คุณค่า (Value Chain Management) ใส่ใจคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการตอบสนองและสรา้งความพึงพอใจแกผู่มี้สว่นได้เสยี 
ทุกกลุ่ม

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่เข้�เยี่ยมโรงง�น ที่ดำ�เนินก�รดูแลเครื่องจักรภ�ยใต้ 
หลักก�ร TPM

ก�รตรวจวัดเสียงบริเวณรอบเขตประกอบก�รไออ�ร์พีซี
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยในทุก
กระบวนการเป็นลำาดับแรก และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต และความปลอดภัยในการขนส่ง ทั้ง
พนักงาน และผู้รับเหมา ผ่านการสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยภายใตว้ฒันธรรมความปลอดภัย i-CAREs: 
“การสรา้งจติสำานกึใหค้ำานงึถงึความปลอดภัยในการทำางาน
ด้วยความห่วงใยและใส่ใจซ่ึงกันและกัน” เพ่ือก้าวไปสู่
องค์กรที่มีความปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุจากการทำางาน 
(Zero Accident) และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero 
Emergency Case) พร้อมกับการดำาเนินงานผ่านระบบ
การบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO45001 ทัว่ทัง้องค์กร บรษิทัฯ ได้จัดกจิกรรม
และโครงการด้านความปลอดภัยในปี 2561 ดังนี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

1. ผู้บริหารในทุกระดับ ให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ใน
การเดินตรวจตราพ้ืนท่ีภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมฯ  
ผ่านกิจกรรม “Safety Walk & Talk” ซ่ึงถือเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ส่งผ่านจากผู้บริหารไปยัง
พนักงาน และผู้รับเหมา

2. โครงการ “Safety Excellence Award” เป็นการมอบ 
รางวัลให้แก่หน่วยงานท่ีมีผลการดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยที่โดดเด่น โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการนำากลยุทธ์ต่าง ๆ  มาช่วย
สนับสนุน ให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านความ

ปลอดภัยในทุกมิติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีความเป็น
ผู้นำาด้านความปลอดภัย (Safety Leadership) และ
สร้างระบบการทำางานเป็นกลุ่ม (Teamwork) มีการ 
ชว่ยเหลอื ตกัเตอืนซึง่กนัและกนั จนเกดิการมีสว่นรว่ม 
ในทุกระดับ เพื่อปลอดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

3. บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ห่วงใยสุขภาพและความพร้อม 
ของพนกังานในการเขา้ปฏบิตังิาน ยงัได้ขยายขอบขา่ย
การดูแลไปถงึพนกังาน Outsource และผูร้บัเหมา โดย
ได้มีการพูดคุยถึงสภาพความพร้อมก่อนเริ่มงาน และ
มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทำางานในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่าง
ปฏิบัติงานเนื่องจากความไม่พร้อมของสภาพร่างกาย
และจิตใจ

4. บริษัทฯ ได้ดำาเนินการโครงการ Goal Zero อย่าง 
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ Step ที่ 4 ที่ 599 วัน โดย
สามารถทำาวันปลอดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 135 วัน

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รโครงก�ร Safety Excellence

ก�รฝึกปฏิบัติก�รเข้�ร่วมซ้อมแผนรักษ�คว�มปลอดภัยของเรือและท่�เรือระหว่�งประเทศ ISPS code (INEX’18 IRPC-Naval Exercise 2018)
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5. บริษัทฯ ได้จัดงาน 99 Strong Zero Incident เพื่อ
ประกาศความสำาเร็จและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน 
ภายในที่ ไ ม่ เกิดอุบัติการณ์จากการทำางานและ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และมอบรางวัลให้แก่บริษัทผู้รับ
เหมาที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในโครงการ Goal Zero Step 
1-3 อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง
ด้านความปลอดภัย “IRPC Safety First” และ “IRPC 
ขบัขีป่ลอดภัย” รวมทัง้การฝกึอบรมขบัขีป่ลอดภัย และ
การออกบูธของบริษัทผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
อีกด้วย

6. บริษัทฯ มอบนโยบายและเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยให้กับบริษัทผู้รับเหมาเช่นเดียวกับพนักงาน
เพ่ือให้นำาไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง
การปลอดอุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident) 
และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero Emergency 
Case) มีการดูแลความพร้อม และสุขภาพของผู้รับ
เหมา รวมถึงการเดินทางมาปฏิบัติงานและกลับที่พัก
อย่างปลอดภัยด้วย

7. บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการโครงการขบัขีป่ลอดภัยทัง้ภายใน 
และรอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ 
ให้พนักงาน ผู้รับเหมา เยาวชน และชุมชนรอบเขต
ประกอบการตระหนักถึงการขับขี่ยานพาหนะ และ 
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

8. บริษัทฯ ยังได้มีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ผา่นโปรแกรม BSM “Behavior Safety Management” 
ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม BBS “Behavior 
Based Safety” เป็นการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยภายใตห้ลักการ “ดูแล หว่งใย ความปลอดภัย
ซึ่งกันและกัน” ผ่านการพูดคุย บอกกล่าว ชมเชย และ
ให้คำาแนะนำา

จากการปฏิบัติงานโดยให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัย
เป็นลำาดับแรก รวมถงึการมีสว่นรว่มของผูบ้รหิาร พนกังาน 
กลุม่พนกังาน Outsource รวมถงึผูร้บัเหมาในทกุโครงการ
ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภยัของบริษัทฯ 
มีแนวโน้มดีขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2561  
คา่อตัราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบันทึก (Total Recordable 
Incident Rate, TRIR) มีค่า 0.39 รายต่อ 1,000,000 
ชั่วโมงการทำางาน ดีกว่าปี 2560 และยังดีกว่าเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 0.47 รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 
การทำางาน

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
(Process Safety)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญด้านการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (Process Safety Management) 
เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำาเนินการภายใต้ระบบปฏิบัติการ
ที่เป็นเลิศ (OEMS) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) 
และ CCPS (Center for Chemical Process Safety) 
เพ่ือรกัษามาตรฐาน และเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน 
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้ มีความ 
ปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับได้แสดงถึง
ความเป็นผู้นำาด้านความปลอดภัย ให้ความสำาคัญกับการ
สื่อสารในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเข้าเยี่ยมผู้
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โรงงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
คณะผู้บริหารระดับสูง การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่โรงงานระยอง
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และคลังน้ำามันตา่ง ๆ  ตลอดทัง้ปี เพ่ือเป็นขวญัและกำาลงัใจ 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันและให้ความสำาคัญกับความ 
ปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและในการทำางาน รวมถึงมี
การพัฒนาโปรแกรม E-Contractor, E-Permit , E-MoC 
และ IdMS (Incident Management System) อยา่งตอ่เนือ่ง 
เพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการบรหิารจัดการฐานขอ้มูลผูร้บัเหมา  
ใบอนุญาตในการทำางาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และการจดัการอุบตักิารณท์ีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดยการกำาหนด
ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิต ซึ่งเป็นการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ สร้างความมั่นใจในการควบคุม
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และกลุ่มที่มี
โอกาสได้รบัและสมัผสัสารอันตรายทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 
โดยการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานเชิงรุก รวมทั้งมี
มาตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง และสารเคมี 
ตามแผนงาน และกฎหมายกำาหนด เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานให้ปลอดภัย และ
นำาข้อมูลจากการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไป
ประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพจากการปฏบิตังิาน (Health 
Risk Assessment) เพ่ือทบทวนมาตรการในการป้องกัน
การเกิดโรคจากการทำางาน อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพ
ประจำาปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่พนักงาน 
รวมทั้งจัดทำาสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Health Book) 
เพ่ือสามารถติดตามผลการตรวจ การตอบคำาถามสุขภาพ 
ฐานขอ้มูลในการดูแนวโนม้สขุภาพใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย
กำาหนด

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มุ่งม่ันในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มี
ส่วนได้เสีย การดำาเนินงานของบริษัทฯ คำานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ มีการกำากับกิจการตาม
ข้อกำาหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ 
มีแนวทางปฏิบัติ และมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เชือ่ถอืได้ บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล ด้าน 
การบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิง่แวดลอ้ม (ISO 9001, ISO 45001 และ ISO 14001) โดย 
ใช้การจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management 
System: IMS) เป็นกรอบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ซ่ึงส่งผลให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิง
กระบวนการ

นอกจากนี้ยังมีการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน มีการตรวจสอบ 
ขอ้มูลผลการดำาเนนิงานทางด้านสิง่แวดลอ้มโดยหนว่ยงาน 
ภายนอกเป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 2561 ผลการดำาเนิน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเป็นผู้นำาด้าน
อุตสาหกรรมการกล่ันและจำาหนา่ยน้ำามันและกา๊ซ (Oil and 
Gas Refinery and Marketing Industrial Leader) ของ
โลกประจำาปี 2561 และยังคงสถานะการเป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco-Industrial Zone)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นต้นแบบการ
พัฒนาทัง้ในสว่นของโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ขม้แขง็ในการ
บรหิารจัดการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การยกระดับเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมการเกื้อกูลกับชุมชนโดยรอบ

บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัอุตสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Industrial 
Zone) ระดับ 5 ด้วยจดุเด่นของการดำาเนนิงานในสว่นตา่ง ๆ  
ได้แก ่การปรบัเปลีย่นสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ การเพ่ิมสดัสว่น
ของเชื้อเพลิงก๊าซและลดการใช้น้ำามันเตาลง การติดตั้ง 
อุปกรณ์หัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดปริมาณก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์
ในน้ำามันเตาในระดับรอ้ยละ 0.9 เพ่ือควบคุมการปลดปลอ่ย
กา๊ซออกไซด์ของซัลเฟอร ์(SOx) การตดิตัง้กำาแพงกัน้ลดฝุน่
บริเวณกองถ่านหิน (Wind Break)



233การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีการบริหารจัดการเพ่ือลดการระบายสาร
อินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยการติดตั้งระบบกำาจัด อาทิ 
หน่วยควบคุมไอระเหยน้ำามันเชื้อเพลิง (Vapor Recovery 
Unit :VRU) หน่วยกำาจัดกล่ิน (Regenerative Thermal 
Oxidization :RTO) เครื่องดักจับเขม่าควัน (Scrubber) 
และระบบการขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีการจ่ายน้ำามันเชื้อ
เพลงิใตถ้งัเขา้สูร่ถเพ่ือควบคุมไอระเหย (Bottom Loading)  
มีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ 
ประเมินผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ จากการดำาเนินการ 
ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์การหกรั่วไหล หรือเหตุการณ์ 
อันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ 
อีกทั้งมีการดำาเนินการอนุรักษ์ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ลด
การใช้พลังงานขององค์กรลงมาอย่างมีนัยยะสำาคัญ ผล
การประเมินความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบมีแนวโน้มดี
ขึ้นในทุกปี

• การบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่
เพ่ิมมากขึน้ในทกุปี ซ่ึงองค์การสหประชาชาตแิละประชาคม
โลกได้ให้ความสนใจและมีกรอบการดำาเนินการที่ชัดเจน
เพ่ือควบคุมการเพ่ิมของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำา
กว่า 2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม 
ประเทศไทยได้มีการประกาศเจตจำานงในการลดก๊าซ
เรือนกระจก จากการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สมัยที่ 21 (COP 21) ว่าประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการ
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา จัดทำาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Inventory: LCI) เพ่ือใช้ศึกษา
ศักยภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย 
บรษิทัฯ ได้กำาหนดเป้าหมายการลดปรมิาณและความเขม้ขน้ 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ลงร้อยละ 12.34 ในปี 2563 เทียบกับปี 2555

• การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
ในเขตประกอบการฯ

บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงและควบคุมการฟุ้ง
กระจายและรัว่ซมึของสารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs) อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต การจัดแผนการควบคุมและลดการปล่อยสารที่แหล่ง
กำาเนิด มีแผนดำาเนินการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยของ
เสีย และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ชมุชน นอกจากการตดิตัง้สถานตีรวจวดัคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศแล้วยงัมีการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมัยในการตรวจ
จับสารอินทร์ระเหยง่ายด้วยกล้อง (VOCs Camera) และ
ใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Online Monitoring) 
นอกจากนี้ได้นำาแนวคิดการบำารุงรักษาที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green Turnaround) มาเป็นแนวทางในการ 
บริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 
ทั้งน้ำาเสีย อากาศ และกากอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมทั้งการดำาเนินการในช่วงเวลาปกติ และช่วงการ
บำารุงรักษา
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามอุปกรณ์
ต่าง ๆ (Leak Detection and Repair Program: LDAR 
Program) อย่างต่อเนื่อง มีโครงการระบบกำาจัดกลิ่นจาก
ระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง การติดตั้งฝาปิดถาวรที่บ่อ
บำาบัดน้ำาเสียและมีระบบท่อดูดกล่ินจากถังไปเผาทำาลาย
ภายในห้องเผาไหม้ของ Boiler ซ่ึงมีการลงทุนเบื้องต้น
กว่า 30 ล้านบาท และมีแผนดำาเนินการการปรับปรุงเพ่ือ
ลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากถังเก็บวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ (Internal Tank Shell) โดยการเปลี่ยนมา
ติดตั้งหลังคาโดม (Dome Roof) และการเปลี่ยนผนึกกัน
รั่วของฝาถัง (Roof Seal) ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน 
เป็นต้น ซ่ึงจะเริ่มดำาเนินการในปี 2562 นอกจากนั้นยัง
เตรียมการปรับปรุงระบบการระบายไอของถังเก็บสารเคมี
ซ่ึงมีองค์ประกอบของสารอินทรยีร์ะเหยง่ายในกระบวนการ
ผลิตเพิ่มเติม

• การบริหารจัดการกากของเสีย

บริษัทฯ มีการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องการ
คัดแยกขยะเบื้องต้นของพนักงาน อันจะนำาไปต่อยอดใน
เรื่องการบริหารจัดการกากของเสียภายในหน่วยงาน จึงมี
โครงการคัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำาอัดลม 
“คิดก่อนทิ้ง” โดยให้พนักงานมสี่วนร่วมในการคดัแยกขยะ
ภายในโรงงานจัดวางถังขยะคัดแยกหลาย ๆ จุดภายใน
โรงงาน และนำารายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปสนับสนุน
กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลใกล้กับโรงงาน รวมทั้งการให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะเบือ้งตน้ตอ่เยาวชนเพ่ือปลกูจิตสำานกึ สรา้ง
ความตระหนักและเห็นความสำาคัญต่อการจัดการกากของ
เสียตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการดำาเนินการ
เรื่องนี้ในอนาคตต่อไป

• การดำาเนินการเพื่อลดการฝังกลบขยะอุตสาหกรรม 
(Zero Waste To Landfill)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจปน
เป้ือนลงในดินและน้ำาใตดิ้น จึงได้ดำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อลดปริมาณการส่งขยะอตุสาหกรรมไปกำาจัดโดยวิธีการ
ฝังกลบ เช่น การส่งไปที่เตาเผาปูนซีเมนต์เพ่ือนำาไปเป็น 
เชือ้เพลิงทดแทนเชือ้เพลิงผสมของเตาเผา และเป็นสว่นหนึง่ 
ของวตัถดิุบในการผลติปูนซเีมนต ์รวมทัง้สง่ไปกำาจัดโดยวธิี
อ่ืนทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมแทน เป็นตน้ จนทำาใหป้รมิาณ
ขยะอุตสาหกรรมทีส่ง่ไปกำาจัดโดยวธิกีารฝงักลบเหลอืนอ้ย
กว่าร้อยละ 0.4 ของปริมาณขยะอุตสาหกรรมรวมที่เกิดขึ้น
ทั้งปี ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำาจัด
โดยวิธกีารฝงักลบลงเรือ่ย ๆ  จนกระทัง่เป็นศนูยใ์นปี 2563

• การบริหารจัดการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการควบคุม ป้องกันปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมที่แหล่งกำาเนิด มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (War Room) 
เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือลด
ผลกระทบอันส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนของชุมชน ส่งผลให้
สถิติการร้องเรียนลดลงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ จัดใหมี้การสรา้งสถานตีรวจอากาศจำานวน 6 สถาน ี
ในพ้ืนทีช่มุชนรอบเขตประกอบการตลอด 24 ชม. พรอ้มทัง้
รายงานผลการตรวจวัดไปยังจอแสดงผล Online กว่า 15 
พ้ืนทีร่อบเขตประกอบการ รวมไปถงึการสง่รายงานสรปุผล
การตรวจวัดประจำาวัน (AQMs Daily Report) สื่อสารผ่าน
ช่องทาง Social Network อาทิ LINE, Facebook เป็นต้น
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บริษัทฯ มีสำ�นักบริห�รคว�มยั่งยืนซ่ึงร�ยง�นตรงกับ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ทำ�หน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�ร
กลยทุธค์ว�มยัง่ยนืขององค์กร ซึง่ครอบคลุมด้�นเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบ�ล โดยมีคณะกรรมก�ร
ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งยัง่ยนื กลุ่มไออ�รพี์ซี ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้รหิ�รระดับผูช้ว่ยกรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่เป็นประธ�น และ 
ผู้บริห�รระดับสูงเป็นสม�ชิก คณะกรรมก�รฯ ทำ�หน้�ท่ีกำ�หนด
นโยบ�ยและกลยุทธ์ด้�นคว�มย่ังยืน พิจ�รณ�กล่ันกรอง 
ให้คว�มเห็นด้�นแผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืน เพ่ือขอ 
อนมัุตจิ�กคณะกรรมก�รจดัก�รและคณะกรรมก�รบรษิทัฯ 
รวมทั้งทำ�ก�รกำ�กับดูแล ติดต�ม สนับสนุน และส่งเสริม
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนให้เป็นไปต�ม
นโยบ�ยและกลยุทธ์ เพ่ือก้�วไปสู่ก�รเป็นองค์กรที่เป็น
เลิศและยั่งยืน ต�มวิสัยทัศน์ ”บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร 
ชั้นนำ�ของเอเชีย ภ�ยในปี 2563”

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ตระหนกัว�่ผูมี้สว่นได้เสยีมีคว�มค�ดหวงัทีเ่พ่ิมขึน้ 
เกี่ยวกับบทบ�ทก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือก้�ว 
ไปสู่อน�คตได้อย่�งม่ันคงและยั่งยืน จึงได้ดำ�เนินก�ร
รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จ�กก�รออกแบบ
สอบถ�มและสัมภ�ษณ์ เพ่ือให้ได้มุมมอง คว�มค�ดหวัง 
และข้อห่วงกังวลจ�กผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงมีบทบ�ทสำ�คัญ
อย่�งม�กต่อคว�มสำ�เร็จของบริษัทฯ โดยมีแรงผลักดัน
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่�งไม่หยุดยั้งทั้ง
ก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีที่ทำ�ให้ผู้คนติดต่อสื่อส�รและ
ทำ�ธุรกรรมผ่�นระบบดิจิตอลกันม�กขึ้น เทคโนโลยีท�ง
ด้�นอุตส�หกรรมที่ใช้เครื่องมือในก�รวัดวิเคร�ะห์ต้นทุน
จ�กกระบวนก�รผลิตได้แบบเรียลไทม์ ทำ�ให้องค์กรต้อง
เพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขัน รวมถึงสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ี
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงดำ�เนินก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียอย่�งต่อเนื่อง เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรใหส้�ม�รถตอบสนองตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ บริษัทฯ ได้นำ�มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นม�ใช้เป็นข้อมูลในก�รประเมิน
ประเด็นสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน (Materiality Assessment) 
และใช้เป็นส่วนหนึ่งในก�รกำ�หนดกลยุทธ์องค์กรด้วย

การประเมินและผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความย่ังยืน (Materiality Assessment)
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การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งม่ันต่อก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน โดยนำ�หลัก
สิทธิมนุษยชนไปกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลก�ร
ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้ระบไุวใ้นคู่มือก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีดี่ โดย 
คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนของไออ�ร์พีซี 
รวมถึงบริษัทในเครือ คู่ธุรกิจ (Joint Ventures) และคู่ค้�
ท�งธรุกจิ (คู่ค้� ผูร้บัเหม� และลูกค้�) ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัิ
ต�ม โดยบรษิทัฯมีนโยบ�ยด้�นสทิธมินษุยชน ซึง่ประก�ศใช้
เมื่อปี 2560 ต�มกฎหม�ยแรงง�นและก�รให้คว�มสำ�คัญ
ต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เค�รพสิทธิแรงง�น สิทธิสตรี สิทธิเด็กและศักดิ์ศรี
คว�มเป็นมนุษย์ รวมทั้งเสรีภ�พและคว�มเสมอภ�คของ 
ผูท้ีไ่ด้รบัก�รรบัรองหรอืได้รบัก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยไทย
และกฎหม�ยระหว�่งประเทศ เพ่ือปกป้อง (Protect) เค�รพ 
(Respect) และเยียวย� (Remedy) ในกรณีที่มีก�รละเมิด
สทิธมินษุยชนจ�กก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ ตลอดหว่งโซ่ 
อุปท�น แนวท�งดังกล่�วยังสอดคล้องกับแนวคว�มคิด 
ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ (Care, Share, Respect) ที่บริษัทฯ
ยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติเสมอม�

จ�กก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนของเขต
ประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�ร์พีซีไปแล้วเมื่อปี 2560 ใน 
ปี 2561 จึงได้ขย�ยผลดำ�เนินก�รประเมินผลกระทบด้�น
สิทธิมนุษยชนไปยังคลังน้ำ�มัน 5 แห่ง (คลังน้ำ�มันอยุธย� 
คลังน้ำ�มันพระประแดง คลังน้ำ�มันระยอง คลังน้ำ�มันชมุพร  
และคลังน้ำ�มันแม่กลอง) ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่�ทั้ง  
6 ด้�น คือ สิทธิแรงง�น สิทธิชุมชน ส�ยโซ่อุปท�น คว�ม
มั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิผู้บริโภค เพื่อ
ใช้ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบจ�กประเด็นด้�น
สิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุม และสร้�งคว�มเชื่อม่ันต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน

โครงการ SD Academy

บริษัทฯ จัดทำ�หลักสูตรก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นคว�ม
ยัง่ยนื จำ�นวน 6 หลกัสตูร โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิก�รนำ�คว�มรู้
ด้�นคว�มยัง่ยนืไปปฏบิตัอิย�่งเป็นรปูธรรมและเป็นตน้แบบ
ให้กับพนักง�นกลุ่มอื่น ๆ เนื้อห�ของหลักสูตรดังกล่�วจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้พนักง�นมีคว�มตระหนัก
ด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน และนำ�องค์คว�มรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�นเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่คว�มเป็น
เลิศและยัง่ยนืตอ่ไป บรษิทัฯ มีแผนก�รพัฒน�บคุล�กรเพ่ือ
เสรมิสร�้งกรอบคว�มคิดด้�นก�รบรหิ�รจัดก�รอย�่งยัง่ยนื
ให้กับพนักง�น โดยให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�รระดับสูงตั้งแต่
ระดับผู้จัดก�รฝ่�ยหรือเทียบเท่�ขึ้นไปในปี 2559 ต่อเนื่อง
ม�ยังระดับผู้จัดก�รส่วนและผู้จัดก�รแผนกหรือเทียบเท่�

และหน่วยง�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
ในปี 2560 ในปี 2561 ได้จัดก�รอบรมต่อเนื่องม�ยัง
ระดับปฏิบัติก�รที่ระยอง มีก�รระดมสมองเพ่ือสร้�งก�รมี 
สว่นรว่มในเรือ่งกลยทุธค์ว�มยัง่ยนืทีเ่ชือ่มโยงกบัเป้�หม�ย
ของบริษัทฯ และเป็นก�รนำ�ร่องไปสู่ก�รนำ�ไปปฏิบัติต่อไป

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco Industrial Zone; EIZ)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินโครงก�ร EIZ และ 
Eco Factory ดังนี้

1. เพ่ือผลกัดันใหก้�รบรหิ�รจัดก�รสอดคลอ้งกบัก�รเป็น
โรงง�นอุตส�หกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) เกดิก�ร
พัฒน�ยกระดับเป็นเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Zone; EIZ) และเป็นโครงก�ร
นำ�ร่องในบริบทของเขตประกอบก�รอตุส�หกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม

2. เพ่ือส่งเสริมก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือของกลุ่ม
โรงง�นจ�กก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้หลักคว�มพ่ึงพ�
กัน ก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรแบบพ่ึงพ�กันระหว่�ง
โรงง�น (Symbiosis) สง่ผลใหมี้ก�รใชท้รพัย�กรต�ม
หลักก�ร 3Rs พัฒน�ไปสู่สังคมของก�รหมุนเวียน
ทรัพย�กร และเกิดประโยชน์ด้�นธุรกิจม�กขึ้น

3. เพ่ือขย�ยโอก�สก�รพัฒน�และเติบโตท�งธุรกิจของ
เขตประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�ร์พีซีควบคู่กับ
ก�รอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยรอบอย่�งยั่งยืน ส่งเสริม
วิส�หกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีก�รเกื้อกูลกับสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ เป็นก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมท�ง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีร�ยได้เพิ่มและมีคุณภ�พชีวิต
ที่ดีขึ้น

ก�รพัฒน�เป็นเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ
เป็นต้นแบบก�รพัฒน�ทั้งในส่วนของโรงง�นอุตส�หกรรม
ใหเ้ขม้แขง็ในก�รบรหิ�รจัดก�รคุณภ�พสิง่แวดล้อม โรงง�น
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ช่วยยกระดับพื้นที่
ขึ้นเป็นเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (IRPC EIZ) 
รวมถึงมุ่งเน้นก�รเกื้อกูลกับชุมชนโดยรอบ ในส่วนของ
โรงง�นอุตส�หกรรมจะเน้นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รใช้
วัสดุและพลังง�นอย่�งคุ้มค่�โดยก�รว�งแผนและดำ�เนิน
ก�รอย�่งเป็นระบบ มีก�รสร�้งเครอืข�่ยคว�มรว่มมือแตล่ะ
โรงง�นในเขตประกอบก�รฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร
ผลติ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ลดปรมิ�ณของเสยีที่
เกดิจ�กก�รผลติ ซ่ึงสง่ผลไปยงัก�รลดตน้ทนุ เพ่ิมผลกำ�ไร 
และเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันให้กับองค์กรด้วย จ�กนั้น
จะมีก�รร่วมมือกับชุมชน ในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติบโต
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ไปพร้อมกับโรงง�น และเขตประกอบก�รฯ อย่�งยั่งยืน อีก
ทั้งยังเป็นก�รบูรณ�ก�รและยกระดับเป็นก�รพัฒน�เมือง
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ร่วมกับ
หน่วยง�นของภ�ครัฐอีกด้วย

โครงการและกระบวนการดำาเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปี 2561 มีดังนี้

1. โครงก�รลดก�รใช้ทรัพย�กรและใช้พลังง�นอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ลดก�รเกิดของเสียและผลกระทบด้�น
สิ่งแวดล้อมในกระบวนก�รผลิต

2. ส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�น Eco Factory และ 
EIZ ต�มเกณฑ์ตัวชี้วัด

3. จัดทำ� จัดห� และรวบรวมผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัว 
ชี้วัดด้�น Eco Factory และ EIZ

4. ดำ�เนินก�รเรื่ององค์กรประเมินตนเอง (Self-
assessment)

5. มีก�รประเมินเบื้องต้นโดยกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 
(Pre Assessment)

6. มีก�รประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมก�รผู้ตรวจ
ประเมินจ�กสภ�อุตส�หกรรม ได้รับก�รรับรองและ
ประก�ศเป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ และ 
เขตประกอบก�ร/ สวนอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ

การได้รับการรับรองเป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 และเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 25 โรงงาน

บริษัทฯ ไ ด้ขอรับก�รรับรองเป็นเขตประกอบก�ร
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (EIZ) โดยมีก�รตรวจประเมินระดับ
คว�มเป็นเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ ต�มตัว 
ชี้วัด 5 มิติ 20 ด้�น 32 ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมก�รผู้ตรวจ
ประเมินจ�กสภ�อุตส�หกรรม ในวนัที ่22 กมุภ�พันธ ์2561 
และได้ผ่�นคว�มเห็นชอบและรับรองจ�กคณะกรรมก�ร
ชำ�น�ญก�รก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมเชงินเิวศ เป็นเขต
ประกอบก�รอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial 
Zone; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) ซ่ึงเป็นระดับสงูสดุ โดยมี 
พิธีรับมอบโล่ร�งวัลและเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 3 พฤษภ�คม 
2561
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้รับก�รรับรองเป็นโรงง�น
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) รวมทั้งสิ้น 25 
โรงง�น ซ่ึงบริษัทฯมีคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน�โรงง�น
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้รับ
ก�รรบัรอง 4 โรงง�น ปี 2559 ได้รบัก�รรบัรอง 11 โรงง�น 
ปี 2560 ได้รับก�รรับรอง 9 โรงง�น และปี 2561 ได้รับ
ก�รรับรอง 5 โรงง�น (โดยในปี 2561 เป็นโรงง�นที่ขอ
ก�รรับรองใหม่ 1 โรงง�น และเป็นโรงง�นที่ Re-certified 
จ�กปี 2558 อีก 4 โรงง�น)

บร�หารจัดการ

• คุณภาพชีว�ตและ
  สังคมของพนักงาน

• คุณภาพชีว�ตและ
  สังคมของชุมชนโดยรอบ

•การบร�หารจัดการพ�้นที่
 อย�างมีส�วนร�วม

• การพัฒนาและรักษา
  ระบบบร�หารระดับสากล

• ข�อมูลข�าวสารและ
  การรายงาน

• การจัดการพลังงาน

• การจัดการเสียง

• กระบวนการผลิต

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

• การจัดการด�าน
  ความปลอดภัยและสุขภาพ

• การเฝ�าระวังคุณภาพ
  สิ�งแวดล�อม

• การตลาด

• การขนส�ง

• การจัดการคุณภาพน้ำ

• การจัดการคุณภาพอากาศ

• การจัดการกากของเสีย
         และวัสดุเหลือใช�

• การวางผังที่ตั้งและ
  การจัดพ�้นที่

• การออกแบบอาคาร 
  และบร�เวณโดยรอบ

• เศรษฐกิจอ�ตสาหกรรม

• 
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กายภาพ เศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม สังคม

กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 20 ด้าน
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IRPC ได้รับการรับรองเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial Zone; EIZ) ระดับ 5 (Happiness)

IRPC ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 25 โรงงาน

ก�รดำ�เนินง�นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศของบริษัทฯ 
ส่งผลดีต่อโรงง�นและชุมชน อ�ทิ ด้�นสิ่งแวดล้อม โดย
ลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ ส่งผลให้ปริม�ณของเสีย 
มลภ�วะ ก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก และก�รใชส้�รเคมี 
ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รใช้
พลังง�น และก�รอนุรักษ์พลังง�น
ด้�นชมุชนและสงัคม เป็นก�รขย�ยโอก�สท�งธรุกจิใหม่ ๆ  
ในท้องถิ่น สร้�งโอก�สในก�รมีง�นทำ�ที่ม�กขึ้นและดีขึ้น 
และยังเป็นก�รเพ่ิมโอก�สท�งก�รศึกษ� ขณะเดียวกันยัง
ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ส่งผลให้มีคุณภ�พ
ชีวิต สุขอน�มัยดีขึ้น นอกจ�กนี้ยังช่วยสร้�งผู้ประกอบก�ร
ที่มีจิตสำ�นึกดีต่อส่วนรวมอยู่ในพ้ืนที่ และเป็นคว�มภูมิใจ
ของชุมชนอีกด้วย
ในด้�นเศรษฐกิจของโรงง�นและเขตประกอบก�รฯ ช่วย
ลดต้นทุนก�รผลิต เพ่ิมกำ�ไร จ�กนโยบ�ย 3R เพ่ิม
ประสิทธิภ�พก�รใช้วัตถุดิบและลดก�รใช้พลังง�น อีกทั้ง
ยงัมีโอก�สในก�รขย�ยตล�ดสำ�หรบัผลิตภัณฑพ์ลอยได้และ
ของเสียต่�ง ๆ  และห�กพนักง�นมีสุขอน�มัยดีขึ้น มีคว�ม
สุขในก�รทำ�ง�น จะส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 
ที่สูงยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ เขตประกอบก�รฯ ยังมีส่วนร่วมกับ
องค์กรอ่ืนในก�รเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมภ�พลักษณ์ของบริษัทฯ ด้วย

การได้รับการจัดอันดับเป็น DJSI Industry Leader

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นสม�ชิก
ดัชนีคว�มยั่งยืนด�วโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับคะแนนสูงสุด เป็น
ผู้นำ�ด้�นอุตส�หกรรมก�รกลั่นและจำ�หน่�ยน้ำ�มันและก๊�ซ 
(Oil and Gas Refining and Marketing) ของโลก และ
ล่�สุด SAM ได้ประก�ศผลใน Sustainability Year Book 
2019 โดยบริษัทฯ ถูกจัดอันดับในระดับ Gold Class และ 
Industry Mover คือ ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
เพ่ิมจ�กปีที่ผ่�นม�ม�กที่สุด ซ่ึงเป็นก�รประเมินและจัด
อันดับผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืน ครอบคลุมด้�น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่�นก�รเปิดเผยข้อมูล
อย่�งโปร่งใส

ในก�รประเมินปีนี้ SAM ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอันดับก�ร 
ดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนระดับโลก มีมุมมอง
ต่ออุตส�หกรรมก�รกล่ันและจำ�หน่�ยน้ำ�มันและก๊�ซว่� 
เป็นอุตส�หกรรมที่ต้องให้คว�มสำ�คัญต่อประเด็นด้�น 
คว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มัย และก�รจัดก�รสิง่แวดล้อมทีดี่  
ผ�่นผลก�รดำ�เนนิง�นทีดี่ขึอ้ย�่งตอ่เนือ่ง นอกจ�กนี ้ยงัตอ้ง 
คำ�นึงถึงคว�มโปร่งใสในก�รเปิดเผยข้อมูล ก�รต่อต้�น 
ก�รคอร์รัปชันและคำ�นึงถึงจรรยบรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงตลอด
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ส�ยโซ่อุปท�นตลอดจนก�รสร้�งคุณค่�ร่วมตอบแทน 
สู่สังคม โดยมีบุคล�กรในองค์กรเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก
ในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ สรุปผลก�รประเมินที่สำ�คัญใน 
แต่ละด้�น ดังนี้

• ด้�นเศรษฐกิจ:
สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Everest และ 
GDP สร้�งคว�มเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน มีก�รบริห�ร
จัดก�รห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain Management) 
ผ�่นก�รจดัซ้ือจัดห�ทัว่ไป และสำ�หรบัวตัถดิุบ Feedstock 
มีก�รกำ�กบัดูแล Supplier ใหเ้ป็นไปต�ม Supplier Code 
of Conduct คลอบคลุมทุกด้�น เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม 
และก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน มีกลยุทธ์ท�งภ�ษีที่สร้�ง 
คว�มน่�เชื่อถือให้กับบริษัท มีนโยบ�ยชัดเจนในก�รจ่�ย
ภ�ษีอย่�งเป็นธรรม ไม่หลบเล่ียงก�รจ่�ยภ�ษี และดำ�เนินก�ร 
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

• ด้�นสิ่งแวดล้อม:
ดำ�เนนิก�รลดก�รปลดปลอ่ยมลพิษอย�่งตอ่เนือ่งและเพ่ิม
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
รอบโรงง�น ได้รับก�รรับรอง Eco Factory ทั้งสิ้น 25 
โรงง�น และจะขอก�รรับรองให้ครบทุกโรงง�นภ�ยใน 
ปี พ.ศ. 2563

• ด้�นสังคม:
ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ผ่�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงต่อ
ก�รละเมิดสทิธมินษุยชนรวมทัง้ม�ตรก�รก�รจัดก�ร เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของไออ�ร์พีซี ไม่มีก�รละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน ก�รมีส่วนร่วม 
ของพนกัง�น โดยเนน้ใหพ้นกัง�นทำ�ง�นอย�่งมีคว�มสขุ 
มีคว�มตระหนักเรื่องวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยในก�ร 
ทำ�ง�น ก�รก้�วสู่องค์กรที่มีคว�มคล่องตัวสูงกับก�ร
ปรบัเปล่ียน IRPC DNA และก�รพัฒน�สขุภ�พองค์กร ก�ร 
มีส่วนร่วมของชุมชนภ�ยนอกอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้จัดง�น Sustainability Leader is in Your 
Power เมื่อวันที่ 26 กันย�ยน 2561 เพื่อแสดงคว�มยินดี
ในคว�มสำ�เร็จของก�รทำ�ง�นร่วมกัน และสร�้งก�รมีส่วน
ร่วมของพนักง�นผ่�นก�รแลกเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ง�น
ต�มกรอบก�รประเมิน DJSI ของแต่ละส�ยง�น บริษัทฯ 
เชื่อม่ันในก�รตั้งเป้�หม�ยที่ท้�ท�ย โดยมีพนักง�นทุก
ภ�คส่วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญของก�รปรับปรุงและ
พัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�น บนคว�มท้�ท�ยของเกณฑ์ใน
ก�รประเมินที่มีคว�มเข้มข้นขึ้นทุกปี
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คว�มสำ�เรจ็ระดับโลกนีล้ว้นม�จ�กคว�มทุม่เทของบคุล�กร 
ท่ัวท้ังองค์กร และก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน 
ทีเ่ชือ่ม่ันก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ด้วยบรษิทัฯ ได้แสดง
ให้เห็นว่�ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ 
มุ่งเน้นก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเชิงธุรกิจเท่�น้ัน 
ห�กยังมุ่งเน้นตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่�งสมดุล ก�รได้รับก�รจัดอันดับเป็น DJSI Industry 
Leader ถือเป็นร�งวัลแห่งคว�มภ�คภูมิใจและเป็น
เครื่องก�รันตีให้กับนักลงทุนในระดับส�กลถึงก�รเติบโต 
อย่�งยั่งยืนขององค์กร

การได้รับการรับรอง TQC

ด้วยคว�มมุ่งม่ันที่จะพัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศใน
ระดับม�ตรฐ�นโลก มีคว�มเติบโต เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รบริห�รจัดก�ร และส่งเสริมศักยภ�พก�รแข่งขันทั้ง
ในประเทศและตล�ดโลก บริษัทฯ จึงได้นำ�เกณฑ์ร�งวัล
คุณภ�พแหง่ช�ต ิ(TQA) ซ่ึงถอืเป็นร�งวลัระดับโลก (World 
Class) เช่นเดียวกับร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติของประเทศ
สหรฐัอเมรกิ�หรอื The Baldrige National Quality Award 
(BNQA) ที่เป็นต้นแบบร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติที่หล�ย
ประเทศทั่วโลกนำ�ไปประยุกต์ใช้ ม�เป็นกรอบก�รบริห�ร
จัดก�รของบริษัทฯ ที่ผลักดันให้เกิดก�รทบทวน และก�ร
ประเมินผลก�รดำ�เนินก�รเพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�ปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�นต่�ง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่องตลอด
เวล� และสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ภ�ยในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้�งกระบวนก�รสำ�รวจ
ตนเองถึงผลสำ�เร็จในประเด็นที่สำ�คัญ

ปี 2559 บริษัทฯ ได้นำ�เกณฑ์ TQA ม�ประยุกต์ใช้ในระดับ
องค์กรเพ่ือพัฒน�ระบบปฏิบัติก�รในทุก ๆ ด้�น ตั้งแต่ 
ก�รนำ�/ ก�รกำ�กบัองค์กร ก�รว�งกลยทุธ ์ก�รมุ่งเนน้ลูกค้� 
ก�รใสใ่จดูแลบคุล�กร และก�รปรบัปรงุกระบวนก�รปฏบัิติ
ก�รด้�นต่�ง ๆ เพ่ือให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร และส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ทั้งด้�นก�รกำ�กับองค์กร ลูกค้� บุคล�กร ก�ร
ปฏิบัติก�ร ก�รเงิน ก�รตล�ด และก�รดูแลชุมชนสังคม มี
ประสิทธิผลในระดับดีอย่�งต่อเนื่องและเหนือคู่เทียบ โดย
บริษัทฯ ตั้งเป้�ที่จะได้รับร�งวัล TQC ในปี 2562 ห�กแต่
บริษัทฯ ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้เร็วกว่�ที่กำ�หนดไว้ 1 ปี

ในปี 2651 บริษัทฯ ได้ส่งร�ยง�นแบบประเมินองค์กร
เพื่อขอรับร�งวัล TQA และเมื่อวันที่ 30 มกร�คม 2562 
บรษิทัฯ ได้รบัก�รประก�ศเป็นหนึง่ใน 13 องค์กรทัง้ภ�ครฐั 
เอกชนและรัฐวิส�หกิจที่ได้รับร�งวัลก�รบริห�รสู่คว�มเป็น 
เลิศ (Thailand Quality Class; TQC) ประจำ�ปี 2561 และ 
บริษัทฯ จะต้องนำ�เสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น Best Practice แก่
องค์กรอ่ืน ๆ  เพ่ือสร�้งก�รแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว�่งองค์กร
และนำ�ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งร�งวัลที่น่� 
ภ�คภูมิใจ ด้วยไม่เป็นแตเ่พียงก�รสร�้งคว�มเชือ่ม่ันตอ่ผูมี้ 
ส่วนได้เสียในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นเลิศเท่�นั้น แต่
ยงัเป็นองค์กรแหง่ก�รแบง่ปันองค์คว�มรูก้�รบรหิ�รจัดก�ร 
เพ่ือรว่มกนัพัฒน�ขดีคว�มส�ม�รถและยกระดับก�รแขง่ขนั
ในอุตส�หกรรมอื่น ๆ ของประเทศด้วย
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 ๐ มีนโยบายและอธิบายวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับ 

กรรมการแต่ละตำาแหน่ง เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน 
และ/ หรือค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ/ หรือโบนัส/ 
บำาเหน็จประจำาปี โดยระบุจำานวนค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
ตามตำาแหน่ง

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 7 – 9

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 22 – 24

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ แจกแจงผลการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการแบบ 
รายบุคคล

 ๐ ระบุผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ
ทั้งคณะ

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 24 – 26

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 130 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปีหรือไม่ 
IRPC: ใช่ (คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทน 
ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ 
ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำาปี และนำาเสนอผู้ถือหุ้น
อนุมัติ)

บริษัทได้ให้สิทธิอ่ืนแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงหรือไม่
IRPC: สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 
กรรมการ การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การ 
พิจารณาส่วนแบ่งในผลกำาไร/ เงินปันผล และสิทธ ิ
ในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน ให้สิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็น

ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 
พิจารณามีการนำาเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการ 
ให้ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการแต่ละตำาแหน่งหรือไม่ 
อย่างไร
IRPC: มี

ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ           บริษัทได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
หรือไม่
IRPC: ใช่

A.2

A.1

A.3

A.4

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

รายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นมีการระบุว่า

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น Rights of Shareholders
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คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

 ๐ ไม่มี    ๐  ผู้สังเกตการณ์     ๐  พยาน/ สักขีพยาน 
 ๐ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน     ๐  อ่ืน ๆ  ระบุ…………
 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 2
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
 ๐ ให้สิทธิส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ 
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ บน SET Website
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 1 – 12
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ 1. ชื่อ-นามสกุล  
 ๐ 2. อายุ 
 ๐ 3. ประวัติการศึกษา/ ประวัติการทำางาน 
 ๐ 4. จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ต้องแยก

เป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 
 ๐ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
 ๐ 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือ

กรรมการอิสระ 
 ๐ 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
 ๐ 8. วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัท  
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 9 – 11/ 18 – 34
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ ชื่อผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด
 ๐ ประสบการณ์ความสามารถ รวมท้ังความเป็นอิสระของ 

ผู้สอบบัญชี
 ๐ ค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 4 – 5
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี ้

โดยเฉพาะ http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัด 
ให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือไม่
IRPC: ใช่

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ 
ส่งคำาถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ได้หรือไม่ 
IRPC: ใช่

บริษัทได้กำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ 
อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

วาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ มีการระบุช่ือพร้อมประวัติ 
กรรมการท่ีต้องการเสนอแต่งต้ังให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ 
IRPC: มี

วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท 
ที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมท้ัง 
ค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำานวยความสะดวก 
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม 
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่

A.5

A.6

A.8

A.9

A.10

A.7

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 ๐ จ่ายปันผล    ๐  งดจ่ายปันผล
 ๐ เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา        
 ๐ ขาดทุนสะสม
 ๐ จำานวนเงินปันผลที่เสนอ 
 ๐ อื่น ๆ  ระบุ (เหตุผล/ ข้อจำากัดในการนำาไปเครดิตภาษ ี

ได้หรือไม่ได้)
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561  

หน้า 2 – 3
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 130

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 2 – 12 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 2 – 12

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ก่อนเริ่มประชุม

 ๐ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 3
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม
 ๐ บันทึกประเด็นคำาถาม-คำาตอบ
 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 11 – 27
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 130

 ๐ บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
 ๐ บันทึกคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

และบัตรเสียในทุกวาระ   
 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 3 – 27
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 130

ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่าย 
เงินปันผล จำานวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมท้ังเหตุผล 
และข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือไม่
IRPC: มี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายช่ือกรรมการ 
ท่ีเข้าร่วมประชุมไว้หรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง 
คะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: เปิดเผยในวันเดียวกับวันประชุม

ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล 
ของแต่ละวาระท่ีเสนอหรือไม่ 
IRPC: มี

ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการ 
ในแต่ละวาระท่ีเสนอหรือไม่ 
IRPC: มี

มีการบันทึกเก่ียวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่
IRPC: มี

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำาถามคำา
ตอบไว้หรือไม่
IRPC: มี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกมติท่ีประชุม 
ไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียงในทุก ๆ  วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง 
หรือไม่
IRPC: มี

A.11

A.17

A.18

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

คุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล
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 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129 

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129  

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129    

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 16-17

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129 

ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ
ประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่ (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหาร
สูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำาปี
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่ (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการ
ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่ (นายสมนึก บำารุงสาลี)

ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการ
ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: ใช่ (นายวุฒิสาร ตันไชย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุม
สามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
IRPC: ใช่ (นายวุฒิสาร ตันไชย)

บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เดินทางไปได้ง่ายหรือไม่  
IRPC: ใช่

A.19

A.20

A.21

A.22

A.23

A.24

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำากิจการดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 134  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 134  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 103-104, 131  
 ๐ แบบ 56-1           

มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่  
IRPC: ไม่มี

มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทหรือ
ไม่  
IRPC: ไม่มี

คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท ใช่หรือไม่ (Bonus)
IRPC: ไม่มี

A.25

A.26

A.27

 ๐ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%    ๐  ระหว่าง 15% – 39%   
 ๐ น้อยกว่า 15 %    
 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?sym-
bol=IRPC&ssoPageId=6&language=th&country=TH

บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด 
IRPC: 51.89 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

A.28 สัดส่วน free float ณ วันปิดสมุดทะเบียนประเภท : XM 
ของปี 2561 



246 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131
 ๐ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

 ๐ มีเฉพาะหุ้นสามัญ    ๐  มีหุ้นประเภทอื่น ระบุ………
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 
 ๐ มีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting
 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐  รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 72

 ๐ มีการเพ่ิมวาระในการประชุมสามัญ/ วิสามัญผู้ถือหุ้น
 ๐ ไม่มีการเพ่ิมวาระในการประชุมสามัญ/ วิสามัญผู้ถือหุ้น
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 1 – 12

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131   

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 126-127  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 126-127  

 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 1 – 27

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน
แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงใช่หรือไม่ 
IRPC: ใช่

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class 
of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้น 
แต่ละประเภทหรือไม่
IRPC: ไม่มี

บริษัทมีกระบวนการ/ ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วน 
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการหรือไม่
IRPC: ใช่

บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท 
ทราบหรือไม่
IRPC: ใช่

ในการประชุมสามัญ/ วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ังได้มีการเพ่ิม 
วาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือไม่ อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือ 
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty)  
IRPC: ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน  

บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)  
IRPC: ไม่มีการกีดกัน   

บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น    
(Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างนัยสำาคัญ  
ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือไม่ (Penalty)  
IRPC: ไม่  

B.1

B.2

B.3

B.4

A.29

A.30

A.31

A.32

มีจำานวน 9 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย
1)  วาระเพื่อทราบ 2 วาระ 
2)  วาระเพื่อพิจารณา 6 วาระ   
3)  วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 1 วาระ

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders  

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129  



 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

247การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 159-162

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 159-162
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 159-162

ในกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้อง 
เปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำารายการ บริษัทฯ ได้ม ี
การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำารายการ 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะทำารายการหรือไม่ อย่างไร
IRPC: ใช่

บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำาอย่าง 
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’ length) หรือไม่
IRPC: ใช่

บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำารายการ 
ระหว่างกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
มากน้อยเพียงใด
IRPC:  บริษัทฯ และบริษัทในเครือดำาเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกับกลุ่มปตท. จึงทำาให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 
และกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นการทำาธุรกิจตามปกติ

B.5

B.6

B.7

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ แบบ ก.    ๐  แบบ ข.    ๐  แบบ ค.    ๐  ไม่นำาส่ง   
 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

หน้า 13 – 15

บริษัทได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการส่งแบบการมอบ
ฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือไม่
IRPC: ใช่

บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
(ทางไปรษณีย์) ก่อนการประชุมเป็นเวลาก่ีวัน 
IRPC: 21 วัน 

B.8

B.11

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดให้ผู้ถือหุ้น

ส่งไปรษณีย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561 
วันจัด AGM คือ วันที่ 4 เมษายน 2561 
รวมส่งล่วงหน้า 21 วัน

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 13 – 15

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
หน้า 13 – 15

 ๐ SET Website ในส่วนข่าวบริษัท/ หลักทรัพย์ 

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/ 
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
IRPC: ใช่ 

บริษัทมีการกำาหนดเง่ือนไขซ่ึงทำาให้ยากต่อการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
IRPC: ไม่ 

บริษัทได้นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่   
IRPC: 30 วัน   

B.9

B.10

B.12
วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2 มีนาคม 2561   
วันจัด AGM คือ วันที่ 4 เมษายน 2561     
รวมเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า 30 วัน    

 ๐ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ one-share one-vote  
 ๐ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting   
 ๐ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 หน้า 3     

บริษัทได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
หรือไม่ (Bonus)  
IRPC: ไม่  

B.13

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 129

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128



248 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
 ๐ จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามกรอบ 

GRI โดยเปิดเผย GRI Index 
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 212
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ มีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย
 ๐ เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/ อัตราการหยุดงาน/ อัตรา 

การเจ็บป่วยจากการทำางาน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 231
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 124-125/ 179
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 61
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 ๐ รายงานความยั่งยืนปี 2561

 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 77
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 15
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131

 ๐ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561     
 ๐ Company Website 

บริษัทมีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่ อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มี

ในปีท่ีผ่านมา เคยเกิดกรณีท่ีกรรมการ/ ผู้บริหารของบริษัท 
มีการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การทำารายการระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มีการฝ่าฝืน

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การซ้ือขายสินทรัพย์หรือไม่ อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มีการฝ่าฝืน

บริษัทได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคมหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน 
รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงาน 
หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

บริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้น
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซ้ือขายหรือไม่ (Bonus)
IRPC: กำาหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เมื่อมีการซื้อขาย

บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือ
ไม่ (Bonus)   
IRPC: ใช่   

B.15

B.16

B.17

B.18

C.1

C.2

C.3

B.19

B.14

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 128



249การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ Financial Statement and Footnote

 ๐ มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา 
ความรู้ของพนักงาน

 ๐ เปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม
ของพนักงานต่อปี

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 179
 ๐ แบบ 56-1 
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 69
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับ
พนักงานหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลข 
จำานวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

C.4

C.5

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 121-122
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 67
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 ๐ รายงานความย่ังยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 59
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 24
 ๐ รายงานความย่ังยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ี

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 60
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 ๐ รายงานความย่ังยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียว
กับลูกค้าไว้หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียว
กับคู่แข่งไว้หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

C.6

C.7

C.8

http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php   

http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php 

http://www.irpc.co.th/th/corporate_human_rights.php

 ๐ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
 ๐ เปิดเผยกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

โดยละเอียด
 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
คู่ค้า โดยเฉพาะเร่ืองการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

C.9

http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/policy/Procurement- 
Manual.pdf



250 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 121
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 79
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 21
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123-124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36 – 46
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123-124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36 – 46
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123-124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36 – 46
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123-124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36 – 46
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 9
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123-124, 179
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 36 – 46
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ของบริษัท และมีการระบุถึง

 ๐ เรื่องเงื่อนไขค้ำาประกัน    ๐  การบริหารเงินทุน     
 ๐ กรณีที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ 
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 27
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและ
ควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี (มีการจัดอบรมภายในองค์กร) 

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
เจ้าหน้ี โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค้ำาประกัน การบริหาร 
เงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ ไว้หรือไม่ 
อย่างไร
IRPC: มี

C.11

C.12

C.13

C.14

C.15

C.16

C.10

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล



251การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 62
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 ๐ รายงานความย่ังยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
สังคมไว้หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

C.17

http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 62
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ ISO14000, 14001    ๐  Green Label    
 ๐ อื่น ๆ ระบุ……………………
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 83
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 228-229
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 69
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 7 
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
IRPC: มี

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่
IRPC: มี

C.18

C.19

C.20

C.21

http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 

http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 

http://www.irpc.co.th/th/cg_control.php  

http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ แบบ 56-1 
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45 
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 18
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถติดต่อ/ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับ
คณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่ 
IRPC: มี

C.22



252 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ Balanced Scorecard    ๐  ESOP    ๐  EJIP        
 ๐ อื่น ๆ ระบุ……………………
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หน้า 70
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 4
 ๐ รายงานความย่ังยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1 
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45     
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 106

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127
 ๐ Sustainability Report (CSR Report) 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 46
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 125
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45
 ๐ รายงานความยั่งยืน ปี 2561
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
หรือไม่ 
IRPC: มี

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ 
พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำาผิดหรือไม่  
IRPC: มี

มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 
ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจาก
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะ
เวลาที่ทางการกำาหนด (Penalty)
IRPC: ไม่มี

บริษัทได้จัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) 
หรือไม่ (Bonus)
IRPC: มี (จัดทำาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

บริษัทได้กำาหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง 
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำาผิดหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการ
แจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูล
ในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

C.26

C.23

C.27

C.28

C.29

C.24

C.25

http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate% 
20Governance_th.pdf

http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate 
%20Governance_th.pdf 

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานแบบบูรณาการ ปี 2561



253การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
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ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสหรือไม่อย่างไร

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 71
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 71
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC: มี

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริง ของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

D.1

D.2

http://www.set.or.th/set/companyholder.do? 
symbol=IRPC&ssoPageId=6&language=th& 
country=TH  

http://www.set.or.th/set/companyholder.do? 
symbol=IRPC&ssoPageId=6&language=th& 
country=TH 

 ๐ บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือไม่แยก 
ทางตรงและทางอ้อม 

 ๐ บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่างทางตรงและ
ทางอ้อม  

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 103-104  
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือไม่แยก 
ทางตรงและทางอ้อม

 ๐ บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่าง ทางตรง และ 
ทางอ้อม 

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 105-106
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลท. ครบถ้วนทุกหลักการ

 ๐ เปิดเผยกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของ ตลท. 
เป็นเพราะเหตุผลใด

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 107-131

มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการท้ังทางตรง 
และทางอ้อมไว้หรือไม่ 
IRPC: มี

มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรง
และทางอ้อมไว้หรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีว่า ได้มีการปฏิบัติ 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีท่ี 
ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผลใด
IRPC: มี

D.3

D.4

D.5

พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำาปีในหัวข้อต่อไปนี้ (ข้อ D.05 – D.21)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 2-3

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 12-13, 168-191

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate  
Objective/ Long Term Goal)
IRPC: มี

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
IRPC: มี

D.6

D.7



254 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ ตัวเลขร้อยละส่วนแบ่งทางการตลาด
 ๐ ตัวเลขร้อยละระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 140-157

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 135-145

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 134

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-59, 60-61,  
181-186

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 71, 126

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 124

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 23-27, 75

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 98-99

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 99

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 89-90

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 100-101

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37
 ๐ ชื่อ-สกุล    ๐  อายุ    ๐  ตำาแหน่ง 
 ๐ ประวัติการศึกษา   ๐  ประสบการณ์   ๐  สัดส่วนการถือหุ้น 
 ๐ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 ๐ การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ต้องแยกเป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
อื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น  
ส่วนแบ่งทางการตลาดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
IRPC: มี

ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
IRPC: มี

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC: มี

ความเส่ียงหลัก (Key Risks) ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
IRPC: มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
IRPC: มี

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle Blowing )
IRPC: มี

การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
IRPC: มี

การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
IRPC: มี

การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
IRPC: มี

การเปิดเผยข้อมูลจำานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 
IRPC: มี

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
แต่ละคน
IRPC: มี

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ระดับสูง
IRPC: มี

ประวัติของคณะกรรมการ
IRPC: มี

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13

D.15

D.16

D.18

D.19

D.20

D.17

D.14

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ ไม่มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมา
 ๐ เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ทุกคนในปีที่ผ่านมา
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37, 107, 117

การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
ของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา
IRPC: มี

D.21
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ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 159-162
 ๐ Financial Statement and Footnote 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 77
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 103-196

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกันไว้
อย่างครบถ้วนหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/
รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้ทราบทุกครั้ง
IRPC: มี

บริษัทเปิดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำานวน
หุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้
ในรายงานประจำาปี หรือไม่
IRPC: มี

D.22

D.23

D.24

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131
 ๐ แบบ 56-1   
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 131/ 159-162
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงาน การมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทกำาหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่าการทำา
รายการระหว่างกันที่สำาคัญต้องได้รับการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมี
ความน่าเชื่อถือหรือไม่
IRPC: มี

D.25

D.26

D.27
ผู้สอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จำากัด

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127

บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชทีี่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือ
บริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
หรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีหรือไม่
IRPC: ไม่มี

D.28

D.29

D.30

จำานวนค่าสอบบัญชี 3,100,000 บาท  (สามล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จำานวนค่าสอบบัญชี 4,883,085 บาท  (สี่ล้าน
แปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

 ๐ วันที่เผยแพร่ รายงานประจำาปี 2561 1 มี.ค. 62
 ๐ SET Website 
 ๐ Company Website 
 ๐ รายงานประจำาปี หน้า 127

บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีภายใน 120 วัน นับ
ตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีหรือไม่
IRPC: มี

D.31



256 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 126 
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

จำานวน 4 ครั้ง
 ๐ จัดทำาจดหมายข่าวท่ีเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัท

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127
http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php   

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 รายงานประจำาปี
IRPC: มี

D.32

 ๐ จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ จำานวน 4 ครั้ง
 ๐ เข้าร่วมงาน Opportunity Day จำานวน 4 ครั้ง
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 126
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบ
การของบริษัท จำานวน 10 ครั้ง

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 127

 ๐ SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

การพบปะกับนักวิเคราะห์
IRPC: มี

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ การจัดทำาจดหมายข่าวที ่
นำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
IRPC: มี

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน 
ทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า หรือไม่
IRPC: มี

รายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
IRPC: มี

เว็บไซต์ของบริษัท
IRPC: มี

D.35

D.36

D.37

D.33

D.34

http://www.set.or.th/set/companyprofile.do? 
symbol=IRPC&ssoPageId=4&language= 
th&country=TH 

http://www.irpc.co.th/th/index.php?intro=1 

 บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลายดังต่อไปนี้หรือไม่

บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำาเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องเหล่านี้หรือไม่

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
IRPC: มี

งบการเงินของบริษัท
IRPC: มี

เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท 
IRPC: มี

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
IRPC: มี

D.38

D.39

D.40

D.41

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

http://www.irpc.co.th/th/cg_shareholder.php 
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ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

โครงสร้างองค์กร 
IRPC: มี

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) 
IRPC: มี

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
IRPC: มี

ข้อบังคับบริษัท
IRPC: มี

รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี

จัดทำาเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
IRPC: มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
IRPC: มี

D.42

D.43

D.45

D.46

D.47

D.48

D.49

D.50

D.44

http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php  

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/Articles%20of 
%20Association_280458_TH.pdf 

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

http://irpc.listedcompany.com/newsroom/ 
010320161809390811T.pdf  

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

คณะกรรมการ : 
http://www.irpc.co.th/th/about_board.php
ผู้บริหาร : 
http://www.irpc.co.th/th/about_management.php

 ๐ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 ๐ แต่งตั้งบุคคลทำาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 127
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

ช่องทางติดต่อ   ๐  โทรศัพท   ๐  Email   ๐  Fax. 
๐  อื่น ๆ ระบุ…….

http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 99-100 
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ 

http://www.irpc.co.th/en/sus_corporate_governance.php

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงิน
โดยสำานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC: ไม่มี

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO หรือไม่ 
(Bonus)
IRPC: มี

D.52

D.53

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือระบุ 
บุคคล และช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยสะดวกหรือไม่
IRPC: มี

D.51



258 รายงานประจำาปี 2561
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http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_
Conduct.pdf

http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_
Conduct.pdf

http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_of_
Conduct.pdf

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 111-112
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 7
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 111-112
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 2  
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 112
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 3  
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 108-112
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 48
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 2  
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการมีการจัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการ
เป็นของตนเองหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ 
และ/ หรือคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 
หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจและ/ หรือคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

บริษัทได้กำาหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้ 
เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/ หรือคู่มือจรรยาบรรณ 
รวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าวหรือไม่
IRPC: มี

E.1

E.2

E.3

E.4

http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate% 
20Governance_th.pdf 

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

http://www.irpc.co.th/th/about_vision.php

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 79, 112
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 79, 112-113 
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการมีการกำาหนดวิสัยทัศน์/ ภารกิจของบริษัท 
ไว้หรือไม่อย่างไร่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ 
กลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือไม่ 
IRPC: มี

E.5

E.6

 ๐ รายงานประจำาปี 2561  หน้า 79, 112-113  
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20  

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติหรือไม่ 
IRPC: มี

E.7
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ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76, 114
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76, 114
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 21

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76, 114 
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76, 114 
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76, 114
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัท 
จดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการของ 
บริษัทหรือไม่ 
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ
หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีใน
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้
หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปี  
ในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี 
ไว้หรือไม่ (Bonus) 
IRPC: กำาหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัท 
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC: มีการกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง  

E.8

E.10

E.11

E.12

E.9

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

 ๐ ไม่มี    ๐  มี  จำานวน………………คน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 75
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ ไม่มี    ๐  มี  จำานวน………………คน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-56
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37, 75
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการมาเกิน 9 ปีหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงาน 
หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการ 
อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

บริษัทละเลยต่อการเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการ 
อิสระหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

E.13

E.15

E.14



260 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

 ๐ ไม่มี    ๐  มี  จำานวน………………คน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37, 102
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ ไม่มี    ๐  มี  จำานวน………………คน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 36-37, 102
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ ไม่มี    ๐  มี  จำานวน 5 คน
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 95-98
 ๐ แบบ 56-1

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่ง 
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งหรือไม่
IRPC: ไม่มี

ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่ 
อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่งหรือไม่
IRPC: ไม่มี

ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
นายณัฐชาติ จารุจินดา ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
นายสมนึก บำารุงสาลี นายกฤษณ์ อิ่มแสง)

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานหรือไม่  
(Compliance Unit) (Bonus) 
IRPC: มี

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีประวัติการกระทำาผิดกฎระเบียบของ 
ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร
IRPC: ไม่มี

E.16

E.17

E.18

E.20

E.19

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php 

 ๐ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน         
 ๐ จ้างบริษัทจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็น 
หน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

E.21

http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php 

http://www.irpc.co.th/th/about_management.php 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วย
งานนี้มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี (หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงาน
ตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ)

บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน (Head of Internal Audit) หากเป็นการ
ว่าจ้างภายนอก ได้ระบุว่าใช้บริษัทสอบบัญชีใดหรือไม่
IRPC: เปิดเผย (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน : 
นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล)

E.22

E.23



261การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-59, 82, 125

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82-83, 159-162 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82, 127

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 60-61, 82

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 60-61

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 78-86
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

การเปิดเผยจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีนั้น
IRPC: มี ประชุมท้ังหมด 13 คร้ัง

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
IRPC: มี

การทำารายการระหว่างกัน
IRPC: มี

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
IRPC: มี

การสอบทานรายงานทางการเงิน
IRPC: มี

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
IRPC: มี

ข้อสรุป/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการ
ดำาเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม
IRPC: มี

คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความ 
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) หรือไม่ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น
IRPC: มี

E.24

E.25

E.26

E.27

E.28

E.29

E.30

E.31

การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 85
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 85
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 85
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18

คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรรมการใหม่หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่หรือไม่ 
IRPC: มี

ในการสรรหากรรมการ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนิน 
ธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ใช่ 

E.32

E.33

E.34

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 85
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการได้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search 
Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการ 
สรรหากรรมการใหม่หรือไม่ (Bonus)
IRPC: ใช้ (บริษัทใช้ฐานข้อมูลกรรมการ Director 
Pool ในการสรรหากรรมการใหม่ทุกครั้ง)

E.35



262 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 117
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 49

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 107, 117
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
IRPC: มี

กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

E.37

E.38

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 117
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ มีการประชุมคณะกรรมการ จำานวน 12 ครั้ง
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตร 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
IRPC: มี

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการรวมกี่ครั้ง
IRPC: 12 ครั้ง

E.39

E.40

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 89
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 88
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23 – 24

ในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการมากน้อยเพียงใด
IRPC: ท้ังคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97 และกรรมการ 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75

บริษัทได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับจำานวนองค์ประชุมข้ันต่ำา 
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน 
กรรมการทั้งหมดหรือไม่
IRPC: มี

E.41

E.42

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 88
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 89
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 88
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23

 ๐ ไม่มี     ๐  มี จำานวน 1 ครั้ง
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ทุกปีหรือไม่
IRPC: มี

กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะ 
กรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมท้ังปีหรือไม่
IRPC: มี (เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 97)

คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะ
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อย 5 วันทำาการหรือไม่
IRPC: ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน

ในปีท่ีผ่านมากรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม 
ระหว่างกันเองหรือไม่ อย่างไร
IRPC: มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

E.43

E.44

E.45

E.46

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 117
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 19

คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
หรือไม่ อย่างไร
IRPC: มี

E.36



263การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 64-65, 87-88 
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 30

คณะกรรมการได้จัดทำานโยบายบริหารความเส่ียงหรือไม่
IRPC: มี

E.47

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-61
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-61

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-59

คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเส่ียงหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีหรือไม่ 
IRPC: มี

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นท่ีมี 
ต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปี (Bonus)
IRPC: มี

E.48

E.49

E.50

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 57-59, 60-61
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 109
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 74
 ๐ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หน้า 12

คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความ 
ขัดแย้งของผลประโยชน์หรือไม่
IRPC: มี

E.51

E.52

 ๐ หน้าที่ฝ่ายจัดการ     ๐  หน้าที่ CEO     
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 39

คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน
หรือไม่อย่างไร
IRPC: มี

E.53 มีการเปิดเผยแยกระหว่าง     ๐  หน้าที่คณะกรรมการ 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 80
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 114-116
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 115
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 115
 ๐ แบบ 56-1

บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำานาจอนุมัติของคณะ
กรรมการหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของท้ังคณะ 
หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมิน
ผลงานคณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผล
งานคณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่ 
IRPC: มี

E.54

E.55

E.56

E.57



264 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 115
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 115
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 115
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล 
หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมิน
ผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่ 
IRPC: มี

E.58

E.59

E.60

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 115-116
 ๐ แบบ 56-1

1.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุดหรือไม่
IRPC: มี

E.61 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย (ระดับกรรมการ) จำานวน 4 ชุด

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 100
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 118
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำาปี
ของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
IRPC: มี

E.62

E.63

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 100
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 25 – 26

คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน
ของ CEO หรือไม่
IRPC: มี

E.64

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 99
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 98-99
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่
IRPC: มี

ผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริหาร/ ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่
IRPC: มี

E.65

E.66

http://www.irpc.co.th/th/about_management.
php#nogo 

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 94-95
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ
บริษัทหรือไม่
IRPC: มี

E.67



265การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

จบการศึกษา     ๐  บัญชี     ๐  กฎหมาย 

http://www.irpc.co.th/th/about_management.
php#nogo 

 ๐ ผ่านการอบรมหลักสูตร    ๐  CSP    ๐  FPCS/ FCS
 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 50, 56, 94-95 
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี
หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทหรือไม่
IRPC: เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  

E.68 

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php#nogo     

http://www.irpc.co.th/th/about_board.php#nogo     

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24/ 42/ 54
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลน้ีโดยเฉพาะ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 81
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 24 

ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ไม่เป็น แต่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม 
(ประธานกรรมการบริษัท : นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคน
เดียวกันหรือไม่
IRPC: ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  
(ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท : นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

คณะกรรมการได้กำาหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการไว้หรือไม่
IRPC: มี

E.69

E.70

E.71

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 81-82
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 81-82
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือไม่
IRPC: มี

มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

E.72

E.73

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 29-31
 ๐ แบบ 56-1

มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัตขิองกรรมการตรวจ
สอบไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC: มี

E.74

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 29-31
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาป ี2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งหมดหรือไม่
IRPC: ใช่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
หรือไม่
IRPC: มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง

มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

E.75

E.76

E.77



266 รายงานประจำาปี 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 30
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่
จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
IRPC: มี (นายเจษฎา พรหมจาต)

E.78

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82-83
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 82-83
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ
แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแต่งต้ัง 
โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่
IRPC: มี

E.79

E.80

การจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 83
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 83-84
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 25/ 75
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 75
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน
หรือไม่
IRPC: มี

มีการกำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: ใช่

ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ใช่

คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC: ไม่ใช่ (เท่ากับ 50%)

E.81

E.82

E.84

E.83

จำานวนกรรมการอิสระมี 1 คนจากท้ังหมด 2 คน คิดเป็น 50%

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง หรือไม่
IRPC: มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทนของกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนแต่ละคน 
ในรายงานประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

E.85

E.86

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 83-84
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 75
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 83
 ๐ แบบ 56-1

มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งหมดหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ไม่ใช่

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC: มี

E.88

E.89

E.87

การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา



267การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 25, 75
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 90
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 86 
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 75
 ๐ แบบ 56-1

ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC: ใช่

คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
หรือไม่
IRPC: มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

มีการเปิดเผยจำานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC: มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee (เฉพาะ
ระดับกรรมการ) หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC: ไม่ใช่ (เท่ากับ 50%)

E.91

E.92

E.93

E.94

E.90

จำานวนกรรมการอิสระมี 1 คนจากท้ังหมด 2 คน คิดเป็น 50%

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 87 
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37, 74-75 
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 31, 75
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-35, 75
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการมีการจัดต้ัง Risk Management Committee 
หรือไม่
IRPC: มี

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5-12 คน 
หรือไม่
IRPC: ไม่ใช่

คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 
1 คนหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ใช่ (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็น
จำานวนเท่าไร
IRPC: มี 14 ท่าน (จากท้ังหมด 15 คนคิดเป็น 93.33 %)

E.95

E.96

E.97

E.98

จำานวนของกรรมการ 14 คน

จำานวนของกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน

จำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี 14 คน

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 75, 25-31
 ๐ แบบ 56-1

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
เป็นจำานวนเท่าไร
IRPC: มี 7 ท่าน (จากท้ังหมด 15 คนคิดเป็น 46.67 %)

E.99

จำานวนกรรมการอิสระมี 7 คน

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76-77
 ๐ แบบ 56-1

บริษัทมีการกำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC: มี

E.100

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 76-77
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานทางการเงิน
 ๐ แบบ 56-1

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่
IRPC: ใช่

คณะกรรมการมีการจัดทำารายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน 
ประจำาปีหรือไม่
IRPC: มี

E.101

E.102
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้อ หลักเกณฑ์ แหล่งข้อมูล

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 60-65
 ๐ แบบ 56-1

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 106/ 124

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 106

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 106

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ใช่

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ)ได้
จัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำาปี (Bonus)
IRPC: มี

ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระทำาผิดด้านการทุจริต 
(Fraud) หรือกระทำาผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจาก
ประเด็นเรื่องการกำากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ 
(Penalty)
IRPC: ไม่มี

มีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัทอันเน่ืองมาจาก 
ความล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะ
กรรมการหรือไม่ (Penalty)
IRPC: ไม่มี

E.104

E.105

E.106

E.107

E.108

 ๐ มีการอนุมัติ  ๐ ESOP  ๐ EJIP  ๐ warrant  ๐ ไม่มี
 ๐ แบบ 56-1
 ๐ SET Website/ SETSMART

บริษัทจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อ 
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยมี 1. ระยะเวลาในการใช้สิทธิ 
มากกว่า 3 ปี 2. กำาหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคา 
ตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ และ 3. ไม่มีการ 
กระจุกตัวเกิน 5 % (Bonus/ Penalty)
IRPC: ไม่มี

E.103 ในการประชุม AGM/ EGM ปี 2558 – 2561

 ๐ รายงานประจำาปี 2561 หน้า 123
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บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

107

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 86

บริษัทฯ เปิดเผยผลรวมของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 100-101

บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด รายงานทางการเงิน

บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี 127

บริษัทฯ มีนโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 181-186

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 123

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 124

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานต่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 124

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านคอร์รัปชัน 123

บริษัทฯ กำาหนดวิสัยทัศน์/ นโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ 176

บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดความคิด/ สินค้าหรือกระบวนการทำางาน จนเกิดการพัฒนาเป็น
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

187

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 236

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม 228

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 125

บริษัทฯ ดำาเนินการในการป้องกันและลดมลพิษ/ ของเสีย 234-235

บริษัทฯ ดำาเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 233

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 212

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 121, 215

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 121-122

บริษัทฯ มีการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 172

บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเหลือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 224

บริษัทฯ มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ 124-125

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ 236

บริษัทฯ จัดทำารายงานเปิดเผยการดำาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 210-235
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