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UHV Project โครงการเพิ�มมูลค�าผลิตภัณฑ�สะอาด 
โครงการใหญ�ด�วยเม็ดเง�นลงทุน 34,000 ล�านบาท 

ดำเนินการแล�วเสร็จพร�อมเดินเคร�่องเชิงพาณิชย�ในป� 2559 

ได�ผลิตภัณฑ�โพรพิลีนเพิ�มขึ้น 320,000 ตันต�อป�
(อ�านต�อหน�า 12)

DJSI ความสำเร็จในระดับสากล
ไออาร�พีซี ได�รับเลือกเป�นสมาชิก DJSI 
ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 สะท�อนความเป�นองค�กร
ด�านความยั�งยืนระดับชั�นนำของโลก
(อ�านต�อหน�า 21)

SDGs 17
ยกระดับการดำเนินโครงการเพื่อสังคม 
ภายใต�แนวทางการพัฒนาอย�างยั�งยืนของโลก 
ให�ครบทั�ง 17 ประการ ภายในป� 2560  
(อ�านต�อหน�า 27)

นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีว�ต
บร�ษัทฯ บร�จาคเม็ดพลาสติกนวัตกรรม
เพื่อผลิตขาเทียมตั�งแต�ป� 2554
จำนวนกว�า 115 ตัน 
ผลิตขาเทียมได� 8,748 ขา  
(อ�านต�อหน�า 30)

EVEREST
ยุทธศาสตร�สำคัญในการยกระดับศักยภาพขององค�กร
ป� 2559 โครงการฯ สร�างประโยชน�รวมกว�า

2,300 ล�านบาท
(อ�านต�อหน�า 11)
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ไออาร�พีซ� จัดทำรายงานแบบบูรณาการ หร�อ Integrated Report ตามแนวทางของ 
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� 2559 รวมทั้งนำเสนอความก�าวหน�าในการเป�นองค�กรที่ปฏิบัติตามข�อตกลง
โลกแห�งสหประชาชาติ หร�อ United Nations Global Compact: UNGC ไปพร�อม
ด�วย ทั้งนี้ Integrated Report ถือเป�นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการ
ประจำป� หร�อ Annual Report ท่ีสอดแทรกและบูรณาการเร�อ่งของความย่ังยืนเข�าไป 
ทำให�นักลงทุนสามารถใช�ข�อมูลเพื่อนำไปสู�การตัดสินใจที่ถูกต�องยิ่งข�้น โดยบร�ษัท 
ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) จะยิ่งมุ�งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข�อมูลสำคัญในทุก
รูปแบบและช�องทาง เพื่อให�การเข�าถึงข�อมูลเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพสูงสุดต�อ
ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม



ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ 
ประชาชนชาวไทย จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่  
13 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ทุกคน ได้ถวายความจงรักภักดีและ
ความอาลัยถึงพระองค์ท่าน และดำาเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สว่นรวมหลายกจิกรรมในชือ่ “ไออารพี์ซี รว่มใจถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรว่มกจิกรรม
ทำาดีถวายพ่อ” เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ พรอ้มตัง้ม่ันท่ีจะสบืสานพระราชปณธิาน และนอ้มนำาแนวทาง
ตามพระราชดำาริมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ให้สมดังเจตนารมณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง

สำาหรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่ง 
ที่บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จต่อเนื่องจากปี 2558 มีกำาไร
สุทธิจำานวน 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปี 2558  
ที่มีกำาไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท โครงการ EVEREST ซ่ึง
เป็นโครงการตามกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในทุกด้าน ที่ต้องใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรและ 
ดำาเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำาระดับโลก ต่อเนื่อง 
มาจากปี 2558 สามารถทำากำาไรได้ถึง 2,311 ล้านบาท เป็น
นิมิตหมายอันดีว่าขึ้นศักราชใหม่ ปีที่ 11 ของบริษัท ไออาร์พีซี  
จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้เดินทางเติบโตมาถึงจุดที่สามารถทำา 
กำาไรได้ต่อเนื่อง และมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในเรื่องสำาคัญ  
ทัง้ประสทิธภิาพการผลิต การตลาดนวตักรรมและการวจัิยพัฒนา  
การสรา้งมูลค่าเพ่ิม การสรา้งสมองค์ความรู ้และการพัฒนาทรพัยากร
บุคคล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนิน
งานของฝา่ยจัดการอยา่งเตม็ที ่เพ่ือใหง้านสำาเรจ็ลุล่วงบนพ้ืนฐาน 
ของความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ความโปรง่ใส และการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ในสว่นของวฒันธรรม
องคก์ร จากการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มไปกบัการมองหาชอ่ง
วา่งทีย่ังสามารถพฒันาตอ่ไปไดอ้กี บรษิทัฯ ไดป้ระกาศใชค้า่นยิม
องค์กรใหม่ที่เรียกว่า i SPIRIT ในปี 2558 และเมื่อปลายปี 2559 
ได้เริม่สรา้ง DNA ใหม่ในตวัพนกังานแตล่ะคนเพ่ือปิดชอ่งวา่งของ 
พฤตกิรรมอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การทำางานอยา่งมีประสทิธภิาพ
สงูสดุ เป็นการสรา้งความแขง็แกรง่จากภายใน อันจะนำาพาบรษิทัฯ 
ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการอย่าง 
เต็มที่ กรรมการทุกท่านได้ใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ 

และความชำานาญของแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลายเพียงพอ  
และครบถ้วน ในการร่วมกันกำาหนดทิศทางกลยุทธ์และการ
พิจารณาตัดสินประเด็นทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ติดสินบน เพ่ือให้บริษัทฯ  
มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นบริษัทมหาชนที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดอยู่ใน SET Sustainability Investment  
หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มการจัดอันดับ 
ในปี 2558 ต่อเนื่องถึง 2559 และได้รับรางวัลชมเชยองค์กร 
โปร่งใสประจำาปี 2559 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นอกจากนั้น  
ยงัสนับสนนุนโยบายภาครฐัและใหค้วามรว่มมือในการดำาเนนิงาน 
เพื่อประเทศชาติ อาทิ โครงการประชารัฐ การช่วยเหลือผู้ประสบ 
อุทกภัย และการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกผสม 
ยางธรรมชาติ 35% เพื่อให้ยางธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
หลากหลาย เป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้น เป็นต้น 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้ให้ความเชื่อม่ัน สนับสนุน  
ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด  
ทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยราชการ นักวิชาการ สถาบัน
การเงิน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  
จนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จอย่างงดงามอีกปีหนึ่ง

ผมมีความเชื่อม่ันว่า จากการเตรียมความพร้อมและการเร่ง 
พัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่องในทุกมิติได้ ทำาให้บริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เติบโตพัฒนาไปอย่างถูกทิศทาง 
และยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านธุรกิจ สุขภาพองค์กร  
ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นพลเมือง
ที่ดีของโลก และจากนี้ไปธุรกิจของบริษัทฯ จะพุ่งทะยานอย่าง 
ไม่หยดุยัง้ และสะทอ้นกลับมาเป็นมูลค่าเพ่ิมใหผู้ถ้อืหุน้ ผลตอบแทน
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเทศชาติได้อย่างแน่นอน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2559 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.4 โครงการ EVEREST ทำากำาไรได้ 2,311 ล้านบาท 
นับเป็นนิมิตหมายอันดีว่า บริษัทฯ ได้เติบโตมาถึงจุดที่ 
ทำากำาไรได้อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด

03รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

UHV Project โครงการเพิ�มมูลค�าผลิตภัณฑ�สะอาด 
โครงการใหญ�ด�วยเม็ดเง�นลงทุน 34,000 ล�านบาท 

ดำเนินการแล�วเสร็จพร�อมเดินเคร�่องเชิงพาณิชย�ในป� 2559 

ได�ผลิตภัณฑ�โพรพิลีนเพิ�มขึ้น 320,000 ตันต�อป�
(อ�านต�อหน�า 12)

DJSI ความสำเร็จในระดับสากล
ไออาร�พีซี ได�รับเลือกเป�นสมาชิก DJSI 
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ไออาร�พีซ� จัดทำรายงานแบบบูรณาการ หร�อ Integrated Report ตามแนวทางของ 
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� 2559 รวมทั้งนำเสนอความก�าวหน�าในการเป�นองค�กรที่ปฏิบัติตามข�อตกลง
โลกแห�งสหประชาชาติ หร�อ United Nations Global Compact: UNGC ไปพร�อม
ด�วย ทั้งนี้ Integrated Report ถือเป�นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการ
ประจำป� หร�อ Annual Report ท่ีสอดแทรกและบูรณาการเร�อ่งของความย่ังยืนเข�าไป 
ทำให�นักลงทุนสามารถใช�ข�อมูลเพื่อนำไปสู�การตัดสินใจที่ถูกต�องยิ่งข�้น โดยบร�ษัท 
ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) จะยิ่งมุ�งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข�อมูลสำคัญในทุก
รูปแบบและช�องทาง เพื่อให�การเข�าถึงข�อมูลเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพสูงสุดต�อ
ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
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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� 2559 รวมทั้งนำเสนอความก�าวหน�าในการเป�นองค�กรที่ปฏิบัติตามข�อตกลง
โลกแห�งสหประชาชาติ หร�อ United Nations Global Compact: UNGC ไปพร�อม
ด�วย ทั้งนี้ Integrated Report ถือเป�นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการ
ประจำป� หร�อ Annual Report ท่ีสอดแทรกและบูรณาการเร�อ่งของความย่ังยืนเข�าไป 
ทำให�นักลงทุนสามารถใช�ข�อมูลเพื่อนำไปสู�การตัดสินใจที่ถูกต�องยิ่งข�้น โดยบร�ษัท 
ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) จะยิ่งมุ�งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข�อมูลสำคัญในทุก
รูปแบบและช�องทาง เพื่อให�การเข�าถึงข�อมูลเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพสูงสุดต�อ
ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนด 
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำา 
ของเอเชีย ภายในปี 2563 หรือ Leading Integrated  
Petrochemical Complex In Asia by 2020 โดยมีการบริหาร 
จัดการอย่างโปร่งใส พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง 
และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน  
มีผลประกอบการตามเป้าหมาย โดยมีผลกำาไรสทุธ ิ9,721 ล้านบาท  
มากกว่า ปี 2558 ร้อยละ 3.4 เป็นกำาไรจากโครงการ EVEREST 
ยุทธศาสตร์สำาคัญซ่ึงสามารถสร้างผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น  
จำานวน 2,311 ล้านบาท ในการดำาเนินโครงการดังกล่าว จำาเป็น
ต้องสร้างความเข้าใจในเปา้หมายขององค์กรและปลูกฝังค่านิยม  
i SPIRIT ให้พนักงานทุกคน นอกจากนั้น ภายในระยะเวลา
โครงการ 3 ปี บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายที่จะสร้างกำาไรเพ่ิมจาก
โครงการ EVEREST ถึงหนึ่งหม่ืนล้านบาทต่อปี ซ่ึงเป็นสิ่งที่
ท้าทายมากและต้องอาศัยการร่วมแรง ร่วมใจของพนักงาน
ทั้งองค์กรขับเคล่ือนโครงการให้ประสบความสำาเร็จ ปัจจุบัน  
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้น 
ในทกุมิต ิเพ่ือกา้วสูก่ารเป็น “HR Excellence” ตามมาตรฐานสากล  
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณสมบัติที่จำาเป็นอันเป็นปัจจัยของ 
ความสำาเร็จให้อยู่ในตัวพนักงานแต่ละคน IRPC New DNA 
จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่บริษัทฯ นำามาใช้ตั้งแต่ปลายปี 2559 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ปิดจุดบกพร่อง และเตรียมความพร้อมของ
พนักงานทุกคน เพื่อมุ่งสู่ระบบการทำางานที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน 
ด้วยแนวคิดและพฤติกรรมที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประสิทธิผล อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันโครงการ 
ให้ประสบความสำาเร็จตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ทั้งองค์กรว่า  
เราจะ “มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน” ต่อไป
โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑ์สะอาด หรือ UHV โครงการ
สดุทา้ยและใหญ่ทีส่ดุในกลุ่มยทุธศาสตรฟี์นกิซ์ ด้วยเงินลงทุนกว่า  
34,000 ลา้นบาท กอ่สรา้งแล้วเสรจ็และดำาเนนิการผลติเชงิพาณชิย์
ในช่วงปลายปี 2559 โครงการนี้จะเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
ในสายผลิตภัณฑ์โพรพิลีนของบริษัทฯ ด้วยกำาลังการผลิตท่ี 
เพิ่มขึ้นราว 320,000 ตันต่อปี ส่วนโครงการขยายกำาลังการผลิต 
โพลิโพรพิลีนจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ  
มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตันต่อปี รวมเป็น 775,000  
ตันต่อปี ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมีการหยุดซ่อมบำารุงใหญ ่
ตามแผนประมาณ 1-2 เดือน ในชว่งไตรมาสที ่1 แตด้่วยโครงการ 

ขยายกำาลังการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพต่างๆ ทำาให้บริษัทฯ  
เชื่อม่ันว่าจะสามารถทำากำาไรในปี 2560 ได้ไม่น้อยกว่าปี 2559  
และคาดว่าปี 2561 จะเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการโดดเด่น 
อยา่งมีนยัสำาคัญ จากความสำาเรจ็ของโครงการตา่งๆ ทีท่ำามาอยา่ง
ตอ่เนือ่งในชว่งหลายปีทีผ่า่นมานี ้เริม่จากโครงการฟีนกิซ์ สูโ่ครงการ 
เดลต้า และตามมาด้วยโครงการ EVEREST ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การก้าวไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็น
บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563 จะไม่ยั่งยืน 
หากบริษัทฯ มุ่งพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลกำาไรแต่เพียงอย่างเดียว จึง 
มีความจำาเป็นอยา่งยิง่ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งพัฒนาองค์กรใหมี้คุณธรรม  
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
และเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะเป็นรากฐานสำาคัญที่จะทำาให้ 
บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน ในปี 2559 บริษัทฯ  
ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ Down Jones Sustainability Index  
(DJSI) ในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัลดีเด่น SET Sustainability Awards  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลชมเชยองค์กร 
โปรง่ใส ประจำาปี 2559 (NACC Integrity Awards) จากสำานกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
ป.ป.ช. นับเป็น 3 รางวัลแห่งคุณธรรม และเป็นดัชนีบ่งชี้ถึง 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่นำาความภาคภูมิใจ 
มาสู่ทุกคนในองค์กร

ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน สื่อมวลชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดัน เชื่อม่ัน และ 
ให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ
พนักงานไออาร์พีซี ที่ร่วมมือกันดำาเนินงานจนสำาเร็จลุล่วง
ไปได้ตามเป้าหมาย ผมและคณะผู้บริหารขอให้คำาม่ันว่าจะ 
นำาพาพนักงานไออาร์พีซี สานต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามวสิยัทศันแ์ละพันธกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพ่ือใหอ้งค์กรเตบิโต 
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

UHV โครงการใหญ่ที่สุดในกลุ่มยุทธศาสตร์ฟีนิกซ์ แล้วเสร็จในปี 2559  
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยกำาลังการผลิตโพรพิลีนเพิ่มขึ้น 320,000 ตันต่อปี 
และโครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนจะแล้วเสร็จกลางปี 2560 
ทำาให้มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตันต่อปี รวมเป็น 775,000 ตันต่อปี
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บจ. น�ำมัน ไออาร�พีซี
(จำหน�ายผลิตภัณฑ�น�ำมัน)

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99%

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

99.99%

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

49.99%

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

59.98%

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

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

99.99%

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

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

บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

50% PCC Rokita SA

3% อื่นๆ

37% บจ. นิปปอน เอ 
แอนด� แอล

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

51% บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
     ซ�นเนอร�ยี่

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

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

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

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

แผนภูมิกระบวนการผลิต

แนฟทา

LS ATB

HS ATB

ลองเรสซ�ดิว

ร�ฟอร�เมท โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร� 260 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซ�น 114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

โพรพิลีน 280 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

ไพโรไลซ�ส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

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

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

ตลับซีดี ตลับเทป
เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความร�อน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน�ำผลไม�

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

โฟมทําพื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

น�ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพื่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

มิกซ�ไซลีน

บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล

โรงไฟฟ�า

น�ำมันดิบ

โรงงาน
DCC

EBSM
260 KTA

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

อะคร�โล
ไนไตรล�
27 KTA

โพรพิลีน
ออกไซด�

โรงงาน
น�ำมันหล�อลื่น

พื้นฐาน

PPPP
475 KTA

HDPEHDPE
140 KTA

โพลิออลโพลิออล
25 KTA

ABS/SANABS/SAN
179 KTA

PSPS
125 KTA

EPSEPS
30 KTA

โทลูอีน

Acetylene BlackAcetylene
Black
4 KTA

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

220 MW
108 MW

โรงกลั�นน�ำมัน
215 KBD

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

หมายเหตุ : บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นบร�ษัท ไออาร�พีซี โพลีออล จำกัด ร�อยละ 25 ให�แก� PCC ROKITA SPOLKA AKCYJNA 
  ประเทศโปแลนด� เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
 :  แสดงเฉพาะบร�ษัทที่ดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) เปน็ผูด้ำาเนนิธรุกจิปโิตรเคมคีรบวงจรแหง่แรก 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่นน้ำามันและโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ภายใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ซึ่งพร้อมด้วย
สาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ
ทั้งท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า มีการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ 
ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรและเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

06

ธุรกิจปิโตรเลียม
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจกล่ันน้ำามัน มีกำาลังการ
ผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ 
ในอันดับ 3 ของกำาลังการกลั่นน้ำามันใน 
ประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ำามันเบนซิน 
ดีเซล และน้ำามันเตา นอกจากนี้ ยังม ี
โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน กำาลัง
การผลิต 320,000 ตันต่อปี โรงงานผลิต
ยางมะตอยกำาลังการผลิต 600,000 ตัน
ต่อปี และผลิตวัตถุดิบในการผลิตยาง 
ล้อรถและยางสังเคราะห์ ภายใต้แบรนด์ 
TERRAMAXX

ธุรกิจปิโตรเคมี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ 
มีกำาลังการผลิต 1,221,000 และ 367,000 
ตันต่อปี ตามลำาดับ ประกอบด้วย เม็ด
พลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) 
กำาลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และ
เม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, 
EPS, PS) กำาลังการผลิต 334,000 ตัน
ต่อปี เพ่ือจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูปชนิดต่างๆ 
ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX 



07รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

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

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99%

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

99.99%

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

49.99%

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

59.98%

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

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

99.99%

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

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

บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

50% PCC Rokita SA

3% อื่นๆ

37% บจ. นิปปอน เอ 
แอนด� แอล

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

51% บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
     ซ�นเนอร�ยี่

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

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

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

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

แผนภูมิกระบวนการผลิต

แนฟทา

LS ATB

HS ATB

ลองเรสซ�ดิว

ร�ฟอร�เมท โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร� 260 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซ�น 114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

โพรพิลีน 280 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

ไพโรไลซ�ส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

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

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

ตลับซีดี ตลับเทป
เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความร�อน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน�ำผลไม�

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

โฟมทําพื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

สารละลายและวัตถุดิบ
โรงงานป�โตรเคมี

น�ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพื่อจําหน�าย

เช้ือเพลิง

น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

มิกซ�ไซลีน

บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล

โรงไฟฟ�า

น�ำมันดิบ

โรงงาน
DCC

EBSM
260 KTA

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

อะคร�โล
ไนไตรล�
27 KTA

โพรพิลีน
ออกไซด�

โรงงาน
น�ำมันหล�อลื่น

พื้นฐาน

PPPP
475 KTA

HDPEHDPE
140 KTA

โพลิออลโพลิออล
25 KTA

ABS/SANABS/SAN
179 KTA

PSPS
125 KTA

EPSEPS
30 KTA

โทลูอีน

Acetylene BlackAcetylene
Black
4 KTA

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

220 MW
108 MW

โรงกลั�นน�ำมัน
215 KBD

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

หมายเหตุ : บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นบร�ษัท ไออาร�พีซี โพลีออล จำกัด ร�อยละ 25 ให�แก� PCC ROKITA SPOLKA AKCYJNA 
  ประเทศโปแลนด� เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
 :  แสดงเฉพาะบร�ษัทที่ดำเนินงาน

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสาธารณปูโภคและระบบสาธารณปูการ
ต่างๆ โดยผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำา น้ำาอุตสาหกรรม ระบบลม และให้บริการระบบ
บำาบดัน้ำาเสยีใหก้บัลกูค้าอุตสาหกรรม ใหบ้รกิารทางธรุกจิเพ่ือสนบัสนุนการประกอบธรุกจิ
อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้าท้ัง 
ภายในและตา่งประเทศ รวมถงึใหบ้รกิารถงัเกบ็ผลิตภัณฑท์ีมี่ความพรอ้มทัง้ด้านโครงสรา้ง 
พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
• ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า รองรับเรือขนาด 
800-150,000 ตนั ใหบ้รกิารขนถา่ยสนิค้าทัว่ไป มีปรมิาณสนิค้าผา่นทา่กวา่ 2 ลา้นตนัตอ่ปี
• ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า รองรับ
เรือขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสนิคา้ปโิตรเคมแีละปโิตรเลยีมเหลวและ
ก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี รองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำาต่อปี
• บรกิารถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์บรษิทัฯ มีถังเกบ็ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมีเหลวกวา่ 
300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ 2.9 ล้านตัน สำาหรับรองรับผลิตภัณฑ์
น้ำามันของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอก โดยมีคลังน้ำามัน 4 แห่ง ได้แก่ คลัง
น้ำามันระยอง คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา และคลังน้ำามันชุมพร
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน บริหาร
จัดการที่ดินในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ 12,000 ไร่ ให้เป็นโครงการเชิง
นเิวศ เพียบพรอ้มด้วยระบบสาธารณปูโภคทีส่ามารถรองรบัอุตสาหกรรมได้อยา่งสมบรูณ ์
นอกจากน้ียังใหบ้ริการ IRPC Solution Provider สนับสนุนกิจการในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างเต็มรูปแบบ

07รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน จุดเด�น

การดำเนินงาน

3,000

6,000

9,000

12,000

- 6,000

- 3,000

0

67%ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

31%ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

2%อื่นๆ

รายได�จากการขายสุทธ�

58%ในประเทศ

42%ต�างประเทศ

การจัดจำหน�าย

57%น�ำมันดีเซล

12%น�ำมันเบนซิน

6%น�ำมันเตา

13%น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
และยางมะตอย

12%อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

14%อะโรเมติกส�

57%โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

27%สไตร�นิคส�

2%โพลิออล

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558 2559

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

รายได�จากการขายสุทธ�

199,595

272,968

168,349

(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558 2559

กำไรสุทธ�

9,402

(5,235)

9,721

(หน�วย : ล�านบาท)สินทรัพย�รวม (หน�วย : ล�านบาท)

0

หนี้สินรวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2557 2558 2559

163,174162,798 172,378

25,000

50,000

75,000

100,000

2557 2558 2559

87,296
94,894 91,373

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

*ดูรายละเอียด “ข้อมูลส าคัญทางการเงิน” ได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 06 
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf
และ รายงานทางการเงิน ประจำาปี 2559 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Financial-Report-2016-th.pdf

08



INDIVIDUAL OWNERSHIP 

SYNERGY 

PERFORMANCE EXCELLENCE 

INNOVATION 

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY 

INTEGRITY & ETHICS 

TRUST & RESPECT 

เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

สร�างพลังร�วมอันยิ�งใหญ�

ร�วมมุ�งสู�ความเป�นเลิศ

ร�วมสร�างนวัตกรรม

ร�วมรับผิดชอบต�อสังคม

ร�วมสร�างพลังความดี

ร�วมสร�างความเชื่อมั�น

2010 

2014 

2017 

ROIC 
14% 

2020 

บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น “บร�ษัทป�โตรเคมีีช้ันนำของเอเช�ย ภายในป� 2563” 
หร�อ “Leading Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020” โดยสร�างผลกำไร
ท่ีเพ่ิมสูงข�น้จากการดำเนินธุรกิจและโครงการใหม� ๆ ส�งผลให�ผลตอบแทนจากการลงทุน
เป�นร�อยละ 14 เข�าสู�ระดับ Top Quartile Performance ของกลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
ภายในป� 2563 สามารถแข�งขันและรักษาระดับทางธุรกิจได�อย�างยั่งยืน ควบคู�กับการ
ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม จากว�สัยทัศน�และเป�าหมายดังกล�าว บร�ษัทฯ ได�
ดำเนินโครงการเช�งกลยุทธ�ตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน รวมไปถึงการวางแผนโครงการ
สำคัญในอนาคต เพ่ือให�ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถบรรลุว�สัยทัศน�ท่ีกำหนดไว�

โครงการเชิงกลยุทธ�ที่ดำเนินการ
ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษา
ชั�นนำของโลก เพื่อสร�างกำไร 
และพัฒนาการดำเนินงาน

บร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำของเอเชีย ภายในป� 2563

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ ได�แก� 
• CHP I: ผลิตกระแสไฟฟ�า 220 ล�านหน�วยต�อชั่วโมง 
 และไอน้ำ 420 ตันต�อชั่วโมง
• PRP: กำลังการผลิตโพรพิลีน 100,000 ตันต�อป�
• EURO IV: ผลิตน้ำมันเบนซ�น 15 KBD 
 น้ำมันดีเซล 10 KBD และ Jet 15 KBD 
• TDAE: กำลังการผลิต TDAE  28,000  ตันต�อป� 
 และ 150BS เป�น 25,000 ตันต�อป� 
• EBSM: กำลังการผลิต EBSM 60,000 ตันต�อป� 
 และ ABS/SAN 60,000 ตันต�อป�
• Lube Blending: กำลังการผสม
 น้ำมันหล�อลื่น 60 ล�านลิตรต�อป�

โครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพองค�กร
ในทุกมิติ ยกระดับการใช�ประโยชน�สินทรัพย�
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด รวมทั�งขยายกำลัง
การผลิตในสายผลิตภัณฑ�ที่มีศักยภาพ 

โครงการปรับปรุงการดำเนินงาน
ให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด มุ�งสู�ความ
เป�นเลิศใน 4 ด�านหลัก

• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด 
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการจัดซ�้อจัดจ�าง
• การปฏิบัติการที่เป�นเลิศ
   ด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

โครงการ DELTA
สามารถสร�างผลประโยชน�รวมกว�า
134 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

UHV 
Project

สามารถเพิ่มกำลังการกลั่น
ได�เต็มประสิทธ�ภาพ 
และเพิ่มปร�มาณการผลิต
โพรพิลีนเป�น 320,000 ตันต�อป� 
คาดว�าจะช�วยเพิ่มกำไรของบร�ษัทฯ 
ได�กว�า 2,000 ล�านบาท 
โดยในป� 2559 โครงการ UHV 
ได�สร�างกำไรขั้นต�นจากการผลิต
ประมาณ 800 ล�านบาท 

IRPCP & PCCR

โครงการร�วมทุนระหว�างบร�ษัท 
ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด (IRPCP) 
และบร�ษัท PCC Rokita SA (PCCR) 
เพื่อขยายความร�วมมือด�านการผลิต
และการจำหน�ายผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทน
ที่มีมูลค�าเพิ่มสูง

โครงการ 
EVEREST

ยุทธศาสตร�สำคัญในการยกระดับ
ศักยภาพองค�กร เพื่อนำพาบร�ษัทฯ 
บรรลุเป�าหมายอัตราผลตอบแทน
การลงทุน (ROIC) มากกว�า 
ร�อยละ 14 สู�ระดับ Top Quartile 
ภายในป� 2563 ในป� 2559 
โครงการ EVEREST 
สามารถสร�างประโยชน�
รวมกว�า 2,311 ล�านบาท  

Performance 
Highlight 2016 

สมาช�กดัชนีความยั่งยืน 
DJSI Emerging Markets 
Universe

LONG
อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ระดับชั้นนำ (1st Quartile) 
ในธุรกิจป�โตรเลียมและป�โตรเคมี
ของเอเซ�ย

STRONG
รายได�เพิ่มข�้นร�อยละ 5
EBITDA เพิ่มร�อยละ 10

BIG

โครงการ Fully Integrated PP
เพื่อเพิ�มศักยภาพการผลิต
ป�โตรเคมี

• PPE: เพิ่มกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีนอีก 
 160,000 ตันต�อป�
• PPC: ขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีนคอมพาวด� 
 140,000 ตันต�อป� 

2016 

PPE/PPC Project

PPE Project : โครงการปรับปรุง
สายการผลิตโพลิโพรพิลีน 
(Polypropylene Expansion: 
PPE) เพื่อขยายกำลังการผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
เพิ่มข�้นเป�น 635,000 ตันต�อป� 
จะแล�วเสร็จและสามารถรับรู�
รายได�ภายในไตรมาส 3 
ของป� 2560

PPC Project : โครงการขยายกำลัง
การผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
คอมพาวด�และโพลิโพรพิลีน
เกรดพิเศษ (Polypropylene 
Compound and Specialties: PPC) 
เพ่ิมข�น้ 140,000 ตันต�อป�
คาดว�าจะแล�วเสร็จและสามารถ
รับรู�รายได�ภายในไตรมาส 3 
ของป� 2560 

• สร�างศักยภาพ   
• พัฒนากระบวนการทำงาน 
• สร�างวัฒนธรรมองค�กร

โครงการ EVEREST สามารถสร�างกำไร
2,311 ล�านบาท ในป� 2559 
และมีเป�าหมายสร�างกำไรเพิ�มถึง 1 หมื่นล�านบาทต�อป�

โครงการ UHV แล�วเสร็จ
และเดินเคร�่องพาณิชย�ไตรมาส 3
ของป� 2559 สามารถเพิ�มกำลังการผลิต
โพรพิลีนเป�น 320,000 ตันต�อป�  

09รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน จุดเด�น

การดำเนินงาน

3,000

6,000

9,000

12,000

- 6,000

- 3,000

0

67%ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

31%ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

2%อื่นๆ

รายได�จากการขายสุทธ�

58%ในประเทศ

42%ต�างประเทศ

การจัดจำหน�าย

57%น�ำมันดีเซล

12%น�ำมันเบนซิน

6%น�ำมันเตา

13%น�ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
และยางมะตอย

12%อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

14%อะโรเมติกส�

57%โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

27%สไตร�นิคส�

2%โพลิออล

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558 2559

0
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250,000

300,000

รายได�จากการขายสุทธ�

199,595

272,968

168,349

(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2557 2558 2559

กำไรสุทธ�

9,402

(5,235)

9,721

(หน�วย : ล�านบาท)สินทรัพย�รวม (หน�วย : ล�านบาท)

0

หนี้สินรวม

0
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163,174162,798 172,378
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87,296
94,894 91,373

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



10

ผลการดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตโดยกำาหนดกำาไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ภาษี 
และดอกเบ้ีย (EBITDA) ให้เติบโตในอัตราเฉล่ียร้อยละ 10 ซ่ึงผลการดำาเนินงาน 
ในปี 2559 พบว่าบริษัทฯ มี EBITDA 17,430 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
ร้อยละ 2.3 และมีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี 9,721 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 อันเป็นผล 
จากการดำาเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ท้ัง 3 กลุ่มธุรกิจ ดังน้ี

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาฐานลูกค้าในประเทศ และขยาย
การส่งออกไปยังประเทศกลุ่มอินโดจีนท่ียังมีความต้องการสูง 
ปี 2559 ธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขาย 113,152 ล้านบาท 
เป็นรายได้ภายในประเทศร้อยละ 57 และจากการส่งออกร้อยละ 
43 มีกำาไรข้ันต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 11,616 ล้านบาท 
ลดลงกว่าปีก่อน (14,246 ล้านบาท) ร้อยละ 18.5 เน่ืองจากราคา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำามันดีเซลและยางมะตอยท่ีปรับลดลง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยกำาหนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ 
ท่ีร้อยละ 60 ภายในปี 2563
ปี 2559 ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขาย 52,115 ล้านบาท  
เป็นสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 56 และจากการส่งออก
ร้อยละ 44 มีกำาไรข้ันต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 16,869 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,449 ล้านบาท และมีการขาย
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 43 จากร้อยละ 40

บริษัทฯ ให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ท่ีมีคุณภาพอย่างครบวงจร รวมถึงการ
บริการทางธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ  
ในปี 2559 มีรายได้ท้ังส้ิน 3,082 ล้านบาท

บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่า
เทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์อย่างต่อ
เน่ือง ยกระดับการบริการให้มีความเป็น
มาตรฐานสากล ปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยปี 2559 มีรายได้ท้ัง
ส้ิน 766 ล้านบาท

บริษัทฯ พัฒนาที่ดินให้เป็นโครงการ
เชิงนิเวศ ท้ังนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม รวมท้ังจัดสรร
สาธารณูปโภคให้กับลูกค้าในเขตประกอบ 
การฯ โดยปี 2559 มีรายได้จากการให้เช่า
ท่ีดินและค่าส่วนกลาง 36 ล้านบาท 

มีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน
และค่าส่วนกลาง

มีรายได้จากการขาย

52,115 ล้านบาท

จิกรุธงอขรากิรบพาภณุคบัดะรกยะลแรกาลคุบพาภยกัศม�ิพเ

ซีีพ�ราออไ 9552 �ปนใะลแ ีดนัอ�ธนัพมัสมาวคงา�รสอ�พืเ งอ�นืเอ�ตงา�ยอ

 า�คกูลงอขรก�คงอนใ�ชใ�ตกุยะรปปไ�ูรมาวคาำนอ�ืพเ

ในป� 2559 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค�าทุกธุรกิจบรรลุ

(1) จิกรุธนใา�คกูลงอขจใอพงึพมาวคจวราำสรากลผนางยารรากมวร ีซีพ�ราออไ 559

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�รับข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าจำานวน 78

ขยายขอบเขตการตรวจสอบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก

อ�ืพเา�คนิสงยีรเดัจรากงุรปบัรปง�ัทกีอ มสะามหเ�ีทา�คนิสง�สนข

 า�คกูลลูมอ�ขงอขลหไว�ัรรากะลแ

นางนินเาํดรากลผดัว�ีชวัต
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54 9552 นืยง�ัยมาวคนางยาร

ธุรกิจป�โตรเลียม

ธุรกิจป�โตรเคมี

ธุรกิจท�าเร�อและ
ทรัพย�สิน
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ในป� 2559 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค�าทุกธุรกิจบรรลุ
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ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2559 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลกูค้า พบวา่ทกุกลุม่ธรุกจิบรรลตุามเป้าหมายทีก่ำาหนด ภายใตแ้ผนงานการสรา้งและ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่เน้นการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

* ดูรายละเอียดได้จากรายงานความยั่งยืน ปะจำาปี 2559 หน้า 53-54 
 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/SD-Report-2016-th.pdf

มีรายได้จากการขาย



11รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการ EVEREST 

BASECAMP

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

นอกจากนี้ โครงการฯ จะสร้างผลกำาไรส่วนเพิ่มอย่างเต็มศักยภาพ 10,500 ล้านบาท ในปี 2561 รวมทั้งมีเป้าหมายพัฒนาสุขภาพ

องค์กรเพิ่มขึ้นที่ระดับ > 74 คะแนน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROIC) 

มากกว่าร้อยละ 14 สู่ระดับ Top Quartile ภายในปี 2563

ในปัจจุบนั โครงการฯ มีแผนงานรวมกวา่ 800 โครงการ โดยในปี 2559 สามารถสรา้งกำาไรสว่นเพ่ิมใหก้บับรษิทัฯ 2,311 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 68 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะสามารถมีกำาไรส่วนเพิ่มกลับเข้ามาเต็มปี 

 
ผลการดำาเนินงาน

ปี 2559
(ล้านบาท)

เป้าหมายปี 2559

(ล้านบาท)

ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 

 การผลิต (Operations area)

 เพ่ิมประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์น้ำามันดิบและเพ่ิมผลตอบแทนโดยการปรับหน่วยผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำารุงรักษา ลดการสูญเสียจากการดำาเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
 ของการหยุดดำาเนินงานของหน่วยกลั่นปิโตรเลียม ทำาการตรวจสอบและบำารุงรักษาอุปกรณ์

1,091 2,083

 การตลาดและการขาย (Commercial area)

 เพิ่มการสร้างมูลค่าการค้าจากการกลั่นปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
778 549

 การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement area)

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์
277 399

 การบริหารจัดการด้านภาพรวมองค์กร (Corporate area)

 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
165 385

รวม 2,311 3,416
ด้านสุขภาพองค์กร (Organization Health)

 การพัฒนาสุขภาพองค์กร (Organization Health Index)

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมาย 1st Quartile (OHI Score) > 74 คะแนน
70 ≥74

สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ EVEREST

EVEREST คือยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับ

ศักยภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ 

บรรลุวิสัยทัศน์ “บริษัทปิโตรเคมีช้ันนำาของเอเชีย 

ภายในปี 2563” ด้วยการนำาระบบงานท่ีเป็นเลิศ 

(Best Practice) จากท่ีปรึกษาช้ันนำาระดับโลกมาใช้

กำาหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยต้ังเป้าหมาย

กำาไรส่วนเพ่ิม (EBIT) ท่ี 6,765 ล้านบาท ในปี 2560
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UHV Project
โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for  
Hygiene and Value Added Products: UHV) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักท่ีมีมูลค่าต่ำาให้เป็น 
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซ่ึงจะได้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โพรพิลีน และแนฟทาหนัก  
ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ เอทิลีน บิวเทน โพรเพน ส่วนประกอบน้ำามันดีเซล 
(LCO) แนฟทาเบา ไฮโดรเจน กำามะถัน ก๊าซเช้ือเพลิง และน้ำามันข้น เร่ิมผลิต 
เชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2559 
ในปี 2559 โครงการฯ ได้สร้างกำาไรข้ันต้นจากการผลิต 800 ล้านบาท และ
หากเดินเคร่ืองเต็มกำาลังจะเพ่ิมปริมาณการผลิตโพรพิลีน 320,000 ตันต่อปี 
และสร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

PPE Project

โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท IRPCP และ PCCR
เพ่ือขยายความรว่มมือด้านการผลิตและการจำาหนา่ยผลิตภัณฑ์โพลิยูริเทน 
ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามเพ่ือขายหุ้นในบริษัท ไออาร์พีซี  
โพลีออล จำากัด (IRPCP) ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับบริษัท 
PCC Rokita SA (PCCR) ประเทศโปแลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 25 

โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน 
เพ่ือปรับปรุงและขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 300,000 ตันต่อปี สร้างความแข็งแกร่งใน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนรวม 775,000 ตันต่อปี รองรับการเติบโตของตลาด 
ในประเทศและกลุ่ม AEC  คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2560 
ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังน้ี

PPC Project

*ดูรายละเอียด “โครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ” ได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 138-143 
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf

โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพร- 
พิลีนคอมพาวด์และโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ ด้วย
กำาลงัการผลิต 140,000 ตนัตอ่ปี โดยใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตขั้นตอนเดียว (In-line Compound) ช่วย
ลดขั้นตอน เพิ่มข้อได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ำาลง

โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน เพ่ือ
ขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนเพ่ิมข้ึน 160,000 
ตันต่อปี ส่งผลให้มีกำาลังการผลิตรวมเป็น 635,000 
ตันต่อปี
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้านการผลิต
ในปี 2559 บริษัทฯ นำาน้ำามันดิบเข้าสู่กระบวนการกล่ันท้ังส้ิน 67 
ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกล่ันเฉล่ีย 183,000 บาร์เรลต่อวัน 
สูงข้ึนกว่าปีก่อน 0.5 ล้านบาร์เรลต่อปี  
สรุปการดำาเนินงานการผลิตที่สำาคัญ ดังนี้

ด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

กลยุทธ์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา 
• เพ่ิมมูลค่าโดยการขยายสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
• พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่ธุรกิจใหม่ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
• สรา้งกระบวนการ/เครือ่งมือ และยกระดับทรพัยากรบคุคลด้านการวจัิยและพัฒนานวตักรรม
ปี 2559 บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 47 ผลิตภัณฑ์ นำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่วาง 
จำาหน่ายได้ 28 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างกำาไรขั้นต้นราว  
800 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์เด่นในปี 2559
• Styrene Vulcanized Natural Rubber (S-VNR) 
 นำาไปใช้ผลิตเป็นพลาสติกวิศวกรรม บริษัทฯ มีการผลิตเชิงพาณิชย์รวม 14.7 ตัน
• High Density Polyethylene (HDPE) POLIMAXX P901OR 
 พัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตท่อความดันสำาหรับแก๊สโดยเฉพาะ
• Green Thermoplastic Vulcanizes (GTPVs) 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Green ABS Wood Composite NRG350VC2 
 ยืดหยุ่นมากกว่าเม็ดพลาสติกธรรมดาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Natural Rubber Grafted Polystyrene 
 นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติร้อยละ 35

ดำาเนนิโครงการทัง้หมด 138 โครงการ 
เพ่ือควบคุุมกระบวนการผลิตให้แม่นยำา 
และเที่ยงตรง และลดการใช้พลังงาน 
สามารถสร้างผลกำาไรในระยะยาว 
1,300 ล้านบาทต่อปี 

ดำาเนินโครงการ Zero Unplanned 
Shutdown Program และ Turnaround  
and Shutdown Management ส่ง
ผลให้มีค่า Plant Reliability ร้อยละ 
99.62 สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปี 
2558 ที่ร้อยละ 98.85 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติแทน 
น้ำามันเตา ทำาให้ควบคุมสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและลดการปล่อย
มลภาวะสู่บรรยากาศ ค่าดัชนีการใช้
พลังงานลดลงร้อยละ 93.89 คิดเป็น
พลังงานที่ลดลง 1.7 ล้านกิกะจูล 

บริษัทฯ มีีระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการ
ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน TIS/OHSAS18001  
ส่งผลให้คงสถิติด้านความปลอดภัย 
ได้ในระดับที่ดีเยี่ยม โดยมีอัตราการ
เกดิอุบตัเิหตถุงึขัน้รกัษาทางการแพทย์
ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำางาน ที่ 0.58

ด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องจักร/อุปกรณ์

ด้านการเพิ่มเสถียรภาพ
ทางการผลิต

การบริหารจัดการ
พลังงาน

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

28 ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ

สร้างกำาไรขั้นต้น 

800 ล้านบาท

*ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2559 
 หน้า 147-148 ที่ http://www.irpc.co.th/th/
 pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf 
 และ รายงานความยั่งยืน ปะจำาปี 2559 หน้า 55-58 
 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/SD-Report-2016-th.pdf

172,000
บาร�เรลต�อวัน

183,000
  บาร�เรลต�อวัน

20
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20
15ระดับการกลั�นเฉลี่ย
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ปลูกฝัง 
ให้พนักงานมีจิตสำานึกในเร่ืองการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส 
และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความเจริญของสังคมให้ดีข้ึน โดยได้ดำาเนินโครงการเพ่ือสังคมท่ีสำาคัญในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• โครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล
• โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำา 
• โครงการทางเช่ือมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ
• โครงการการพัฒนาส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์
• โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
• โครงการหอกระจายข่าวชุมชน 
• โครงการ Public Right to know 
ด้านสุขอนามัย
• โครงการขาเทียม 
• โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
• โครงการคลินิกปันน้ำาใจ 
• หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี (Mobile Clinic) 
• โครงการฟุตบอลยุวชน ไออาร์พีซี
• โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการกับมูลนิธิ 
ด้านการศึกษา
• โครงการ KVIS & VISTEC
• โครงการ IRPC Cubic Academy 
• โครงการ ๑ ช่วย ๙ 
• โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี
• โครงการทุนการศึกษาเพ่ือชุมชน 
• โครงการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
 อาชีวศึกษา

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
• โครงการศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัดขรัวตาเพชร
• โครงการสืบสานตำานาญมอญพระประแดง
ด้านพัฒนาสังคมไทย
• โครงการส่งมอบกรวยยางจราจรท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติก 
 ท่ีมีส่วนผสมของยางธรรมชาติ
• โครงการแบ่งปันเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่
• โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชน
• โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน
• โครงการน้ำาด่ืมเพ่ือชุมชน

ไออาร์พีซี ลำาไทรโยงโมเดล
ช่วยให้ชุมชนบ้านหนองยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ประโยชน์จากน้ำาในอ่างเก็บน้ำา
สำารองเพิ่มขึ้นจาก 3 ชุมชน เป็น 10 ชุมชน ส่งผลให้ 440 ครัวเรือน 
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำาหน่ายผลผลิตเฉล่ียครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อปี  
จากความสำาเร็จดังกล่าว บริษัทฯ ใช้เป็นโมเดลในการจัดทำาแผนพัฒนาพื้นท่ี 
แห้งแล้งอื่นต่อไป

ไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship  
Awards (AREA) 2016 ประเภท Social Empowerment จากสถาบัน Enterprise Asia

*ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 186-187 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report- 
 Annual-Report-2016-th.pdf 
 และ รายงานความยั่งยืน ปะจำาปี 2559 หน้า 61-62 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/SD-Report-2016-th.pdf
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ด้วยความมุ่งม่ันในการผลิตที่เน้นเรื่องความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำาหนดให้แต่ละ
โรงงานมีระบบบริหารจัดการเชิงนิเวศที่ดี ส่งผลให้ปี 2559 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
หรือ Eco Factory ตามมาตรฐานการรับรองโรงงานที่มี
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ตามกรอบการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำานวนทั้งสิ้น 11 โรงงาน 
และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เทียบเท่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (GI4) 

ด้านส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ได้นำาระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหลักการดำาเนินงาน
ท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผล
การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญ ดังน้ี

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
เป็นผลจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทดแทนน้ำามันเตาในกระบวนการผลิต

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
สามารถลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
860 ตันต่อปี 

การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
ตรวจวัดการร่ัวซึมในพ้ืนท่ีโรงงานแบบเชิงรุก รวมท้ังการติดต้ังระบบเก็บตัวอย่าง 
เป็นระบบปิด ส่งผลให้ลดการระบาย VOCs ได้กว่า 60 ตันต่อปี 

ปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการฯ
ปลูกตน้ไม้เพ่ิม 84 ไร ่พ้ืนทีร่วม 732 ไร ่ดูดซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ 
910 ตนั คิดเป็นปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ทีดู่ดซับได้ทัง้หมด 3,700 ตนั 
ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 32

บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้กว่า 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา
และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง

นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับสากล เพ่ือให้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering 
Committee) ทำาหน้าที่กำากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

บรษิทัฯ ได้นำาแนวทางการบรหิารความเสีย่ง ISO 31000:2009 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการบรหิารความเสีย่งระดับ
สากล และระบบการปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิมาปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง ปลูกฝงัวฒันธรรมในการบรหิารความเสีย่งแก่
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดับ ใหส้ามารถนำากรอบและมาตรฐานทีก่ำาหนดไวไ้ปปฏบิตัไิด้อยา่งมีประสทิธภิาพ

ด้านธุรกิจ
ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์
บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดต้นทุนด้วย
การใช้น้ำามันดิบจากแหล่งในประเทศ การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง การปรับปรุงเครื่องมือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการจัดซ้ือและการขายผลิตภัณฑ์ และมี 
นโยบายในการทำาสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ภายใต้การ
กำากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่
อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee) และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯ จดัสดัสว่นเงินกูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริหารจัดการสัดส่วน
และเง่ือนไขการจัดซ้ือน้ำามันดิบ เชน่ การชำาระเงินค่าน้ำามันดิบ 

จากการใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาทซึ่งจะช่วยลด
ความผันผวน หรือการขายสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ล่วงหน้า
เพื่อรองรับการชำาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริษัทฯ ดำาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างทั่วถึง การวางแผน
และบริหารจัดการการซ่อมบำารุง รวมถึงการดำาเนินงานตาม
ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยอย่างจริงจัง และดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ ยังได้บรรจุโครงการลงทุนสำาคัญเข้าเป็นความ
เสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องติดตามการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดทันท่วงที และให้ม่ันใจว่าการ
ดำาเนินโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ

ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำา
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

และ โปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Enterprise Risk Management Program) 

ช่วยให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

 โดยมีเป้าหมายการใช้งานให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กรภายในปี 2562
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้านชุมชนและสังคม
บรษิทัฯ มีแนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านชมุชนและสงัคม 
ภายใต้หลักความเชื่อมั่นและไว้ใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สรา้งความเขา้ใจและความสมัพันธอั์นดีตอ่ชมุชน รว่มสง่เสรมิ 
และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และพัฒนา
คุณภาพชวีติของคนในชมุชนใหดี้ขึน้ โดยมีโครงการเปิดบา้น
สานสมัพันธ ์(Open House) เป็นสือ่กลางใหต้วัแทนชมุชนได้
เยี่ยมชมการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและคลายความวติกกงัวล ตลอดจนการรว่มซ้อม
แผนฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

ด้านส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ดำาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบจัดการ 
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 และ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารจัดการเพ่ือลดสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) พร้อมเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดย
ดำาเนินการแบบเชิงรุก

ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กรด้วยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
โดยการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ มีแนวทางการรักษาบุคลากร
ทีมี่ศกัยภาพใหอ้ยูก่บัองค์กรในระยะยาว รวมถงึการปรบัปรงุ
โครงสร้างขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้

ความเส่ียงจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 
บริษัทฯ ได้นำามาตรฐานและระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM) มาใช ้
โดยทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  
Plan: BCP) อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงดำาเนินการซ้อมแผน
โดยนำามาตรฐานสากล ISO 22301:2012 มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

ความเส่ียงใหม่ ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ความเสี่ยงจากการกำาหนดเขตการค้าเสรีและกฎระเบียบ
ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทฯ ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ 
ของการเกิดเขตการค้าเสรี และกฎระเบียบใหม่ที่จะเกิด
ขึ้นอย่างใกล้ชิด เช่น Trans-Pacific Partnership (TPP)  
ซ่ึงบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและตลาดการค้า 
ที่ มีอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาผลกระทบของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดที่ผลิตและจำาหน่าย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหส้อดคลอ้งตามกฎระเบยีบทีเ่ปล่ียนแปลงไป และสนบัสนนุ
การวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
บริษัทฯ ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการวางแผนจัดสรรก๊าซ 
ธรรมชาติในกรณีเกิดการขาดแคลน รวมถึงจัดทำาแผนการ
นำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ โดยมีหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทำาการศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากต้นทุน 
ที่อาจเพิ่มขึ้นต่อไป
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ภาวะตลาด
และแนวโน้มอุตสาหกรรม

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สถานการณ์ปี 2559
• ปี 2559 น้ำามันดิบโลกมีราคาเฉลีย่ที ่41.3 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ปรบัลดลง 
 จากปี 2558 ที่ระดับ 50.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากปัญหาอุปทาน 
 ลน้ตลาดซึง่มีสว่นเกนิประมาณ 2 ล้านบารเ์รลตอ่วนั จากการทีผู่ผ้ลติทัง้ในและ 
 นอกกลุ่มโอเปกยังคงการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
•  ผลการเจรจาความร่วมมือโดยผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกจะปรับลดกำาลังผลิตลง  
 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกจะปรับลด 558,000 บาร์เรล 
 ต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ส่งผลให้อุปทาน 
 น้ำามันดิบโลกปรับลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล
•  ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ส่งผลให้มีการนำาเข้าพลังงาน 
 กวา่ 7 แสนล้านบาท โดยเป็นการนำาเขา้น้ำามันดิบมากทีส่ดุ สว่นน้ำามันสำาเรจ็รปู 
 ในประเทศมีปรมิาณการผลติ 61,696 ล้านลิตร ลดลงรอ้ยละ 3 ขณะทีก่ารนำาเขา้ 
 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 (นำาเขา้รวม 3,452 ลา้นลิตร) เป็นการนำาเขา้โปรเพนและเบนซิน 
 พื้นฐาน รวม 1,500 ล้านลิตร เนื่องจากโรงกลั่นปิดซ่อมบำารุงประจำาปีมากกว่า 
 ปีก่อน จึงต้องนำาเข้าน้ำามันสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น

แนวโน้มปี 2560
•  ราคาน้ำามันดิบโลกในปี 2560 คาดว่าจะเคลื่อนไหวใน 
 กรอบ 50-55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากการขยาย 
 ตวัของเศรษฐกจิโลกและอุปทานน้ำามันดิบโลกทีค่าดวา่ 
 จะปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอุปสงค์ 

•  ตลาดยงัคงเผชญิกบัความเสีย่งจากการปรบัเพ่ิมการผลิต 
 ของไนจีเรียและลิเบีย รวมทั้งปริมาณน้ำามันดิบคงคลัง 
 สหรฐัฯ ทีย่งัอยูใ่นระดับสงูและมีแนวโนม้จะปรบัเพ่ิมการ 
 ผลิต ความไม่แน่นอนจากการที่สหราชอาณาจักร 
 ลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป และธนาคาร 
 กลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยังคงกดดันราคา 
 น้ำามันดิบอย่างต่อเนื่อง
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ของโอเปก เพื่อคงกำลัง

การผลิตล�มเหลว

โอเปกตกลง
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0.558 ล�านบาร�เรลต�อวัน

Dtd Brent Dubai

ราคาน�ำมันดิบ Dubai ($/bbl)

ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก

ที่มา: Platts & Reuters
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สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

สถานการณ์ปี 2559
•  ราคาโพลโิพรพิลีนปรบัลดลดงจากปีกอ่นรอ้ยละ 11 อยูท่ี ่ 
 1,047 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคาโพลเิอทลีินชนดิความ 
 หนาแน่นสูง (HDPE) ปรับลดลงร้อยละ 9 อยู่ที่ 1,132  
 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพลิสไตรีนปรับลดลงร้อยละ  
 5 อยู่ที่ 1,182 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาเอบีเอส 
 ปรับลดลงร้อยละ 11 อยู่ที่ 1,326 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
•  ราคาโมโนเมอร์ พบว่า ราคาเอทิลีนลดลงร้อยละ 6 อยู่ที่  
 1,041 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพรพิลีนปรับลดลง 
 รอ้ยละ 11 อยูท่ี ่700 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั และราคาสไตรนี 
 โมโนเมอรป์รบัลดลงรอ้ยละ 6 อยูท่ี ่1,050 เหรยีญสหรฐัฯ  
 ต่อตัน
•  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยมีมูลค่าการสง่ออกและนำาเขา้ 
 ลดลงร้อยละ 10.17 และ 8.81 ตามลำาดับ เนื่องจาก 
 ความผนัผวนของราคาน้ำามันดิบทีอ่ยูใ่นชว่งขาลง รวมถงึ 
 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบาง 
 โดยเฉพาะประเทศทีเ่ป็นตลาดสง่ออกหลกัของไทย ได้แก ่ 
 ประเทศจีน สหรัฐฯ กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

แนวโน้มปี 2560
•  IMF คาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกปี 2560  
 สูงขึ้นที่ร้อยละ 3.4 จากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจ 
 เกดิใหม่ อาท ิอินเดีย จนี และ Asean-5 (ไทย อินโดนเีซยี  
 ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม) 
•  ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป รวมถึงนโยบาย 
 เศรษฐกจิสหรฐัฯ ของประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์  อาจมี 
 ผลกระทบตอ่การค้าของไทยในทางอ้อมจากการทีส่หรฐัฯ 
  จะตัง้กำาแพงภาษกัีบจนี ซ่ึงจะกระทบสนิค้าทีอ่ยูใ่นหว่งโซ่ 
 อุปทานที่ไทยส่งไปจีน และจีนส่งต่อไปสหรัฐฯ ได้แก่  
 เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทอ 
•  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 2560 คาดวา่จะปรบัตวัดี 
 ขึ้นตามการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 3.0-4.0 โดย 
 มีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรบัตวัดีขึน้ของการสง่ออก การ 
 ขยายตัวของภาคการเกษตร และการลงทุนภาครัฐที่ 
 ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเน่ือง 
•  ประมาณการมูลค่าการส่งออกและการนำาเข้า ขยายตัว 
 ร้อยละ 1.8 และ 4.0 ตามลำาดับจากการปรับตัวสภาวะ 
 เศรษฐกิจการค้าโลก และการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
 ต่อเนื่องและอุตสาหกรรมปลายทาง ได้แก่ อุตสาหกรรม 
 พลาสตกิ โดยมีการอ่อนค่าของสกลุเงินหลัก เชน่ เงินยโูร  
 เงินเยน และเงินหยวน เป็นปัจจัยกดดันการฟ้ืนตัวของ 
 ราคาสินค้าในตลาดโลก
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ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ที่มา: ICIS
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สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือ
•  เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการขยายตัวจากการลงทุน 
 ในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ส่งผลให้ 
 อุตสาหกรรมเหล็กซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจ 
 สนิค้าเทกองทัว่ไป เพ่ิมกำาลังการผลิต ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญ 
 ทีส่นบัสนนุใหธ้รุกจิทา่เรอืมีปรมิาณการนำาเขา้และสง่ออก 
 ผ่านท่าเรือเพ่ิมสูงขึ้น 
•  บรษิทัฯ มีกลยทุธก์ารขยายฐานลกูค้าใหม่และสรา้งรายได้ 
 เพ่ิมจากกลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจสินค้าเทกองทั่วไป  
 โดยขยายการบรกิารใหมี้ลกัษณะครบวงจร (Total Service  
 Solution) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจท่าเรือ

ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์
•  ปี 2560 แนวโนม้การขยายตวัของกลุม่อุตสาหกรรมเคมี  
 ถือเป็นโอกาสท่ีธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์จะมีการขยายตัวจาก 
 ผู้ใช้บริการรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
• โครงการ GLM ซ่ึงเป็นความร่วมมือในการบูรณาการ 
 ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม ปตท. สามารถสนับสนุนการ 
 ขยายตัวในธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์และเป็นการใช้ประโยชน์ 
 จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์ในการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมี 
 ประสิทธิภาพสูงสุด

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
•  บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาโครงการเชิงนิเวศ ทั้งนิคม 
 อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และที่ดิน 
 ที่ มีศักยภาพ เพ่ือรองรับโครงการขยายธุรกิจของ 
 นักลงทุน ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
 ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor  
 Development (EEC) ซ่ึงเป็นพ้ืนทีย่ทุธศาสตรก์ารลงทุน  
 และเป็นพ้ืนที่นำาร่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ 
 ประเทศเพ่ือเชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม 
 อาเซียน โดยมีหนังสือผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ชี้ชวนให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ 
 พัฒนาร่วมทุนกับบริษัทฯ

20
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้จัดต้ังสำานักบริหารความย่ังยืนเพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารจัดการความย่ังยืนขององค์กร และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน กลุ่มไออาร์พีซี ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ และพิจารณา
กล่ันกรองแผนงานด้านการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน รวมท้ังกำากับ ดูแลติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วย

บริษัทฯ มีแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความสมดุล
ของการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้
องค์กรและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ความยั่งยืนของไออาร์พีซี

บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI Emerging Market
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas Refining and Marketing ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นการรับรองว่า 
ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาของโลกที่ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน 

1   คำานึงถึงการรักษาความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
   และส่ิงแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือการ 
   เติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจ

2   ลดผลกระทบจากการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าไป 
   พร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้าน 
   สังคม ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

3   พัฒนากลยุทธ์การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้ 
   ความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

4   ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ 
   ดำาเนินงาน เพ่ือสร้างอนาคตท่ีย่ังยืน

5   เปิดเผยพันธสัญญา มาตรฐาน และผลการดำาเนินงาน 
   ด้านความย่ังยืนอย่างโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
   อย่างต่อเน่ือง

6   ปลูกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ 
   คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการดำาเนินงาน 
   อย่างย่ังยืน
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1  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
  ท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร
2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและ
  กระบวนการผลิต 
  บริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวน 
  การผลิตอย่างเคร่งครัด
3  การพัฒนาบุคลากร 
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รับมือ 
  กับความท้าทายท่ีมาพร้อมกับโอกาสใน 
  การเติบโตทางธุรกิจ
4  การรักษาบุคลากร 
  มุ่งรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรใน 
  ระยะยาว เพ่ือการเติบโตร่วมกับองค์กร 
  อย่างมีความสุข
5  ผลกระทบต่อชุมชน 
  ดำาเนินโครงการต่าง ๆ  โดยทำาการประเมิน 
  ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
  สุขภาพ ปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วม 
  ของประชาชน
6  การพัฒนาสังคม 
  ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ร่วม 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนรอบเขต 
  ประกอบการฯ 
7  มลพิษทางอากาศ 
  บริหารจัดการมลพิษทางอากาศและ 
  พัฒนาแผนการดำาเนินงานเพ่ือลดการ 
  ปล่อยมลพิษอย่างต่อเน่ือง
8  ของเสีย 
  มีเป้าหมายการลดปริมาณการฝังกลบ 
  ของเสียอันตรายให้เป็นศูนย์ภายใน 
  ปี 2563
9  น้ำาเสีย 
  บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำาท้ิง 
  ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  เป็นขั้นต่ำา
10  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศผ่านการปรับปรุงกระบวนการ 
  ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา

11  ทรัพยากรน้ำา 
  บริหารจัดการน้ำาเชิงรุกให้รองรับการผลิต 
  ได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่กระทบต่อสังคม 
  และส่ิงแวดล้อม
12  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้ 
  พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อ 
  ส่ิงแวดล้อม
13  การบริหารจัดการความเส่ียง 
  พัฒนาการบริหารจัดการความเส่ียงให้ 
  สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล 
14  การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
  สร้างความเช่ือม่ันในคุณภาพสินค้าและ 
  บริการ ช่วยควบคุมความเส่ียงท่ีจะส่ง 
  ผลกระทบต่อรายได้และช่ือเสียงของ 
  องค์กร
15  นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
  มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง 
  ความต้องการท่ีหลากหลายและเป็นมิตร 
  ต่อส่ิงแวดล้อม
16  การบริหารจัดการคู่ค้า 
  ดำาเนนิงานการจัดซ้ือจัดหาอยา่งโปรง่ใส  
  สอดคล้องกับจรรยาบรรณของคู่ค้า
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ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

การประเมินประเด็นสำาคัญ
ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

17  การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
  มีแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดย 
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนด 
  นโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ 
  พนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
18  การต่อต้านการทุจริต 
  มีแนวทางจัดการและป้องกันการทุจริต 
  ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร รวมทั้งมีการ 
  จัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
19  จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
  ดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมท่ีดี  
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการ 
  ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล 
  และเท่าเทียม
20  สิทธิแรงงาน 
  ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิในการรวม 
  กลุ่มผ่าน 8 สหภาพแรงงาน จัดอบรมใน 
  ด้านกฎหมายแรงงานให้กับพนักงาน 
  ทุกระดับ
21  สิทธิมนุษยชน 
  ส่งเสริมให้พนักงานเคารพในสิทธิมนุษยชน 
   รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและ 
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

* ดูรายละเอียด “การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 211-215 
 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf

ผลการดำา  พาภณุครากดัจราหิรบรากนา�ดนางนินเ
มอ�ลดวแง�ิสะลแ ยัมาอวีชาอ ยัภดอลปมาวค
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการดำา  พาภณุครากดัจราหิรบรากนา�ดนางนินเ
มอ�ลดวแง�ิสะลแ ยัมาอวีชาอ ยัภดอลปมาวค

นโยบายด้าน QSHE
เพื่อผลักดันให้องค์กรก้าวสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (QSHE)  
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นเลิศ และบริหารจัดการกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำาหนด
นโยบายในการดำาเนินงานแบบบูรณาการ
ใน 3 ด้าน ดังน้ี

ด้าน
คุณภาพ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ด้าน
ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

นำาระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการปรับปรุงการผลิต 
การให้บริการ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเน่ือง

มุ่งเน้นการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงรุก โดยการ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้พลังงานสะอาด การลด
มลพิษ การควบคุมคุณภาพน้ำา อากาศ และกากอุตสาหกรรม
ด้วยหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) รวมถึงการ
อนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ส่งเสริมความปลอดภัยในทุกข้ันตอน ท้ังความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความ
ปลอดภัยในการขนส่ง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล โดยต้ังเป้าหมายให้องค์กรปลอดอุบัติเหตุ 
(Zero Accident) และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero 
Emergency Case)

กลยุทธ์การดำาเนินงานด้าน QSHE

• Process:
การกำาหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากกระบวนการทำางานเพ่ือป้องกันมลพิษจาก
แหล่งกำาเนิด การจัดการพลังงาน การพัฒนากระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำา
ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศกลุ่ม ปตท. มาบูรณาการ 
ร่วมกับระบบการจัดการด้าน QSHE

• People: 
สร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมด้าน QSHE แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกระดับโดยเริ่มต้นจากพนักงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ

• Partners: 
การสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำาด้าน QSHE ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น โดยมุ่งสร้างเครือข่าย 
กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน และการสร้าง
ความสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมให้ความเห็นต่อการ
ยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน QSHE

• Professional:  
พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน QSHE โดยมุ่งสร้างและ
บริหารจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
ผลการปฏิบัติงานระหว่างบริษัท เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่
เป็นเลศิด้าน QSHE โดยได้รบัการยอมรบัจากภาคธรุกจิอ่ืนๆ 
ตลอดจนการได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

IRPC



อัตราการเกิดโรคจากการทำางาน
(รายต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน)

จำานวนพนักงานและพนักงาน 
จ้างเหมาประจำาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
การปลูกจิตสำานึกด้านความปลอดภัย

2557

2557

318
คน

5 รุ่น

2558

2558

779
คน

16 รุ่น

2559

2559

1,056 
คน

17 รุ่น

เป้าหมาย 
2559

เป้าหมาย 
2559

960
คน

16 รุ่น

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นรักษาทางการแพทย์

(รายต่อ 1 ล้านชั่วโมง 
การทำางาน)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

0.23

0.95

0.47

0.20

1.08

0.46

0.43

0.77

0.58

0.56

0.56

0.56

00 0 0

2557 2558 2559
เป้าหมาย 
2559
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ผลการดำาเนินงานด้าน QSHE

ด้านคุณภาพ
บริษัทฯ นำาระบบและเคร่ืองมือสากลมาใช้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต ได้แก ่ระบบ 
ISO, TPM (Total Productive Maintenance and Management) เครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
ปรบัปรงุการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑโ์ดยใสใ่จความปลอดภัยและคำานงึถงึสิง่แวดล้อม ภายใต ้
การรวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ OEMS (Operational Excellence Management System) เป็น
แกนหลักในการบริหารงาน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บรษิทัฯ มุ่งสรา้งจติสำานกึและวฒันธรรมด้านความปลอดภัย 
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนผ่านโครงการที่สำาคัญ 
ได้แก ่โครงการ GOAL ZERO โครงการ Safety Excellence 
โครงการปลกูฝงัพฤตกิรรมความปลอดภัย (Behavior-Based  
Safety: BBS) โครงการ Safety Network and Sharing 
โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลติ (Process Safety Management:  
PSM)

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ขั้นรุนแรงจาก 
กระบวนการผลิต เช่น การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี  
การเกิดไฟไหม้เป็นต้น โดยใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
และระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
(Process Safety Management: PSM) มาใช้ และมีการ
ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภัยรายโรงงานทกุปีตาม
มาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 และทุก 5 ปี ตามกฎหมาย
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ 
ยงัได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัด้ิานความปลอดภัยรว่มกบับรษิทั 
ในกลุ่ม ปตท. ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

*ดูรายละเอียดได้จากรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 หน้า 35-37 
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/SDReport-2016-th.pdf

สถิติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย



25รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัทฯ ได้บริหารจัดการพลังงาน และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการ 
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ส่งผล 
 ให้มีการใช้พลังงานลดลงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ส่ิงแวดล้อมได้กว่า 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• การจดัการสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) : บรษิทัฯ ได้จัดทำาบญัชปีรมิาณการระบายสารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs Emission  
 Inventory) เพ่ือการบรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ ควบคุมการรัว่ระเหยจากอุปกรณโ์ดยการตรวจวดัด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 
 และเป็นไปเป็นแบบเฝา้ระวงั ดำาเนนิโครงการตดิตัง้ระบบเกบ็ตวัอยา่งจากกระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบปิด นอกจากนี ้ยงัมี 
 แผนตดิตัง้วาลว์ควบคุมการระบายทีถ่งัเกบ็สารเคมี และตดิตัง้ระบบควบคุมไอระเหยทีโ่รงงานผลิตเบนซนี โทลูอีน ไซลนี และ 
 โรงงานผลติเอทลินี โดยคาดวา่จะตดิตัง้และใชง้านระบบได้ภายในปี 2560 ซ่ึงชว่ยลดการระบายของ VOCs ได้กวา่ 60 ตนัตอ่ปี 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในการบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ควบคุม

การปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (NO2) และฝุ่นละออง 

พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากการใช้เชื้อเพลิงและ

ติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่สะอาด
ในปี 2559 สามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้กว่า 860 ตัน

การบริหารจัดการของเสีย

• การจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ : บรษิทัฯ ได้เขา้ 
 ร่วมโครงการ Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR  
 อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี 2555 โดยจัดทำารายงานข้อมูลสถานประกอบการ  
 ปริมาณการปลดปล่อย เคล่ือนย้ายมลสาร/ของเสียสู่อากาศ ดิน น้ำา  
 และได้รายงานผล PRTR ของโรงงานกลุ่มปิโตรเลียมและกลุ่มปิโตรเคม ี
 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ 
 ดำาเนินโครงการลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
 ทัง้นี ้โครงการ PRTR เป็นโครงการภาคสมัครใจทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) จัดทำาขึ้น

• โครงการเพิ่มประสิทธิผลทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ จากการ 
 จัดการของเสยีอุตสาหกรรม กลุม่ ปตท. : บรษิทัฯ เขา้รว่มโครงการดังกล่าว 
 ซ่ึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการ 
 ขนส่งของเสียร่วมกัน

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx)

ออกไซด์ของซัลเฟอร ์
(SOx)

สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs)

ปริมาณ NOx
(ตัน)

ปริมาณ SOx
(ตัน)

ปริมาณ VOCs
(ตัน)

ความเข้มข้นการปล่อย NOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ความเข้มข้นการปล่อย SOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ความเข้มข้นการปล่อย VOCs
(ตันต่อพันตันการผลิต)

25572556

1,430

1,603

1,843

2,350

0.143

0.161

0.170

0.216

0.2710.382

2,7004,146

2558

1,491

1,690

0.142

0.161

0.169

1,778

2559

2,164(3)

2,420(4)

0.195

0.218

0.155

1,722

เป้าหมาย 
2559

0.170

0.216

0.382

NOx

VOCs

SOx

-

-

-

สถิติด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
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การบริหารจัดการน้ำา
บริษัทฯ ได้ทำาแผนการบริหารจัดการน้ำาเชิงรุกเพ่ือจัดสรรน้ำาใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และตดิตามสถานการณน์้ำาอยา่งใกลช้ดิ เพ่ือจััดทำามาตรการใชน้้ำาทีเ่หมาะสม สามารถรองรบัการผลติ
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 บริษัทฯ สามารถลดการใช้
น้ำาผิวดินได้ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.5

การสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้แล้วท้ังหมด 419,120 ต้น โดย
ปี 2559 ได้ปลูกต้นไม้ต่อจากแนวเดิมเพิ่มอีก 84 ไร่ จำานวน 
101,120 ตน้ พ้ืนทีร่วม 732 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 12.69 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 910 
ตนั คิดเป็นปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ทีดู่ดซับได้ทัง้หมด 
3,700 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 32 ช่วยลดผล 
กระทบทางด้านอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงต่อชุมชน 
รอบเขตประกอบการฯ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทฯ สร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมี 
ส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการ
และพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี หรือ คพอ. และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้ชุมชน
เกิดความเชื่อม่ันในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 
รวมทั้งติดตั้งระบบเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศและ
รายงานผลการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ
แสดงผล TV-Display ครอบคลุมพ้ืนทีร่อบเขตประกอบการฯ 
เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ไออาร์พีซี ร่วมเป็น 1 ใน 6 โรงงานอุตสาหกรรม
ที่จัดทำารายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุร้ายแรงในโรงงาน (Safety Report Guideline) 
ตามหลักการการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรง

ของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยโรงงานผลิตโพรพิลีน
ได้จัดทำาคู่มือเสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งาน
ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความเข้มข้นของการใช้น้ำาจืด
(ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์)

ปริมาณน้ำาใช้ที่ได้จาก 
การดำาเนินโครงการ 3Rs 

(ลูกบาศก์เมตร)

25572556

450,77564,500

2.021.86

2558

1,007,400

1.97

2559

979,477

1.66

เป้าหมาย 
2559

1,000,000

-

*ดูรายละเอียดได้จากรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 หน้า 73-74 
 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/SD-Report-2016-th.pdf

*ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 204 
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf

สถิติด้านการบริหารจัดการน้ำา
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทัฯ ได้กำาหนดแผนกลยทุธ์องคก์รทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว 5 ปี โดยบรรจุการดำาเนินงานด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ให้อยู่ในแผนความเป็นเลิศ
ด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเป้าหมายการเป็นพลเมือง
ดีของโลก สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1 กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ CSR ตาม 
 แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลที่สร้างความ 
 สมดุลระหว่างสังคม ชุมชน และบริษัทฯ เ พ่ือ 
 ประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องงบประมาณและการสร้าง 
 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2 กำาหนดเปา้หมายของโครงการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ 
 การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคมและชุมชน 
3 ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของโครงการ ซึ่งผล 
 การประเมินความเสี่ยงต้องไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำาคัญ
4 กำาหนดให้การดำาเนินงานด้าน CSR เป็นส่วนหนึ่งของ 
 กลยทุธอ์งค์กรด้านการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และบรูณาการ 
 เรื่องการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบไว้ในกลยุทธ์ 
 ทางธุรกิจของบริษัทฯ
5 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในแนว 
 ปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน 
 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยประกาศใช้ระเบียบ 
 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ 
 ฉบับใหม่ ซ่ึงระบุชัดเจนเรื่องการดูแลสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
6 ดำาเนินการตามแนวทาง UN Global Compact:  
 UNGC โดยทำาข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ  
 เพื่อร่วมเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  
 และร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand  
 หรือ GCNT เพ่ือนำาหลักการของ UNGC มาปฏิบัติ 
 โดยครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน  
 ด้านแรงงาน ด้านสิง่แวดลอ้ม และด้านการตอ่ตา้นทจุรติ  

7 การปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลก 17  
 ประการ หรือ Sustainable Development Goals  
 (SDGs 17) มีการคัดเลือกโครงการ CSR ตาม 
 เกณฑ์ที่เหมาะสม และมีรูปแบบที่สอดคล้อง ตอบ 
 สนองต่อแนวทาง SDGs 17 โดยมีเป้าหมายดำาเนิน 
 การให้ครบทุกประการภายในปี 2560
8 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำาคัญและเป็นผู้นำาการปฏิบัติ 
 ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มี 
 สว่นได้เสีย และทำาให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินงาน 
 ตามกรอบแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน

ECO INDUSTRIAL ZONE

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บรษิทัฯ มกีารดำาเนนิงานตามกรอบแนวทางการนำาเสนอขอ้มลูดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละด้าน ดังนี้

1 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ดำาเนินงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 ท่ีดีของบริษัทฯ ท่ีมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบาย 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์  
 ASEAN Corporation Governance Scorecard  
 (ASEAN CG Scorecard) อย่างเคร่งครัด

2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 บรษิทัฯ มีคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณ 
 ในการดำาเนินธุรกิจเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 เพ่ือใหบุ้คลากรทกุระดับยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัอิยา่ง 
 เคร่งครัด ในปี 2559 ได้เพ่ิมเนื้อหาในเรื่องนโยบาย  
 Compliance และนโยบายการงดรับ-ให้ของขวัญ  
 (No Gift Policy)

3 การต่อต้านการทุจริต
 บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่าง 
 จริงจัง เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่าน 
 ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ ในปี  
 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและให้ 
 สินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในพนักงานทุกระดับ

4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 ท่ีประกาศในระดับสากล (UN Global Compact:  
 UNGC) ในการไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเน่ืองมา 
 จากความเหมือนหรือแตกต่างท้ังทางด้านเช้ือชาติ  
 ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพ 
 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 โดยได้บรรจุเน้ือหาไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
 หัวข้อ “จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ”

5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตาม 
 หลักสากล โดยจัดให้มีระบบการทำางานท่ีมุ่งเน้นความ 
 ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน มีการพัฒนา 
 ศักยภาพทักษะของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอผ่าน 
 โครงการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual  
 Development Plan: IDP) การใช้ระบบการประเมิน 
 ผลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และปรับปรุงสวัสดิการ 
 ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม

6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์บริหารจัดการการจัดจำาหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำาคัญต่อ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด  
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 
 ต่าง ๆ ให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ IRIS ใช้รองรับการ 
 บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์สำาหรับธุรกิจปิโตรเลียม  
 ระบบ CRM IAsset สำาหรับการบริหารจัดการงานลูกค้า 
 สัมพันธ์ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทรัพย์สิน เป็นต้น

7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 บริษัทฯ ได้คัดเลือกโครงการ CSR ภายใต้การวิเคราะห์ 
 ความรุนแรงของผลกระทบต่อสังคมและบริษัทฯ เพ่ือให้ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในเร่ืองการใช้งบประมาณและการ 
 สร้างประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
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สรุปโครงการท่ีสำาคัญปี 2559

ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 โครงการไออาร์พีซีลำาไทรโยงโมเดล 

 “ต่อยอดเติบโตเป็นโมเดลของภาคเอกชน 
 ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ภาครัฐ”

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาชมุชนบา้นหนอง
ยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทำาให้ชุมชนใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำาเพ่ิมขึ้น 440 ครัวเรือน ปี 
2559 บรษิทัฯ ได้เดินทอ่สง่น้ำาพลาสตกิพีอี 
(ท่อ HDPE) จากลำาไทรโยงไปยังอ่างเก็บ
น้ำาป่าดอนโจร ทำาให้มีชุมชนใช้ประโยชน์
จากน้ำาสำารองเพิ่มขึ้นเป็น 10 ชุมชน ทั่ว
ถึงทั้งตำาบล 

 โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศและ 
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน 
 พระเจดีย์กลางน้ำา

 “อนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย
 ของเมืองระยอง”

ได้ดำาเนินโครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำา จังหวัด
ระยอง ได้สร้างหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ 
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือเป็น
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชาย
เลน และได้จัดทำาโครงการ Love Lock 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 โครงการทางเชือ่มใต้รม่ไมเ้มอืงโบราณ 
 ศรีมโหสถ

 โครงการพัฒนาชุมชน ส่ิงแวดล้อม  
 และสร้างสาธารณประโยชน์

  โครงการส่ือสารเพ่ือความปลอดภัยของ 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
  “รับรู้ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา”

บริษัทฯ สร้างหอกระจายข่าวในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการฯ เพ่ือให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในทุกมิติ รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และเป็นชอ่งทางในการแจง้เหตุ
แกป่ระชาชนได้ทนัทว่งท ีครอบคลมุชมุชน
ทีไ่ด้รบัขอ้มูลกวา่ 18 ชมุชน หรอืประมาณ 
13,800 คน และดำาเนินโครงการเปิดบ้าน
สานสัมพันธ์ (Open House) จัดกิจกรรม
เยี่ยมชมโครงการ UHV ทั้งหมด 15 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 618 คน 

 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 “ผลักดันกลุ่มต้นแบบในจังหวัดระยอง 
 ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดหาช่องทาง 
ในการจำาหน่ายสินค้า และผลักดันกลุ่ม
ต้นแบบในจังหวัดระยองให้มีธุรกิจที่  
เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ จำานวน 94 กลุ่ม 
ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาท

 “ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น ช่วยสร้างจิตสำานึก 
    ในการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีมโหสถ”

บริษัทฯ สนับสนุนการดำาเนินโครงการ
ทางเช่ือมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
ปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนสู่เมืองโบราณ
ศรีมโหสถ เป็นระยะทาง 800 เมตร เพ่ือ
การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม และยังช่วย
เฝ้าระวังและปลุกจิตสำานึกของชุมชนเร่ือง
การอนุรักษ์เมืองโบราณท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ี 
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมแห่งแรกของไทย

 “โรงงานและชุมชนโดยรอบ
 เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิโครงการตดิ
ตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการปรับปรุงห้อง
พยาบาลโรงเรียนวัดนาตาขวัญ โครงการ
ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างลานออกกำาลัง
กาย ตำาบลเชิงเนิน และโครงการปรับปรุง
ระบบน้ำาประปา ตำาบลตะพง มีการทำา
กิจกรรมหัวใจอาสาพัฒนาชุมชนโดยมี
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำานวน 
585 คน และพนักงาน 1,402 คน รวม
ทั้งโครงการสนับสนุนการปลูกผักไฮโดร- 
โปนิกส์แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  
จำานวน 21 โรงเรียน เพื่อสร้างเป็นอาชีพ
ได้ต่อไป
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ด้านการศึกษา

ด้านสุขอนามัย

  โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
 “สร้างรายได้ที่นำาไปสู่การพึ่งพาตนเอง 
 ลดภาระของสังคมและรัฐบาล”

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการจ้างงานผูพ้ิการ
ผ่านมูลนิธิต่าง ๆ เช่น การจ้างงานผู้พิการ
ในโครงการสร้างโรงงานผลิตน้ำาด่ืมชุมชน
ของมูลนธินิวตักรรมเพ่ือสงัคม การจา้งงาน 
ผู้พิการในโครงการฝึกงานหลักสูตรเศรษฐกิจ 
พอเพียง มูลนธิพิระมหาไถ ่สง่เสรมิการสรา้ง 
รายได้ที่นำาไปสู่การพึ่งพาตนเอง 

  โครงการ KVIS & VISTEC
  “สร้างนักวิจัยและผู้รู้อันยอดเยี่ยม 
ด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นสมบัติของประเทศ”

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท. จัดตั้ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ “กำาเนิดวิทย์” เปิด
การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และจัดต้ัง “สถาบันวิทยสิริเมธี” เปิดการเรียน 
การสอนในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการ
เป็น “มหาวิทยาลยัวิจัยชัน้นำา” เพ่ือขดีความ
สามารถทางการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย

  โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
 เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี
 “สอนความรู้ สร้างกิจกรรม 

สานสัมพันธ์กับชุมชน”

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย
ชุมชนไออาร์พีซี เพ่ือสร้างกิจกรรมและ
สานสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชน โดยใน
ปี 2559 มีประชาชนมาใช้บริการ จำานวน 
34,128 คน 

  โครงการ IRPC Cubic Academy  โครงการ ๑ ช่วย ๙ 
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 พัฒนาคุณภาพ
 การศึกษาอย่างสร้างสรรค์”

บริษัทฯ ร่วมกับสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ดำาเนินโครงการ ๑ ช่วย 
๙ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการนำาศักยภาพ
ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสถานศึกษาให้
มีการพัฒนาได้ดีย่ิงข้ึน ในปี 2559 ได้จัด
โครงการ “ส่งเสริมอัจฉริยภาพผ่านการ
สร้างหุ่นยนต์” ให้แก่โรงเรียนบีคอนเฮาส์  
แย้มสอาดลาดพร้าว

  โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน 
 “ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่เยาวชน 

รอบเขตประกอบการฯ”

บริษัทฯ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อ
ชมุชน ตัง้แตร่ะดับประถมศกึษาจนถงึระดับ
ปริญญาตรี เยาวชนจำานวน 89 ชุมชน ใน
ปี 2559 ได้จัดมอบทุนแก่นักเรียนจำานวน 
309 ทุน

 โครงการสานพลังประชารัฐ 
 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 “พัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา 

เพื่อการพัฒนาประเทศ”

บรษิทัฯ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ 
“สานพลงัประชารฐั ยกระดับคุณภาพวชิาชพี 
อาชีวศึกษา” และลงนามโครงการ “สถานศึกษา 
ต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” เพ่ือ 
ขบัเคลือ่นการพัฒนากำาลังคนอาชวีศกึษาให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 รอบเขตประกอบการฯ 

 “บริหารจัดการกองทุนโดยชุมชน 
 เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
 และฟื้นฟูสุขภาพชุมชน”

ในปี 2559 มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ
คลนิกิปันน้ำาใจจำานวน 4,864 คน มียอดการ 
ทำาบัตรสุขภาพ IRPC Card รวม 8,306 ใบ  
นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่
ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทุก
เดือน มีผูเ้ขา้รบับรกิารตลอดทัง้ปี 1,081 คน  
และได้จัดทำาโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ 
ชมุชนรอบเขตประกอบการฯ โดยชมุชนเป็น
ผู้บริหารจัดการกองทุน 

  โครงการขาเทียมพระราชทาน  

 “ความภาคภูมิใจที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ 
 บริษัทฯ ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้พิการ”

บริษัทฯ ได้มอบเม็ดพลาสติกนวัตกรรมให้
แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี โดยมีขาเทียมที่จัดทำา 
ทั้งสิ้น 8,748 ขา จำานวนผู้ป่วย 7,091 คน  
คิดเป็นปริมาณเม็ดพลาสติก 115 ตัน 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ 
และจังหวัดระยอง ออกหน่วยทำาขาเทียม
พระราชทานเนื่องในวโรกาสการฉลอง 
สริริาชสมบตัคิรบ 70 ปี และเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
มีผู้พิการลงทะเบียนรับบริการจำานวน 220 
คน จัดทำาขาเทียมได้ทั้งสิ้นจำานวน 191 ขา 

 “สร้างองค์กรแห่งการแบ่งปัน 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

 กับผู้มีส่วนได้เสีย”

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้านความอย่างยั่งยืนให้กับ
พนักงานและบุคลากรภายนอก ด้วยการ
จัดอบรมในสดัสว่นพนกังานรอ้ยละ 80 และ
บุคคลภายนอกร้อยละ 20 โดยได้พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ ที่สนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีผู้เข้า
ร่วมอบรมรวมรุ่นละประมาณ 100 คน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้านพัฒนาสังคมไทย

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
 เชิงประวัติศาสตร์ วัดขรัวตาเพชร  
 “การลงทุนเพื่อชุมชน 
 ที่ให้คุณค่าสูงทางจิตใจ”

บรษิทัฯ รว่มกบัสำานกัศลิปากรที ่3 พระนคร- 
ศรีอยุธยา ดำาเนินการอนุรักษ์โบราณสถาน
วัดขรัวตาเพชรซึ่งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณคลัง
น้ำามันอยธุยา และจะสรา้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ชงิ
ประวัติศาสตร์ให้ผู้สนใจเข้าชม โดยมีแผน 
พัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อีกแห่งของจังหวัดอยุธยา 

 โครงการมอบกรวยยางจราจรจาก 
 เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ
 “ช่วยชาวสวนยางด้วยการนำายางธรรมชาติ

มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่”

บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต
เม็ดพลาสติก S-VNR ที่มีส่วนผสมของ 
น้ำายางธรรมชาตริอ้ยละ 35 นำามาผลติกรวย
ยางจราจรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ใช้ยางธรรมชาติในวงกว้าง โดยได้ส่งมอบ
กรวยยางจราจรให้แก่สำานักปลัดสำานัก
นายกรัฐมนตรี และกองบังคับการตำารวจ
ภูธร จงัหวดัระยอง เพ่ือใชใ้นงานจราจรตาม
ความเหมาะสม

  โครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง 
 สังคมไทยให้น่าอยู่
 “ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม

กับมูลนิธิกระจกเงา”

บริษัทฯ และผู้ร่วมโครงการอบรม IRPC 
Cubic Academy รุ่น 3 ร่วมกิจกรรมกับ
มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมสันทนาการ
และนำาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นมอบให้กับ
ผู้มารับบริการ รวมทั้งบริจาคสิ่งของที่ยังใช้
ประโยชนไ์ด้ใหมู้ลนธิฯิ เพ่ือนำาไปบรจิาคใหผู้้
ยากไร้และสถานสงเคราะห์อื่นต่อไป

 โครงการจัดงานสืบสานตำานานมอญ 
 พระประแดง  
 “มุ่งหวังให้ได้รับการบรรจุอยู่ใน 
 ปฏิทินท่องเที่ยวของไทย”

บรษิทัฯ รว่มกบัชมุชนชาวไทยเชือ้สายมอญ
รอบคลังน้ำามันอำาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จัดงาน “ไออาร์พีซี สืบสาน
ตำานานมอญพระประแดง” เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน
ชาวมอญไม่ให้สูญหาย โดยจะจัดต่อเนื่อง
เพ่ือให้กิจกรรมนี้ได้รับการจัดอยู่ในปฏิทิน
ท่องเที่ยวของไทยต่อไป

  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. มอบ
เงินบรจิาคเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยใน
หลายพ้ืนทีภ่าคใต ้ในงาน “ประชารฐัรว่มใจ 
ช่วยอุทกภัยภาคใต้” สนับสนุนงบประมาณ
ใหช้มรมชาวปักษใ์ตไ้ออารพี์ซ ีและพนกังาน
คลังน้ำามันไออาร์พีซีชุมพร เป็นตัวแทนไป
มอบสิ่งของจำาเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัย

  โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์  
 “เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์

ด้านการศึกษาวิจัย”

 บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคให้ มูลนิธิ
รามาธิบดี สมทบทุนก่อสร้างอาคารจักรี
นฤบดินทร์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
ด้านการศึกษาวิจัย และการบริการสำาหรับ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการตอบแทน 
สู่สังคม โดยกิจการเพื่อสังคมที่ดำาเนินในปัจจุบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) และ
ในปี 2560 มีแผนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมประเภท Start Up ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการลดต้นทุนของสินค้า บริษัทฯ คาดหวังว่าการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในส่วนของ 
IRPCT จะช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งของชุมชนและของชาติ รวมถึงธุรกิจ Start Up จะสร้างประโยชน์ 
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางของกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

*ดูรายละเอียด “การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม” ได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 198-201 
 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่บริษัทฯ มีการลงทุนร้อยละ  
99.9 เป็นการลงทุนในกิจการเพ่ือสังคมภายใต้แนวคิด “วิทยาลัยของชุมชนเพ่ือชุมชน” มีการเรียน 
การสอนแบบ “โรงเรียน-โรงงาน” ทำาให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เป็นช่างฝีมือที่  
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ชั้นนำาของประเทศภายในปี 2563 และเป็นศูนย์อบรมด้านอาชีวะที่ทันสมัย รองรับในระดับประเทศ

 โครงการเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้น
 “เพิ่มโอกาสในการแสดงความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย”

 บริษัทฯ มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิเพ่ือการ
ผ่าตัดหัวใจเด็ก ในโอกาสจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี ดำาเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2556



ผลการดำเนินงาน
ด�านทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ�ด�านทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน�ของงานทรัพยากรบุคคล มุ�งสู�ความเป�นเลิศ
ในการบร�หารทรัพยากรบุคคลด�วยการสร�างสุขภาพองค�กรที่มีความ
สามารถและแรงจูงใจพนักงาน เพ่ือเพ่ิมข�ดความสามารถในการขับเคล่ือน
ธุรกิจของบร�ษัทฯ และเป�นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

Leading Integrated Petrochemical Complex
in Asia by 2020

HR Excellence ‘Healthy Organization with Capable and Motivated Staffs’
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Change management Change / Communication / Consultation Process / HRIS

HR internal capability

People manager’s role & responsibilities

Attitude / Accountability / Competency

Employee Engagement / Talent Retention

Effective
Organization Structure

Employee
Enablement

Leadership
Development

IRPC
Core Value

• Review role & 
 responsibility
• Work Force 
 Management

• Embed new core
 value "i SPIRIT" 
 for new IRPC culture
 sustainability
• New DNA

• PMS
• Compensation
• Career Management
• Learning&Development
• Competencies
• Recruitment and 
 Selection
• HRIS

• Focus on Core function
• Business Driven Role
• Change management
 skill
• People development
 skill
• Role model

1  ด�านโครงสร�างองค�กร 
ดำเนินการสานต�อโครงสร�างของแต�ละหน�วยงาน ให�สอดรับกับ
กลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ เพ่ิมประสิทธ�ภาพในการสรรหาบุคลากร
ที่สอดคล�องกับงาน รวมทั�งมีนโยบายและแนวทางในการบร�หาร
จัดการอัตรากำลังคนซ�ง่มีมากกว�า 5,000 คน ให�เกิดประสิทธ�ภาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร

2  ด�านระบบบร�หารทรัพยากรบุคคล
ระบบการบร�หารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด�วย การกำหนด
เป�าหมายประจำป�ของแต�ละหน�วยงาน การประเมินตนเอง 
การติดตามผลการปฏิบัติ การพัฒนาระบบและเคร�อ่งมือ โดยจัด
ให�มีการเปร�ยบเทียบผลของแต�ละสายงาน เพื่อนำไปใช�ประกอบ
ในการพิจารณาผลตอบแทนประจำป�
ระบบค�าตอบแทนและสวัสดิการ บร�ษัทฯ มีนโยบายการบร�หาร
ค�าตอบแทนและสวัสดิการแก�พนักงานอย�างครบถ�วนตามกฎหมาย 
และเทียบเคียงกับกลุ�มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือให�พนักงานมีคุณภาพช�ว�ต
ในการทำงานที่ดี จูงใจให�พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

ระบบการบร�หารสายอาช�พ เป�นระบบสำคัญในการวางทิศทาง
ด�านการพัฒนาบุคลากรให�สอดรับกับทิศทางการเจร�ญเติบโต
ของบร�ษัทฯ ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบการบร�หารสายอาช�พ
ให�มีประสิทธ�ภาพและทำการประเมินความคาดหวังศักยภาพ 
(Current Estimated Potential: CEP) เพื่อใช�เป�นแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรให�ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน�งงาน
ระบบการเร�ยนรู�และพัฒนาบุคลากร บร�ษัทฯ ได�ทบทวนหลักสูตร
มาตรฐานของตำแหน�งท่ีจำเป�น จัดทำ “คู�มือการเร�ยนรู�และพัฒนา
บุคลากร” ให�พนักงานและผู�บร�หารใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติ 
ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการบร�หารงานบุคคลของผู�บร�หาร 
การพัฒนาระบบเพื ่อให�หัวหน�างานและพนักงานได�ร�วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามแนวทาง 70:20:10 
(Experience: Coaching: Formal Learning)
ด�านการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน บร�ษัทฯ ได�ออกแบบสมรรถนะ
ทางเทคนิคเพื่อเป�นกรอบการพัฒนาพนักงานในสายอาช�พต�างๆ 
รวมทั�งมีการทบทวนสมรรถนะผู�นำเพื่อนำไปประเมินสมรรถนะ
ด�านผู�นำและเสร�มสร�างทักษะด�านการบร�หารต�อไป

3  ด�านการพัฒนาความเป�นผู�นำ
บร�ษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการ
รักษาบุคลากรให�อยู�กับองค�กรในระยะยาว รวมทั�งพัฒนาผู�บร�หาร
ทุกระดับผ�านโครงการพัฒนาผู�บร�หารระดับกลาง (MLDP) โดยมี
การประเมินภาวะผู�นำระดับบร�หารในรูปแบบ 180 องศา เพื่อ
พัฒนาด�านความเป�นผู �นำของผู �บร �หารให�มีประสิทธ�ภาพ
มากยิ่งข�้น

4  ด�านค�านิยมองค�กร i SPIRIT
ปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรโดยกำหนดพฤติกรรมการทำงาน หร�อ
แบบแผนในการปฏิบัติของพนักงานให�มีความเป�นอันหนึ ่ง
อันเดียวกันตามค�านิยมองค�กร i SPIRIT ซ� ่งช�วยสร�างพลัง
ขับเคลื่อนองค�กรไปสู�เป�าหมายตามว�สัยทัศน�ที่กำหนดไว� และ
เช�่อมโยงค�านิยมเข�ากับระบบการบร�หารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อนำค�านิยมไปสู�การปฏิบัติที่เป�นรูปธรรมได�ชัดเจน

ยุทธศาสตร�การบร�หารทรัพยากรบุคคล

Botton
Quartile

Moderate 
Zone

Top
Quartile

ผลการสำรวจพนักงานจำนวน 3,672 คน จากทั�งหมด 4,773 คน มีคะแนน 77 %

DRIVER

  เมื่อมีโอกาส ข�าพเจ�าจะบอกให�ผู�อ่ืนฟ�งถึงเร�่องดีๆ ของการทำงานในองค�กรนี้        78%

  ข�าพเจ�าไม�ลังเลที่จะแนะนำให�เพื่อนที่กำลังมองหางานมาสมัครงานที่องค�กร           77%

  ข�าพเจ�าต�องคิดหนัก หากจะลาออกจากองค�กร            81%

  ข�าพเจ�าแทบจะไม�เคยคิดลาออกจากองค�กรเพื่อไปทำงานที่อื่น           71%

  องค�กรทำให�ข�าพเจ�ารู�สึกว�าอยากทำงานให�ดีที่สุดในทุกวัน            73%

  องค�กรสร�างแรงจูงใจให�ข�าพเจ�าทำผลงานให�ดีกว�าการทำงานตามหน�าที่ปกติ           62%

QUESTIONS CURRENT

Say

Stay

Strive
คะแนนความผูกพัน ณ ป�จจุบัน เพื่อตั�งเป�าหมายในอนาคต

โดยพื้นฐานโมเดลผูกพันของ เอออน

Engage-O-Meter

Current 77%
Engagement Distribution

ความผูกพันของพนักงานต�อองค�กร
บร�ษัทฯ ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต�อองค�กร จากพนักงาน 3,672 คน พบว�าคะแนน
ความผูกพันของพนักงานต�อองค�กรเท�ากับ

ร�อยละ 77 อยู�ในระดับ Top Quartile 
เมื่อเทียบกับบร�ษัทชั�นนำระดับโลก 
สะท�อนถึงการบร�หารบุคลากรของบร�ษัทฯ ที่มีความ
เป�นสากล มีศักยภาพในการเติบโตที่ยั่งยืน

DirectionDirection
77%

Coordination
& control
60%

Accounta-
bility
79%

External
Orientation

62%
Leadership

68%

Motivation
62%

Culture &
Climate
70%

Capabilities
79%

69

Innovation
and Learning

68%

2015 Results

Coordination
& control
69%

Accounta-
bility
78%

External
Orientation Leadership

Motivation

Culture &
Climate

Capabilities
81%

701
Direction

Innovation
and Learning

2016 Results (Pulso Check) การประเมินผลงานด�านทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ทำการสำรวจดัชนีช�วั้ดสุขภาพองค�กรจากความพร�อม
ขององค�กรใน 3 ด�าน และ 9 ป�จจัย ดังนี้

ความพร�อมขององค�กร 3 ด�าน ประกอบด�วย
1. ความสอดคล�องของเป�าหมายองค�กร บรรยากาศในการ
 ทำงาน และวัฒนธรรมองค�กร
2. ว�ธ�การดำเนินการที่แข็งแกร�ง
3. ความสามารถในการรับรู�ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
 แวดล�อม และสร�างประโยชน�จากการเปลี่ยนแปลงได�

ป�จจัยที่แสดงออกถึงความพร�อมขององค�กร 9 ป�จจัย 

ประกอบด�วย
1. เป�าหมายขององค�กร (Direction)
2. ความรับผิดชอบต�อหน�าที่ (Accountability)
3. การประสานงานและการกำกับดูแลที่ดี (Coordination 
 and Control)
4. การปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อม (External Orientation)
5. ความเป�นผู�นำ (Leadership)
6. การเร�ยนรู�และสร�างนวัตกรรม (Innovation and Learning)
7. ประสิทธ�ภาพและข�ดความสามารถขององค�กร (Capabilities)
8. แรงจูงใจ (Motivation)
9. วัฒนธรรมและค�านิยมองค�กร (Culture and Climate)

ผลจากการสำรวจสุขภาพองค�กรในป� 2559   

• ป�จจัยด�านความรับผิดชอบต�อหน�าที่ ด�านการประสานงาน
 และการกำกับดูแลที่ดีและด�านประสิทธ�ภาพและข�ดความ
 สามารถขององค�กร มีคะแนนสูงข�้นกว�าป�ก�อนที่ร�อยละ 70

• ป�จจัยด�านการประสานงานและกำกับดูแลที่ดี และด�าน
 ความรับผิดชอบต�อหน�าที่ จัดอยู�ในระดับ Top Quartile  
 ของบร�ษัทชั�นนำระดับโลก โดยบร�ษัทฯ มีเป�าหมายเป�น
 ร�อยละ 73 ภายในป� 2561
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ผลการดำเนินงาน
ด�านทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ�ด�านทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน�ของงานทรัพยากรบุคคล มุ�งสู�ความเป�นเลิศ
ในการบร�หารทรัพยากรบุคคลด�วยการสร�างสุขภาพองค�กรที่มีความ
สามารถและแรงจูงใจพนักงาน เพ่ือเพ่ิมข�ดความสามารถในการขับเคล่ือน
ธุรกิจของบร�ษัทฯ และเป�นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

Leading Integrated Petrochemical Complex
in Asia by 2020

HR Excellence ‘Healthy Organization with Capable and Motivated Staffs’
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Change management Change / Communication / Consultation Process / HRIS

HR internal capability

People manager’s role & responsibilities

Attitude / Accountability / Competency

Employee Engagement / Talent Retention

Effective
Organization Structure

Employee
Enablement

Leadership
Development

IRPC
Core Value

• Review role & 
 responsibility
• Work Force 
 Management

• Embed new core
 value "i SPIRIT" 
 for new IRPC culture
 sustainability
• New DNA

• PMS
• Compensation
• Career Management
• Learning&Development
• Competencies
• Recruitment and 
 Selection
• HRIS

• Focus on Core function
• Business Driven Role
• Change management
 skill
• People development
 skill
• Role model

1  ด�านโครงสร�างองค�กร 
ดำเนินการสานต�อโครงสร�างของแต�ละหน�วยงาน ให�สอดรับกับ
กลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ เพ่ิมประสิทธ�ภาพในการสรรหาบุคลากร
ที่สอดคล�องกับงาน รวมทั�งมีนโยบายและแนวทางในการบร�หาร
จัดการอัตรากำลังคนซ�ง่มีมากกว�า 5,000 คน ให�เกิดประสิทธ�ภาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร

2  ด�านระบบบร�หารทรัพยากรบุคคล
ระบบการบร�หารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด�วย การกำหนด
เป�าหมายประจำป�ของแต�ละหน�วยงาน การประเมินตนเอง 
การติดตามผลการปฏิบัติ การพัฒนาระบบและเคร�อ่งมือ โดยจัด
ให�มีการเปร�ยบเทียบผลของแต�ละสายงาน เพื่อนำไปใช�ประกอบ
ในการพิจารณาผลตอบแทนประจำป�
ระบบค�าตอบแทนและสวัสดิการ บร�ษัทฯ มีนโยบายการบร�หาร
ค�าตอบแทนและสวัสดิการแก�พนักงานอย�างครบถ�วนตามกฎหมาย 
และเทียบเคียงกับกลุ�มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือให�พนักงานมีคุณภาพช�ว�ต
ในการทำงานที่ดี จูงใจให�พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

ระบบการบร�หารสายอาช�พ เป�นระบบสำคัญในการวางทิศทาง
ด�านการพัฒนาบุคลากรให�สอดรับกับทิศทางการเจร�ญเติบโต
ของบร�ษัทฯ ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบการบร�หารสายอาช�พ
ให�มีประสิทธ�ภาพและทำการประเมินความคาดหวังศักยภาพ 
(Current Estimated Potential: CEP) เพื่อใช�เป�นแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรให�ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน�งงาน
ระบบการเร�ยนรู�และพัฒนาบุคลากร บร�ษัทฯ ได�ทบทวนหลักสูตร
มาตรฐานของตำแหน�งท่ีจำเป�น จัดทำ “คู�มือการเร�ยนรู�และพัฒนา
บุคลากร” ให�พนักงานและผู�บร�หารใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติ 
ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการบร�หารงานบุคคลของผู�บร�หาร 
การพัฒนาระบบเพื ่อให�หัวหน�างานและพนักงานได�ร�วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามแนวทาง 70:20:10 
(Experience: Coaching: Formal Learning)
ด�านการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน บร�ษัทฯ ได�ออกแบบสมรรถนะ
ทางเทคนิคเพื่อเป�นกรอบการพัฒนาพนักงานในสายอาช�พต�างๆ 
รวมทั�งมีการทบทวนสมรรถนะผู�นำเพื่อนำไปประเมินสมรรถนะ
ด�านผู�นำและเสร�มสร�างทักษะด�านการบร�หารต�อไป

3  ด�านการพัฒนาความเป�นผู�นำ
บร�ษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการ
รักษาบุคลากรให�อยู�กับองค�กรในระยะยาว รวมทั�งพัฒนาผู�บร�หาร
ทุกระดับผ�านโครงการพัฒนาผู�บร�หารระดับกลาง (MLDP) โดยมี
การประเมินภาวะผู�นำระดับบร�หารในรูปแบบ 180 องศา เพื่อ
พัฒนาด�านความเป�นผู �นำของผู �บร �หารให�มีประสิทธ�ภาพ
มากยิ่งข�้น

4  ด�านค�านิยมองค�กร i SPIRIT
ปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรโดยกำหนดพฤติกรรมการทำงาน หร�อ
แบบแผนในการปฏิบัติของพนักงานให�มีความเป�นอันหนึ ่ง
อันเดียวกันตามค�านิยมองค�กร i SPIRIT ซ� ่งช�วยสร�างพลัง
ขับเคลื่อนองค�กรไปสู�เป�าหมายตามว�สัยทัศน�ที่กำหนดไว� และ
เช�่อมโยงค�านิยมเข�ากับระบบการบร�หารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อนำค�านิยมไปสู�การปฏิบัติที่เป�นรูปธรรมได�ชัดเจน

ยุทธศาสตร�การบร�หารทรัพยากรบุคคล

Botton
Quartile

Moderate 
Zone

Top
Quartile

ผลการสำรวจพนักงานจำนวน 3,672 คน จากทั�งหมด 4,773 คน มีคะแนน 77 %

DRIVER

  เมื่อมีโอกาส ข�าพเจ�าจะบอกให�ผู�อ่ืนฟ�งถึงเร�่องดีๆ ของการทำงานในองค�กรนี้        78%

  ข�าพเจ�าไม�ลังเลที่จะแนะนำให�เพื่อนที่กำลังมองหางานมาสมัครงานที่องค�กร           77%

  ข�าพเจ�าต�องคิดหนัก หากจะลาออกจากองค�กร            81%

  ข�าพเจ�าแทบจะไม�เคยคิดลาออกจากองค�กรเพื่อไปทำงานที่อื่น           71%

  องค�กรทำให�ข�าพเจ�ารู�สึกว�าอยากทำงานให�ดีที่สุดในทุกวัน            73%

  องค�กรสร�างแรงจูงใจให�ข�าพเจ�าทำผลงานให�ดีกว�าการทำงานตามหน�าที่ปกติ           62%

QUESTIONS CURRENT

Say

Stay

Strive
คะแนนความผูกพัน ณ ป�จจุบัน เพื่อตั�งเป�าหมายในอนาคต

โดยพื้นฐานโมเดลผูกพันของ เอออน

Engage-O-Meter

Current 77%
Engagement Distribution

ความผูกพันของพนักงานต�อองค�กร
บร�ษัทฯ ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต�อองค�กร จากพนักงาน 3,672 คน พบว�าคะแนน
ความผูกพันของพนักงานต�อองค�กรเท�ากับ

ร�อยละ 77 อยู�ในระดับ Top Quartile 
เมื่อเทียบกับบร�ษัทชั�นนำระดับโลก 
สะท�อนถึงการบร�หารบุคลากรของบร�ษัทฯ ที่มีความ
เป�นสากล มีศักยภาพในการเติบโตที่ยั่งยืน

DirectionDirection
77%

Coordination
& control
60%

Accounta-
bility
79%

External
Orientation

62%
Leadership

68%

Motivation
62%

Culture &
Climate
70%

Capabilities
79%

69

Innovation
and Learning

68%

2015 Results

Coordination
& control
69%

Accounta-
bility
78%

External
Orientation Leadership

Motivation

Culture &
Climate

Capabilities
81%

701
Direction

Innovation
and Learning

2016 Results (Pulso Check) การประเมินผลงานด�านทรัพยากรบุคคล
บร�ษัทฯ ทำการสำรวจดัชนีช�วั้ดสุขภาพองค�กรจากความพร�อม
ขององค�กรใน 3 ด�าน และ 9 ป�จจัย ดังนี้

ความพร�อมขององค�กร 3 ด�าน ประกอบด�วย
1. ความสอดคล�องของเป�าหมายองค�กร บรรยากาศในการ
 ทำงาน และวัฒนธรรมองค�กร
2. ว�ธ�การดำเนินการที่แข็งแกร�ง
3. ความสามารถในการรับรู�ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
 แวดล�อม และสร�างประโยชน�จากการเปลี่ยนแปลงได�

ป�จจัยที่แสดงออกถึงความพร�อมขององค�กร 9 ป�จจัย 

ประกอบด�วย
1. เป�าหมายขององค�กร (Direction)
2. ความรับผิดชอบต�อหน�าที่ (Accountability)
3. การประสานงานและการกำกับดูแลที่ดี (Coordination 
 and Control)
4. การปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อม (External Orientation)
5. ความเป�นผู�นำ (Leadership)
6. การเร�ยนรู�และสร�างนวัตกรรม (Innovation and Learning)
7. ประสิทธ�ภาพและข�ดความสามารถขององค�กร (Capabilities)
8. แรงจูงใจ (Motivation)
9. วัฒนธรรมและค�านิยมองค�กร (Culture and Climate)

ผลจากการสำรวจสุขภาพองค�กรในป� 2559   

• ป�จจัยด�านความรับผิดชอบต�อหน�าที่ ด�านการประสานงาน
 และการกำกับดูแลที่ดีและด�านประสิทธ�ภาพและข�ดความ
 สามารถขององค�กร มีคะแนนสูงข�้นกว�าป�ก�อนที่ร�อยละ 70

• ป�จจัยด�านการประสานงานและกำกับดูแลที่ดี และด�าน
 ความรับผิดชอบต�อหน�าที่ จัดอยู�ในระดับ Top Quartile  
 ของบร�ษัทชั�นนำระดับโลก โดยบร�ษัทฯ มีเป�าหมายเป�น
 ร�อยละ 73 ภายในป� 2561
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บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) 
และตามเกณฑ� Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั�งองค�กร ดังนี้ 

บร�ษัทฯ ยึดมั�นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป�นที่เป�นยอมรับ
ในระดับสากล โดยปฏิบัติตามเกณฑ�ขั�นสูงสุดของข�อตกลงโลก
แห�งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact: UNGC) 
ร�วมเป�น 1 ใน 15 องค�กรชั�นนำ ที่เข�าร�วมจัดตั�งเคร�อข�าย 
Global Compact Network Thailand Association (GCTN) 
เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยหันมาให�ความสำคัญในการส�งเสร�ม
เร�่องความยั�งยืนตามหลักการทั�ง 4 ด�าน ได�แก� สิทธ�มนุษยชน แรงงาน 
สิ�งแวดล�อม และการต�อต�านการทุจร�ต รวมทั�งผลักดันการปฏิบัติ
ตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติทั�ง 10 ประการ และเป�าหมาย
การพัฒนาอย�างยั�งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติ (SDGs 17)

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ต�องจัดให�มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายป� เพื่อเป�นกรอบในการตรวจสอบและ 
พัฒนาหน�าที่ของกรรมการและจัดให�มีการประเมินโดย 
บุคคลภายนอกตามช�วงเวลาท่ีเหมาะสม

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ
เพื่อให�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับ 
นำไปใช�เป�นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับข�อบังคับและ
ระเบียบของบร�ษัทฯ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ จัดให�มีนโยบายการเป�ดเผย
ข�อมูลของบร�ษัทฯ ทั�งเร�่องทางการเง�นและไม�ใช�ทาง
การเง�นแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียอย�างเพียงพอ 
เช�่อถือได� และทันเวลา

มีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันในการเข�าถึง
ข�อมูลสารสนเทศ และมีช�องทางที่เหมาะสมในการ
สื่อสารกับบร�ษัทฯ

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

6

7

8

9

10

11

CREATE หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Creation of Long Term Value:
Responsibility:

Equitable Treatment:
Accountability:
Transparency:

Ethics:

มีว�สัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพิ�มให�กับองค�กรในระยะยาว
รับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าที่ด�วยขีดความสามารถ
และประสิทธ�ภาพท่ีเพียงพอ
การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน 
รับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
มีความโปร�งใสในการดำเนินงาน เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส
แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง
มีจร�ยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเป�นอิสระและแบ�งแยก 
บทบาทหน�าที่ระหว�างประธานกรรมการและกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�อย�างชัดเจน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�และแผนงานที่
สำคัญอย�างเหมาะสม รวมทั�งดำเนินการให�ระบบบัญช�
และการสอบบัญช�มีความน�าเช�อ่ถือ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน
และกลไกที่เกี่ยวข�อง รวมทั�งจัดการป�องกันและแก�ไข
ป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายการที่
เก่ียวโยงกัน

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

คณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจแต�งตั�งคณะกรรมการชุดย�อย
ข�้นตามความเหมาะสม เพื่อช�วยพิจารณากลั่นกรอง
งานที่มีความสำคัญ

2

3

4

5

ปฏิบัติหน�าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาและเจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน ยึดหลักสำคัญ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ คือ CREATE

จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ
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บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) 
และตามเกณฑ� Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั�งองค�กร ดังนี้ 

บร�ษัทฯ ยึดมั�นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป�นที่เป�นยอมรับ
ในระดับสากล โดยปฏิบัติตามเกณฑ�ขั�นสูงสุดของข�อตกลงโลก
แห�งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact: UNGC) 
ร�วมเป�น 1 ใน 15 องค�กรชั�นนำ ที่เข�าร�วมจัดตั�งเคร�อข�าย 
Global Compact Network Thailand Association (GCTN) 
เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยหันมาให�ความสำคัญในการส�งเสร�ม
เร�่องความยั�งยืนตามหลักการทั�ง 4 ด�าน ได�แก� สิทธ�มนุษยชน แรงงาน 
สิ�งแวดล�อม และการต�อต�านการทุจร�ต รวมทั�งผลักดันการปฏิบัติ
ตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติทั�ง 10 ประการ และเป�าหมาย
การพัฒนาอย�างยั�งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติ (SDGs 17)

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ต�องจัดให�มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายป� เพื่อเป�นกรอบในการตรวจสอบและ 
พัฒนาหน�าที่ของกรรมการและจัดให�มีการประเมินโดย 
บุคคลภายนอกตามช�วงเวลาท่ีเหมาะสม

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ
เพื่อให�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับ 
นำไปใช�เป�นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับข�อบังคับและ
ระเบียบของบร�ษัทฯ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ จัดให�มีนโยบายการเป�ดเผย
ข�อมูลของบร�ษัทฯ ทั�งเร�่องทางการเง�นและไม�ใช�ทาง
การเง�นแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียอย�างเพียงพอ 
เช�่อถือได� และทันเวลา

มีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันในการเข�าถึง
ข�อมูลสารสนเทศ และมีช�องทางที่เหมาะสมในการ
สื่อสารกับบร�ษัทฯ

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

6

7

8

9

10

11

CREATE หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Creation of Long Term Value:
Responsibility:

Equitable Treatment:
Accountability:
Transparency:

Ethics:

มีว�สัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพิ�มให�กับองค�กรในระยะยาว
รับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าที่ด�วยขีดความสามารถ
และประสิทธ�ภาพท่ีเพียงพอ
การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน 
รับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
มีความโปร�งใสในการดำเนินงาน เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส
แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง
มีจร�ยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเป�นอิสระและแบ�งแยก 
บทบาทหน�าที่ระหว�างประธานกรรมการและกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�อย�างชัดเจน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดว�สัยทัศน�และแผนงานที่
สำคัญอย�างเหมาะสม รวมทั�งดำเนินการให�ระบบบัญช�
และการสอบบัญช�มีความน�าเช�อ่ถือ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน
และกลไกที่เกี่ยวข�อง รวมทั�งจัดการป�องกันและแก�ไข
ป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายการที่
เก่ียวโยงกัน

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

คณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจแต�งตั�งคณะกรรมการชุดย�อย
ข�้นตามความเหมาะสม เพื่อช�วยพิจารณากลั่นกรอง
งานที่มีความสำคัญ
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ปฏิบัติหน�าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาและเจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน ยึดหลักสำคัญ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ คือ CREATE

จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ

 • บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการประเมินผลคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวทาง ตลท. โดยเพ่ิมการประเมินการปฏิบัติงาน 
  ของเลขานุการบริษัทและทีมงาน และเพ่ิมการประเมินกรรมการแบบไขว้ เป็น 1 ท่าน ต่อ 2 ท่าน
 • บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) และนโยบายการต่อต้านทุจริต 
  และให้สินบน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 • จัดทำาคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

พัฒนาการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559



36

ผลการดำาเนินงาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  
โดยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ประชาสัมพันธ์
การประชุมผ่านวารสาร IRPC Newsletter จัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบ
ฉันทะ ซ่ึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2559 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2559 ภายใต้แนวคิด  
Green Meeting รวมทั้งจัดการอำานวยความสะดวก 
อ่ืนๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและเท่าเทียม ทั้งนี้ 
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยมตทิีป่ระชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทนัทหีลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ พรอ้มจดัสง่รายงาน
สรุปผลการลงมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมด้วยการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่าง 
เพียงพอ ผ่านช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึง เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำานึงถึงการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางและ
กิจกรรมต่างๆ
ลูกค้า/ผู้บริโภค 
บรษิทัฯ พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบรกิารทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของลูกค้าและคุณภาพชวีติของผูบ้รโิภค มีการ
เปิดเผยขอ้มูลทางการตลาดอยา่งครบถว้น มีระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด รวม
ทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลตั้งแต่ 
เริ่มการซื้อขายจนส่งมอบสินค้า
คู่ค้า 
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการ 
จัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ 
EVEREST โดยปฏบิตัติอ่คู่ค้าตามกฎหมายด้วยความ
เป็นธรรม มีระบบการจัดซ้ือจัดหาที่มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ และระบบ Procurement Web Portal 
ซ่ึงจะทำาให้คู่ค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และมีการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
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 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2016  
 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมบริษัทชั้นนำาในระดับสากล

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2559 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 บริษัทฯ ผ่านการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำาปี  
 2559 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ตราสัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ภายใต้การปรับเกณฑ์การประเมิน 
 ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
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การประเมินตามโครงการสำารวจ 
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance Report: CGR) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คู่แข่ง 
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม 
มีการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ไม่เอาเปรียบคู่แข่ง  
ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีท่ีไม่สุจริต ไม่กล่าวหาในทางร้าย
เจ้าหนี้ 
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญาต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่าง
เคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหนี้ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
เพื่อเจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
โดยไม่คำานึงถึงเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา มุ่ง
พัฒนาศกัยภาพและสรา้งคุณภาพชวิีตทีดี่แกพ่นกังาน 
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา
อ่ืนๆ กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม เพ่ือรกัษาพนกังานทีมี่คุณภาพไวก้บัองค์กร
ในระยะยาว ด้วยตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจัยหลักใน
การขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิ
ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ทำาหน้าที่ในฐานะพลเมอืงที่ด ีตระหนักในการ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซ่ึงมีหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบในการชว่ยเหลอืชมุชนและสงัคม สนบัสนนุ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งด้านสาธารณสุข การ
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป้าหมาย 
ในการเป็น Eco Factory รวมทั้งพัฒนาโครงการด้าน 
สขุอนามัยในพ้ืนทีร่อบเขตประกอบการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน  
เพียงพอ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลาในรปูแบบตา่งๆ ได้แก ่
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจำาปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ  และสื่อมวลชนต่าง ๆ  
โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็น
ตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น  

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูเ้กีย่วขอ้ง รวมถงึเปิดเผย 
ข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัย ์และสือ่มวลชน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผู้บริหาร ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบบัญชี 
การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความ
นา่เชือ่ถอื รวมทัง้ดูแลกระบวนการการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ กำาหนด
นโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และจดัใหมี้มาตรการ
ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษิทัฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 
ชดุ เพ่ือทำาหนา้ทีช่ว่ยกล่ันกรองการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 มีหน้าที่กำาหนดนโยบายการตรวจสอบ สอบทาน 
 ระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจ 
 สอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 มีการ 
 ประชุมรวม 12 ครั้ง
 • คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
 มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
 บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ 
 ใหญ่ รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนต่อคณะ 
 กรรมการบรษิทัฯ ในปี 2559 มีการประชมุรวม 5 ครัง้ 
 • คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
 มีหน้าที่ เสนอแนวทางปฏิบัติและคำาแนะนำาท่ี 
 เกีย่วขอ้งกบัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ตอ่คณะกรรม 
 การบริษัทฯ รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัทฯ ดำาเนิน 
 การตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 มีหนา้ทีก่ำาหนดนโยบาย แผนการจดัการความเสีย่ง  
 และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
 พัฒนาระบบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ 
 บรหิารความเสีย่ง รวมทัง้กำาหนดแผนการสบืทอด 
 ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และระบบการ 
 คัดสรรบุคลากรในตำาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ ในป ี 
 2559 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

4
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ มีการประเมินผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
ได้เพิ่มการประเมินแบบไขว้เป็นการประเมินแบบไขว้ 1 ท่าน  
ต่อ 2 ท่าน ส่วนการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ 
ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard จะมีการประเมิน 
ทุก 3 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในปี 2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2559

1. ผลการประเมินการปฏิบตังิานโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  
 ทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 95.32% 
2. ผลการประเมินรายบุคคล
 • การปฏิบัติงานตนเอง คะแนนเฉลี่ย 97.29%

 • การปฏิบัติงานกรรมการท่านอ่ืน (แบบไขว้) คะแนน 
  เฉลี่ย 98.20% 

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย คะแนนเฉล่ีย (%)

คณะกรรมการการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 95.35

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 97.30

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 99.27

คณะกรรมการตรวจสอบ

 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยประธานกรรมการ

100.00

 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งคณะ

99.31

 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายบุคคล

88.39

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว ได้ถูกกำาหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย ครอบคลุม
ผลการดำาเนินงานทั้งด้านทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
ซ่ึงกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและใช้ศักยภาพ
ในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำาเนินไปได้ตามเป้าหมาย
โดยมีองค์ประกอบในการประเมิน 2 ส่วน คือ Corporate KPI 
และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความสามารถในการนำาองค์กร และการแก้ปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างฉับไวในทิศทาง
ที่ถูกต้องและประสบความสำาเร็จ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ�
บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO
“IAA Awards for Listed Companies 2015/2016”
กลุ�มทรัพยากร จากสมาคมนักว�เคราะห�การลงทุน
(IAA: Investment Analysts Association)

บร�ษัทฯ และสมาช�กผู�ก�อตั�ง โกลบอลคอมแพค
เน็ตเว�ร�กประเทศไทย Global Compact Network 
Thailand (GCNT) รวม 15 องค�กรชั�นนำ ร�วมประชุม
จัดตั�งสมาคมเคร�อข�ายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand Association) 
เพ่ือขับเคลื่อนส�งเสร�มให�ภาคธุรกิจของไทยเข�าใจ
ความสำคัญของการส�งเสร�มความยั่งยืน
ตามหลักการของ UN Global Compact

รางวัล Golden Peacock Global Award for 
Excellence in Corporate Governance 2016 
จากสถาบัน Institute of Directors (IOD)
ประเทศอินเดีย

รางวัล Thailand Sustainability 
Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย โดยบร�ษัทฯ ถูกจัดให�
อยู�ในรายช�่อหุ�นยั่งยืนต�อเนื่องเป�นป�ที่สอง 



39รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บทบาท
การเป็นพลเมืองโลกที่ดี

ด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน
ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม รวมถึงการจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม เช่น
• บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในองค์กรชัน้นำาของประเทศในการรเิริม่จัดตัง้  
 UN Global Compact Network Thailand โดยมกีรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ดำารงตำาแหน่ง Board of Founder
• ดำาเนินโครงการเพ่ือสังคมซึ่งมีรูปแบบที่ตอบสนองการมุ่งสู่ 
 เป้าหมาย SDGs 17 
• ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ส่งเสริมสิทธิเด็กตามแนวทาง  
 Children’s Right ของ UNICEF โดยได้ผนวกเรื่องดังกล่าว 
 ไว้ในกลยุทธ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
• ดำาเนินโครงการพัฒนาและสร้างโอกาสแก่ผู้พิการในโครงการ 
 ขาเทยีม From Bench To Community ซึง่ดำาเนนิการมาอยา่ง 
 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 
• จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมอาชีพของผู้พิการผ่านมูลนิธิต่างๆ
ด้านแรงงาน
บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองการใช้
แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อพนักงานหรือแรงงานตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่แบ่งแยกหรือหรือกีดกันอันเน่ืองมาจากความ
แตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ
• พนักงาน: มีวิธีการที่เป็นธรรมในการสรรหา การประเมินการ 
 เล่ือนระดับ การพัฒนา และโอกาสความกา้วหนา้ในงาน รวมทัง้ 
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเคารพในเสรีภาพส่วนบุคคล 
• สหภาพแรงงาน: ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และ 
 เปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน
• กลุม่แรงงานจา้งเหมา: กำาหนดนโยบายจัดหาแรงงานจ้างเหมา 
 จากผูป้ระกอบการทีป่ฏบิตั/ิคุ้มครองการใชแ้รงงานถกูตอ้งตาม 
 กฎหมาย รวมทั้งกำาหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ 
 ผู้รับเหมาปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานอย่างถูกต้อง 
 ตามกฎหมายและเป็นธรรม
ด้านการต่อต้านทุจริต
• บริษัทฯ จัดทำาแผนงานบริหารความเสี่ยงการต่อต้านทุจริต 
 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านการ 
 ทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางร่วม CAC โดยมีการประเมิน 
 ในทุกๆ 3 ปี
• จัดอบรมผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 คอรร์ปัชนั โดยดำาเนนิการอบรมแล้วจำานวน 3,620 คน คิดเป็น 
 ร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด
• รว่มแสดงพลงัตา้นคอรร์ปัชนัภายใตแ้นวคิด “กรรมสนองโกง”  
 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคี 
 เครือข่าย

บรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ในการดำาเนนิบทบาทพลเมืองโลกทีดี่ โดยการ 
ผลักดันองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียให้ร่วมดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการของ  
UN Global compact ทีป่ระกอบด้วยหลักสำาคัญ 4 ประการ ได้แก ่สทิธมินษุชน  
แรงงาน การตอ่ตา้นทจุรติ และสิง่แวดล้อม รวมทัง้การมุ่งสูเ่ป้าหมาย SDGs 17 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
• ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
• ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 
 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
• ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์   
   กรุงเทพฯ 10900
• เว็บไซต์ : http://www.irpc.co.th/th/cg_contact.php

• กำาหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์ 
 อ่ืนใด (No Gift Policy) และนโยบายการต่อต้านทุจริตและ 
 ให้สินบน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ  
 ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• สำานกัตรวจสอบภายในจดัใหมี้การนำารอ่งโครงการ Self Audit  
 Project เพื่อสร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
 ที่กำาหนด ส่งเสริมระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ 
 ภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร
• กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด โดยจัดให้ 
 มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสสำาหรับผู้ร้องเรียนทั้งภายใน 
 และภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำาที่่ผิดจรรยาบรรณ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และ 
 ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 หลีกเล่ียงการปลอ่ยของเสยีอันกอ่ใหเ้กดิมลพิษกบัสิง่แวดล้อม  
 และปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัด กำาหนดมาตรฐาน 
 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเคียงกับ 
 สากล ปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระหว่างเขตประกอบการฯ กับชุมชน เป็นต้น
• การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชนทั้งโดยรอบเขตประกอบการฯ 
 และชุมชนอ่ืนๆ เช่น โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองโบราณ 
 ศรีมโหสถ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 
 ป่าดอนโจร โครงการสืบสานแนวทาง “ปลูกไม้ 3 อย่าง 
 ประโยชน์ 4 อย่าง” ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา โครงการพืชสมุนไพร 
 พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น  อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นต้น



แต
�งต

ั�ง

รายงาน

คณะกรรมการชุดย�อย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

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

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

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

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�น
ประธานกรรมการ ทำหน�าท่ีสนับสนุนและส�งเสร�ม
ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
พร�อมดูแลและติดตามการบร�หารงานของคณะ
กรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยให�มี
ประสิทธ�ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค�

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

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

ผู�ถือหุ�น

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั้งโดย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

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

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

คณะกรรมการจัดการ

บร�หารงานในความรับผิดชอบตาม
นโยบายและเป�าหมายที่กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�มอบหมาย

ฝ�ายบร�หาร

แต�งตั้งโดย 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

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

เลขานุการบร�ษัท

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



แต
�งต

ั�ง

รายงาน

คณะกรรมการชุดย�อย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

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

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

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

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป�น
ประธานกรรมการ ทำหน�าท่ีสนับสนุนและส�งเสร�ม
ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
พร�อมดูแลและติดตามการบร�หารงานของคณะ
กรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยให�มี
ประสิทธ�ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค�

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

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

ผู�ถือหุ�น

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�
แต�งตั้งโดย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

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

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

คณะกรรมการจัดการ

บร�หารงานในความรับผิดชอบตาม
นโยบายและเป�าหมายที่กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�มอบหมาย

ฝ�ายบร�หาร

แต�งตั้งโดย 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ

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

เลขานุการบร�ษัท

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

41รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน 15 คน ได้แก ่กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.33  
ของกรรมการทั้งคณะ) โดยมีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 1 คน 

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการบริษัทฯ

1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 20 ตุลาคม 2558
ประธานกรรมการ

2
นายวุฒิสาร ตันไชย 19 มิถุนายน 2558
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3 นายณัฐชาติ จารุจินดา 29 เมษายน 2559
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

4 นายทรงภพ พลจันทร์ 5 เมษายน 2556
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

5
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 27 สิงหาคม 2559
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 20 ตุลาคม 2558
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

7
นายชวลิต พันธ์ทอง 17 พฤศจิกายน 2558
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

8 นายประมวล จันทร์พงษ์ 1 เมษายน 2557
กรรมการอิสระ/กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

9
นายสมนึก บำารุงสาลี 9 เมษายน 2557
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

10
พลเอก สสิน ทองภักดี  1 กันยายน 2557
กรรมการอิสระ  
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

11 พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 1 กันยายน 2559
กรรมการอิสระ

12 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 17 พฤศจิกายน 2558
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

13 นายเจษฎา พรหมจาต 16 มีนาคม 2559
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

14 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 1 เมษายน 2559
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

15

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 1 ตุลาคม 2556
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการผู้จัดการใหญ่/  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติความเป็น
อิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทำาหน้าที่
ตรวจสอบและมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 
1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำาหนา้ทีคั่ดเลอืกบคุคลทีส่มควรได้
รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ รวมถงึการกำาหนดค่าตอบแทนอยา่ง
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย  
1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำาหนา้ทีพิ่จารณาเสนอแนวปฏบิตั ิ
และให้คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และกำากับดูแลการดำาเนินงาน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมี มีหนา้ทีก่ำาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

คณะกรรมการชุดย่อย

* ดูรายละเอียดได้ “ประวัติกรรมการบริษัทฯ” จากรายงานประจำาปี 2559 
 หน้า 12-21 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-
 Annual-Report-2016-th.pdf
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำาหนดไว้ รวมถึงมี
การจัดทำาระเบียบบริษัทฯ ในการดำาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้
พนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ผู้บริหาร
ทำาหน้าที่นำานโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ไปยดึถอืปฏิบตั ิรบัผดิชอบการบรหิารงานใหป้ระสบความสำาเรจ็ 
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว ภายใตข้อบเขตการบรหิารจัดการตามโครงสรา้ง
องค์กรตามภาระหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย สนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการเป็นบรรษัทภิบาล  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบร�ษัท

ผู�ถือหุ�น

กรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม

สำนักกิจการองค�กร สำนักบร�หารความยั�งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาโพลิเมอร�
ฝ�ายปฏิบัติการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ครบวงจร
ฝ�ายศูนย�ว�เคราะห�และห�องปฏิบัติการฝ�ายกฎหมาย

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

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

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

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

สายงานทรัพยากรบุคคล

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

สายงานแผนธุรกิจองค�กร

• ฝ�ายแผนและบร�หารกลยุทธ�  
• ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

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

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

โครงการ EVEREST

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต

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

สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

สายงานปฏิบัติการการผลิต

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกลั�น สายพาณิชยกิจและการตลาด สายบัญชีและการเง�น

คณะกรรมการจัดการ
ประกอบด้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ทุกสายงาน ทำาหน้าที่
พิจารณาตดัสนิใจในประเด็นทีส่ำาคัญตอ่กลยทุธ ์การลงทนุ และ 
การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่าง
มีระบบ มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยง และ
ประสานงานที่ดี

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิตง่ตัง้ นางสาวมนวภิา จภูบิาล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กรเป็นเลขานุการ
บริษัท ทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการ 
กำากับตลาดทุน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งส่วนงานเลขานุการ
บริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ (Corporate Secretary and 
Compliance Division) ทำาหน้าที่สร้างกรอบการดำาเนินงาน
ด้าน Compliance และดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

โครงสร้างของฝ่ายจัดการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ผู้บริหารสูงสุด หน่วยงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน และ
หน่วยงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 11 หน่วยงาน
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 มีมตอินมัุตค่ิาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตรา
เท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
รายเดือน/คน (บาท)

เบี้ยประชุม
ต่อคร้ัง/คน (บาท)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ 60,000 60,000
กรรมการ 45,000 45,000

2. คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด และกรรมการชุดย่อยอื่น 
 ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000
กรรมการ ไม่มี 45,000

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2558
(20 ราย)

ปี 2559
(17 ราย)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 17 คน ดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง

1 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2
นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น

3
นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด

4 นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

5 นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

6 นายประเวศ อัศวดากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

7 นางสาวมนวิภา จูภิบาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท

8 นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความย่ังยืน 

9 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำานวยการโครงการ EVEREST

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

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง

10 นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 

11 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร

12 นายชลอ ภาณุตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

13 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา

14 นายทฤษฎี วัฒนางกูร(1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

15 นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ(2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

16 นายวิชิต นิตยานนท์(3)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี

17 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS 
(Performance Management System) เป็นตัวกำาหนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

*ดูรายละเอียด “ประวัติผู้บริหาร” ได้จากรายงานประจำาปี 2559 หน้า 26-34 
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual-Report-Annual-Report-2016-th.pdf

(หน่วย: ล้านบาท)



45รายงานบูรณาการประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 มี EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 และมีกำาไรสุทธิ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งเป็นผลจากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามทิศทาง 
ของราคาน้ำามันดิบ โดยมีการใช้กำาลังการกล่ันน้ำามันที่คิดเป็นอัตราการผลิตเพียงร้อยละ 85 
เนื่องจากหน่วยผลิต RDCC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UHV เริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ 
ในครึ่งหลังของปี 2559
ขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มปิโตรเลียมและกลุ่มปิโตรเคมี  
ตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ สรา้งผลประโยชน ์
ส่วนเพิ่ม และพัฒนาสุขภาพองค์กรภายใต้โครงการ EVEREST ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นจากการผลิต 
ตามราคาตลาด (Market GIM) ลดลงเพียงร้อยละ 3 ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559  
ใกล้เคียงกับปี 2558 คือ มี EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งเนน้ใหอ้งค์กรเกดิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยดำาเนนิธรุกจิด้วยความสมดุลทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่ พรอ้มกบัเดินหนา้พัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชน
รอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th




