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ไออาร�พีซ� จัดทำรายงานแบบบูรณาการ หร�อ Integrated Report ตามหลักการของ 
IIRC (The International Integrated Reporting Council) ซ�่งเป�นหลักการจัดทำ
รายงานแบบบูรณาการที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญต�อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และประเด็นที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจ ช�วยให�ผู�มี
ส�วนได�เสียมีความเข�าใจและเข�าถึงข�อมูลของบร�ษัทฯ ได�ง�ายข�้น โดยนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของบร�ษัทฯ ด�านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ในช�วงเวลา 12 เดือน 
ของป� 2558 ทั้งนี้ Integrated Report ยังจะเป�นแนวทางการรายงานที่ได�รับความ
นิยมมากข�้นในอนาคต ถือเป�นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการประจำป� 
หร�อ Annual Report ที่สอดแทรกและบูรณาการเร�่องของความยั่งยืนเข�าไป ทำให�
นักลงทุนสามารถใช�ข�อมูลเพื่อนำไปสู�การตัดสินใจที่ถูกต�องยิ่งข�้น และเพื่อความ
สมบูรณ�ของข�อมูลที่นำมารายงาน ไออาร�พีซ� ได�จัดให�มีการสอบทานข�อมูลและผล
การดำเนินงานด�านธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล�อม และด�านอาช�วอนามัยและความปลอดภัย 
โดย บร�ษัท ลอยด�ส ร�จ�สเตอร� อินเตอร�เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อีกด�วย
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ประกาศแผนงาน EVEREST 
เดินหน�าโครงการเชิงกลยุทธ�

เพ�่อปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค�กร

เป�าหมายในการสร�างกำไรส�วนเพ��ม

3,500 ล�านบาท ในป� 2559

และเพ��มเป�น 7,000 ล�านบาท ในป� 2560

(อ�านต�อหน�า 15)

ไออาร�พ�ซี พัฒนาผลิตภัณฑ�ต�นแบบ
103 ผลิตภัณฑ� โดยเป�นผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

ที่สามารถผลิตและจำหน�ายเชิงพาณิชย� ได�จร�ง

53 ผลิตภัณฑ� สร�างผลกำไรกว�า 484 ล�านบาท 

(อ�านต�อหน�า 16) 

ลำไทรโยงโมเดล 
องค�ความรู�ด�านการบร�หาร

จัดการน้ำ จากไออาร�พ�ซีสู�ชุมชน 

เพ��มรายได�แก�ชาวบ�านครัวเร�อนละ

กว�า 30,000 บาทต�อป�

(อ�านต�อหน�า 33)

UHV Project 
โครงการเพ��มมูลค�าผลิตภัณฑ�สะอาด 
โครงการใหญ�ด�วยเม็ดเง�นลงทุน 1,121 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ 

ดำเนินการแล�วเสร็จพร�อมเดินเคร�่องเชิงพาณิชย�

ในป� 2559 ได�ผลิตภัณฑ�โพรพ�ลีนเพ��มข�้น 320,000 ตันต�อป�

(อ�านต�อหน�า 14)
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได��กำหนดว�สัยทัศน�ให�บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด 
(มหาชน) ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั้นนำของเอเช�ยภายในป� 
2563 และกำหนดแผนกลยุทธ�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให�มั่นใจ
ว�าบร�ษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางและแผนที่วางไว�จนบรรลุ
เป�าหมายภายในเวลาที่กำหนดได�

ป� 2558 อาจเร�ยกได�ว�าเป�นป�ทองป�หน่ึงของบร�ษัทฯ จากการท่ีบร�ษัทฯ 
สามารถพลิกฟ��นมีผลประกอบการท่ีดี โดยมี EBITDA 17,033 ล�านบาท 
สูงสุดในรอบ 10 ป� และมีกำไรสุทธ� 9,402 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป� 
2557 ที่ประสบภาวะขาดทุน 5,235 ล�านบาท ซ�่งเป�นผลมาจากการ
เตร�ยมความพร�อมไว�อย�างต�อเน่ือง การคาดการณ�ท่ีแม�นยำ ประกอบกับ
ความพยายามในการดำเนินธุรกิจและบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพ
ของคณะผู�บร�หารและพนักงาน ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อย 4 ชุด ด�วยกัน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างมากกับการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม สิ่งแวดล�อม และชุมชน ตามปรัชญา
ของบร�ษัทฯ ในเร�่องการสร�างความสมดุลระหว�าง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อม ทำให�ป� 2558 บร�ษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการ
เป�นสมาช�ก DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในหมวด 
Oil & Gas ไว�ได�เป�นป�ที่ 2 ติดต�อกัน

อาจกล�าวได�ว�า องค�กรที่แข็งแกร�ง มีช�่อเสียง และได�รับความเช�่อมั่น
จากประชาชนทั่วไปจะต�องเป�นองค�กรที่พร�อมทั้งศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจ มีธรรมาภิบาลในการบร�หารจัดการ และมีความรับผิดชอบต�อ
สังคม สำหรับไออาร�พีซ� คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�กำกับดูแลการ
ดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�มีประสิทธ�ภาพบนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและได�ตั้งใจปฏิบัติหน�าที่ตามบทบาทของกรรมการ
อย�างมีประสิทธ�ภาพ จนได�รับการประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการ
แห�งป�ดีเด�นและคณะกรรมการตรวจสอบแห�งป� 2558 จากสมาคม
ส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ด�วยผลประกอบการที่ดี
ของบร�ษัทฯ และเกียรติคุณท่ีได�รับ น�าจะเป�นเคร�อ่งยืนยันความเช�อ่ม่ัน
ของท�านผู�ถือหุ�นได�ว�า บร�ษัทฯ มีการดำเนินงานอย�างโปร�งใส ให�ความ
สำคัญกับการควบคุมภายใน การต�อต�านคอร�รัปชัน การบร�หารความ
เสี่ยง คำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรมและมีการพัฒนา
ในด�านต�างๆ อย�างถูกทิศทาง ซ�ง่รวมถึงการประกาศใช�ค�านิยมองค�กร
ใหม�ท่ีเร�ยกว�า iSPIRIT สร�างความแข็งแกร�งจากภายในเพ่ือการเติบโต
ที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ยังส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ เป�นองค�กรแห�งการ
เร�ยนรู�และความคิดสร�างสรรค� ทั้งนวัตกรรมในด�านปฏิบัติการ ด�าน
ธุรกิจ นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน�ต�อสังคม และให�ความสำคัญกับการ
ว�จัยและพัฒนา โดยเช�่อว�าจะเป�นพื้นฐานของการเติบโตอย�างก�าว
กระโดดและสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจได�อย�างมีนัยสำคัญ 
โครงการท่ีประสบความสำเร็จจากแนวคิดใหม�ๆ  ของฝ�ายบร�หาร ได�แก� 
โครงการ DELTA ซ�ง่มีเป�าหมายของความเป�นเลิศ 4 ด�าน ได�แก� ด�าน
ปฏิบัติการ ด�านการตลาด ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง และด�านการบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล ที่สามารถสร�างผลประโยชน�ในป� 2558 ได�ทั้งสิ้น 
4,565 ล�านบาท และในป� 2559 นี้ ไออาร�พีซ� ได�ต�อยอดความสำเร็จ
ไปสู�โครงการใหม� EVEREST ท่ีท�าทายย่ิงกว�าต�องบูรณาการท้ังความ
สามารถ ความตั้งใจจร�งและการมีส�วนร�วมของบุคลากรทั้งบร�ษัทฯ 
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทฯ พร�อมให�การสนับสนุนอย�างเต็มที่ ผมคาด
ว�าความสำเร็จของโครงการ EVEREST ซ�ง่ไออาร�พีซ�ดำเนินการร�วมกับ
ท่ีปร�กษาจากบร�ษัทช้ันนำระดับโลกน้ี จะส�งผลให�บร�ษัทฯ บรรลุว�สัยทัศน�
ที่ตั้งไว�ได�ในที่สุด

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท�านที่ให�ความ
เช�่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให�ความร�วมมืออย�างดียิ่งกับบร�ษัทฯ มา
โดยตลอด ท้ังท�านผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า หน�วยงานราชการ นักว�ชาการ 
สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน องค�กรอิสระ ตลอดจนผู�บร�หาร
และพนักงานบร�ษัทฯ และบร�ษัทในเคร�อทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน�าที่
อย�างเข�มแข็ง จนเป�นผลให�บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จอย�างงดงาม
ในป�น้ี ผมมีความเช�อ่ม่ันว�า จากน้ีไป บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) 
จะเติบโตได�อย�างแข็งแกร�งทั้งด�านธุรกิจ สุขภาพองค�กร เป�นองค�กร
ท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม และเป�นพลเมืองท่ีดีของโลก ซ�ง่ศักยภาพ
เหล�านี้จะสะท�อนกลับมาเป�นประโยชน�และช�วยสร�างมูลค�าเพิ่มให�
ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย และประเทศชาติได�อย�างแน�นอน

สารจากประธานกรรมการ

นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
ประธานกรรมการบร�ษัท

บร�ษัทฯ สามารถพลิกฟ��นผลประกอบการโดยมี EBITDA 17,033 ล�านบาท
สูงสุดในรอบ 10 ป� และมีกำไรสุทธิ 9,402 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป� 2557
ที่บร�ษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน 5,235 ล�านบาท ซึ่งเป�นผลมาจาก
การเตร�ยมความพร�อมไว�อย�างต�อเนื่อง
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ในป� 2558 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จใน
การดำเนินธุรกิจได�สูงกว�าเป�าหมาย โดยสามารถทำกำไรสุทธ�ได�ถึง 
9,402 ล�านบาท จากการสร�างความเข�มแข็งของธุรกิจหลักตามกลยุทธ� 
“Strengthen Core Business” โดยเฉพาะความสำเร็จของโครงการ 
DELTA ท่ีเสร�มให�บร�ษัทฯ มีผลประโยชน�เพ่ิมมากขึ้นอย�างมีนัยสำคัญ 
ความสำเร็จในป�นี้จ�งเป�นพลังให�ท้ังผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทฯ 
เร�งดำเนินการต�อยอดความสำเร็จให�สูงข้ึนอย�างไม�หยุดย้ัง ภายใต�
การส�งเสร�มและสนับสนุนอย�างดียิ่งของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และ
ท�านผู�ถือหุ�น

โครงการ EVEREST คือโครงการที่จะช�วยต�อยอดความสำเร็จน้ัน 
เป�ดตัวข้ึนเมื่อปลายป� 2558 มีช�วงเวลาดำเนินการร�วมกับบร�ษัท
ท่ีปร�กษาชั้นนำของโลกประมาณ 2 ป� ด�วยเป�าหมายท่ีจะทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถบรรลุว�สัยทัศน� “บร�ษัทป�โตรเคมีช้ันนำของเอเช�ย ภายในป� 
2563” โดยมีเป�าหมายให�ผลตอบแทนการลงทุนในรูป ROIC สูงกว�า 
14% ซ่ึงต�องทำ EBITDA ให�ได�ราว 29,000 ล�านบาท ใกล�เคียงกับ
ความสูงของยอดเขาเอเวอร�เรสต�ที่ระดับ 29,029 ฟุต โครงการนี้มี
วัตถุประสงค�ในการว�เคราะห�หาแนวทางเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการสร�าง
กำไร ลดค�าใช�จ�าย การวางแผน และการบร�หารจัดการทั่วทั้งองค�กร 
โดยเป�าหมายนับจากป�จจุบันจะเพิ่มข้ึนเป�นระยะๆ เช�นเดียวกับการ
ป�นยอดเขาเอเวอร�เรสต� ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถ ความอุตสาหะ 
พละกำลัง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และการสนับสนุนจากเพ่ือนร�วมทาง 
ในการสร�างผลประโยชน�ส�วนเพิ่ม (Incremental Margin) โดยจะทำ
ควบคู�ไปกับการพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organizational Health) เพ่ือ
ให�มั ่นใจว�าองค�กรจะสามารถรักษาระดับข�ดความสามารถในการ
แข�งขันได�อย�างยั่งยืน (Getting to the top and staying there)

นอกจากการบร�หารจัดการธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี มุ�งสร�างความเป�นเลิศในกระบวนการทำงาน และการบร�หารสายโซ�
อุปทานให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยตระหนักถึงการใช�ทรัพยากร
อย�างคุ�มค�า และลดผลกระทบท่ีมีต�อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล�อมแล�ว 
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ยังให�ความสำคัญอย�างย่ิงกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลให�มี
ประสิทธ�ภาพสูงสุด เพ่ือเป�นพ้ืนฐานของการเติบโตด�วยความแข็งแกร�ง
ของตัวบุคลากรเอง ควบคู�ไปกับวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็งและมี
พลังผลักดันให�ผู�บร�หารและพนักงานก�าวไปในทิศทางเดียวกันอย�าง
ถูกต�องเหมาะสม ในป�น้ี บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช� iSPIRIT เป�นค�านิยม
องค�กรเพื่อให�พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเป�นเจ�าของและมี
ความรับผิดชอบองค�กรร�วมกัน (i = individual ownership) ผนวกกับ 
SPIRIT ท่ีสะท�อนถึงค�านิยมร�วมของกลุ�ม ปตท. ในการเป�นท้ังคนเก�ง
และคนดี มีความรับผิดชอบต�อสังคม

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�า การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล�อม เป�นรากฐานของการเติบโตอย�างยั่งยืน และ
ความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�เสีย ท้ังผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า ชุมชน และ
พนักงาน เป�นผลสะท�อนกลับท่ีบร�ษัทฯ ได�ใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนา เพ่ือให�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมร�วมกันได�สูงสุด นอกจากน้ันการ
ส่ือสารเผยแพร�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน ส่ือมวลชน 
และสาธารณชนให�ได�รับทราบอย�างต�อเน่ืองและเพียงพอในการตัดสินใจ
ลงทุน ก็เป�นสิ่งที่บร�ษัทฯ ดำเนินการมาตลอด โดยในป� 2558 นี้ 
ไออาร�พีซ� ได�รับรางวัลด�านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment Awards 2015)

สำหรับความก�าวหน�าด�านโครงการลงทุนของบร�ษัทฯ โครงการเพิ่ม
มูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาดหร�อโครงการ UHV เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ำมันหนักท่ีมีมูลค�าต่ำให�เป�นผลิตภัณฑ�มูลค�าสูง โดยผลิตภัณฑ�หลัก 
ได�แก� โพรพิลีน ท่ีเพ่ิมข�น้ 320,000 ตันต�อป� ป�จจุบันการก�อสร�างแล�ว
เสร็จอยู�ในช�วงทดสอบและเตร�ยมความพร�อมสำหรับการป�อนวัตถุดิบ
อย�างปลอดภัย โดยคาดว�าจะสามารถดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�
ได�ในไตรมาสแรกของป� 2559 สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลิโพรพิลีนจำนวน 300,000 ตันต�อป� เร� ่มการก�อสร�างในเดือน
พฤษภาคม 2558 กำหนดแล�วเสร็จภายในไตรมาส 3 ป� 2560 บร�ษัทฯ 
ได�จัดหาเง�นกู�ระยะยาวในสกุลเง�นบาท จำนวน 4,000 ล�านบาท ระยะ
เวลา 8 ป� เพ่ิมเติมสำหรับใช�ในโครงการลงทุนและจัดหาวงเง�นกู�ระยะส้ัน 
เพื่อบร�หารจัดการสภาพคล�องทางการเง�น นอกจากนั้น บร�ษัทฯ ยัง
ได�รับชำระหน้ีของบร�ษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส� จำกัด (มหาชน) เป�นเง�น 
3,878 ล�านบาท อันเป�นผลจากการยุติคดีท้ังหมดกับกลุ�มผู�บร�หารเดิม
ตั้งแต�เดือนกันยายน 2557

นอกจากโครงการลงทุนต�างๆ แล�ว บร�ษัทฯ ยังมีกลยุทธ�สร�างความ
สำเร็จด�วยการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกรดพิเศษที่มีมูลค�าเพิ่ม 
โดยกำหนดงบประมาณลงทุนเพื่อการนี้ ร�อยละ 1 ของรายได�ธุรกิจ
ป�โตรเคมีในป� 2559 และจะเพิ่มข�้นในแต�ละป�จนถึงระดับ 2-3% 
ใกล�เคียงกับบร�ษัทชั้นนำของโลก รวมทั้งเพิ่มบุคลากรด�านว�จัยให�มี
สัดส�วนนักว�จัยเพิ่มข�้น เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมและสร�างมูลค�าเพิ่มเช�งพาณิชย�ต�อไป 

ในโอกาสนี้ ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
รวมถึงลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน สื่อมวลชน และผู�มีส�วน
เก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยส�งเสร�ม สนับสนุน และให�ความเช�อ่ม่ันในการ
ดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานทุกคน
ที่ให�ความร�วมมือ ร�วมใจ ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ ผมมี
ความเช�อ่ม่ันว�าจะสามารถนำองค�กรไออาร�พีซ�ของเราให�บรรลุเป�าหมาย
ตามแผนงานที่วางไว� เพื่อความเจร�ญก�าวหน�าอย�างมั่นคงได�อย�าง
แน�นอน

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�

EVEREST คือโครงการที่จะช�วยต�อยอดความสำเร็จ
โดยมีเป�าหมายให��ผลตอบแทนการลงทุนในรูป ROIC สูงกว�า 14%
ซึ่งต�องทำ EBITDA ให� ได�ราว 29,000 ล�านบาท
ใกล�เคียงกับความสูงของยอดเขาเอเวอร�เรสต�
ที่ระดับ 29,029 ฟ�ต 

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�
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พัฒนาการที่สำคัญ
และรางวัลแห�งความสำเร็จป� 2558

มกราคม

ลงนามร�วมทุนกับ บร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด� 
พัฒนาผลิตภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพิ่มสูงโดยเน�นตลาดภูมิภาค
เอเช�ย-แปซ�ิฟ�ก

กุมภาพันธ�

ร�วมกับบร�ษัท บลูไลท� อุตสาหกรรม จำกัด เป�ดตัวกระเป�า
เดินทางที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั�งแรกของ
โลกภายใต�แบรนด� “คาจ�โอนี่” (CAGGIONI)

รางวัล องค�กรลงทุนหร�อสนับสนุน
ความยั่งยืนของไทย ประจำป� 2558
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

มีนาคม

การลงนามความร�วมมือทางการผลิตและการค�าเพ่ือซ�อ้-ขาย
ผลิตภัณฑ� ABS Powder และ Resins กับ บร�ษัท Asahi 
Kasei Chemicals Corporation
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ในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับในกลุ�ม 100 อันดับ
หลักทรัพย�ที่ดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน มีความโดดเด�นด�าน
สิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน�



เมษายน

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

เป�ดตัวสถาบัน IRPC CUBIC ACADEMY สร�างบุคลากร
คุณภาพขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืนตามแนวทางหลัก
ของกลุ�ม ปตท.

มิถุนายน

ร�วมกับบร�ษัท วันเดอร�เว�ร�ล จำกัด เป�ดตัวของเล�นพลาสติก
ผสมไม� Wood Plastic Composite ภายใต�ช�่อผลิตภัณฑ� 
“Trix track”

ลงนามก�อสร�างโครงการเพิ่มกำลังผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ-
โพรพิลีน (PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
คอมพาวด� (PPC) เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับ Propylene 
จากโครงการ UHV

พฤษภาคม

เป�ดตัวโครงการความร�วมมือการพัฒนาเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ภายใต�บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ
ระหว�างกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมืองคิตะคิวชู ประเทศญ่ีปุน
 และไออาร�พีซ�

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2015 ด�าน Social Empowerment 
จากโครงการ “From Bench to Community” 
(โครงการขาเทียม) จาก Enterprise Asia
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กันยายน

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอยู�ใน 16 อันดับแรก 
ของบร�ษัทชั�นนำในเอเช�ยท่ีมีการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
โดยสำนักข�าว Channel News Asia

กรกฎาคม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�นด�าน
ความปลอดภัย อาช�วอนามัยและสภาพ
แวดล�อมในการทำงาน ระดับประเทศ
ประจำป� 2558 จากกรมสวัสดกิารและคุ�มครองแรงงาน

สิงหาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ทรง
เป�ดโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�สิร�เมธ� ซ�่งบร�ษัทฯ ร�วมกับกลุ�ม 
ปตท. จัดตั�งข�้นเป�นสถานศึกษาเพื่อความเป�นเลิศด�าน
ว�ทยาศาสตร�

รางวัล Asia Best Employer Brand Awards 2015 
จากสถาบัน Employer Branding Institute ประเทศ
อินเดีย

สมาช�กดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� หร�อ Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI ในอุตสาหกรรมผู�ผลิต
น�ำมันและก�าซ กลุ�มตลาดเกิดใหม� ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2
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ธันวาคม

โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value 
Added Products (UHV) ก�อสร�างแล�วเสร็จ คาดว�าจะ
ดำเนินการผลิตเช�งพาณิชย�ได�ในป� 2559

ร�วมกับกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะโบราณสถาน
วัดขรัวตาเพชรภายในพื้นที่คลังน�ำมันอยุธยา

ตุลาคม

บร�ษัทฯ ประกาศใช� iSPIRIT ค�านิยมใหม�ขององค�กร

รางว ัล Golden Peacock
Global Award for Excellence
in Corporate Governance
2015 จากสถาบัน Institute of
Directors (IOD) ประเทศอินเดีย  

พฤศจ�กายน

เป�ดตัวโครงการ EVEREST พัฒนาองค�กร
สู�ความเป�นเลิศ

รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards 
2015 ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs จาก Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN)

คณะกรรมการแห�งป�ดีเด�นและคณะกรรมการตรวจสอบ
แห�งป� ประจำป� 2558 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย
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ธุรกิจของเรา

แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซิดิว

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซิน 114 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซททีลีน 6 KTA

โพโรไลซิส

แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

โพรพ�ลีน
อ�อกไซด�

ACN
27 KTA

น้ำมันดิบ

EBSM
260 KTA

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น

พ�้นฐาน

ก�าซ
ธรรมชาติ
ถ�านหิน

โรงไฟฟ�า 220 MW
108 MW

ธุรกิจท�าเร�อ
และถังเก็บผลิตภัณฑ�

บร�ษัทฯ ให�บร�การท�าเทียบเร�อเพ่ือการขนถ�ายสินค�าทั�งภายใน
และต�างประเทศ ที่ทันสมัยและเป�นไปตามมาตรฐานสากล 

ท�าเร�อคอนเทนเนอร�และสินค�าทั่วไป
ประกอบด�วยท�าเทียบเร�อ 6 ท�า สามารถรองรับเร�อขนาด 
800-150,000 ตัน ให�บร�การขนถ�ายสินค�าทั่วไป มีปร�มาณ
สินค�าผ�านท�าเร�อกว�า 1.4 ล�านตันต�อป�

ท�าเร�อป�โตรเคมีและป�โตรเลียมเหลว 
ประกอบด�วยท�าเทียบเร�อขนาดใหญ� 6 ท�า สามารถรองรับเร�อ
ขนาด 1,000-250,000 ตัน ให�บร�การขนถ�ายสินค�าป�โตรเคมี 
ป�โตรเลียมเหลว และก�าซ มีปร�มาณสินค�าผ�านท�า 15 ล�านตัน
ต�อป� และรองรับเร�อกว�า 2,000 ลำต�อป�

ถังเก็บผลิตภัณฑ�
บร�ษัทฯ มีถังเก็บผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีและป�โตรเลียมกว�า 
300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ�ได�ถึง 2.9 
ล�านตัน

ธุรกิจป�โตรเคมี

บร�ษัทฯ เป�นผู�ผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีขั�นต�น ได�แก� โอเลฟ�นส� 
อะโรเมติกส� โดยมีกำลังการผลิต 828,000 และ 367,000 ตัน
ต�อป� ตามลำดับ ประกอบด�วยเม็ดพลาสติกกลุ�มโพลิโอเลฟ�นส� 
(HDPE, PP) กำลังการผลิต 615,000 ตันต�อป� และเม็ด
พลาสติกกลุ�มสไตร�นิคส� (ABS, SAN, EPS, PS) กำลังการ
ผลิต 334,000 ตันต�อป� เพื่อจำหน�ายให�กับผู�ประกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสติกสำเร็จรูปชนิดต�างๆ ภายใต�แบรนด� 
POLIMAXX

ธุรกิจป�โตรเลียม

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจกลั่นน�ำมัน มีกำลังการผลิตรวม 215,000 บาร�เรลต�อวัน จัดอยู�ในอันดับ 3 ของกำลังการกลั่นน�ำมันในประเทศ 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมได�หลากหลายชนิด ประกอบด�วย แนฟทา แก�สโซลีน ดีเซล ก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG) นอกจากนี้ 
ยังมีโรงงานผลิตน�ำมันหล�อลื่นพื้นฐานกำลังการผลิต 320,000 ตันต�อป� และโรงงานผลิตยางมะตอยกำลังการผลิต 600,000 ตันต�อป�

แผนภูมิกระบวนการผลิต

บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ดำเนินธุรกิจป�โตรเคมีครบวงจร
แห�งแรกในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต� โดยโรงกลั่นน�ำมันและโรงงานป�โตรเคมี
ตั�งอยู�ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู��ภายใต�การจัดการของบร�ษัทฯ
ซ�่งพร�อมด�วยสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประกอบ
ธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได�แก�� ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจท�าเร�อ

และถังเก็บผลิตภัณฑ� และธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สิน
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การนำไปใช�

น้ำมันเบนซิน แก�สโซฮอล�
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา LPG

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

ตลับซีดี ตลับเทป เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อน

ถุงหิ�วบรรจ�สินค�า ขวดบรรจ�น้ำด่ืม (ข��น)
ท�อน้ำ เชือก แห อวน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจ�อาหาร ขวดน้ำผลไม�

โฟมทําพ�้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผ�วถนน

ผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

น้ำมันเช้ือเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

PS
125 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

EPS
30 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

ABS/SAN
179 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

PP
475 KTA

โพลิออล
25 KTA

บจ.ไออาร�พ�ซี โพลีออล
ธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สิน

บร�ษัทฯ ได�ตั�งหน�วยธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สิน ดำเนินการ
บร�หารจัดการท่ีดินในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืนๆ รวมทั�งส้ิน
ประมาณ 10,000 ไร� เพื่อพัฒนาพื้นที่เป�นนิคมอุตสาหกรรม
ที่เพียบพร�อมไปด�วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สามารถ
รองรับอุตสาหกรรมเป�าหมายได�อย�างสมบูรณ� นอกจากนี้ 
ยังมีธุรกิจการให�บร�การสนับสนุนกิจการของนักลงทุนที่มา
ลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� หร�อ IRPC 
Solutions Provider ซ�่งให�บร�การด�านต�างๆ ด�วยความ
เช�่ยวชาญและความเป�นมืออาช�พ เช�น บร�การบำรุงรักษา
โรงงานและเคร�อ่งจักร บร�การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บร�การทดสอบและว�เคราะห�ทางห�องปฏิบัติการ บร�การศูนย�
มาตรว�ทยา บร�การจัดเก็บสินค�า บร�การชั่งน�ำหนักรถพ�วง 
และบร�การฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยตามกฎหมาย เป�นต�น

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

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

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99%

บจ. ไทย เอ บี เอส
(ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ�มสไตร�นิคส�)

99.99%

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

59.94%

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

99.99%

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

49.99%

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

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

99.99%

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

20.00%
บจ. พ�ทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่นส�
(ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม)

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบร�ษัทที่มีการดำเนินงาน

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจท�าเร�อ ธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สิน
และธุรกิจอื่นๆ

รายงานบูรณาการประจำป� 2558    l    บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 11



7%

อื่นๆ

61%
ในประเทศ

39%
ต�างประเทศ

การจัดจำหน�าย

13%
อะโรเมติกส�

58%
โอเลฟ�นส�และโพลิโอเลฟ�นส�

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมี

สไตร�นิคส�
27%

โพลิออล
2%

72%
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

27%
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

1%
อื่นๆ

รายได�จากการ
ขายสุทธิ

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเลียม

น้ำมันเบนซิน

น้ำมันดีเซล

น้ำมันเตา

10%
56%

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐานและยางมะตอย
15%
12%

(หน�วย : ล�านบาท)

2556 2557 2558
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

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

2556 2557 2558

กำไรสุทธิ

3,000

6,000

9,000

12,000

- 6,000

- 3,000

0

(หน�วย : ล�านบาท)

2556 2557 2558

สินทรัพย�รวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

(หน�วย : ล�านบาท)หนี้สินรวม

50,000

100,000

150,000

200,000

2556 2557 2558
0

199,595

163,174

87,296

9,402272,968282,649

826

(5,235)

162,608 162,798

87,081 94,894

ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน จ�ดเด�นการดำเนินงาน

*ดูรายละเอียด "ข�อมูลสำคัญทางการเง�น" ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 6-7, 226-234
ที่ http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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บร�ษัทฯ กำหนดทิศทางและกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล�องกับว�สัยทัศน�
เพ่ือก�าวไปสู� “บร�ษัทป�โตรเคมีช้ันนำของเอเช�ย ภายในป� 2563” โดยได�ดำเนิน
โครงการเช�งกลยุทธ�ที่สำคัญมาอย�างต�อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร�างความ
แข็งแกร�งให�กับธุรกิจ ควบคู�กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม รวมถึง
การวางแผนงานที่สำคัญในอนาคต เพื่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถบรรลุ
ว�สัยทัศน�ที่กำหนดไว�

บร�ษัทฯ มีเป�าหมายด�านการเติบโตของรายได�เฉลี่ยร�อยละ 5 ต�อป� 
และมีการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี 
และค�าเส่ือมราคา หร�อ EBITDA เฉล่ียร�อยละ 10 ต�อป� เพ�อ่การเติบโต
ของธุรกิจอย�างมั่นคงและต�อเนื่อง

BIG
REVENUE
5% pa Revenue
Growth with 10%
pa EBITDA Growth

บร�ษัทฯ มีเป�าหมายด�านผลการดำเนินงานติดอันดับชั้นนำในธุรกิจ
ป�โตรเคมี ด�วยอัตราส�วนผลตอบแทนต�อการลงทุน หร�อ ROIC 
มากกว�าร�อยละ 14 เข�าสู�ระดับ Top Quartile ภายในป� 2563

STRONG
REVENUE
1st Quartile ROIC
Petroleum &
Petrochemical
Industry

บร�ษัทฯ เข�าร�วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� หร�อ Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI) และได�รับการคัดเลือกให�เป�น
สมาชิก DJSI กลุ�มตลาดเกิดใหม�ในอุตสาหกรรมผู�ผลิตน้ำมันและก�าซ

LONG
REVENUE
Member of DJSI
Emerging Market
Universe

เป�าหมายเชิงกลยุทธ�

กลยุทธ�
ในการดำเนินธุรกิจ

2020
ROIC 14% 

2013 

2015

2017

2010 

INDIVIDUAL OWNERSHIP 

SYNERGY 

PERFORMANCE EXCELLENCE 

INNOVATION 

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY 

INTEGRITY & ETHICS 

TRUST & RESPECT 

 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค�กรในทุกมิติ ยกระดับการใช�
ประโยชน�สินทรัพย�ให�เกิดประโยชน�
สูงสุด รวมทั้งขยายกำลังการผลิต
ในสายผลิตภัณฑ�ที่มีศักยภาพ 
โครงการท่ีดำเนินการแล�วเสร็จ ได�แก� 
CHP I: ผลิตกระแสไฟฟ�า 220 ล�าน
หน�วยต�อชั่วโมง และไอน้ำ 420 ตัน
ต�อชั่วโมง
PRP: กำลังการผลิตโพรพิลีน 
100,000 ตันต�อป�
EURO IV: ผลิตน้ำมันเบนซ�น 15 
KBD น้ำมันดีเซล 10 KBD และ 
Jet 15 KBD
TDAE: กำลังการผลิต TDAE  
28,000 ตันต�อป� และ 150BS เป�น 
25,000 ตันต�อป�
EBSM: กำลังการผลิต EBSM 
60,000 ตันต�อป� และ ABS/SAN 
60,000 ตันต�อป�
Lube Blending: กำลังการผสม
น้ำมันหล�อลื่น 60 ล�านลิตรต�อป�
(โครงการ UHV ได�ผลิตภัณฑ�โพรพิลีน
เพ่ิมข�น้ 320,000 ตันต�อป� อยู�ในระหว�าง
ทดสอบเดินเคร�อ่ง คาดว�าจะดำเนินการ
เช�งพาณิชย�ได�ในป� 2559)

โครงการปรับปรุงการดำเนินงาน
ให�มีประสิทธิภาพสูงสุด มุ�งสู�ความ
เป�นเลิศใน 4 ด�านหลัก
    การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
    ด�านการผลิต

    การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
    ด�านการตลาด 

    การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
    ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง

    การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
    ด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

ในป� 2558 โครงการ DELTA 
สามารถสร�างผลประโยชน� ได�
4,565 ล�านบาท 

โครงการเชิงกลยุทธ�ที่ดำเนินการ
ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษาชั้นนำ
ของโลก เพ�่อพัฒนาการดำเนินงาน
ครอบคลุมทั้ง 5 ด�านหลัก ได�แก�
    การผลิต   

    การตลาดและการขาย  

    การจัดซ�้อจัดจ�าง 

    การบร�หารจัดการภาพรวม
    องค�กร และการพัฒนาสุขภาพ
    องค�กร

PPE: เพิ่มกำลังการผลิต
โพลิโพรพิลีน 160,000 ตันต�อป�

PPC: ขยายกำลังการผลิต
โพลิโพรพิลีนคอมพาวด� 140,000 
ตันต�อป� 

แผนการลงทุนเพ�่อพัฒนาผลิตภัณฑ�
เกรดพ�เศษ
   Para Xylene (PX)
   Acrylic Acid (AA)/Super   
   Absorbent Polymer (SAP)

DELTAPHOENIX EVEREST Fully Integrated PP
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ในป� 2558 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เติบโตข�้นอย�างมาก โดยมีผลกำไรสุทธ� 
9,402 ล�านบาท เพ่ิมข�น้จากป� 2557 ร�อยละ 180 มีกำไรก�อนหักค�าเส่ือมราคา ภาษี 
และดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 10 ป� คือ 17,033 ล�านบาท และมีกำไรขั�นต�นจากการ
ผลิตตามราคาตลาด 32,156 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2557 ที่ 16,368 ล�านบาท 
หร�อร�อยละ 104 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ด�านธุรกิจ

UHV Project 

ผลการดำเนินงาน
ด�านเศรษฐกิจ

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ�น�ำมันให�ได�มาตรฐาน 
ดำเนินการขายผ�านช�องทางที่ทำกำไรสูงสุด และร�วมมือกับบร�ษัท
ในเคร�อพัฒนาเคร�่องมือว�เคราะห�ราคาภายใต�ช�่อ Athena Pricing 
Tool นำไปสู�กลยุทธ�การขายท่ีช�วยเพ่ิมกำไรได�กว�า 1,000 ล�านบาท 
ป� 2558 มีกำไรขั�นต�นจากการผลิตตามราคาตลาด 14,246 ล�านบาท 
เพ่ิมข�น้จากป�ก�อน 8,117 ล�านบาท เป�นสัดส�วนรายได�ภายในประเทศ
ร�อยละ 62 และจากการส�งออกร�อยละ 38

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นส�งเสร�มการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง 
โดยกำหนดสัดส�วนการขายผลิตภัณฑ�เกรดพิเศษที่ร�อยละ 60 ภาย
ในป� 2563 
ป� 2558 มีกำไรขั�นต�นจากการผลิตตามราคาตลาด 15,420 ล�านบาท 
เพ่ิมข�น้จากป�ก�อน 8,197 ล�านบาท เป�นสัดส�วนรายได�ภายในประเทศ
ร�อยละ 58 และจากการส�งออกร�อยละ 42

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นปรับปรุงคุณภาพถังเก็บผลิตภัณฑ�และการบร�การ
ท�าเร�อ เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าด�วยการบร�หารจัดการ
ที่เป�นเลิศ ได�มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 
ป� 2558 ธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�มีรายได� 732 ล�านบาท

ธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�

บร�ษัทฯ มีเป�าหมายบร�หารจัดการที่ดินเช�งพาณิชย�เพื่อสร�างมูลค�า
เพ่ิมให�กับทรัพย�สิน โดยในป� 2558 บร�ษัทฯ มีรายได�จากการขายท่ีดิน
ซ�่งเป�นกรรมสิทธ�์ของบร�ษัท น�ำมัน ไออาร�พีซ� จำกัด 61 ล�านบาท 
รายได�จากการให�บร�การสนับสนุนกิจการของนักลงทุนในเขตประกอบ
การฯ 25 ล�านบาท และรายได�จากการให�บร�การระบบสาธารณูปโภค
แก�อุตสาหกรรมเป�าหมาย 3,211 ล�านบาท

ธุรกิจบร�หารจัดการทรัพย�สินและอื่นๆ

กำไรขั้นต�นจากการผลิตตามราคาตลาด

15,420 ล�านบาท

เพ��มข�้นจากป� 2557

8,197 ล�านบาท

กำไรขั้นต�นจากการผลิตตามราคาตลาด

14,246 ล�านบาท

เพ��มข�้นจากป� 2557

8,117 ล�านบาท

ธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�
มีรายได�

732 ล�านบาท

รายได�จากการให�บร�การระบบสาธารณูปโภค
แก�อุตสาหกรรมเป�าหมาย

3,211 ล�านบาท

โครงการเพิ่มมูลค�าเพื่อผลิตภัณฑ�สะอาด (Upstream Project for Hygiene 
and Value Added Products: UHV) เป�นโครงการเพิ่มกำลังการผลิตสาย
ผลิตภัณฑ�โพรพิลีนด�วยงบประมาณลงทุน 1,121 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ เพื่อ
เสร�มสร�างประสิทธ�ภาพการแข�งขันให�กับธุรกิจป�โตรเลียมและเพิ่มสัดส�วนใน
ธุรกิจป�โตรเคมี โดยปรับปรุงคุณภาพน�ำมันหนักที่มีมูลค�าต่ำให�เป�นผลิตภัณฑ�
มูลค�าสูงซ�ง่จะได�ผลิตภัณฑ�หลัก ได�แก� โพรพิลีน เพ่ิมข�น้เป�น 320,000 ตันต�อป� 
รวมถึงผลิตภัณฑ�รองอื่นๆ ป�จจุบันอยู�ระหว�างการทดสอบเดินเคร�่องจักรและ
เตร�ยมความพร�อมสำหรับการป�อนวัตถุดิบอย�างปลอดภัย คาดว�าจะเร�่มเดิน
เคร�่องเช�งพาณิชย�ได�ในป� 2559
                *ดูรายละเอียดโครงการ UHV และโครงการกลยุทธ�อื่นๆ ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 167-169 ที่
                http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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EVEREST Project 

โครงการ EVEREST บร�ษัทฯ ดำเนินการพัฒนางานทุกด�าน
ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และมีกระบวนการที่
ช�วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการ
ด�านซอฟท�แวร� พร�อมทั�งสร�างกระบวนการเร�ยนรู�เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให�สอดรับกับการปรับปรุงประสิทธ�ภาพ
ท่ัวทั�งองค�กรได�อย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ีโครงการยังมุ�งเน�น
การพัฒนาสุขภาพองค�กร (Organization Health) เพื่อ
สนับสนุนให�การดำเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและ
ยั่งยืน
เป�าหมายของโครงการ EVEREST คือการสร�างกำไรส�วนเพ่ิม
จากการดำเนินการเช�งพาณิชย� 3,500 ล�านบาทต�อป� ในป� 
2559 และเพิ่มเป�น 7,000 ล�านบาทต�อป� ภายในป� 2560 
ตลอดจนช�วยผลักดันให�บร�ษัทฯ สามารถบรรลุเป�าหมาย
ด�วยอัตราส�วนผลตอบแทนต�อการลงทุน (ROIC) มากกว�า
หร�อเท�ากับร�อยละ 14 สู�ระดับ Top Quartile โดยการดำเนิน
งานครอบคลุม 5 ด�านหลัก ได�แก�

  การผลิต (Operation)
  การตลาดและการขาย (Commercial)
  การจัดซ�้อจัดจ�าง (Procurement)
  การบร�หารจัดการด�านภาพรวมองค�กร (Corporate)
  การพัฒนาสุขภาพองค�กร (Health)

และส่ิงสำคัญคือ โครงการ EVEREST เน�นสร�างกระบวนการ
ทางความคิด (Mindset) ค�านิยมองค�กร (Core Value) และ
วัฒนธรรมองค�กร (Culture) อันจะส�งผลให�พนักงานสามารถ
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซ�่งถือเป�นสิ่งท�าทายที่ต�อง
อาศัยความร�วมมือร�วมใจ โดยโครงการจะสำเร็จได�ต�อง
อาศัยทีมงานที่สามัคคีและเป�นเลิศ เช�นเดียวกับการไต�ข�้น
สู�จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต�

Basecamp
(17,500 ft)

Camp 1
(19,500 ft)

2016

Camp 2
(21,000 ft)

2017

Camp 3
(23,500 ft)

2018

Camp 4
(26,300 ft)

2019

Height
29,029 ft.

EBITDA
29,029 MTHB

2020

ROIC 14%
1ST QUARTILE ROIC IN PETROLEUM

& PETROCHEMICAL INDUSTRY
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ในป� 2558 บร�ษัทฯ สามารถเดินเคร�่องหน�วยปรับปรุงคุณภาพน�ำมันเตา
(VGOHT) ได�ตามแผน นำน�ำมันดิบเข�าสู�กระบวนการกลั่นทั�งสิ้น 67 ล�าน
บาร�เรล คิดเป�นระดับการกลั่นเฉลี่ย 183,000 บาร�เรลต�อวัน หร�ออัตรา
การผลิตร�อยละ 85 สูงข�้นกว�าป� 2557 ที่ระดับการกลั่นเฉลี่ย 172,000 
บาร�เรลต�อวัน โดยมีสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ด�านการผลิต

ด�านว�จัยและพัฒนา

ปรับปรุง
และเพ��มประสิทธิภาพ

เคร�่องจักรอุปกรณ�ของกลุ�มโรงงาน

ขยายกำลังการผลิต
และสร�างมูลค�าเพ��ม

ความปลอดภัย
และสุขอนามัย

ทั้งหมด 94 โครงการ เช�น โครงการ Advances 

Process Control สามารถสร�างผลกำไร

ประมาณ 500 ล�านบาทต�อป� รวมทั้งได�จัดตั้ง

คณะทำงาน Asset Integrity Management 

Committee (AIMC) ข�้นมาพ�จารณาปรับปรุง

ข�อผ�ดพลาดที่เกิดข�้นจากการเดินเคร�่องจักร

ได�แก� หน�วยปรับปรุงคุณภาพแนฟทา (NHTU) 

เพ�่อลดปร�มาณกำมะถันในผลิตภัณฑ� หน�วย

ผลิตไอโซเมอร� (ISOM) เพ�่อเพ��มค�าอ�อกเทน

ในแก�สโซลีน และหน�วยผลิตอะโรเมติกส�

บีทีเอ็กซ� (BTX) เพ�่อรองรับผลิตภัณฑ�

แนฟทาหนัก (HCN) จากโครงการ UHV

บร�ษัทฯ มีการวางระบบและบร�หารจัดการ

ด�าน QSHE ตลอดจนสร�างความตระหนัก

ด�านความปลอดภัยให�กับพนักงานทุกระดับ

และผู�รับเหมา อย�างเข�มข�น เป�นผลให�คงสถิติ

ด�านความปลอดภัยได�ในระดับดีเยี่ยม 

โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษา

ทางการแพทย�ต�อ 1 ล�านชั่วโมงทำงาน 

บรรลุตามเป�าหมายที่ 0.46

บร�ษัทฯ ดำเนินกลยุทธ�สร�างความเป�นเลิศด�านการตลาด ด�านว�จัยและพัฒนา
เพื่อให�ลูกค�าเกิดความพอใจสูงสุด ควบคู�ไปกับการสร�างความเป�นเลิศด�าน
ผลิตภัณฑ�ด�วยการใช�วัตถุดิบท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อมและผู�บร�โภค โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ต�นแบบ 103 ผลิตภัณฑ� และต�อยอดเป�นผลิตภัณฑ�ที่จำหน�ายเช�ง
พาณิชย� 54 ผลิตภัณฑ� สร�างกำไรขั�นต�นจากการจำหน�ายได�กว�า 484 ล�านบาท

ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมที่มีจำหน�ายเชิงพาณิชย�

Green ABS
ผลิตและจำหน�ายได� 260 ตัน มีรายได� 15 ล�านบาท

Expandable Polystyrene (EPS)
ผลิตและจำหน�ายได�กว�า 7,000 ตัน มีรายได� 339 ล�านบาท

Carbon Reduction Label
ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการข�้นทะเบียนฉลากลดคาร�บอน ได�แก� 
HDPE, PP, PS และ EPS บร�ษัทฯ สามารถจำหน�ายได�กว�า 
660,000 ตัน มีรายได� 28,269 ล�านบาท 

POLIMAXX BANBAX
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�พัฒนา POLIMAXX BANBAX 
พลาสติกผสมสารต�านแบคทีเร�ยสำหรับผลิตผลิตภัณฑ�
เพื่อสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
เช�น เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ Natural Color Compound 
และเม็ดพลาสติกผสมผงไม� POLIMAXX Wood Plastic 
Composite เป�นต�น

172,000
บาร�เรลต�อวัน

183,000
บาร�เรลต�อวัน

ป� 
25

58

ป� 
25

57ระดับการกลั่นเฉลี่ย

54 ผลิตภัณฑ�
สร�างกำไรกว�า 484 ล�านบาท
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ผลการดำเนินงาน
ด�านสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม

บร�ษัทฯ มุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม 
ปลูกฝ�งให�พนักงานมีจ�ตอาสาและจ�ตสำนึกในเร�่องการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ โดยมีเป�าหมายสูงสุดในการสร�างคุณค�าร�วมและเติบโตไปพร�อมกันกับสังคมไทย
ในป� 2558 ได�จัดสรรงบประมาณ 465 ล�านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพื่อสังคมต�างๆ ดังนี้

ด�านสังคมและชุมชน

ด�านการพัฒนาชุมชนและสังคม
โครงการลำไทรโยงโมเดล
โครงการสร�างงานรับเช�อกเร�อ     
โครงการส�งเสร�มว�สาหกิจชุมชน    
โครงการผักไฮโดรโปรนิกส�เพื่อชุมชน 
โครงการน�ำดื่มเพื่อชุมชน
โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน   
โครงการจักรกลหนักพัฒนาชุมชน

ด�านการสื่อสารเพ�่อชุมชน
โครงการหอกระจายข�าวชุมชน
โครงการ Public Right to know 
โครงการศูนย�ประสานงานภาคสนาม 
โครงการเป�ดบ�านสานสัมพันธ�

ด�านการศึกษา
โครงการ KVIS และ VISTEC
โครงการ ๑ ช�วย ๙ 
โครงการศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชนไออาร�พีซ� 
โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

ด�านศิลปวัฒนธรรม 
โครงการบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

ด�านสิ�งแวดล�อม
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเข�ยว ชุมชนอยู�คู�อุตสาหกรรม

ด�านการเผยแพร�นวัตกรรม
โครงการขาเทียม
โครงการ IRPC Cubic Academy

ด�านสุขภาพและเฝ�าระวังโรคของประชาชน
โครงการคลินิกป�นน�ำใจ
หน�วยแพทย�เคลื่อนที่ 
โครงการตรวจสุขภาพและเฝ�าระวังโรคของประชาชน
รอบเขตประกอบการฯ 

โครงการขาเทียม
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�ออกหน�วยทำขาเทียมที่โรงพยาบาลอุ�มผาง จังหวัดตาก

สามารถทำขาเทียมได�ทั้งสิ�น 232 ขา ให�กับผู�พ�การ 151 คน

โครงการคลินิกป�นน้ำใจ
เป�ดให�บร�การรักษาโรคทั่วไปแก�คนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ในป� 2558 มีผู�เข�าใช�บร�การ 5,179 คน

หน�วยแพทย�เคลื่อนที่
ออกให�บร�การตรวจสุขภาพแก�คนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

ตลอดป� 2558 รวม 12 ครั้ง มีผู�เข�ารับบร�การทั้งสิ�น 1,412 คน

โครงการลำไทรโยงโมเดล
พัฒนาคุณภาพชีว�ตชาวบ�านกว�า 440 ครัวเร�อน มีรายได�เพ��มข�้น

เฉลี่ยครัวเร�อนละ 30,000 บาทต�อป�
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บร�ษัทฯ เน�นหลักการดำเนินงานที่ใส�ใจต�อสิ่งแวดล�อม ลดมลภาวะ อนุรักษ�พลังงาน 
และจัดการก�าซเร�อนกระจกอย�างมีประสิทธ�ภาพ มุ�งสู �อุตสาหกรรมสีเข�ยวโดยใช�
แนวทางพัฒนา CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคู�ไปกับการสร�างสภาพ
แวดล�อมที่ดีและปลอดภัยให�ชุมชน สรุปการดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมที่สำคัญ ดังนี้

ด�านสิ�งแวดล�อม

โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดยใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเช�้อเพลิงทดแทนน�ำมันเตา
ในกระบวนการผลิตของโรงงานป�โตรเคมีขั�นกลางและ
โรงกลั่นน�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน

ลดปร�มาณการปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

การจัดการ
สารอินทร�ย�ระเหยง�าย
(VOCs)

รวมทั�งลดการปล�อยก�าซไนโตรเจนไดออกไซด�ได� 960 
ตันต�อป�

ลดปร�มาณการปล�อย
ก�าซซัลเฟอร� ไดออกไซด�
ได�อย�างต�อเนื่อง

เพิ่มเติม 39 ไร� จำนวน 35,000 ต�น ช�วยดูดซับก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด� 300 ตัน คิดเป�นปร�มาณก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�ที่ดูดซับได�ทั�งหมด 2,800 ตันต�อป� 
เพิ่มข�้นจากป� 2557 ร�อยละ 11

ปลูกต�นไม�
รอบเขตประกอบการฯ

สามารถลดข�อร�องเร�ยนด�านสิ ่งแวดล�อมได� ร�อยละ 
50 เมื่อเทียบกับป� 2557

การสร�างระบบบร�หาร
จัดการสิ�งแวดล�อม
แบบมีส�วนร�วม

เพิ่มประสิทธ�ภาพเคร�่องมือวัดการรั่วซ�มโดยใช� VOCs 
Camera รวมทั�งใช� Mobile Activated Carbon ดูดซับ 
VOCs ในช�วงที่มีการหยุดเพื่อซ�อมบำรุง และเฝ�าระวัง
ด�วยการตรวจวัดแบบ Canister รอบพื้นที่

บร�ษัทฯ มุ�งพัฒนาการผลิตให�เกิดดุลยภาพทั�งด�านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยกำหนดให�แต�ละโรงงานมีระบบ
การบร�หารจัดการเช�งนิเวศท่ีดีตามกรอบแนวคิดอุตสาหกรรม
เช�งนิเวศ (Eco Factory) ของสถาบันส่ิงแวดล�อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู�การเป�น
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ (Eco Industrial Zone) 
ตามกรอบการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมเช�งนิเวศของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยในป� 2558 บร�ษัทฯ มีโรงงาน
ท่ีได�รับการรับรองการเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศแล�ว
ทั�งสิ้น 4 โรงงาน คือ โรงงานผลิตเอทิลีน โรงผลิตพลังงาน
ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม โรงกล่ันน�ำมัน และโรงผลิตน�ำมันหล�อล่ืน
พื้นฐาน และกำหนดเป�าหมายการรับรองการเป�นโรงงาน
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศครบทุกโรงงานภายในป� 2560

ป� 2558  บร�ษัทฯ ลดการใช�พลังงาน

1,611,884 กิกะจ�ล
คิดเป�นการลดการระบายก�าซเร�อนกระจกได�

154,591 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

บร�ษัทฯ กำหนดเป�าหมายลดปร�มาณ

การฝ�งกลบของเสียอันตราย

ให�เป�นศูนย�ภายในป� 2563

ไออาร�พีซ� รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ Eco Factory” จาก ดร. อรรชกา สีบุญเร�อง
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาว�ชาการประจำป� 2558
“Eco Innovation and Solution 2015” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
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ผลการดำเนินงาน
ด�านการบร�หารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ
บร�ษัทฯ ได�ดำเนินมาตรการบร�หารความเสี่ยงอย�างต�อเนื่อง  
จากโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพของ
เคร�่องจักรและอุปกรณ� การตรวจสอบสภาพเคร�่องจักรและ
อุปกรณ�ของโรงงานในจุดเสี่ยงต�างๆ อย�างทั่วถึง การลด
ระยะเวลาที่ใช�ในการซ�อมบำรุงให�สั�นที่สุด การดำเนินงาน
โครงการบร�หารจัดการระบบปฏิบัติการที่เป�นเลิศ รวมถึง
การส�งเสร�มวัฒนธรรมด�านความปลอดภัยอย�างจร�งจัง
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�บรรจุโครงการ UHV เข�าเป�น
ความเสี่ยงระดับองค�กร เพื่อติดตามความคืบหน�าในการ
ดำเนินงานอย�างใกล�ช�ด เพื่อให�มั่นใจว�าการดำเนินโครงการ
สามารถบรรลุเป�าหมายในทุกมิติ

ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค�กร
บร�ษัทฯ ดำเนินการเพื่อเสร�มสร�างความแข็งแกร�งและความ
เป�นเลิศด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาข�ดความ
สามารถขององค�กร ด�วยการพัฒนาระบบบร�หารผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการบร�หารความก�าวหน�าในอาช�พ ระบบการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร�าง
ขององค�กรให�สามารถแข�งขันได�

ด�านธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ�
บร�ษัทฯ บร�หารความเส่ียงโดยร�วมมือกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. 
อย�างต�อเนื่อง เพื่อลดต�นทุนการใช�น�ำมันดิบจากแหล�งใน
ประเทศ การบร�หารจัดการสินค�าคงคลังให�อยู�ในระดับที่
เหมาะสม การเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการวางแผนการซ�อ้วัตถุดิบ
การผลิต และการขายผลิตภัณฑ� นอกจากน้ี ยังมีนโยบายใน
การทำสัญญาซ�อ้ขายตราสารอนุพันธ�ท่ีเหมาะสมและสอดคล�อง
กับแผนธุรกิจ ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยงด�านห�วงโซ�อุปทานและด�านการเง�น (Hedging 
Committee) และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บร�ษัทฯ บร�หารความเสี่ยงโดยการจัดสัดส�วนเง�นกู�สกุลเง�น
เหร�ยญสหรัฐฯ ให�สอดคล�องกับโครงสร�างรายได�ของบร�ษัทฯ 
การบร�หารจัดการสัดส�วนและเง�อ่นไขการจัดซ�อ้น�ำมันดิบ เช�น 
การชำระเง�นค�าน�ำมันดิบ จากการใช�เง�นเหร�ยญสหรัฐฯ มา
เป�นเง�นบาท จะช�วยลดความผันผวนหร�อการขายสกุลเง�น
เหร�ยญสหรัฐฯ ล�วงหน�า

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั�งองค�กร โดยกำหนดเป�นนโยบายให�คณะกรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติอย�างเคร�งครัด มีการจัดตั�งคณะกรรมการขับเคล่ือน
การบร�หารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee) และคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน�าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล 
และให�แนวทางการบร�หารความเสี่ยงขององค�กร

นโยบายด�านการบร�หารความเสี่ยง

บร�ษัทฯ นำกรอบและกระบวนการบร�หารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 และแนวปฏิบัติที่เป�นเลิศ

(Operational Excellence Management System - OEMS)

มาปฏิบัติอย�างจร�งจัง รวมทั้งนำระบบบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management System: BCMS)

ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 มาใช�ในการปกป�อง

และลดความสูญเสียจากการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากภัยต�างๆ ที่อาจเกิดข�้น
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ความเสี่ยงใหม�ๆ ที่อาจเกิดข�้นในอนาคต
ความเสี่ยงในการจัดสรรค�าการปล�อยมลพ�ษ
สำหรับโครงการใหม�ที่จะเกิดข�้นในอีก 5 ป�ข�างหน�า 
เนื่องจากมีข�อกำหนดตามกฎหมายที่บร�ษัทฯ ไม�สามารถ
เพิ่มการปล�อยมลพิษสูงกว�าที่ได�รับอนุญาต ซ�่งอาจทำให�ไม�
สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจได�อีก บร�ษัทฯ จ�งได�จัดตั�ง
ทีมงานเพื่อศึกษาการลดการปลดปล�อยมลพิษในโรงงาน
และจัดทำคู�มือปฏิบัติการเพื่อลดการปลดปล�อยมลพิษใน
กิจกรรมต�างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช�สำหรับ
โครงการใหม� เป�นต�น

ความเสี่ยงจากการกำหนดเขตการค�าเสร�   
เช�น Trans-Pacific Partnership (TPP) ท่ีบร�ษัทฯ อาจได�รับ
ผลกระทบจากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและตลาดการค�า 
บร�ษัทฯ ได�ศึกษาผลกระทบและการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�
สอดคล�องและเป�นไปตามกฎระเบียบที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
สนับสนุนการว�จัยผลิตภัณฑ�ใหม�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
และประหยัดการใช�พลังงาน

ด�านสังคมและชุมชน
บร�ษัทฯ ดำเนินการสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดี
ต�อชุมชนอย�างต�อเน่ือง สม่ำเสมอ รวมถึงส�งเสร�มและสนับสนุน
กิจกรรมต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อสังคม เช�น การสร�างและ
บูรณะสาธารณูปโภคต�างๆ การให�ทุนการศึกษา โครงการ
เป�ดบ�านสานสัมพันธ� การดำเนินงานศูนย�ประสานงานภาคสนาม
เพ่ือลงพ้ืนท่ีในกิจกรรมของชุมชนตลอดจนการร�วมซ�อมแผน
ฉุกเฉินกับชุมชนและหน�วยงานภาครัฐ

ด�านสิ�งแวดล�อม
บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการดำเนินกิจการภายใต�กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติด�านความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อม มาตรฐานระบบ
การจัดการอาช�วอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 
18001 และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม ISO 14001 
อย�างเคร�งครัด การบร�หารการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การลดสารอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOCs) การตรวจเฝ�าระวังใน
จุดเส่ียงต�างๆ  และการร�วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาเขตประกอบการฯ ให�เป�นเขตประกอบการฯ 
เช�งนิเวศ

ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บร�ษัทฯ มีแนวทางบร�หารความเสี่ยงด�านการกำกับดูแลที่ดี 
โดยการกำหนดแนวทางในการป�องกันความเสี่ยงจากการ
ทุจร�ตคอร�รัปชัน รวมถึงการเตร�ยมระบบการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข�อกำหนด และกฎหมายอย�างบูรณาการ
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ภาวะตลาดและแนวโน�ม
อุตสาหกรรม

ในตลาดโลก ยังคงเกินความต�องการประมาณ 0.5-2 ล�าน
บาร�เรลต�อวัน คาดการณ�ว�าการลดกำลังการผลิตของสหรัฐฯ 
500,000 บาร�เรลต�อวัน ในป� 2559 ยังไม�เพียงพอต�อการ
ปรับสมดุลของตลาด ล�วนเป�นป�จจัยท่ียังกดดันราคาน�ำมันดิบ
ในระยะยาว

สถานการณ�และแนวโน�มการตลาด
ของผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
สถานการณ�ป� 2558
ราคาน�ำมันดิบในตลาดโลกป� 2558 เฉลี่ยอยู�ที่ 50.9 เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อบาร�เรล ปรับ
ตัวลดลงจากป� 2557 ท่ีเคยอยู�ท่ีระดับ 97 เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อบาร�เรล ป�จจัยหลักมาจาก
การปรับเพิ่มการผลิตอย�างต�อเนื่องของ US Shale Oil ประกอบกับกลุ�มโอเปคและ
นอกโอเปคยังคงการผลิตระดับสูงเพื่อรักษาส�วนแบ�งตลาด รวมทั�งผลกระทบจากการ
ประกาศข�้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส�งผลให�ค�าเง�นดอลลาร�สหรัฐฯ 
แข็งค�าข�้น อีกทั�งมาตรการยกเลิกกฎหมายห�ามส�งออกน�ำมันดิบของสหรัฐฯ ทำให��
ปร�มาณน�ำมันดิบยังคงล�นตลาดอย�างต�อเนื่อง
สำหรับสถานการณ�น�ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยป� 2558 มีปร�มาณการผลิตรวม 
62,626 ล�านลิตร เฉลี่ยวันละ 172 ล�านลิตร เพิ่มข�้นจากป� 2557 ร�อยละ 6 ส�วนการ
นำเข�าจากต�างประเทศมีปร�มาณลดลงวันละ 5.0 ล�านลิตร หร�อร�อยละ 42 ด�านการใช�
น�ำมันสำเร็จรูปเพ่ิมข�น้ร�อยละ 2.0 โดยมีการใช�น�ำมันเบนซ�นเพ่ิมข�น้ร�อยละ 13.5 การใช�
ดีเซลเพ่ิมข�น้ร�อยละ 3.8 และการใช�น�ำมันเคร�อ่งบินเพ่ิมข�น้ร�อยละ 9.5 ส�วนการใช� LPG 
ลดลงร�อยละ 11.4 เนื่องจากความต�องการใช�ที่ลดลงของภาคขนส�ง ภาคครัวเร�อน 
และภาคอุตสาหกรรม สำหรับการใช� NGV พบว�าชะลอตัวและมีแนวโน�มลดลงจากป� 
2557 ร�อยละ 3.8

แนวโน�มป� 2559
แนวโน�มราคาน�ำมันดิบในป� 2559 ยังคงถูกกดดันจากภาวะ
อุปทานจากทั่วโลก ทั�งจากกลุ�มโอเปคที่ยังไม�ปรับลดโควต�า
การผลิต และผู�ผลิตนอกกลุ�มโอเปคท่ียังคงการผลิตระดับสูง 
ประกอบกับสหรัฐฯ ได�ยกเลิกกฎหมายห�ามส�งออกน�ำมันดิบ
เป�นครั�งแรกในรอบ 40 ป� ขณะท่ีการประเมินการผลิตน�ำมันดิบ
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ป�จจัยที่มีผลกระทบต�อราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลก
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สถานการณ�และแนวโน�มการตลาด
ของผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
สถานการณ�ป� 2558
อุตสาหกรรมป�โตรเคมีป� 2558 มีมูลค�าการส�งออกและนำเข�า
ลดลงเมื่อเทียบกับป� 2557 สาเหตุสำคัญมาจากราคาน�ำมัน
ที่ผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการปรับลดลงมาก รวมทั�ง
การฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม�แน�นอนทั�งในสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมร�กา และตลาดเอเช�ย โดยเฉพาะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในจ�นท่ีมีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 25 ป� ส�วน
เศรษฐกิจกลุ�มประเทศอาเซ�ยนส�วนใหญ�ได�รับผลกระทบจาก
การหดตัวของการส�งออก และการลดลงของราคาสินค�า
โภคภัณฑ�ในตลาดโลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�
พลาสติกที่มีการชะลอตัว ยังส�งผลให�อัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมป�โตรเคมีลดลงตามไปด�วย
ด�านสถานการณ�ราคาโมโนเมอร�และเม็ดพลาสติกในป� 2558 
ปรับตัวตามทิศทางและความผันผวนของราคาวัตถุดิบคือ 
น�ำมันดิบและนาฟทา โดยสถานการณ�ราคาเม็ดพลาสติกป� 
2558 พบว�าส�วนใหญ�ปรับลดราคาลงจากป�ก�อน ได�แก� ราคา
โพลิโพรพิลีนปรับลดลงอยู�ที่ 1,181 เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อตัน 
ราคาโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน�นสูง (HDPE) 1,250 
เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อตัน ราคาโพลิสไตร�น1,250 เหร�ยญสหรัฐฯ 
ต�อตัน และราคาเอบีเอส 1,491 เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อตัน ส�วน
สถานการณ�ราคาโมโนเมอร�พบว�า ราคาเอทิลีนลดลงอยู�ที่ 
1,105 เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อตัน ราคาโพรพิลีน 786 เหร�ยญ
สหรัฐฯ ต�อตัน และราคาสไตร�นโมโนเมอร� 1,117 เหร�ยญ
สหรัฐฯ ต�อตัน

แนวโน�มป� 2559
การขยายตัวของอุตสาหกรรมป�โตรเคมีไทยในป� 2559 
คาดว�าจะมีการปรับตัวดีข� ้นตามการขยายตัวของ GDP 
และอุตสาหกรรมต�อเนื ่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได�คาดการณ�อัตราการ
ขยายตัวของ GDP ป� 2559 จะขยายตัวร�อยละ 2.8-3.8 
ด�วยป�จจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ การฟ��นตัวอย�างช�าๆ ของเศรษฐกิจโลก แนวโน�ม
การอ�อนค�าของเง�นบาท รวมถึงราคาน�ำมันท่ีคาดว�าจะยังอยู�
ในระดับต่ำ ทั�งนี้ การลงทุนในโครงการเมกะโปรเจคของ
ภาครัฐ จะทำให�ความต�องการวัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีเพ่ิมข�น้ 
ส�งผลให�อุตสาหกรรมป�โตรเคมีเกิดการขยายตัวตามไปด�วย

อย�างไรก็ตาม ในป� 2559 อุตสาหกรรมป�โตรเคมียังมีข�อจำกัด
คือ แนวโน�มการอ�อนค�าของสกุลเง�นหลักของประเทศคู�ค�า 
เช�น เง�นยูโร เง�นเยน และเง�นหยวน จะเป�นข�อจำกัดต�อการ
ขยายตัวของปร�มาณการส�งออกและเป�นป�จจัยกดดันต�อการ
ฟ��นตัวของราคาสินค�าในตลาดโลก
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สถานการณ�และแนวโน�มการตลาด
ของธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�
ธุรกิจท�าเร�อ
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ คาดการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจไทยป� 2559 
จะมีการขยายตัวร�อยละ 3.0-4.0 โดยมีป�จจัยสนับสนุนจาก
การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานขนาดใหญ�หลายโครงการจาก
ภาครัฐ กอรปกับมีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง ขยายกำลังผลิตเพิ่มข�้นตั�งแต�ปลายป� 2557 ถือเป�น
ป�จจัยสำคัญที่ทำให�ธุรกิจท�าเร�อมีโอกาสเติบโตจากความ
ต�องการนำเข�าสินค�าผ�านท�าเร�อเพิ่มสูงข�้น โดยบร�ษัทฯ มี
กลยุทธ�การขยายฐานลูกค�าใหม�และสร�างรายได�เพ่ิมจากลูกค�า
ในกลุ�มธุรกิจสินค�าเทกองทั่วไป เช�น เหล็ก แกรนิต ทราย 
เป�นต�น โดยขยายการบร�การให�มีลักษณะครบวงจรเพ่ือสร�าง
มูลค�าเพิ่มให�แก�ธุรกิจท�าเร�อ

ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ�
จากแนวโน�มการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในป� 2559 และ
แนวโน�มการขยายตัวของกลุ�มอุตสาหกรรมเคมี ถือเป�น
โอกาสที่ธุรกิจให�บร�การถังเก็บผลิตภัณฑ�จะมีการขยายตัว
เพิ่มข�้นจากผู�ใช�บร�การถังรายใหม�ๆ อย�างไรก็ตาม จาก
นโยบายกระทรวงพลังงานท่ีมีการปรับลดอัตราสำรองน�ำมัน
เช�้อเพลิงตั�งแต�ช�วงปลายป� 2558 ได�ส�งผลกระทบต�อธุรกิจ
การให�บร�การถังเก็บผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ ลดลงตั�งแต�ปลาย
ป� 2558 และคาดการณ�ว�าในป� 2559 ปร�มาณการเก็บสำรอง
น�ำมันเช�อ้เพลิงน�าจะลดลงอยู�ในระดับเดียวกับป� 2558 บร�ษัทฯ 
จ�งดำเนินกลยุทธ�ใช�ถังเก็บผลิตภัณฑ�ที่มีอยู�ให�เกิดประโยชน�
และมีประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยการพัฒนาคลังน�ำมันระยอง 
คลังน�ำมันพระประแดง และคลังน�ำมันอยุธยา ให�สามารถ
รองรับความต�องการของลูกค�าภายนอกได�ยิ่งข�้น

สถานการณ�และแนวโน�มการตลาด
บร�หารจัดการทรัพย�สิน
ตามที่คณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุนได�ออกแถลงการณ� 
มีมติอนุมัติส�งเสร�มการลงทุนรวม 17 โครงการ มูลค�ากว�า 
40,000 ล�านบาท นั�น นับเป�นการส�งสัญญาณว�าการลงทุนจะ
กลับมาดีข�น้ตามลำดับ โดยเฉพาะกลุ�ม Super Cluster ได�แก� 
1) ยานยนต�และช�้นส�วน 2) เคร�่องใช�ไฟฟ�า อิเล็กทรอนิกส� 
และอุปกรณ�โทรคมนาคม 3) ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ�ที่เป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อม 4) ดิจ�ทัล 5) Food innopolis และ 
medical hub
ในส�วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม�ๆ  ยังคงเพ่ิมข�น้
อย�างต�อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมการค�า
และการลงทุนท่ีคาดว�าจะเพ่ิมข�น้ โดยมีแรงหนุนจากข�อตกลง
การค�าเสร�อาเซ�ยนที่ให�สิทธ�ประโยชน�แก�ประเทศสมาช�ก ซ�่ง
นอกจากจะช�วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนระหว�างประเทศ
สมาช�กอาเซ�ยนแล�ว ยังเป�นแรงจูงใจให�นักลงทุนต�างชาติที่
ไม�ได�เป�นสมาช�กอาเซ�ยนสนใจเข�ามาลงทุนในไทยมากข�น้ด�วย
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ผลการดำเนินงาน
ด�านการบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน

บร�ษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
โดยใช�หลักความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู�ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม รวมถึงการเสร�มสร�างคุณภาพชีว�ตของชุมชน

เพ�่อให�องค�กรและชุมชน อยู�ร�วมกันได�อย�างมีความสุข

บร�ษัทฯ ได�จัดตั้งสำนักบร�หารความยั่งยืนเพ�่อทำหน�าที่บร�หารจัดการกลยุทธ�ความยั่งยืนขององค�กร 

และได�แต�งตั้งคณะกรรมการการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน กลุ�มไออาร�พ�ซี ทำหน�าที่กำหนดนโยบาย

และกลยุทธ� และพ�จารณากลั่นกรองแผนงานด�านการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

เพ�่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ รวมทั้ง

กำกับดูแลติดตาม สนับสนุนและส�งเสร�มการดำเนินงาน

ด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนให�เป�นไปตามนโยบาย

และกลยุทธ�

MEDIA

NGOs

GOVERNANCE

ECONOMIC

SOCIAL

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

ENVIRONMENT

COMMUNITY

GOVERNMENT

SUPPLIER

EMPLOYEE

CUSTOMER

CREDITOR

SHAREHOLDER

นโยบายการบร�หารจัดการความยั่งยืน
1. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั �งทางด�านเศรษฐกิจ
 สังคม และสิ่งแวดล�อม รวมถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายใน
 การดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืนของธุรกิจ
2. ลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห�วงโซ�คุณค�า
 ไปพร�อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด�าน
 สังคม สิ่งแวดล�อม อาช�วอนามัย และความปลอดภัย
3. พัฒนากลยุทธ�การเติบโตที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดย
 ให�ความสำคัญต�อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน
4. ส�งเสร�มการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
 ดำเนินงาน เพื่อสร�างอนาคตที่ยั่งยืน
5. เป�ดเผยพันธสัญญา มาตรฐาน และผลการดำเนินงาน
 ด�านความยั่งยืนอย�างโปร�งใส เพื่อให�เกิดการพัฒนา
 อย�างต�อเนื่อง
6. ปลูกฝ�งบุคลากรให�ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
 คำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสีย เพ่ือสร�างวัฒนธรรมการดำเนินงาน
 อย�างยั่งยืน
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“iSPIRIT”
เคร�่องมือขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืน
บร�ษัทฯ ได�ประกาศค�านิยมองค�กร “iSPIRIT” เพ�่อสนับสนุนการสร�าง DNA 

ด�านความยั่งยืนให�เกิดข�้นกับพนักงาน โดยสร�างความตระหนักเร�่องความรับผ�ดชอบ

ต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย มุ�งมั่นการดำเนินงานด�วยความซื่อสัตย� โปร�งใส 

และมีคุณธรรม ซึ่งจะช�วยผลักดันองค�กรก�าวสู�เป�าหมายอย�างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพ��มเติม หน�า 2) 



ความรับผ�ดชอบต�อทรัพยากรน้ำ
บร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการน�ำให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด 
โดยจัดทำแผนงานป�องกันและแก�ไขผลกระทบจากการใช�น�ำ
ที่อาจเกิดข�้นต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม

การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัย
บร�ษัทฯ ส�งเสร�มวัฒนธรรมด�านความปลอดภัย ตลอดจนใช�
กระบวนการบร�หารจัดการด�านความปลอดภัยในการป�องกัน
ป�จจัยที่เป�นความเสี่ยงต�อความปลอดภัยของบุคลากรและ
กระบวนการผลิต

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บร�ษัทฯ มุ�งพัฒนาใน 3 ด�านหลัก ได�แก� 1) การปรับปรุงระบบ
การบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล 2) การพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน 3) การรักษาบุคลากรให�อยู�กับองค�กรในระยะยาว

การเป�นองค�กรที่ดีของสังคม
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ชุมชน โดยมีเป�าหมายในการสร�างคุณค�าร�วมและเติบโต
ไปพร�อมกันกับสังคมไทย

การประเมินประเด็นสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ
อย�างยั่งยืน
บร�ษัทฯ มีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�งผล
กระทบสำคัญต�อบร�ษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสีย ประกอบด�วย

การบร�หารจัดการสายโซ�อุปทาน
บร�ษัทฯ ส�งเสร�มการบร�หารจัดการของคู�ค�าให�เป�นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติอย�างย่ังยืน และดำเนินการบร�หารจัดการ
ความเส่ียงในการจัดซ�อ้ จัดหา

ความรับผ�ดชอบต�อผลิตภัณฑ�
บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ�งตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า ผ�านกลยุทธ�การสร�างความเป�นเลิศ
ด�านการตลาดและการว�จัยพัฒนา เพื่อให�ลูกค�าเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด

การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บร�ษัทฯ ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการแก�ป�ญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย�างต�อเนื่อง ด�วยการพัฒนากระบวนการ
ผลิตให�เป�นกระบวนการที่สะอาด

การปฏิบัติการที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
บร�ษัทฯ ได�บร�หารจัดการการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมี
ประสิทธ�ภาพและเกิดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมน�อยท่ีสุด

DJSI ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ด�านความยั่งยืน

จากความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยใช�หลักความสมดุลของการสร�างความเติบโตทางธุรกิจ

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม รวมถึงการสร�างคุณภาพชีว�ตของ

ชุมชนที่ดีข�้น ส�งผลให�บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส�
กลุ�มตลาดเกิดใหม� (DJSI Emerging Market) ประเภท Oil & Gas ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2
คือบทพ�สูจน�ระดับสากลที่สะท�อนให�เห็นว�า บร�ษัทฯ เป�นหนึ่งในบร�ษัทชั้นนำของโลก

ด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืน
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ความสำคัญต�อไออาร�พ�ซี

ผลการประเมินประเด็นสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
(Materiality Assessment) ประจำป� 2558

1  การบร�หารจัดการสายโซ�อุปทาน

2  ความรับผ�ดชอบต�อผลิตภัณฑ�

3  การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4  การปฏิบัติการที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

5  ความรับผ�ดชอบต�อทรัพยากรน้ำ

6  การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัย

7  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

8  การเป�นองค�กรที่ดีของสังคม

*ดูรายละเอียดการประเมินประเด็นสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 193-195
ที่ http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf

รายงานบูรณาการประจำป� 2558    l    บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 25



ด�วยว�สัยทัศน�การก�าวไปสู�บร�ษัทป�โตรเคมี
ของเอเชีย ภายในป� 2563
บร�ษัทฯ ได�ตระหนักและให�ความสำคัญ

ด�านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ�งแวดล�อม (QSHE) เป�นอย�างสูง 

เพ�่อให�เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป�นเลิศ 

และตอบสนองต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 

โดยมีนโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการ

ทั้ง 3 ด�าน ดังนี้

นโยบายด�าน QSHE

มีการนำระบบมาตรฐานสากลมาใช�ในการปรับปรุงการผลิต 

การให�บร�การ และการพัฒนาผลิตภัณฑ� รวมทั้งดำเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย�างต�อเนื่อง 

ด�านคุณภาพ

บร�ษัทฯ มุ�งส�งเสร�มวัฒนธรรมด�านความปลอดภัยที่แข็งแกร�ง

ให�กับผู�ปฏิบัติงานทุกกลุ�ม ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสียอื่น ด�วยการ

บร�หารจัดการโครงการต�างๆ เพ�่อปรับปรุงและป�องกันอันตราย

อันจะเกิดข�้นจากการปฏิบัติงาน เพ�่อนำไปสู�เป�าหมายการปลอด

อุบัติเหตุ (Zero Accident)

ด�าน
ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อกำหนด รวมถึง

มาตรการด�านสิ�งแวดล�อม บร�ษัทฯ ยังมุ �งเน�นการปรับปรุง

กระบวนการผลิตที่ใส�ใจต�อสิ�งแวดล�อม ทั้งการควบคุมมลพ�ษ

โดยเน�นหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ตลอดจน

การอนุรักษ�พลังงาน และการจัดการการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 

เพ�่อมุ�งสู�สังคมคาร�บอนต่ำ

ด�านสิ�งแวดล�อม

กลยุทธ�การดำเนินงานด�าน QSHE

Process
การกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบและลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากกระบวนการทำงาน พัฒนากระบวนการผลิต
ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมโดยนำระบบปฏิบัติงานที่เป�นเลิศ
กลุ �ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence
Management System: OEMS) มาประยุกต�ใช�ร�วมกับ
ระบบการจัดการ QSHE

Partners
การสร�างความแข็งแกร�งและเป�นผู�นำด�าน QSHE ในอุต-
สาหกรรมป�โตรเคมีและการกลั่น โดยสร�างเคร�อข�ายกับทุก
ภาคส�วนไม�ว�าจะเป�นภาครัฐ เอกชน และชุมชน และการ
สร�างความสัมพันธ�กับหน�วยงานต�างๆ เพ่ือร�วมให�ความเห็น
ต�อการปรับปรุงกฎระเบียบด�าน QSHE

People
การสร�างจ�ตสำนึกและวัฒนธรรมด�าน QSHE แก�ผู�มีส�วน
ได�เสียทุกระดับโดยเร�ม่ต�นจากพนักงาน และเพ่ิมประสิทธ�ภาพ
ของกระบวนการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง สม่ำเสมอ

Professional
การพัฒนาความเป�นมืออาช�พด�าน QSHE โดยมุ�งสร�าง
และบร�หารจัดการองค�ความรู� เพื่อมุ�งสู�การปฏิบัติงานที่
เป�นเลิศ และได�รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ตลอดจนการได�รับการรับรองจากหน�วยงานภายนอก

ผลการดำเนินงาน
ด�านการบร�หารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม (QSHE)
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ผลการดำเนินงานด�าน QSHE

ด�านคุณภาพ
เพื่อให�การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม อาช�วอนามัยและความปลอดภัย เป�นไปอย�างมี
ประสิทธ�ภาพและเป�นระบบพื้นฐานในการดำเนินงานทุกประเภท บร�ษัทฯ และบร�ษัทใน
เคร�อได�ดำเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม 
(ISO 14001) และระบบการจัดการอาช�วอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) 
ซ�่งมีการตรวจประเมินและทบทวนประสิทธ�ผลของระบบการจัดการอย�างต�อเนื่องเป�น
ประจำทุกป�

ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บร�ษัทฯ มุ�งสร�างจ�ตสำนึกและวัฒนธรรมด�าน QSHE ให�กับ
พนักงานและผู�รับเหมาทุกคน ผ�านการดำเนินงานโครงการ
ต�างๆ ได�แก� โครงการ Behavior Based Safety (BBS) 
โครงการ Safety Operation Improvement ซ�่งประกอบ
ไปด�วยกิจกรรม Safety Man กิจกรรม i-CAREs และ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด�านความปลอดภัยและการส่ือสาร
สำหรับผู�รับเหมา เป�นต�น

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
บร�ษัทฯ มีแนวทางป�องกันการเกิดอุบัติการณ�ขั�นรุนแรงที่
เกิดจากกระบวนการผลิต เช�น การระเบิด การรั่วไหลของ
น�ำมันและสารเคมี การเกิดไฟไหม� เป�นต�น โดยใช�ระบบ
ปฏิบัติการที่เป�นเลิศและการบร�หารกระบวนการด�านความ
ปลอดภัย (Process Safety Management: PSM) รวม
ทั�งกำหนดแนวทางปฏิบัติด�านความปลอดภัยในกระบวนการ 
(Process Safety) ร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท.

สถิติด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

*ดูรายละเอียดโครงการสร�างจ�ตสำนึกและวัฒนธรรมด�าน QSHE
ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 202-205
ที่ http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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ด�านสิ�งแวดล�อม
การบร�หารจัดการมลพ�ษทางอากาศ
บร�ษัทฯ มีการดำเนินงานด�านการบร�หารจัดการมลพิษอย�างรัดกุม เพื่อควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศให�เป�นไปตามเป�าหมาย ดังนี้

การลดการระบายก�าซเร�อนกระจก
บร�ษัทฯ ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการแก�ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยมีแนวทางหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ำ พัฒนาประสิทธิภาพการใช�พลังงาน

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให�เป�นกระบวนการที่สะอาด

ป� 2558 บร�ษัทฯ สามารถลดการระบาย
ก�าซเร�อนกระจกจากผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการ
ข�้นทะเบียนฉลากลดคาร�บอน 28,953 ตัน
คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ผลิตภัณฑ�น�ำมันแก�สโซฮอล�และไบโอดีเซล
ของบร�ษัทฯ ช�วยลดการระบายก�าซเร�อน
กระจกได� 230,602 ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

บร�ษัทฯ ลดการใช�พลังงานได� 1,611,884 

กิกะจูล คิดเป�นการลดการระบายก�าซเร�อน
กระจกได� 154,591 ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

การจัดการสารอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOCs) 
โดยใช�กล�องตรวจจับสารอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOCs Camera) 
และติดตั�งชุดอุปกรณ�ดักจับ สามารถลดการปลดปล�อยได�
อย�างมีประสิทธ�ภาพ ในป� 2559 บร�ษัทฯ มีแผนติดตั�งวาล�ว
ควบคุมการระบายที่ถังเก็บสารเคมี และแผนติดตั�งระบบ
ควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit) ที่โรงงานผลิต
เบนซ�น โทลูอีน ไซลีน และโรงงานผลิตเอทธ�ลีน คาดว�าจะ
ลดการระบาย VOCs ได�ประมาณ 94 ตัน

การควบคุมการระบายออกไซด�ของไนโตรเจน (NOx) 
ที่เกิดจากการเผาไหม�
บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพการเผาไหม�
เช�้อเพลิงที่หัวเผาและห�องเผาไหม�ของเคร�่องกังหันก�าซ ที่
โรงผลิตพลังไอน�ำและไฟฟ�าร�วม (CHP1) สามารถลดการ
ระบาย NOx ลงได�ร�อยละ 75 ของค�าการระบาย โดยในป� 
2558 ค�าการระบาย NOx โดยรวมลดลงร�อยละ 57 เมื่อ
เทียบกับป� 2556

การระบายออกไซด�ของซัลเฟอร� (SOx)
บร�ษัทฯ สามารถรักษาระดับค�าความเข�มข�น SOx ที่ 0.14 
ตันต�อพันตันผลิตภัณฑ� จากการปรับเปลี่ยนสัดส�วนการใช�
น�ำมันเช�้อเพลิงที่มีซัลเฟอร�ปร�มาณต่ำ รวมทั�งการลงทุนใน
โครงการวางแนวท�อส�งก�าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการฯ 
และโครงการก�อสร�างสถานีควบคุมความดันและวัดปร�มาตร
ก�าซ ท่ีโรงงานผลิตเอททิลเบนซ�นสไตร�นโมโนเมอร� (EBSM) 
และโรงงานผลิตน�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) 
คาดว�าในป� 2559 จะสามารถลดการระบาย SOx ลงได�อีก
ประมาณร�อยละ 25 ของค�าการระบาย

สถิติด�านการจัดการมลพ�ษทางอากาศ
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การบร�หารจัดการน้ำ
บร�ษัทฯ ได�มีการบร�หารจัดการน�ำโดยใช�แนวทาง 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) ส�งผลให�ปร�มาณการใช�น�ำ
ลดลง 1,007,400 ลูกบาศก�เมตร และร�วมกับคณะทำงาน
บร�หารจัดการน�ำของกลุ �ม ปตท. (PTT Group Water 
Management Team: PTTWT) เพื่อกำหนดกลยุทธ�ใน
การจัดการน�ำในภาวะว�กฤติต�างๆ นอกจากน้ี ยังเป�นสมาช�ก
ของศูนย�ปฏิบัติการน�ำจังหวัดระยอง (Water War Room 
Rayong) เพ่ือร�วมบร�หารจัดการด�านปร�มาณและคุณภาพน�ำ
สำหรับจังหวัดระยองให�เพียงพอ ส�วนด�านการบำบัดน�ำเสีย 
บร�ษัทฯ มีระบบบำบัดท่ีมีประสิทธ�ภาพ ตามข�อกำหนดอย�าง
เคร�งครัดก�อนปล�อยออกสู�ภายนอก

การบร�หารจัดการของเสีย
บร�ษัทฯ กำหนดเป�าหมายในการลดปร�มาณการฝ�งกลบของเสีย
อันตรายให�เป�นศูนย�ภายในป� 2563 โดยในป� 2558 ได�
ดำเนินการว�เคราะห�ผังการไหลของของเสีย (Waste Flow 
Analysis) เพื่อใช�เป�นแนวทางพัฒนาโครงการลดปร�มาณ
ของเสียในอนาคต ในป� 2559 บร�ษัทฯ มีแผนจะดำเนิน
โครงการลดความช�้นในกากตะกอนของเสียด�วยสารเคมีที่
โรงงานผลิต PTK Catalyst ซ�่งจะทำให�ลดปร�มาณของเสีย
ได�กว�า 600 ตัน

การจัดทำทำเนียบการปลดปล�อยและเคลื่อนย�ายมลพ�ษ
บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการ Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR)
ซ�่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร�วมกับ Japan International Cooperation Agency
(JICA) ประเทศญี่ปุ�น จัดทำโครงการรายงานข�อมูลสถานประกอบการ ปร�มาณการ
ปลดปล�อยเคลื่อนย�ายมลสารของเสียสู�อากาศ ดิน น�ำในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยใน
ป� 2557 บร�ษัทฯ ได�ร�วมรายงานผล PRTR ของโรงงานกลุ�มป�โตรเลียมและกลุ�ม
ป�โตรเคมี และในป� 2558 ได�เข�าร�วมสนับสนุนการเผยแพร� PRTR เพื่อสร�างความรู�
ความเข�าใจแก�ผู�มีส�วนได�เสียจากภาคส�วนต�างๆ พร�อมทั�งรับฟ�งข�อคิดเห็นเพื่อนำมา
พัฒนาระบบ PRTR ให�ดำเนินการได�อย�างมีประสิทธ�ภาพต�อไป

สถิติด�านการบร�หารจัดการน้ำ

*ดูรายละเอียดการบร�หารจัดการน้ำ ได�จากรายงานความยั่งยืน 2558 หน�า 63-65
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/12/2015_IRPC%20SD%20Report_TH.pdf
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การบร�หารจัดการข�อร�องเร�ยน
บร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการข�อร�องเร�ยนที่มีประสิทธ�ภาพ สร�าง
ระบบการบร�หารจัดการแบบมีส�วนร�วมในการพัฒนาโครงการ
ต�างๆ โดยผ�านคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ โครงการและ
พัฒนาชุมชนและสังคม เขตประกอบการอุตสาหกรรม บร�ษัท 
ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) หร�อ คพอ. และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ�าระวังคุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (EIA/
EHIA Monitoring Committee) เพื่อให�เกิดความเช�่อมั่นในการ
ควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมต�างๆ ของ
บร�ษัทฯ โดยผลจากความมุ�งม่ันในการบร�หารจัดการส่ิงแวดล�อม
ในด�านต�างๆ ดังกล�าวข�างต�น ส�งผลให�การร�องเร�ยนด�านส่ิงแวดล�อม
ในป� 2558 ลดลงร�อยละ 50 เมื่อเทียบกับป� 2557 และผลการ
สำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
พบว�ามีระดับความพึงพอใจด�านสิ่งแวดล�อมเฉลี่ยร�อยละ 99.52 
ซ�่งดีกว�าป� 2557

30

*ดูรายละเอียดโครงการ CSR-DIW ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 204-205
ที่ http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf

CSR-DIW ยกระดับสู�วัฒนธรรมสีเข�ยว
โครงการ CSR-DIW มุ�งเน�นการดำเนินงานที่เป�นเคร�อข�ายในการทำกิจกรรมเพ�่อสังคม

และชุมชน เพ�่อมุ�งสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน นับเป�นก�าวสู�มาตรฐานด�านความรับผ�ดชอบ

ต�อสังคมในระดับสากล

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต�ป� 2552 มีโรงงานของบร�ษัทฯ

และบร�ษัทในเคร�อเข�าร�วมโครงการและได�รับรางวัลแล�ว รวมทั้งสิ�น 23 โรงงาน โดยในป� 2558

บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการ 12 ทะเบียนโรงงาน และได�รับรางวัล CSR-DIW Award 2015

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครบทั้ง 12 ทะเบียนโรงงาน ดังนี้

รางวัลสถานประกอบการที่ได�รับ
เกียรติบัตรความมุ�งมั่นในการดำเนินงาน

พัฒนาชุมชนระดับดี จำนวน 1 โรงงาน
(โรงงานเอทิลีน)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award
จำนวน 11 โรงงาน



ผลการดำเนินงาน
ด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคม

นโยบายและกลยุทธ�ด�านการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความรับผ�ดชอบต�อสังคม
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพ�้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

ควบคู�กับการดูแลรับผ�ดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม

และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ภายใต�แนวคิด

“ห�วงใย แบ�งป�น และใส�ใจ” (Care Share Respect) 
โดยกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน

ด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคม (CSR) ดังนี้

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คำนึง
ถึงประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียและการปฏิบัติต�อผู�มี
ส�วนได�เสียอย�างเป�นธรรม

ประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม ส�งเสร�มการแข�งขัน
ทางการค�าอย�างเสร� ไม�ดำเนินการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิด
ทรัพย�สินทางป�ญญา และส�งเสร�มการต�อต�านคอร�รัปชัน

ปฏิบัติตามหลักสิทธ�มนุษยชนสากล อันเป�นรากฐาน
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการปฏิบัติต�อ
ลูกค�าและคู�ค�า

มีความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค โดยพัฒนาและปรับปรุง
สินค�าและบร�การให�มีความปลอดภัย ให�ข�อมูลท่ีถูกต�อง
และเพียงพอต�อผู�บร�โภค ไม�เป�ดเผยข�อมูลของผู�บร�โภค
ให�แก�ผู�อื่น

1

2

3

4

พัฒนาชุมชนและสังคมโดยตรวจสอบ แก�ไข และ
ปรับปรุงเพื่อป�องกันมิให�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ส�งผลกระทบในทางลบแก�ชุมชนและสังคม รวมทั�ง
ส�งเสร�มให�มีโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล�อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมโดยมีระบบการบร�หารงานด�าน
สิ่งแวดล�อมที่เหมาะสม ส�งเสร�มการใช�ทรัพยากรอย�าง
มีประสิทธ�ภาพ พัฒนาสินค�าและบร�การท่ีไม�ส�งผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อม

คิดค�นและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่สร�างความ
สามารถในการแข�งขันและมูลค�าเพ่ ิมให�แก�บร�ษัทฯ
ควบคู�ไปกับการสร�างประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย เช�น 
พลาสติกต�านแบคทีเร�ย เป�นประโยชน�ต�อผู�บร�โภคใน
ด�านสุขอนามัย เป�นต�น

จัดทำรายงานด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมตามรูปแบบที่
สากลยอมรับ เพื่อเป�ดเผยข�อมูลการดำเนินการด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อมของบร�ษัทฯ แก�ผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกฝ�าย

5

6

7

8
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ผลการดำเนินงาน
ด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคม
บร�ษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานด�าน CSR ที่สำคัญในป� 2558 ตามกรอบการนำเสนอ

ข�อมูลด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคม (Guidelines for Social Responsibility และ 

Guidelines for CSR Report) ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ดังนี้

ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บร�ษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย�างเคร�งครัดและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�
ได�รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) จาก
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) อยู�
ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ� เป�นเวลา 7 ป�ติดต�อกัน และ
เป�นหนึ่งในบร�ษัทจดทะเบียน 17 แห�ง ที่อยู�ในกลุ�ม
คะแนนสูงกว�า 90 คะแนน ตามเกณฑ� ASEAN CG 
Scorecard

การประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม
บร�ษัทฯ ได�จัดทำคู�มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเผยแพร�ไว�บนเว็บไซต�ของ
บร�ษัทฯ โดยในป� 2558 ได�ปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับ
ดูแลกิจการที ่ดีให�เข�มข�นข� ้นตาม
มาตรฐานสากล มีการเพิ ่มเติมประเด็นด�านความ
รับผิดชอบขององค�กรเพ่ือการเติบโตอย�างย่ังยืนและด�าน
การต�อต�านคอร�รัปชันโดยพนักงานต�องลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณและปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด

การต�อต�านการทุจร�ต
บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาช�กในโครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการ
ต�อต�านคอร�รัปชันเพื่อใช�ทั่วทั�งองค�กร รวมทั�งเผยแพร�
ความรู�ความเข�าใจให�แก�พนักงานผ�านช�องทางการ
สื่อสารของบร�ษัทฯ อย�างสม่ำเสมอ

1

2

3

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป�อง
สิทธ�มนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
(UN Global Compact: UNGC) ในป�
2558 บร�ษัทฯ ได�ร�วมให�คำมั่นในการส�งเสร�มสิทธ�เด็ก
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and 
Business Principles: CRBP) ตามหลักการของ 
UNICEF ซ�ง่เสนอให�ภาคธุรกิจผนวกเร�อ่งสิทธ�เด็กเข�าไว�
ในนโยบายการดำเนินงานบรรษัทภิบาลและกลยุทธ�
องค�กร โดยบร�ษัทฯ ได�ผนวกโครงการด�านสิทธ�เด็กไว�
ในแผนกลยุทธ� ป� 2559

การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรมตาม
หลักสากล โดยจัดให�มีระบบการทำงานที่มุ�งเน�นความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำงาน มีการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานตามโครงการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
มีการประเมินผลท่ีมีประสิทธ�ภาพและเป�นธรรม ดำเนิน
การตรวจสอบข�อร�องเร�ยนของพนักงานอย�างโปร�งใส 
รวมถึงเคารพสิทธ�ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
อย�างเสร�

ความรับผ�ดชอบต�อผู�บร�โภค
บร�ษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ�งเน�นให�
ลูกค�าหร�อผู�บร�โภคปลายทาง
ได�รับผลิตภัณฑ�ที่ดีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของ
ตลาดด�วยการว�จัยและพัฒนา อาทิ การลงทุนในโรงงาน
นาโนเคมิคัลเพ่ือผลิต POLIMAXX BANBAX, Green 
ABS และ Wood Plastic Composite รวมทั�งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการฐานข�อมูลต�างๆ เช�น ระบบ 
IRIS (IRPC Relationship Information System) ใช�
รองรับการบร�หารจัดการงานลูกค�าสัมพันธ�สำหรับธุรกิจ
ป�โตรเลียม ระบบ CRM iAsset สำหรับการบร�หาร
จัดการความสัมพันธ�กับลูกค�าในธุรกิจทรัพย�สิน เป�นต�น
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การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บร�ษัทฯ ได�คัดเลือกโครงการ CSR ภายใต�การว�เคราะห�ความรุนแรงของผลกระทบต�อสังคมและบร�ษัทฯ เพื่อให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดทั�งในเร�่องการใช�งบประมาณและการสร�างประโยชน�ต�อสังคม บร�ษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสีย 

7

โครงการด�านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการลำไทรโยงโมเดล

ดำเนินการพัฒนาแหล�งน�ำบ�านหนองยาง 
ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัด
บุร�รัมย� ช�วยลดผลกระทบจากภัยแล�ง
ให�ชาวบ�านได� 440 ครัวเร�อน ชาวบ�าน
มีรายได�เพิ ่มข� ้น เฉลี ่ยครัวเร�อนละ 
30,000 บาท

โครงการสร�างงานรับเชือกเร�อ
บร�ษัทฯ มีการจ�างงานชาวบ�านเพื ่อ
ปฏิบัติงานรับเช�อกเร�อควบคู�กับการทำ
ประมง ช�วยสร�างรายได�แก�ชุมชนกว�า 
3.2 ล�านบาทต�อป�

โครงการส�งเสร�มว�สาหกิจชุมชน
บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนกลุ�มอาช�พ 100 
กลุ�ม สมาช�ก 1,311 คน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ชุมชนให�เป�นที่ยอมรับของ
ตลาด

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน
บร�ษัทฯ ดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดยมี
ชุมชนเข�าร�วมกิจกรรม 1,564 คน และ
พนักงาน 1,282 คน คิดเป�น 6,083 
ชั่วโมงจ�ตอาสา

โครงการด�านการสื่อสารเพ�่อชุมชน

โครงการหอกระจายข�าวชุมชน
บร�ษัทฯ ได�สร�างหอกระจายข�าวจำนวน 
7 จุด เพื่อให�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�และ
เป�นช�องทางการแจ�งเหตุได�อย�างทัน
ท�วงที โดยมีชุมชนที่ได�รับข�อมูลผ�าน
หอกระจายข�าว 18 ชุมชน หร�อประมาณ 
13,800 คน

โครงการ Public’s Right to Know
บร�ษัทฯ ได�จัดอบรมแก�ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดระยองให�ได�รับความรู�ความเข�าใจ
ที่ถูกต�อง อาทิ เร�่องก�าซที่ระบายออก
ทางหอเผา เร�่องโครงการ UHV และ 
CHP II เร�่องความปลอดภัยและอาช�ว-
อนามัย เป�นต�น โดยในป� 2558 ได�
จัดการอบรม 5 รุ�น รวม 1,074 คน

โครงการศูนย�ประสานงานภาคสนาม
บร�ษัทฯ จัดตั�งโครงการฯ ข�้นเพื่อลง
พ้ืนท่ีสังเกตการณ�และเฝ�าระวังผลกระทบ
จากกิจกรรมของโรงงานที่อาจเกิดข�้น
กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได�จัดทำระบบ
ฐานข�อมูลชุมชนในพ้ืนท่ีตามแนวทิศทาง
ลมจำนวน 10,398 ครัวเร�อน หร�อ 
38,256 คน เพ่ือนำมาใช�ในการกำหนด
แผนงานและมาตรการต�างๆ 

โครงการเป�ดบ�านสานสัมพันธ�
บร�ษัทฯ จัดกิจกรรมเป�ดบ�านสานสัมพันธ�
เพื่อเป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสียรับรู�ถึง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยในป� 
2558 ได�จัดกิจกรรมทั�งหมด 15 ครั�ง 
จำนวนผู�เข�าร�วม 580 คน

โครงการด�านสุขอนามัยชุมชน

หน�วยแพทย�เคลื่อนที่

ในป� 2558 ได�ให�บร�การออกตรวจสุขภาพ
และให�การรักษาเบ้ืองต�นแก�ชุมชนทั�งส้ิน 
12 ครั�ง รวมผู�เข�ารับบร�การ 1,412 คน

โครงการคลินิกป�นน้ำใจ

เป�ดให�บร�การรักษาโรคแก�ชุมชนรอบเขต
ประกอบการฯ โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ในป� 
2558 มีผู�เข�าใช�บร�การ 5,179 คน มี
ยอดการทำบัตรสุขภาพ IRPC Card 
จำนวน 687 ใบ 

โครงการตรวจสุขภาพและเฝ�าระวังโรค
ของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ
บร�ษัทฯ ร�วมมือกับโรงพยาบาลระยอง 
ดำเนินการเก็บข�อมูลสุขภาพของคนใน
ชุมชน 900 ตัวอย�าง แบบต�อเน่ือง 2 ป� 
เพ่ือวางแผนการตรวจรักษาในโครงการ
คลินิกเคลื่อนที่และศึกษาแนวโน�มการ
เจ็บป�วย

สรุปโครงการที่สำคัญในป� 2558 ดังนี้

รายงานบูรณาการประจำป� 2558    l    บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 33



โครงการ ๑ ช�วย ๙ ลดเวลาเร�ยน เพ��มเวลารู�
บร�ษัทฯ ได�ร�วมดำเนินโครงการ ๑ ช�วย ๙ 
กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) 
หร�อ สมศ. โดยนำศักยภาพและความ
พร�อมของบร�ษัทฯ มาช�วยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให�มีการพัฒนาได�ดียิ่งข�้น

ศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชนไออาร�พ�ซี

บร�ษัทฯ จัดตั�งข�้นเพื่อดำเนินกิจกรรม
สัมพันธ�ร�วมกับชุมชน เช�น การเร�ยนภาษา
อังกฤษ เร�ยนทำขนม ชมรมเทควันโด� 
ชมรมลีลาศ เป�นต�น โดยในป� 2558 มี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 9,479 คน

โครงการทุนการศึกษาเพ�่อชุมชน
ตั�งแต�ป� 2551 จนถึงป�จจุบัน บร�ษัทฯ 
ได�มอบทุนการศึกษาให�กับนักเร�ยน/
นักศึกษาในชุมชนจำนวน 89 ชุมชน 
โดยในป� 2558 ได�มอบทุนการศึกษา
แล�ว 312 ทุน

โครงการด�านการศึกษา

โครงการ KVIS และ VISTEC

บร�ษัทฯ ร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. จัดตั�ง
โรงเร�ยนว�ทยาศาสตร� “กำเนิดว�ทย�” 
(Kamnoetvidya Science Acadmy-
KVIS) เป�ดการเร�ยนการสอนระดับชั�น
มัธยมศึกษาป�ที่ 4-6 และสถาบันว�ทย-
สิร�เมธ� (Vidyasirimedhi Institute of 
Science and Technology-VISTEC) 
เป�ดการเร�ยนการสอนในระดับปร�ญญาโท
และปร�ญญาเอกด�านว�ทยาศาสตร� มี
เป�าหมายในการเป�นมหาว�ทยาลัยว�จัย
ชั�นนำของประเทศไทย

โครงการด�านศิลปวัฒนธรรม

โครงการบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

บร�ษัทฯ ร�วมกับสำนักศิลปากรที ่ 3 
พระนครศร�อยุธยา ดำเนินการบูรณะ
โบราณสถานวัดขรัวตาเพชรซ�ง่มีการขุด
ค�นพบภายในพื้นที่คลังน�ำมันไออาร�พีซ� 
อยุธยา โดยงานบูรณะได�แล�วเสร็จในป� 
2558 และบร�ษัทฯ มีโครงการพัฒนาเป�น
ศูนย�การเร�ยนรู�โบราณสถานวัดขรัวตา
เพชร เพื่อเป�นประโยชน�ต�อเยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจต�อไป

การลงทุนในกิจการเพ�่อสังคม
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี หร�อ IRPCT เป�นสถาบันอาชีวศึกษาที่บร�ษัทฯ

มีการลงทุนร�อยละ 99.9 เพ�อ่ตอบสนองความต�องการช�างฝ�มือท่ีมีความเช่ียวชาญ

ถือเป�นการลงทุนในกิจการเพ�่อสังคมภายใต�แนวคิด ว�ทยาลัยของชุมชนเพ�่อชุมชน

มีการพัฒนาการเร�ยนการสอนแบบ “โรงเร�ยน-โรงงาน” โดยผู�เร�ยนจะได�ใช�อุปกรณ�ที่ทันสมัย

และฝ�กงานในโรงงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทในเคร�อ ทำให�นักเร�ยน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

จากว�ทยาลัยฯ เป�นช�างฝ�มือตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน มียุทธศาสตร�การพัฒนา

สู�ความเป�นว�ทยาลัยอาชีวศึกษาช้ันนำของประเทศภายในป� 2563 ดังน้ี

1. ยกระดับมาตรฐานในการผลิตนักศึกษาเพ�อ่สนอง

ตอบอุตสาหกรรมป�โตรเคมีและพลังงาน โดยการเพ��ม

สาขาใหม� 2 สาขาว�ชา คือ สาขาป�โตรเคมีและสาขา

เทคนิคพลังงาน ยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให�เป�น 

Premium Grade ผ�านการพัฒนา โดยใช�โปรแกรม 

ACE (Advance Competency in Engineering)

2. การยกระดับคุณภาพในสาขาที่มีอยู�แล�ว โดยการ

ปรับการเร�ยนการสอนเป�น Mini English Program 

หร�อ English Program นับเป�นการดำเนินการเพ�่อ

เข�าสู� AEC และ Global Standard
*ดูรายละเอียดการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 218-219 ที่
http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/
20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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การจัดการสิ�งแวดล�อม
บร�ษัทฯ มีโครงการจัดการสิ่งแวดล�อมในหน�วยผลิตต�างๆ (CSR in Process) 
เพื่อลดผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียให�มากที่สุด รวมทั�งดำเนินโครงการด�าน
สิ่งแวดล�อมเพื่อชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ได�แก�

8

โครงการเพ��มพ�้นที่สีเข�ยว ชุมชนอยู�คู�อุตสาหกรรม
บร�ษัทฯ ร�วมกับองค�การบร�หารส�วนตำบลตะพง จัดทำ
แผนผังพื ้นที ่สีเข�ยวตามโครงการเพิ ่มพื ้นที ่สีเข�ยว 
ชุมชนอยู�คู�อุตสาหกรรม ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีพื้นที่
นำร�องจำนวน 49 แปลง เน้ือท่ีรวม 2,339 ไร� ซ�ง่บร�ษัทฯ 
ได�ปลูกต�นไม�ไปแล�ว 598 ต�น และมีแผนจัดทำผังพ้ืนท่ี
สีเข�ยวในหมู� 4 ตำบลตะพง ต�อไป

โครงการ Protection Strip
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ด�วย
การปลูกต�นไม� 34,680 ต�น ระยะทาง 2.29 กิโลเมตร 
คิดเป�นพื้นที่ 39 ไร� รวมทั�งหมด 276,340 ต�น ระยะ
ทาง 13.14 กิโลเมตร คิดเป�นพื้นที่ 371 ไร� สามารถ
ดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 3,008 ตันต�อป� และมี
แผนที่จะดำเนินการให�ครบตามระยะทางที่วางไว�ภาย
ในป� 2559 ซ�ง่จะทำให�มีแนวป�องกันตามธรรมชาติรอบ
โรงงานยาว 18.09 กิโลเมตร คิดเป�น 424 ไร�

การเผยแพร�นวัตกรรมจากการดำเนิน
ความรับผ�ดชอบต�อสังคม

โครงการขาเทียม
บร�ษัทฯ ได�บร�จาคเม็ดพลาสติกให�มูลนิธ�ขาเทียม ใน
สมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี อย�างต�อเนื่อง
นับตั�งแต�ป� 2554 โดยในป� 2558 ได�ออกหน�วยทำ
ขาเทียม ณ โรงพยาบาลอุ�มผาง จังหวัดตาก สามารถ
ให�บร�การแก�ผู�ป�วย 151 คน ทำขาเทียมได�ทั�งส้ิน 232 ขา 
นับตั�งแต�เร�่มโครงการฯ รวมจำนวนขาเทียมที่จัดทำ
ทั�งหมด 6,694 ขา จำนวนผู�ป�วย 5,040 คน คิดเป�น
เม็ดพลาสติก 90 ตัน นอกจากนี้ โครงการดังกล�าวยัง
ได�รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards (AREA Awards) อีกด�วย

โครงการ IRPC Cubic Academy
บร�ษัทฯ ได�จัดตั �งสถาบันการเร�ยนรู � IRPC Cubic 
Academy เพื่อขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืน โดยมุ�ง
เน�นการสร�างคนให�มีความเข�าใจในธรรมาภิบาล การ
ตอบแทนสู�สังคม การสื่อสารและภาพลักษณ� ธุรกิจ
รักษ�สิ่งแวดล�อม การส�งเสร�มภาพลักษณ�ที่ดีและความ
น�าเช�่อถือทางสังคม และการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน 
ในป� 2558 มีพนักงานเข�าร�วม 187 คน และบุคคล
ภายนอก 35 คน

9

การจัดทำรายงานความยั่งยืน
บร�ษัทฯ จัดทำรายงานประจำป�เพื่อรายงานต�อผู�ถือหุ�น 
และจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI 
ในระดับ G4 เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุนได�รับรู�ภาพรวม
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ อย�างครบถ�วนทุกมิติ นอก
จากน้ี ยังจัดทำรายงาน Communication on Progress 
เสนอต�อ UN Global Compact ในระดับ Advance

10
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ผลการดำเนินงาน
ด�านทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ�ด�านทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับสุขภาพองค�กร โดยกำหนดให�
อยู�ในดัชนีวัดตัวหนึ่งในระดับองค�กร มุ�งเน�นการปรับปรุง
ระบบการบร�หารจัดการด�านทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทาง
การบร�หารจัดการใน 3 ด�านหลัก ได�แก� การปรับปรุงระบบ
การบร�หารจัดการด�านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน และการรักษาบุคลากรให�อยู�กับองค�กรในระยะยาว

ผลการดำเนินงาน
ด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล
1. ด�านการปรับปรุงระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ได�ปรับปรุงระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพื ่อยกระดับการดำเนินงานให�เป�นมาตรฐานสากลและ
สอดคล�องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจ ด�วยการบร�หารทรัพยากร
บุคคลสู�ความเป�นเลิศ (HR Excellence) ซ�ง่เป�นส�วนหน่ึงใน
โครงการ DELTA ประกอบด�วย

การปรับโครงสร�างองค�กรให�เกิดประสิทธิภาพ
บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการปรับโครงสร�างองค�กร ประเมินค�างาน 
และกำหนดโครงสร�างค�าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั�ง
วางแผนกำลังคนและแผนพัฒนาการเจร�ญเติบโตทางสาย
อาช�พ เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการทรัพยากร
บุคคล

การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System: PMS)
บร�ษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใช�ตัวช�วั้ด KPI เพ่ือความเป�นธรรมและสามารถ
อธ�บายได� และกำหนดความรู �ความสามารถที่จำเป�นใน
ตำแหน�งงานเพ่ือใช�เป�นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนา
พนักงานให�มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน�งงานนั�นๆ

สรุปผลด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล
ป� 2558 บร�ษัทฯ จัดสรร

งบประมาณ 61.3 ล�านบาท
พัฒนาศักยภาพพนักงานผ�านโครงการต�างๆ

รวมทั้งสร�างความเข�าใจร�วมกันในค�านิยม iSPIRIT

เพ�่อขับเคลื่อนบร�ษัทฯ ไปสู�เป�าหมายที่ตั้งไว�

และผลจากการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในป� 2558

ได�ส�งผลให�ดัชนีชี้วัดสุขภาพองค�กรเพ��มข�้น

จากป� 2557 ที่ ร�อยละ 69

Middle Management Leadership Program
(MLDP)
โครงการพัฒนาภาวะผู�นำของผู�บร�หารระดับกลางโดยใช�
กระบวนการพัฒนาให�ผู�บร�หารร�วมกันระดมสมอง ว�เคราะห� 
และนำเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจ ในป� 2558 มีผู�บร�หาร
ผ�านหลักสูตรในโครงการฯ จำนวน 72 คน

ค�านิยมองค�กร iSPIRIT
บร�ษัทฯ ได�เป�ดตัวอย�างเป�นทางการเพื่อสร�างการรับรู�และ
ความเข�าใจร�วมกัน ในการร�วมขับเคล่ือนให�บร�ษัทฯ สามารถ
บรรลุเป�าหมายที่ตั�งไว�

Executive Leadership Development Program 
(Ex-LDP)
โครงการพัฒนาภาวะผู�นำสำหรับผู�บร�หารระดับสูง เพ่ือสร�าง
ความเข�าใจในบทบาทของผู�นำตามแนวทางการพัฒนาค�านิยม
หลักและวัฒนธรรมองค�กรที่มีประสิทธ�ภาพ โดยมีผู�บร�หาร
เข�าร�วมหลักสูตรในป� 2558 จำนวน 98 คน

i-ChEPs Project
โครงการพัฒนากระบวนการเร�ยนรู�แบบบูรณาการความรู�ด�าน
ว�ศวกรรมเคมี เพื่อสร�างศักยภาพด�านการผลิตแก�พนักงาน 
รวมทั�งความสามัคคีและสานความสัมพันธ�ระหว�างทีม สามารถ
สร�างมูลค�าเพิ่มให�กับบร�ษัทฯ ตั�งแต�เร�่มโครงการกว�า 53 
ล�านบาท

2. ด�านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�จัดสรรงบประมาณ 61.3 ล�านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให�สามารถสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจได�อย�างยั่งยืน ผ�านโครงการต�างๆ เช�น

*ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได�จากรายงานความยั่งยืน 2558 หน�า 39-43 ที่
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/12/2015_IRPC%20SD%20Report_TH.pdf
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ส�งเสร�มกิจกรรมของพนักงาน
บร�ษัทฯ ร�วมส�งเสร�มการใช�สิทธ�ของพนักงานผ�าน 8 สหภาพ
แรงงาน ซ�ง่มีพนักงานท่ีร�วมเป�นสมาช�กคิดเป�นร�อยละ 86.79  
โดยในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�รับข�อร�องเร�ยนจากสหภาพแรงงาน
จำนวน 38 เร�่อง ซ�่งได�รับการพิจารณาแก�ไขป�ญหาจากฝ�าย
บร�หารทุกกรณีอย�างเป�นระบบและโปร�งใส นอกจากน้ีบร�ษัทฯ 
ยังได�จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนชมรมของพนักงาน
ทั�งสิ้น 28 ชมรม

ค�าตอบแทนและสวัสดิการ
บร�ษัทฯ เน�นการสร�างคุณภาพช�ว�ตที่ดีแก�พนักงานให�อยู�ใน
ระดับเทียบเคียงกับบร�ษัทชั�นนำอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย�างต�อเนื่อง ทั�งยังกำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป�นธรรม ปรับปรุงโครงสร�างสวัสดิการต�างๆ 
เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว�กับองค�กรในระยะยาว

3. ด�านการรักษาบุคลากรคุณภาพให�อยู�กับองค�กรระยะยาว
บร�ษัทฯ มุ�งรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให�คงอยู�กับองค�กร ด�วยการให�ความสำคัญต�อ
ความผูกพันที่บุคลากรมีต�อบร�ษัทฯ ผ�านการดำเนินกิจกรรมที่สร�างการมีส�วนร�วม
ต�างๆ เช�น

4. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ด�วยการปรับโครงสร�างองค�กรและประเมินค�างาน ตลอดจน
กำหนดค�านิยมองค�กร iSPIRIT เสร�มสร�างความเป�นผู�นำ
ของผู�บร�หาร และพัฒนาการสื่อสารภายในองค�กร ได�ส�งผล
ให�ผลการสำรวจดัชนีช� ้วัดสุขภาพองค�กร (Organization 
Health Index: OHI) เพ่ิมข�น้จากป� 2557 โดยบร�ษัทฯ จะยัง
คงมุ�งมั่นพัฒนาผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงดัชนีช�้วัด
สุขภาพองค�กรให�ดียิ่งข�้นต�อไป

2556

52.6 41.5 69.0
75.0*

2557 2558

สถิติด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล
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จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ

กา
รก

ำก
ับด

ูแล
กิจ

กา
รท

ี่ดี

บร�ษัทฯ ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งครอบคลุมประเด็นด�านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต�อบุคลากร

สังคม และสิ�งแวดล�อม ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การต�อต�านการทุจร�ตและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ

รวมทั้งการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรม

พร�อมกับมุ�งมั่นที่จะขยายผลด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ออกไปสู�พันธมิตรทางธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจแต�งตั�งคณะกรรมการชุดย�อย
ข�้นตามความเหมาะสม เพื่อช�วยพิจารณากลั่นกรอง
งานที่สำคัญ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ต�องจัดให�มีการประเมินตนเอง
รายป� เพ่ือใช�เป�นกรอบในการตรวจสอบและพัฒนาการ
ปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ
เพื่อให�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานใช�เป�น
แนวทางปฏิบัติ

มีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันในการเข�าถึง
ข�อมูลสารสนเทศ และเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ 
เช�่อถือได� และทันเวลา

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีนโยบายและจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน�ง เพื่อให�มีระบบการคัดสรรผู�บร�หารทุกระดับ
อย�างเหมาะสม โปร�งใส และเป�นธรรม

6

7

8

9

10

นโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

CREATE หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Creation of Long Term Value:
Responsibility:

Equitable Treatment:
Accountability:
Transparency:

Ethics:

มีว�สัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพ��มให�กับองค�กรในระยะยาว

รับผ�ดชอบต�อการปฏิบัติหน�าที่ด�วยข�ดความสามารถ

และประสิทธิภาพที่เพ�ยงพอ

การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน 

รับผ�ดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

มีความโปร�งใสในการดำเนินงาน เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง

มีจร�ยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเป�นอิสระ บทบาทหน�าท่ี
ของประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการใหญ�แยก
ออกจากกันอย�างชัดเจน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน� กลยุทธ� นโยบาย 
และแผนงานท่ีสำคัญ รวมทั�งดำเนินการเพ่ือให�ม่ันใจว�า
ระบบบัญช�มีความน�าเช�่อถือ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน
และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข�อง รวมทั�งจัดการป�องกันและ
แก�ไขป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ต�องเป�นผู�นำในเร�่องจร�ยธรรม 
เป�นตัวอย�างในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบร�ษัทฯ

2

3

4

5

บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) และตาม
หลักเกณฑ� Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ดังนี้

ปฏิบัติหน�าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาและเจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน ยึดหลักสำคัญ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ คือ CREATE
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พัฒนาการด�านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีป� 2558 บร�ษัทฯ จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย 

โดยผู�ประเมินอิสระภายนอกเป�นป�แรก และมี

แผนการประเมินทุก 3 ป�

ให�พนักงานทุกคนจัดทำรายงานเป�ดเผย

รายการที่สงสัยว�าจะขัดกันกับผลประโยชน�

บร�ษัทฯ ผ�านช�องทางอินทราเน็ต

ปรับปรุงคู�มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ�่อ

ให�ทันต�อการเปลี ่ยนแปลงของหลักการที ่

กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

ASEAN CG Scorecard และข�อกำหนด

สากลอื่นๆ

เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อย ได�เสนอวาระ

การประชุมล�วงหน�าและเสนอชื่อบุคคลเพ�่อ

รับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการ

ประกาศใช�นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติ

งานให�เป �นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

(Corporate Compliance Policy) ทั่วทั้ง

องค�กร

ผลการดำเนินงาน
ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผู�ถือหุ�น
บร�ษัทฯ ให�การคุ�มครองและส�งเสร�มการใช�สิทธ�ของผู�
ถือหุ�นตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัทฯ โดยก�อน
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ได�ประชาสัมพันธ�การประชุม
ผ�านวารสาร IRPC Newsletter จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อม
หนังสือเช�ญประชุมและหนังสือมอบฉันทะ ทั�งนี้ ได�จัด
ให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2558 เมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2558 ภายใต�แนวคิด Green Meeting 
รวมทั�งเตร�ยมการอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ แก�ผู�ถือหุ�น
อย�างเพียงพอและเท�าเทียม ภายหลังการประชุม บร�ษัทฯ 
ได�จัดส�งรายงานสรุปผลการลงมติและรายงานการประชุม
ผู�ถือหุ�นแก�ผู�ถือหุ�นทุกราย พร�อมเผยแพร�บนเว็บไซต�
ของตลาดหลักทรัพย�ฯ และเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ

1

การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
บร�ษัทฯ ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมและ
เป�นธรรม ด�วยการให�ข�อมูลแก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าอย�าง
เพียงพอผ�านช�องทางท่ีสะดวกในการเข�าถึง เป�ดโอกาส
ให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอวาระการประชุมล�วงหน�าก�อน
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นและเสนอช�่อบุคคลเพื่อเข�า
กระบวนการสรรหาเป�นกรรมการ

2

การคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�ถือหุ�น / นักลงทุน
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรม เพ่ือประโยชน�
สูงสุดให�กับผู�ถือหุ�นโดยคำนึงถึงการเติบโตอย�างย่ังยืน 
มีการเป�ดเผยข�อมูลแก�ผู�ถือหุ�นอย�างเพียงพอ เสร�มสร�าง
ความสัมพันธ�กับผู�ถือหุ�นผ�านช�องทางและกิจกรรมต�างๆ

ลูกค�า / ผู�บร�โภค
บร�ษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การท่ีตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�าและคุณภาพช�ว�ตของผู�บร�โภค มีการ
เป�ดเผยข�อมูลทางการตลาดอย�างครบถ�วน พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข�อมูลตั�งแต�
เร�่มการซ�้อขายจนส�งมอบสินค�า

คู�ค�า
บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายความเป�นเลิศด�านการจัดซ�อ้ 
และปฏิบัติต�อคู�ค�าตามกฎหมายด�วยความเป�นธรรม
ตามแนวทาง ESG ได�แก�
    Environment กำหนดนโยบายการจัดซ�้อสินค�าที่
 เป�น Green product
 Social สนับสนุนชุมชนและจ�างแรงงานท�องถิ่น
 Governance ข�อกำหนดและว�ธ�การจัดซ�้อจัดหาที่
 ได�มาตรฐานและตรวจสอบได�

3
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การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลทั�งข�อมูลทางการเง�นและ
ไม�ใช�ทางการเง�นอย�างถูกต�อง ครบถ�วนภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน และนักว�เคราะห�
หลักทรัพย� เช�น การจัดทำรายงานของบร�ษัทฯ ตามเกณฑ�
ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) 
การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI 
ในระดับ G4 การจัดทำรายงาน Communication on 
Progress (CoP) ต�อ UN Global Compact การเป�ด
เผยสารสนเทศที่สำคัญในรายงานประจำป�และเว็บไซต�
ของบร�ษัทฯ

4

คู�แข�ง
บร�ษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต�อคู�แข�งอย�างเป�นธรรม 
มีการแข�งขันทางการค�าที่สุจร�ต ไม�เอาเปร�ยบคู�แข�ง 
ไม�แสวงหาข�อมูลด�วยว�ธ�ท่ีไม�สุจร�ต ไม�กล�าวหาในทางร�าย

เจ�าหนี้
บร�ษัทฯ มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติตามเง�อ่นไขสัญญา
ต�อเจ�าหนี้การค�าและสถาบันการเง�นอย�างเคร�งครัด 
มีการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นจร�งแก�เจ�าหน้ีในกรณีท่ีบร�ษัทฯ 
ไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญาได�เพื่อเจรจาหาแนวทาง
การแก�ไขป�ญหาร�วมกัน

พนักงาน
บร�ษัทฯ มุ�งม่ันในการพัฒนาศักยภาพและสร�างคุณภาพ
ช�ว�ตท่ีดีแก�พนักงาน ให�อยู�ในระดับมาตรฐานเทียบเคียง
กับบร�ษัทชั�นนำอ่ืนๆ กำหนดนโยบายค�าตอบแทนท่ีเป�น
ธรรมและปรับโครงสร�างสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั�ง
พัฒนาด�านบุคลากรที่สำคัญ

ชุมชนและสังคม
บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายด�านความรับผิดชอบต�อชุมชน
และสังคมไว�ในแผนงานระยะยาวและแผนการดำเนินงาน
ประจำป�ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) 
มีการเคารพในสิทธ�มนุษยชนตามแนวทางของ UN 
Global Compact และ UNICEF สนับสนุนการจัด
กิจกรรมและมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนอย�างต�อเน่ือง 

สิ�งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ
บร�ษัทฯ ได�ร ับคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย ให�เป�นต�นแบบด�านการประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
เร�อ่งการดูแลรักษาส่ิงแวดล�อมเพ่ือเป�าหมายในการเป�น
Eco Factory รวมทั�งพัฒนาโครงการด�านสุขอนามัย
ในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ อย�างต�อเนื่อง

ความรับผ�ดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ทำหน�าท่ีกำหนดว�สัยทัศน� ทิศทาง 
และกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ จัดให�มีระบบบัญช� การรายงาน
ทางการเง�น และการสอบบัญช�ท่ีมีความน�าเช�อ่ถือ รวม
ทั�งดูแลกระบวนการการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให�มีประสิทธ�ภาพ กำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจัดให�มีมาตรการในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการชุดย�อย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ แต�งตั�งคณะกรรมการชุดย�อย 
4 ชุด เพ่ือทำหน�าท่ีช�วยกล่ันกรองการดำเนินงานท่ีสำคัญ
ในด�านต�างๆ ดังนี้

5

คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหน�าที่กำหนดนโยบายการตรวจสอบ สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจ
สอบต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในป� 2558 มีการ
ประชุมรวม 12 ครั�ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
มีหน�าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน�งกรรมการ
บร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย และกรรมการผู�จัดการใหญ� 
รวมทั�งพิจารณาเสนอค�าตอบแทนต�อคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ในป� 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั�ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
มีหน�าที่เสนอแนวทางปฏิบัติและคำแนะนำที่เกี่ยว
ข�องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต�อคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ รวมทั�งกำกับดูแลให�บร�ษัทฯ ดำเนินการ
ตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในป� 
2558 มีการประชุมรวม 7 ครั�ง

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง  
มีหน�าท่ีกำหนดนโยบาย แผนการจัดการความเส่ียง 
และกระบวนการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั�งองค�กร 
พัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
บร�หารความเส่ียง รวมทั�งกำหนดแผนการสืบทอด
ตำแหน�งคณะกรรมการบร�ษัทฯ และระบบการ
คัดสรรบุคลากรในตำแหน�งผู�บร�หารทุกระดับ ในป� 
2558 มีการประชุมรวม 5 ครั�ง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป� 2558
บร�ษัทฯ ได�จัดประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการชุดย�อย สรุปผล
การประเมินในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
   บร�ษัทฯ ทั�งคณะ คะแนนเฉลี่ย 95.28%
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล
      การปฏิบัติงานตนเอง คะแนนเฉลี่ย 
      95.97%  
      การปฏิบัติงานกรรมการท�านอื่น (แบบไขว�) 
      คะแนนเฉลี่ย 89.15%
3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
 ชุดย�อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

   การประเมินการปฏิบัติงาน
   คณะกรรมการตรวจสอบทั�งคณะ
   การประเมินการปฏิบัติงาน
   คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
   การประเมินการปฏิบัติงาน
   คณะกรรมการตรวจสอบ
   โดยประธานกรรมการ

92.15
98.96
99.44

99.44

91.95

100.00

คณะกรรมการชุดย�อย คะแนนเฉลี่ย (%)

1. ผลการประเมินคณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�รับ
   คะแนนเฉล่ีย 94 คะแนน โดยได�รับคะแนนการ
   ปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก  
   ดังจะเห็นได�จากเส�นกราฟของบร�ษัทฯ (เส�นสีฟ�า) 
   อยู�สูงกว�า Benchmark (เส�นสีแดง) ซ�่งมีหัวข�อ
   การประเมิน 8 หัวข�อ ตามกราฟด�านล�าง

Your Average
Benchmark Average

IRPC
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บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลคณะกรรมการแห�งป�ดีเด�น

และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห�งป�

ประจำป� 2558 รวมถึงการได�รับการจัดอันดับ

เป�นสมาชิก DJSI ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 2
สะท�อนถึงความทุ�มเทของคณะกรรมการบร�ษัทฯ

ในการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย�าง

มีประสิทธิภาพ

บร�ษัทฯ ผ�านการประเมินตามโครงการ

Corporate Governance Report: CGR
ได�รับ 5 ตราสัญลักษณ� เป�นเวลา 7 ป�ติดต�อกัน
โดยในป� 2558 มีผลการประเมินอยู�ที่ 92 คะแนน
สูงข�้นกว�าป� 2557 แม�ว�าเกณฑ�การประเมิน

จะเคร�งครัดข�้นกว�าเดิม

การประเมินคณะกรรมการโดยผู�ประเมินอิสระภายนอก
ในป� 2558 บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีการประเมินกรรมการ
โดยผู�ประเมินอิสระภายนอกตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเป�นป�แรก โดยมี 
Governance Matters Thailand (GMT) บร�ษัทใน
เคร�อของ Governance Matters (GM) ประเทศ
ออสเตรเลีย เป�นผู�ประเมินอิสระภายนอก

*ดูรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 85-89 ที่
http://irpc.listedcompany.com/misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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นอกจากการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของกฎหมาย 
ข�อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เป�นเลิศของตลาดทุนไทยแล�ว 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ยังส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ เป�นองค�กรที่
ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองโลกที่ดีใน 5 ด�านหลัก ได�แก�

บทบาท
การเป�นพลเมืองโลกที่ดี

   และหัวข�อที ่ใช�ประเมินกรรมการรายบุคคล    
   ประกอบด�วย
 1. Character
 2. Knowledge and Experience
 3. Competence and Judgement
 4. Diligence
 5. Collegiate

3. ผลประเมินประธานกรรมการและกรรมการ
   รายบุคคล มีคะแนนโดยเฉล่ีย 95 คะแนน โดย
   มีหัวข�อที่ใช�ประเมินประธานกรรมการ ประกอบ
   ด�วย
 1. Strategic
 2. Ethics/Values
 3. Knowledge and Experience
 4. Relationship with other Directors
 5. Relationship with The Chief Executive  
    Officer
 6. Public Profile
 7. Diligence
 8. Chairing Meetings

2. ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย�อย ได�รับคะแนนเฉล่ีย 95 คะแนน นับว�าคณะกรรมการชุดย�อยทุกชุดมีประสิทธ�ภาพ
   ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก สรุปผลการประเมินดังนี้

Charter,
Duties, and

Responsibilities
Auditors Meetings Reporting

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

97
95

96
94

คณะกรรมการชุดย�อย

Composition

คะแนนเฉลี่ย (%)หัวข�อการประเมิน

/ / / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

ด�านสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทฯ ส�งเสร�มด�านสิทธ�มนุษยชนโดยไม�มีการแบ�งแยก
กีดกัน อันเนื ่องมาจากความแตกต�าง โดยดำเนิน
กิจกรรมส�งเสร�มเด็ก สตร� คนพิการ และผู�ด�อยโอกาส
ทางสังคม รวมถึงการจ�าง/ใช�แรงงานที่เป�นธรรม เช�น

1

การเข�าร�วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน�วยงาน
อิสระและองค�กรระหว�างประเทศ อาทิ UNGC   
การเข�าไปมีส�วนร�วมเป�นสมาช�กก�อตั�ง ในการดำเนิน
การจัดตั�ง UN Global Compact Local Network 
ในประเทศไทย
ร�วมโครงการส�งเสร �มสิทธ �เด ็กตามแนวทาง 
Children’s Right ของ UNICEF
สนับสนุนอุปกรณ�ใช�ประโยชน�ในศาสนกิจโดยไม�
แบ�งแยกศาสนา
ส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตของเด็ก สตร� คนพิการ คนชรา 
และผู�ด�อยโอกาส

รายงานบูรณาการประจำป� 2558    l    บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 43



ด�านแรงงาน2
พนักงาน
มีว�ธ�การท่ีเป�นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเล่ือน
ระดับ การพัฒนาและโอกาสความก�าวหน�าในงาน รวม
ทั�งปฏิบัติต�อพนักงานและแรงงานโดยไม�มีการกีดกัน
แบ�งแยก และเคารพในเสร�ภาพส�วนบุคคล
สหภาพแรงงาน
ให�การสนับสนุนกิจกรรมสร�างสรรค�และเป�ดรับฟ�งความ
คิดเห็นของกลุ�มสหภาพแรงงาน
กลุ�มแรงงานจ�างเหมา
กำหนดนโยบายจัดหาแรงงานจ�างเหมาจากผู�ประกอบ
การท่ีปฏิบัติ/คุ�มครองการใช�แรงงานถูกต�องตามกฎหมาย 
รวมทั�งกำหนดมาตรการและผลักดันให�คู�ค�า/ผู�รับเหมา
ปฏิบัติต�อพนักงานหร�อแรงงานอย�างถูกต�องตามกฎหมาย
และเป�นธรรม
เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตามข�อตกลงเร�อ่งสิทธ�เด็กเก่ียวกับการใช�แรงงาน
ตามแนวทาง UNICEF

ด�านสิ�งแวดล�อม3

ด�านการต�อต�านการทุจร�ต4
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติ 
มาตรการต�อต�านคอร�รัปชันและมีการป�องกันความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยกำหนดให�กรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงาน จัดทำรายงานการเป�ดเผย
รายการที่สงสัยว�าจะเป�นผลประโยชน�ที่ขัดกันกับ
ผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาช�กแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต 
(Col lect ive Act ion Coal i t ion Against 
Corruption: CAC) จากองค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน 
(ประเทศไทย)

บร�ษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด�านการทุจร�ต
คอร�รัปชันตามแนวทางที่แนวร�วม CAC กำหนด 
และมีการประเมินในทุกๆ 3 ป�

สร�างเคร�อข�ายการต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชัน 
โดยให�บร�ษัทในเคร�อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต�อต�านคอร�รัปชันที่สอดคล�องกับนโยบาย
ของบร�ษัทฯ และชักชวนให�ผู�มีส�วนได�เสียเข�ามา
เป�นแนวร�วมในการปฏิบัติ CAC

จัดอบรมพนักงานเพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน
ของบร�ษัทฯ โดยดำเนินการแล�ว 2,990 คน คิด
เป�นร�อยละ 57 ของพนักงานทั�งหมด รวมทั�งมีการ
สื่อความภายใต�โครงการรณรงค� “We Can Stop 
Corruption” เผยแพร�ผ�านอินทราเน็ตของบร�ษัทฯ

ร�วมรณรงค�การต�อต�านคอร�รัปชันกับภาครัฐ เพื่อ
เป�นแบบอย�างให�พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ
และนำมาปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม

ร�วมกับกลุ�ม ปตท. ขยายผลความร�วมมือในเร�่อง
การต�อต�านคอร�รัปชันของกลุ�ม ปตท. ออกไปสู�ผู�มี
ส�วนได�เสีย

ดำเนินโครงการรางวัล “เพชรน�ำหนึ่ง” (Diamond 
Award) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5 เพื่อยกย�องหน�วยงาน
ที่มีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบดีเด�น

กำหนดนโยบายการแจ�งเบาะแสการกระทำผิด 
(Whistleblowing Policy) และมีมาตรการคุ�มครอง
ผู�แจ�งเบาะแสและพยานที่เกี ่ยวข�อง ในป� 2558 
บร�ษัทฯ ได�รับข�อร�องเร�ยนรวมทั�งหมด 65 เร�่อง 
บร�ษัทฯ สามารถสรุปผลและป�ดข�อร�องเร�ยนได�
ทั�งสิ้น 25 เร�่อง ส�วนอีก 40 เร�่อง อยู�ระหว�างการ
ดำเนินการ

การป�องกันและลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม
กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด�าน
สิ่งแวดล�อมเทียบเคียงกับสากล และกำกับดูแลให�คู�ค�า
ของบร�ษัทฯ ปฏิบัติตาม รวมทั�งการเป�นต�นแบบของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ (EIZ)

การปลูกต�นไม�รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม
การเลือกพันธุ�ไม�ให�เหมาะสมกับท�องถิ่น เพื่อสร�างและ
รักษาสมดุลระบบนิเวศโดยจัดหาต�นกล�าจากชุมชน

ช�องทางการแจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส� : auditor@irpc.co.th

จดหมาย  : ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

   เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�

   อาคารบี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตู�ไปรษณีย�  : ตู� ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร�

   กรุงเทพฯ 10900
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ด�านการเร�ยนรู�และพัฒนา5
บร�ษัทฯ เข�าร�วมเป�นสมาช�ก World Economic Forum 
(WEF) เพื่อการแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�และรับแนวปฏิบัติที่
เป�นเลิศในระดับสากลมาใช�ในองค�กร ซ�ง่ล�วนสนับสนุน
แนวทางพัฒนาเพ่ือการเติบโตอย�างย่ังยืนและครอบคลุม
ถึงบทบาทการเป�นพลเมืองโลกที่ดี โดยในป� 2558 
ประเด็นที่โลกให�ความสำคัญและเกี่ยวข�องกับธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ “The Forth Industrial 
Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั�งที่ 4” ที่กำลัง
จะเกิดข�้นและจะขยายตัวมากข�้นในอนาคตอันใกล� กับ
การเตร�ยมความพร�อมของทุกภาคส�วนเพื่อรับมือกับ
ความท�าทายนี้

โครงสร�างองค�กร
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

นใยาภบอสจวรตกันำส

สำนักกิจการองค�กร

ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

สำนักบร�หารความยั่งยืน

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

ีมคเรตโ�ปรากิตับฏิปนางยาส

น�ัลกรากรากิตับฏิปนางยาส

าษกัรงุรำบะลแมรรกวิศวนางยาส

ติลผรากิตับิฏปนุนสบันสนางยาส

ศลิเน�ปเ�ีทรากิตับิฏปะลแียลโนโคทเนางยาส

น�ัลกงรโยา�ฝ
นาฐน�ืพน�ืลอ�ลหนัมำ�นยา�ฝ

ีซ�ซีด�ราอยา�ฝ

�สน�ฟลเอโิลพโยา�ฝ
�สกิตมเรโะอะลแ�สคินร�ตไสยา�ฝ

�สน�ฟลเอโยา�ฝ

สายบัญชี
และการเง�น

ลคคุบรกายพัรทนางยาส

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

ีมคเรตโ�ปจิกรุธยา�ฝ
มยีลเรตโ�ปจิกรุธยา�ฝ

ือรเา�ทจิกรุธยา�ฝ
นิส�ยพัรทะลแ

ติลผรากนผแงาวยา�ฝ
ติลผรากนผแราิหรบยา�ฝ

สายงานการตลาด

โครงการ EVEREST

1 นางงรโาษกัรงุรำบยา�ฝ
2 นางงรโาษกัรงุรำบยา�ฝ

มรรกวศว�ยา�ฝ

�ฑณัภติลผง�สดัจะลแงัลคราหร�บยา�ฝ
า�ฟฟไงรโยา�ฝ

ม�ราฟ�คง็ทแยา�ฝ
ือรเา�ทรากิตับิฏปยา�ฝ

ียลโนโคทเยา�ฝ
รก�คงอพาภณุคราิหรบะลแศิลเน�ปเ�ีทรากิตับิฏปยา�ฝ

ซ�ีพ�ราออไมรรกหาสตุอรากบอกะรปตขเราหร�บยา�ฝ
ยัมานอีวชาอะลแยัภดอลปมาวคราหร�บยา�ฝ

ินงเราิหรบยา�ฝ
�ธนัพมัสนุทงลกันะลแินงเรากยา�ฝ

ณามะรปบงะลแราิหรบช�ญับยา�ฝ
ช�ญับยา�ฝ

าหดัจอื้ซดัจยา�ฝ

ลคคุบรกายพัรทรากดัจยา�ฝ
ลคคุบรกายพัรทมร�สเง�สยา�ฝ

รก�คงอานฒัพยา�ฝ
ปไว�ัทราิหรบยา�ฝ

รก�คงอจิกรุธนผแนางยาส
�ธทุยลกราหร�บะลแนผแยา�ฝ

ศทเนสราสียลโนโคทเยา�ฝ

จิกรุธานฒัพนางยาส
ษศเิพิตับมสณุคะลแีมคเรตโ�ปจิกรุธานฒัพยา�ฝ

นางงัลพะลแมยีลเรตโ�ปจิกรุธานฒัพยา�ฝ

ฝ�ายกฎหมาย

ยัิจวรากิตับิฎปยา�ฝ
านฒัพะลแ

�หะารคิเว�ยนูศยา�ฝ
รากิตับิฎปงอ�หะลแ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบและความเช�่อมั่นโรงงาน

*เป�าหมาย 2558

CGR

1002556

1002557

100
100*

2558

-2556

902557

92
95*

2558

สถิติด�านการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบร�ษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบ
ด�วยกรรมการจำนวน 15 คน ได�แก� กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร 
14 คน (ร�อยละ 93.34 ของกรรมการทั�งคณะ) กรรมการที่
เป�นผู�บร�หาร 1 คน และกรรมการอิสระ 6 คน (ร�อยละ 40 
ของกรรมการทั�งคณะ)

คณะกรรมการชุดย�อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
แต�งตั�งจากกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 3 คน และเป�น
กรรมการอิสระของบร�ษัทฯ โดยต�องมีคุณสมบัติความเป�น
อิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน�าที่
ตรวจสอบและมีกรรมการอย�างน�อย 1 คน ที่มีความรู�และ
ประสบการณ�เพียงพอที่จะสามารถทำหน�าที่ในการสอบทาน
ความน�าเช�่อถือของงบการเง�น

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
แต�งตั�งจากกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 3 คน และอย�างน�อย 
1 คน เป�นกรรมการอิสระ ทำหน�าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได�รับการเสนอช�่อเป�นกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย 
และกรรมการผู�จัดการใหญ� รวมถึงการกำหนดค�าตอบแทน
อย�างเป�นธรรมและสมเหตุสมผล

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แต�งตั�งจากกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 3 คน และอย�างน�อย 
1 คน เป�นกรรมการอิสระ ทำหน�าท่ีพิจารณาเสนอแนวปฏิบัติ
และให�คำแนะนำด�านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีต�อคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินงาน

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
แต�งตั�งจากกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อย 3 คน ซ�่งเป�นผู�
เช�่ยวชาญในธุรกิจป�โตรเลียมหร�อป�โตรเคมี มีหน�าที่กำหนด
นโยบายการบร�หารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง 
และกระบวนการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั�งองค�กร 

1.   นายเทว�นทร� วงศ�วานิช
   ประธานกรรมการ

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

3.   นายวุฒิสาร ตันไชย
   กรรมการอิสระ/
   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

4.   นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   กรรมการอิสระ/
   ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.   นายสรัญ รังคสิร�
   กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง/
   กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 

6.   นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
   กรรมการ 

7.   นายชวลิต พันธ�ทอง
   กรรมการ 

8.   นายทรงภพ พลจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

9.   นายธรัมพ� ชาลีจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

10. นายสมนึก บำรุงสาลี
   กรรมการ 

11. นายประมวล จันทร�พงษ� 
   กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

12. พลโทสสิน ทองภักดี
   กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. นายประสิทธ�์ สืบชนะ
   กรรมการ/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง 

14. นายเอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ 
   กรรมการ 

15. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   กรรมการ (กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร)/ 
   กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
   กรรมการผู�จัดการใหญ�/
   เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ

รายชื่อและตำแหน�ง

20 ต.ค. 2558 - ป�จจุบัน

8 เม.ย. 2552 - ป�จจุบัน

19 มิ.ย. 2558 - ป�จจุบัน

5 เม.ย. 2554 - ป�จจุบัน

15 ต.ค. 2556 - ป�จจุบัน

20 ต.ค. 2558 - ป�จจุบัน

17 พ.ย. 2558 - ป�จจุบัน

5 เม.ย. 2556 - ป�จจุบัน

22 พ.ค. 2555 - ป�จจุบัน

9 เม.ย. 2557 - ป�จจุบัน

1 เม.ย. 2557 - ป�จจุบัน

1 ก.ย. 2557 - ป�จจุบัน

18 พ.ย. 2557 - 4 ม.ค. 2559

17 พ.ย. 2558 - ป�จจุบัน

1 ต.ค. 2556 - ป�จจุบัน

ระยะเวลาดำรงตำแหน�ง

*ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผู�บร�หาร
ได�จากรายงานประจำป� 2558 หน�า 28-59 ที่

http://irpc.listedcompany.com/
misc/ar/20160304-irpc-ar2015-th-02.pdf
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ผู�บร�หาร

กรรมการผู�จัดการใหญ�
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�กรรมการผู�จัดการใหญ�
เป�นผู�มีอำนาจหน�าที่ในการบร�หารจัดการงานของบร�ษัทฯ 
ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�และนโยบายที่กำหนดไว� รวมถึง
มีการจัดทำระเบียบบร�ษัทฯ ในการดำเนินงานด�านต�างๆ 
เพื่อให�พนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการจัดการ
ประกอบด�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
และผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ทุกสายงาน ทำหน�าที่ให�
คำปร�กษาและเสนอแนะต�อกรรมการผู�จัดการใหญ�ในการ
ตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต�อกลยุทธ� ทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว แผนการลงทุน 
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร โดยมีผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร ทำหน�าที่เป�นเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการ

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�มีมติแต�งตั�ง นางสาวมนว�ภา จูภิบาล 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร เป�นเลขา-
นุการบร�ษัท ทำหน�าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ยังได�จัดตั�งส�วนงาน
เลขานุการบร�ษัทและกำกับกฎเกณฑ� (Corporate Secretary 
and Compliance Division) ภายใต�การดูแลของเลขานุการ
บร�ษัท ทำหน�าท่ีสร�างกรอบการดำเนินงานด�าน Compliance 
และดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ของบร�ษัทฯ ให�เป�นไป
อย�างถูกต�อง

1.   นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   กรรมการผู�จัดการใหญ�
2.   นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น
   รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั่น
3.   นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร�2
   รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น
4.   นายพงศ�ประพันธ� ฐ�ตทว�วัฒน� 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานปฏิบัติการการกลั่น
5.   นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�์ภูวดล 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานการตลาด
6.   นายธรรมศักดิ์ ป�ญโญวัฒน�กูล 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานบัญช�
7.   นายประเวศ อัศวดากร 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักว�จัยและพัฒนา
8.   นางสาวมนว�ภา จูภิบาล 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร
9.   นางสาวอรพินท� เกตุรัตนกุล 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักบร�หารความยั่งยืน
10. นายศิร�เมธ ลี้ภากรณ� 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานแผนธุรกิจองค�กร
11. นายไกรสิทธ�์ อนุกูลอุทัยวงศ� 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานทรัพยากรบุคคล
12. นางศร�สุดา สุรเลิศรังสรรค� 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานจัดซ�้อและบร�หาร
13. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานวางแผนจัดหาและค�าวัตถุดิบ
14. นายชลอ ภาณุตระกูล 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานพัฒนาธุรกิจ
15. นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา
16. นายทฤษฎี วัฒนางกูร 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต
17. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
18. นายว�ช�ต นิตยานนท� 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี
   ปฏิบัติหน�าที่กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท ไทย เอบีเอส จำกัด
19. นายบุญเดช ภูร�ยากร 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
   ปฏิบัติหน�าที่กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด
20. นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง 
   ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
   ปฏิบัติหน�าที่กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซ� จำกัด

รายชื่อและตำแหน�ง ป� 25581

   นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง3 

   รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น

ผู�บร�หารครบวาระระหว�างป�

หมายเหตุ:
1. รายช�่อผู�บร�หารตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ตามการปรับโครงสร�างองค�กร  
   (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)
2. นางรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร� ดำรงตำแหน�ง รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น  
   เมื่อวันที่ 1 พฤศจ�กายน 2558
3. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง พ�นจากตำแหน�ง รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น  
   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558
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ค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษัท
และผู�บร�หาร

1. ค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
    และคณะกรรมการชุดย�อย
ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2558 มีมติอนุมัติค�าตอบแทน
คณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย ในอัตรา
เท�ากับค�าตอบแทนป� 2557

2. ค�าตอบแทนผู�บร�หารระดับสูง
บร�ษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต�ระบบ PMS 
(Performance Management System) เป�นตัวกำหนด
ค�าตอบแทนผู�บร�หารทุกระดับ ส�วนค�าตอบแทนกรรมการ
ผู�จัดการใหญ� ได�กำหนดภายใต�หลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส 
และเป�นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
เป�นผู�พิจารณาเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ อนุมัติ

ไม�มี
ไม�มี

60,000
45,000

1. คณะกรรมการบร�ษัทฯ
   ประธานกรรมการ 
   กรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย�อย 4 ชุด
 และกรรมการชุดย�อยอื่น
 ที่อาจมีการแต�งตั�งข�้น
 ในอนาคต
   ประธานกรรมการ 
   กรรมการ

คณะกรรมการ

60,000
45,000

ค�าตอบแทน
รายเดือน/คน

(บาท)

60,000
45,000

ค�าเบื้ยประชุม
ต�อครั้ง/คน

(บาท)

0.30 

54.61 

5.88

127.56

ค�าตอบแทน
   เง�นเดือน
    โบนัส

ค�าตอบแทนอื่น
   กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

รวม 

ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

48.38 
5.93 

ป� 2557 
(7 ราย)

86.27
35.41

ป� 2558 
(20 ราย)

หน�วย : ล�านบาท
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ในป� 2558 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เติบโตข�้นอย�างมาก
โดยมีผลกำไรเพ��มข�้นจากป� 2557 ถึงร�อยละ 180
สาเหตุหลักมาจากธุรกิจโรงกลั่นมีส�วนต�างราคาผลิตภัณฑ�เพิ่มข�้น ซ�่งส�วนใหญ�เกิดจากต�นทุนน�ำมันดิบและ
เช�้อเพลิงที่ใช�ในการผลิตปรับตัวลดลง ธุรกิจน�ำมันหล�อลื่นพื้นฐานมีการปรับตัวดีข�้นเนื่องจากความต�องการ
ของตลาดในประเทศมีสูงข�้น และธุรกิจป�โตรเคมีกลุ�มโพลิโอเลฟ�นส�มีส�วนต�างราคาผลิตภัณฑ�ปรับตัวดีข�้น 
ประกอบกับความมุ�งม่ันในการสร�างความเป�นเลิศในกระบวนการทำงานและการบร�หารจัดการให�มีประสิทธ�ภาพ
สูงสุด ส�งผลให�การดำเนินโครงการต�างๆ สำเร็จลุล�วงไปด�วยดี เช�น โครงการ UHV เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น�ำมันหนักให�ได�ผลิตภัณฑ�ที่มีมูลค�าสูง ทำให�สามารถใช�กำลังการผลิตได�เต็มประสิทธ�ภาพ โครงการ DELTA 
ที่เพิ่มประสิทธ�ภาพและสร�างมูลค�าเพิ่มจากการใช�ระบบปฏิบัติการที่เป�นเลิศ สามารถลดค�าใช�จ�ายและสร�างผล
กำไรได�ตามเป�าหมายท่ีตั�งไว� และบร�ษัทฯ ยังได�ต�อยอดการพัฒนาสู�องค�กรท่ีเป�นเลิศอย�างย่ังยืน ด�วยโครงการ
EVEREST เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพทั่วทั�งองค�กรในทุกมิติ
บร�ษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�นให�องค�กรเกิดการเติบโตอย�างย่ังยืน โดยดำเนินธุรกิจด�วยความสมดุลทั�งด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล�อม เพื่อตอบสนองผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม พร�อมกับเดินหน�าพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ อย�างต�อเนื่องเพื่อเป�าหมายสูงสุดในการเติบโตและพัฒนาไปด�วยกัน

 สามารถติดตามผลการดำเนินงานด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

 ตลอดจนข�อมูลอื่นๆ เพ��มเติมจากเว็บไซต�บร�ษัทฯ www.irpc.co.th
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