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EVEREST 
ยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับศักยภาพ
ขององค์กร สามารถสร้างกำาไรส่วนเพิ่ม 
(EBIT) ให้ไออาร์พีซี ในปี 2560 ถึง 7,218 
ล้านบาท (อ่านต่อหน้า 11) 

PPE/PPC PROJECT 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน พร้อมรองรับการ
เติบโตของตลาดในประเทศ และกลุ่ม AEC 
(อ่านต่อหน้า 12) 

DJSI 
ไออาร์พีซี ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4 สะท้อนถึงความเป็นองค์กรชั้นนำาด้านความ
ยั่งยืนในระดับโลก (อ่านต่อหน้า 21)

บทบาทการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี 
(อ่านต่อหน้า 40)

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต 
ไออาร์พีซีได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรม (Best Innovative 
Company Awards) ของ 
SET Awards 2560  (อ่านต่อหน้า 13)
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ค่านิยม INDIVIDUAL OWNERSHIP  
เราคือบริษัท บริษัทคือเรา 

SYNERGY  
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ 

PERFORMANCE EXCELLENCE 

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

INNOVATION  
ร่วมสร้างนวัตกรรม 

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY 

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

INTEGRITY & ETHICS 

ร่วมสร้างพลังความดี  

TRUST & RESPECT  
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น 

OPERATIONAL EXCELLENCE 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต 

HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION 

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

VALUE CREATION  

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

INNOVATION & CREATION OF NEW BUSINESS  

นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
LEADING INTEGRATED PETROCHEMICAL COMPLEX 

IN ASIA BY 2020
บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563 

รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย

ภายในปี 2563 และกำาหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำาเนินไปตามทิศทาง และแผนที่วางไว้จนบรรลุ

เป้าหมายภายในเวลาที่กำาหนดได้

 ปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำาเร็จของไออาร์พีซี บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มี EBITDA ที่ 20,420 ล้าน

บาท และมีกำาไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2559 ที่มีกำาไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินโครงการ 

EVEREST ซึ่งเป็นโครงการตามกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการองค์กร  

รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่ระดับ Top Quartile ที่ต้องใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรร่วมกับ 

ที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำาระดับโลกดำาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และสิ้นสุดในปี 2560 ซึ่งสามารถทำากำาไรส่วนเพิ่มให้บริษัทฯ ได้ราว 7,000 

ล้านบาท และมียุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้ชื่อย่อว่า "GDP" ต่อยอดการเติบโตต่อ ทำาให้จากนี้ไป บริษัทฯ จะมีทั้งความเข้มแข็ง ความพร้อม และมีการ 

คาดการณ์ที่แม่นยำามากขึ้น สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดต่อไป

 นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ใน CG Code ฉบับใหม่ มีการทบทวน และพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้กรรมการ 

มีส่วนสนับสนุนฝ่ายจัดการในมิติต่างๆ (Board that makes a difference) ให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการ 

ต่อต้านคอร์รัปชัน และทุจริตติดสินบน คำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ ์

ชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นแบบอย่างขององค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ

จากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสประจำาปี 2560 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามปรัชญาของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ทำาให้ปี 2560 บริษัทฯ สามารถรักษาการเป็นสมาชิก DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในหมวด Oil & Gas ไว้ได้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

อีกด้วย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำาเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยทุ่มเทกำาลังอย่างเต็มความสามารถ  

และพร้อมจะนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอยืนยันว่าจะยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ถือหุ้น พร้อมสร้างคุณค่าเพิ่มทั้งทางธุรกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ

ปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำาเร็จของไออาร์พีซี  

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2560 มี EBITDA ที่ 20,420 ล้านบาท 

และมีกำาไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2559 

ที่มีกำาไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท

“

“
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ไออาร์พีซี  จัดทำารายงานแบบบูรณาการ หรือ Integrated Report ตามแนวทาง 

ของ IIRC (The International Integrated Reporting Council) ซึ่งเป็นหลักการจัดทำา 

รายงานแบบบูรณาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสื่อสารประเด็นสำาคัญ

ของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ  

และช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น โดยนำาเสนอ

ผลการดำาเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลา 12 เดือนของ 

ปี 2560 ทั้งนี้ รายงานแบบบูรณาการถือเป็นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการ 

ประจำาปี หรือ Annual Report ที่สอดแทรกและบูรณาการประเด็นเรื่องความยั่งยืน 

เข้าไปด้วย ทำาให้นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น  

โดยไออาร์พีซีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบและ 

ช่องทาง เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มต่อไป

04 รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถดำาเนินการตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ว่า จะสามารถทำา

กำาไรไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการหยุดซ่อมบำารุงใหญ่ทั้งโรงงานตามแผน ประมาณ 1 - 2 เดือน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งเกิดจากความสำาเร็จของโครงการ ดังนี้ 

 โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด หรือ UHV ได้ดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มปี เป็น 

ปีแรก ถึงแม้ว่าความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจะยังไม่เต็มที่เนื่องจากราคาสารโพรพิลีนซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในช่วงตกตำ่า อีกทั้งปริมาณการผลิตตำ่ากว่าที่ออกแบบไว้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ

แก้ไขผ่านโครงการต่อเนื่อง อาทิเช่น การเปลี่ยนสูตรสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Reformulation) การผลิต 

นำ้ามันเบนซินเพิ่มเพื่อขายในประเทศและแทนการส่งออก (Max Gasoline Project) ตลอดจนการติดตั้ง 

หน่วยให้ความเย็นกับสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Cooler Project) โดยโครงการต่อเนื่องนี้จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของหน่วย UHV ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก ไม่น้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

 โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลีโพรพิลีน (PPE / PPC) อีก 300,000 ตันต่อปี แล้วเสร็จในช่วงปลายป ี 

จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ราว 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตลอดจนโครงการผลิต

ไฟฟ้า 240 MW (IRPC Clean Power) ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท GPSC ก็แล้วเสร็จในช่วงปลายปีเช่นกัน

 โครงการ EVEREST ยุทธศาสตร์สำาคัญของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ Best Practices จาก 

ที่ปรึกษาระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายพาณิชยกิจ 

ฝ่ายจัดซื้อ ตลอดจนฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ราว 7,000 ล้านบาท

ในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาทในปี 2561

 โครงการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีผลประกอบการโดดเด่นอย่างมีนัยสำาคัญ

ในปี 2561 นี้อย่างแน่นอน 

 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างกำาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนไปถึงระดับ Top Quartile ของกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชียภายใน 

ปี 2563” ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องอาศัยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานทั้งองค์กรขับเคลื่อน

โครงการให้ประสบความสำาเร็จ ซึ่งนอกจากการบริหารจัดการธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีแล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้นในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็น  

“HR Excellence” ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง NEW IRPC DNA เพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยแนวคิดและพฤติกรรมที่

เน้นความเป็นเจ้าของ มุ่งผลลัพธ์ รักษาสัญญา พัฒนาต่อเนื่อง ทำางานร่วมกันด้วยความจริงใจ และแก้ไข

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัญหาเชิงรุก อันจะเป็นพลังสำาคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำาเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปและยั่งยืน

 สำาหรับแผนการดำาเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้ชื่อย่อว่า GDP: Power of Growth Power of Digital และ Power of People 

โดยได้มีการจัดตั้ง “สำานักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร” ขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทำาภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำาคัญให้ประสบ 

ความสำาเร็จเช่นเดียวกับโครงการ EVEREST โครงการสำาคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ประกอบไปด้วย โครงการ “EVEREST Forever (E4E) โครงการลงทุน

โรงงานผลิตสารพาราไซลีน (PX) ขนาด 1 ล้านตันต่อปี มูลค่าลงทุนประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการ IRPC 4.0 ด้วยการนำาระบบดิจิทัลและนวัตกรรม 

ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนโครงการคัดเลือกและพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดภารกิจในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต 

โครงการเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการในแข่งขันของบริษัทฯ ให้สูงยิ่งขึ้น

 การกา้วไปสูเ่ปา้หมายของบรษิทัฯ ในการเปน็บรษิทัปโิตรเคมคีรบวงจรชัน้นำาของเอเชยีภายในป ี2563 จะไมย่ัง่ยนืหากบรษิทัฯมุง่พฒันาเพือ่เพิม่ผลกำาไรแตเ่พยีง 

อย่างเดียว จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯจะต้องพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเคารพ 

สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำาคัญที่จะทำาให้บริษัทฯประสบความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน ในปี 2560 บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Down Jones  

Sustainability Index (DJSI) ในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัลดีเด่น SET Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2560 (NACC Integrity Awards) จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 

ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็น 3 รางวัลแห่งคุณธรรม และ เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่นำาความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในองค์กร 

 ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยองค์ประกอบทั้งหลายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท

เช่นนี้ ผมจึงมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้บริษัทฯ “มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่ท้าทาย และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน” ได้อย่างแน่นอน  

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะ

สร้างกำาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จนไปถึงระดับ Top Quartile ของ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ในการเป็น 

“บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร

ชั้นนำาของเอเชียภายในปี 2563”

“
“
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นนำ้ามัน

และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ทั้งท่าเรือนำ้าลึก คลังนำ้ามัน และโรงไฟฟ้า โดยดำาเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจ
ปิโตรเคมี

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ โดยมีกำาลังการผลิต 1,221,000 
และ 367,000 ตันต่อปี ตามลำาดับ ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP และ Polyol) 
กำาลังการผลิต 940,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) กำาลังการผลิต 
334,000 ตันต่อปี เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ภายใต้
แบรนด์ POLIMAXX นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งในกลุ่มสไตรีนิคส์ ได้แก่ 
Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-MBS, Anti-dripping Additive, Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ 
ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น

ดำาเนินธุรกิจกลั่นนำ้ามัน โดยมีกำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำาลัง 
การกลั่นนำ้ามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทา นำ้ามันเบนซิน ดีเซล และนำ้ามันเตา นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตนำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
(Lube Base Oil Group I) กำาลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตยางมะตอยขนาดกำาลังการผลิต 
600,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นกำาลังการผลิตสูงสุดของประเทศ และยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถ
และยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ภายใต้แบรนด์ Terramaxx  

ธุรกิจ
ปิโตรเลียม

แผนภูมิกระบวนการผลิต

น้ำมันดิบ

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

ADU 2
150 KBD

ADU 1
65 KBD

 โรงงาน
 DCC

ปโตรเลียม ปโตรเคมี

โพรพ�ลีน 132 KTA

โพรพ�ลีน 320 KTA

เอทิลีนร�ชแกส

แนฟทา

เอทิิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

โพรพ�ลีน 280 KTA

 โรงงาน
โอเลฟ�นส

โรงงานน้ำมัน
หลอลื่นพ�้นฐาน

 โรงงาน RDCC
(UHV)

EBSM
260 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

ร�ฟอรเมท

LS ATB

ลองเลสซิดิว

HS ATB

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

VGO

อะเซทิลีน 6 KTA

โทลูอีน 132 KTA
มิกซ ไซคลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร 260 KTA

เบนซีน 114 KTA

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

โรงไฟฟา 220 MW

108 MW

โรงงาน
อะโรเมติกส

ถุงใสบรรจ�อาหาร
ขวดน้ำผลไม

ทอน้ำ ถุงหิ�วบรรจ�สินคา
เชือก แห อวน

ถานไฟฉาย ยางรถยนต

โฟมทำพ�้นรองเทา 
เฟอรนิเจอร

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปโตรเคมี

ตลับซีดี ตลับเทป 
เคร�่องใช ไฟฟา

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความรอน

น้ำมันหลอลื่นเคร�่องยนต

สวนผสมในยางรถยนต

ผิวถนน

ของเด็กเลน เคร�่องใช ไฟฟา 
ชิ�นสวนยานยนต เคร�่องใชในครัวเร�อน

กาซหุงตม น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

เชื้อเพลิง

ผลิตภัณฑเพ�่อจำหนาย การนำไปใชงาน

PP

HDPE

โพลีออล

โทลูอีน

มิกซ ไซลีน

ABS/ SAN

PS

EPS

น้ำมันหลอลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

PP 
775 KTA

HDPE
140 KTA

ACETYLENE
BLACK
4 KTA

โพลีออล
25 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
30 KTA

บจ. ไออารพ�ซี โพลีออล

โพรพ�ลีน
ออกไซด

อะคร�โลไนไตรล
27 KTA

ACETYLENE BLACK

(นำเขา)
โพรพ�ลีน

(สงออก)
เอทิลีน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ธุรกิจ
สนับสนุน
อื่นๆ 

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ทั้งผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้า ระบบนำ้าเพื่อการอุตสาหกรรม  
รวมถึงระบบลม และระบบบำาบัดนำ้าเสียแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งการขาย และการให้เช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และที่ดินอื่น ๆ 

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวย 
ความสะดวกที่ทันสมัย และให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล  
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
•  ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า รองรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 800 - 150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้า
ทั่วไป โดยมีสินค้าผ่านท่ากว่า 2 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือสินค้ามากกว่า 260 ลำาต่อปี
•  ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า รองรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 250,000 ตัน ให้บริการ
ขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือสินค้ามากกว่า 2,100 ลำาต่อปี
•  บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่า 300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 
ล้านตัน สำาหรับรองรับการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันของบริษัทฯ และมีคลังนำ้ามันพร้อมท่าเทียบเรือ 4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ 
คลังนำ้ามันระยอง คลังนำ้ามันพระประแดง คลังนำ้ามันอยุธยา และคลังนำ้ามันชุมพร 

ธุรกิจ IRPC Solutions Provider 
ให้บริการสนับสนุนกิจการของนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อให้กิจการของนักลงทุนเติบโตไปพร้อม ๆ   
กับบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการบำารุงรักษา ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริการงานวิศวกรรม บริการด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย บริการชั่งนำ้าหนักรถขนส่ง 
และบริการด้านงานโลหะวิทยา 

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ดำาเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ รวมประมาณ 12,000 ไร่ ให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้ง
ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและรองรับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น

ธุรกิจปโตรเลียม

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑน้ำมัน ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี

บจ. น้ำมัน ไออารพ�ซี
(จำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมัน)

- แนฟทา
- น้ำมันเบนซิน
- น้ำมันดีเซล
- น้ำมันเตา
- น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
- ยางมะตอย

- โอเลฟ�นส�
- อะโรเมติกส�
- โพลิโอเลฟ�นส�
- สไตร�นิคส�

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

บจ. รักษปาสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

99.99% 74.99%

59.98%

99.99%

บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

บจ. น้ำมัน ไออารพ�ซี โพลีออล*
(ผลิตและจำหน�ายโพลิออล)

99.99%
บจ. เทคโนโลยี ไออารพ�ซี
(โรงเร�ยนอาชีวะ)

บจ. ไออารพ�ซี คลีน พาวเวอร
(ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าและไอน้ำ)

บจ. ไออารพ�ซี เอ แอนด แอล
(ผลิตและจำหน�ายเม็ดพลาสติก)

48.99%
51% บมจ. โกลบอล
เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่

37% บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล
3% อื่นๆ

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

40% บมจ. ปตท.
20% บมจ. พ�ทีที
โกลบอล เคมิคอล

20% บมจ. ไทยออยล�25.00%
บมจ. อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย)
(ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี)

74% บจ. อูเบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

1% อื่นๆ

25% PCC Rokita SA

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : - *คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จำาหน่ายเงินลงทุนบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด เพิ่มอีกร้อยละ 25 ให้แก่ PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์  
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ซึ่งภายหลังการจำาหน่ายเงินลงทุนแล้วเสร็จ จะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 50:50
 - แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน

น้ำมันดิบ

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

ADU 2
150 KBD

ADU 1
65 KBD

 โรงงาน
 DCC

ปโตรเลียม ปโตรเคมี

โพรพ�ลีน 132 KTA

โพรพ�ลีน 320 KTA

เอทิลีนร�ชแกส

แนฟทา

เอทิิลีน 73 KTA

เอทิลีน 320 KTA

โพรพ�ลีน 280 KTA

 โรงงาน
โอเลฟ�นส

โรงงานน้ำมัน
หลอลื่นพ�้นฐาน

 โรงงาน RDCC
(UHV)

EBSM
260 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

ร�ฟอรเมท

LS ATB

ลองเลสซิดิว

HS ATB

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

VGO

อะเซทิลีน 6 KTA

โทลูอีน 132 KTA
มิกซ ไซคลีน 121 KTA

สไตร�นโมโนเมอร 260 KTA

เบนซีน 114 KTA

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

โรงไฟฟา 220 MW

108 MW

โรงงาน
อะโรเมติกส

ถุงใสบรรจ�อาหาร
ขวดน้ำผลไม

ทอน้ำ ถุงหิ�วบรรจ�สินคา
เชือก แห อวน

ถานไฟฉาย ยางรถยนต

โฟมทำพ�้นรองเทา 
เฟอรนิเจอร

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปโตรเคมี

ตลับซีดี ตลับเทป 
เคร�่องใช ไฟฟา

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความรอน

น้ำมันหลอลื่นเคร�่องยนต

สวนผสมในยางรถยนต

ผิวถนน

ของเด็กเลน เคร�่องใช ไฟฟา 
ชิ�นสวนยานยนต เคร�่องใชในครัวเร�อน

กาซหุงตม น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

เชื้อเพลิง

ผลิตภัณฑเพ�่อจำหนาย การนำไปใชงาน

PP

HDPE

โพลีออล

โทลูอีน

มิกซ ไซลีน

ABS/ SAN

PS

EPS

น้ำมันหลอลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

PP 
775 KTA

HDPE
140 KTA

ACETYLENE
BLACK
4 KTA

โพลีออล
25 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
30 KTA

บจ. ไออารพ�ซี โพลีออล

โพรพ�ลีน
ออกไซด

อะคร�โลไนไตรล
27 KTA

ACETYLENE BLACK

(นำเขา)
โพรพ�ลีน

(สงออก)
เอทิลีน
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รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)8
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 68%
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 30%
อื่นๆ 2%

ในประเทศ 57%
ต่างประเทศ 43%

นำ้ามันดีเซล 58%
นำ้ามันเบนซิน 11%
นำ้ามันเตา 3%
นำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 12%
และยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 16%

โอเลฟินส์ 59% 
และโพลีโอเลฟินส์ 

สไตรีนิคส์ 29%
อะโรเมดิกส์ 11%
โพลิออล 1%

จุดเด่นการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายสุทธิ การจัดจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)กำาไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

197,594 197,594 135,125 59,728

รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)08
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปเป็น “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563” หรือ “Leading Integrated 
Petrochemical Complex in Asia by 2020” โดยสร้างผลกำาไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให ้
ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นร้อยละ 14 เข้าสู่ระดับ Top Quartile Performance ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภายในปี 2563 รวมทั้ง
สามารถแข่งขันและรักษาระดับทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จากวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการสำาคัญเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการวางแผนโครงการสำาคัญในอนาคต  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้

บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563

EVEREST 
PROJECT

PPE/PPC PROJECT

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับ
ศักยภาพองค์กร เพื่อนำาพาบริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทน 
การลงทุน (ROIC) มากกว่าร้อยละ 
14 สู่ระดับ TOP QUARTILE  
ภายในปี 2563 โดยในปี 2560 
โครงการ EVEREST สามารถสร้าง
ผลประโยชน์รวมกว่า 7,218 ล้านบาท

สามารถเพิ่มกำาลังการกลั่นได้เต็มประสิทธิภาพ 
และเพิ่มปริมาณการผลิตโพรพิลีนเป็น 320,000 
ตันต่อปี ดำาเนินโครงการเพิ่มมูลค่าต่อยอดจาก
โครงการ UHV ดังนี้
• Maximum Gasoline เพิ่มกำาลังการผลิต 
Gasoline สร้างรายได้เพิ่มประมาณ 870 ล้าน
บาท
• ดำาเนินการพัฒนา CATALYST (RDCC 
Catalyst Reformulation) สามารถเพิ่มปริมาณ
โพรพิลีนจาก 18% เป็น 21%
• โครงการติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจาก
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

PPE Project : โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิ
โพรพิลีน (Polypropylene Expansion: PPE) เพื่อ
ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนเพิ่ม
ขึ้นเป็น 635,000 ตันต่อปี เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนกันยายน 2560

PPC Project : โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ และโพลิโพรพิลีน 
เกรดพิเศษ (Polypropylene-Compound and 
Specialties: PPC) เพิ่มขึ้นอีก 140,000 ตันต่อปี 
คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในเดือน
ธันวาคม 2560

BIG

STRONG

LONG

รายได้เพิ่มขึ้น 5%
EBITDA เพิ่มขึ้น 10%

อัตราผลตอบแทน
การลงทุนระดับชั้นนำา 
(1st Quartile) ในธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ของเอเชีย

สมาชิกดัชนี
ความยั่งยืน DJSI 
Emerging Markets 
Universe

OPERATIONAL EFFICIENCY
IMPROVEMENT ASSET 
UTILIZATION ENCHANCEMENT 
PRODUCT AND SERVICE 
IMPROVEMENT CAPACITY 
AND PRODUCTS EXPANSION 

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่
• CHP I : ผลิตกระแสไฟฟ้า 220 ล้าน
หน่วยต่อชั่วโมง และไอนำ้า 420 ตันต่อ
ชั่วโมง
• PRP : กำาลังผลิตโพรพิลีน 100,000 
ตันต่อปี
• EURO IV : ผลิตนำ้ามันเบนซิน 15 
KBD นำ้ามันดีเซล 10 KBD และ JET 
15 KBD
• TDAE : กำาลังผลิต TDAE 28,000 ตัน
ต่อปีและ 150BS เป็น 25,000 ตันต่อปี
• EBSM : กำาลังการผลิต EBSM 
60,000 ตันต่อปีและ ABS/SAN 60,000 
ตันต่อปี
• Lube Blending : กำาลังการผสม
นำ้ามันหล่อลื่น 60 ล้านลิตรต่อปี

MARGIN 
IMPROVEMENT

• การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้าน
การผลิต
• การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านการตลาด
• การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
• การปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ DELTA
สามารถสร้างผลประโยชน์รวม
กว่า 134 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

INCREMENTAL MARGIN
ORGANIZATION HEALTH

• สร้างศักยภาพ
• พัฒนากระบวนการทำางาน
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ UHV แล้วเสร็จและเดินเครื่องพาณิชย์ใน
เดือนกันยายน 2560 สามารถเพิ่มกำาลังการผลิต
โพรพิลีน 320,000 ตันต่อปี

FULLY INTEGRATED PP

• PPE : กำาลังผลิตโพรลิลีน 
160,000 ตันต่อปี
• PPC : ขยายกำาลังการผลิต
โพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ 140,000 ตันต่อปี

GDP STRATEGY

G : Power of growth
• Mars Maximum aromatics
Production
• EVEREST forever (E4E)
• M&A (Merger and acquisition)
• R&D Excellence

D : Power of Digital
• IRPC 4.0

P : Power of PEOPLE
• IRPC DNA

UHV 
PROJECT

2563

ROIC
14%

2561

2559

2557

2553

INDIVIDUAL OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 09



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)10

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านธุรกิจ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต โดยกำาหนดกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย 

(EBITDA) ให้เติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10 ซึ่งผลการดำาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มี EBITDA 

20,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 17 และมีกำาไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17 จากการดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ และขยาย 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีนที่ยั งมี  
ความต้องการสูง ในปี 2560 ธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขาย 135,125 
ล้านบาท มี EBITDA 7,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่ 4,844 ล้านบาท

บ ริ ษั ท ฯ  ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที่ มี คุ ณ ภ า พ
อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 
โดยคำานึงถึงชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 
มีรายได้ทั้งสิ้น 2,754 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างผลกำาไรส่วนเพิ่ม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม 
และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรด
พิเศษ และกำาหนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่ร้อยละ 60 ภายใน 
ปี 2563 โดยในปี 2560 ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย 59,728 ล้านบาท  
เป็นสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 57 และรายได้จากการส่งออกร้อยละ  
43 มี EBITDA 11,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ 10,857 
ล้านบาท

ธุรกิจ
ปิโตรเลียม

ธุรกิจ
สนับสนุน
อื่น ๆ 

ธุรกิจ
ปิโตรเคมี

135,125 59,728 
EBITDA EBITDA 

มีรายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย
ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

7,510 11,028 

2,754 

รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค
แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

734

รายได้จากธุรกิจท่าเรือและ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์

81

รายได้จากการบริหาร
จัดการทรัพย์สินรวม

บ ริ ษั ท ฯ  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้
บริการท่า เทียบเรือ เพื่ อขนถ่าย
สินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 
และถังเก็บผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่ อตอบสนองความต้องการที่  
หลากหลายของลูกค้า พร้อมยก
ระดับการบริการให้มีมาตรฐานสากล 
โดยในปี 2560 มีรายได้รวม 734 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2559 ที่ 42 ล้านบาท  
จากการที่บริษัทฯ หยุดซ่อมบำารุง
รักษาเครื่องจักรประจำาปี

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหาร
จัดการ  ศึกษา  และพัฒนาที่ ดิน
ให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้งนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และที่ดินที่มีศักยภาพ 
โดยในปี 2560 มีรายได้จากการขาย
ที่ดินเป็นจำานวน 48 ล้านบาท และ
รายได้จากการให้เช่าที่ดิน รวมทั้ง
ค่าบริการส่วนกลางจำานวน 33 ล้าน
บาท

ความพึงพอใจของลูกค้า 

ธุรกิจปิโตรเลียม (ร้อยละ)

ความพึงพอใจของลูกค้า 

ธุรกิจปิโตรเคมี (ร้อยละ)

ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ 

ท่าเรือและทรัพย์สิน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมายปี
2560

เป้าหมายปี
2561

ผลการดำาเนินงาน
2560

หมายเหตุ:  (1) ปรับเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ในปี 2561 เนื่องจากเปลี่ยนวิธีนับผลการประเมินจากค่าเฉลี่ยเป็น 

  สัดส่วนผู้ให้คะแนนสองอันดับสูงสุด (TOP 2 BOX)

 (2) ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สินต่ำากว่าเป้าหมายจากปัจจัยเรื่องจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลง 

  การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยไออาร์พีซีจะจัดทำาแผนปรับปรุง 

  การให้บริการ สื่อสารทำาความเข้าใจกับลูกค้า และจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปี 2560 ผลการสำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้ากลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ จากการพัฒนาแนวทาง
ในการให้บริการลูกค้าและดำาเนิน
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้าตาม
ความต้องการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดำาเนินงาน

90.0

90.0

85.5

89.0 (1)

90.0

80.0

91.1

91.8

75.0(2)
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สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ EVEREST 

ด้านประสิทธิภาพ (Performance)

การผลิต (Operations Area) 
เพิ่มประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์นำ้ามันดิบ และเพิ่มผลตอบแทนโดยการปรับหน่วยผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำารุงรักษา รวมทั้ง ลดการสูญเสียจากการดำาเนินงาน

การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ (Integrated Supply Chain Area) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุน และวางแผนการผลิตทำาให้หน่วยผลิตสามารถผลิตได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำาไรสูงสุดให้กับบริษัท

การตลาดและการขาย (Commercial Area) 
เพิ่มการสร้างมูลค่าการค้าจากการกลั่นปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Area) 
เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการหยุดดำาเนินงานของหน่วยกลั่นปิโตรเลียม เพื่อทำาการ
ตรวจสอบและบำารุงรักษาอุปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ที่มีจำานวนมาก รวมทั้งสินค้าที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง

การบริหารจัดการด้านภาพรวมองค์กร (Corporate Area) 
พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนทางด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รวม

ด้านสุขภาพองค์กร (Organization Health)

การพัฒนาสุขภาพองค์กร (Organization Health Index)
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมาย 1st Quartile

ผลการดำาเนินงาน
EBIT ส่วนเพิ่ม

 (ล้านบาท)
ผลการดำาเนินงานปี 2560

เป้าหมายปี 2560
EBIT ส่วนเพิ่ม 

(ล้านบาท)

โครงการ 
EVEREST

โครงการ EVEREST ถือเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับศักยภาพขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้ไออาร์พีซีบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น  

“บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563” ด้วยการนำาระบบงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากที่ปรึกษาชั้นนำาระดับโลก 

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถสร้างกำาไรส่วนเพิ่ม (EBIT) ในปี 2560 ให้กับบริษัทฯ ได้

ถึง 7,218 ล้านบาท 

โครงการ  EVEREST ได้ตั้งเป้าหมายกำาไรส่วนเพิ่ม (EBIT) อย่างเต็มศักยภาพที่ระดับ 10,500 ล้านบาท ในปี 2561 ประกอบกับเป้าหมายพัฒนา

สุขภาพองค์กร (Organization Health Index) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ Top Quartile ที่ระดับ >74 คะแนน ตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนงาน ซึ่งจะส่งผลให้  

ไออาร์พีซี สามารถมุ่งสู่ระดับ Top Quartile ภายในปี 2563 เพื่อให้ศักยภาพในการทำากำาไรส่วนเพิ่มดำารงไว้อย่างยั่งยืน 

3,011

2,077

1,179

411

323

217

7,218

86*

2,751

1,921

1,348

353

330

813

7,516

> 74

*ผลการสำารวจสิ้นสุด ณ เดือนมกราคม ปี 2561

Score Score

11EVEREST
FOREVER

2020

HEIGHT
29,029 ft

EBITDA
29,029 MTHB

BASECAMP

2019

2018

CAMP 4
(26,300 ft )

CAMP 3
(23,500 ft )

2017

CAMP 2
(21,000 ft )

2016

CAMP 1
(19,500 ft )

(17,500 ft )



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)12

UHV PROJECT 

โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด 

โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene 

and Value Added Products: UHV) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ

เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปรับปรุงคุณภาพนำ้ามันหนักที่มีมูลค่าตำ่าให้

เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โพรพิลีน 

และแนฟทาหนัก ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ เอทิลีน บิวเทน โพรเพน 

ส่วนประกอบนำ้ามันดีเซล แนฟทาเบา ไฮโดรเจน กำามะถัน ก๊าซ

เชื้อเพลิง และนำ้ามันข้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำาเนินโครงการ

เพิ่มมูลค่าต่อยอดจากโครงการ UHV ดังนี้ 

•  โครงการ Maximum Gasoline เพิ่มกำาลังการผลิตแก๊สโซลีน จาก 

95 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 120 ล้านลิตรต่อเดือน เดินเครื่องผลิต

เชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

•  โครงการพัฒนา Catalyst (RDCC Catalyst Reformulation) เพื่อเพิ่ม

ปริมาณโพรพิลีนจาก 18% เป็น 21% ทำาการ Make up new Catalyst ตั้งแต่

ปลายปี 2560 ถึงกลางปี 2561

•  โครงการติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่งปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยใช้นำ้ามันหนักเป็นวัตถุดิบ และช่วยลดข้อจำากัดอุณหภูมิใน

เครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม

โครงการขยายกำาลัง
การผลิตโพลิโพรพิลีน

เพื่อปรับปรุงและขยายกำาลังการผลิต

เม็ดพลาสติก โพลิ โพรพิลีน เพิ่ มขึ้ น 

300,000 ตันต่อปี ส่งผลให้มีการผลิต

รวม 775,000 ตันต่อปี เพื่อเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พร้อมรองรับการ เติบ โตของตลาด 

ในประเทศ และกลุ่ม AEC ประกอบด้วย 2 

โครงการย่อย ดังนี้

PPE PROJECT 
โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน  

เ พื่ อ ข ย า ย กำ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 

160,000 ตันต่อปี รวมเป็น 635,000 ตัน 

ต่อปี  โดยเริ่ม เดินเครื่องการผลิตเชิง

พาณิชย์ในเดือนกันยายน 2560 

PPC PROJECT 
โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก

โพลิโพรพิลีนคอมพาวด์และโพลิโพรพิลีน 

เกรดพิ เศษ กำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 

140,000 ตันต่อปีโดยใช้เทคโนโลยีการ 

ผลิตขั้นตอนเดียว (In-line Compound) เพื่อ

ลดต้นทุนการผลิต เริ่มเดินเครื่องการผลิต

เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560

ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2560 
หน้า 150-151
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ด้านการผลิต

ด้านนวัตกรรม
และการวิจัย
พัฒนา

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำาเนินการผลิตที่เป็นเลิศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตด้านพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน ตลอดจนการวางแผนการผลิตที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาด รวมทั้งคำานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

เขตประกอบการ ทั้งนี้ สามารถสรุปการดำาเนินงานการผลิตที่สำาคัญได้ ดังนี้

นำากระบวนการบริหารจัดการรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อให้โครงการวิจัยสำาเร็จตามแผนที่วางไว้  

สร้าง New S-curve แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และสร้างผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิต 

โพลีเอทิลีนนำ้าหนักโมเลกุลสูง (Ultra-High Molecular Polyethylene: UHMWPE) ซึ่งม ี

ความทนทานสูงและสามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายอุตสาหกรรม 

การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องจักร/ อุปกรณ์

การเพิ่มเสถียรภาพ
ทางการผลิต 

การบริหาร
จัดการพลังงาน 

 ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

ดำาเนินโครงการทั้งหมด 167 

โครงการ เพื่อให้การควบคุม

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ม่ น ยำ า

และเที่ยงตรง ได้ผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ และลดการใช้

พลังงาน

ดำ า เนินโครงการหยุดซ่อม

บำารุงใหญ่ประจำาปีเพื่อให้สาย

การผลิตมีความน่าเชื่อถือและ

มีความพร้อมในการผลิต โดย

ในปี 2560 มีค่า Plant Reliability 

อยู่ที่ร้อยละ 99.4  ซึ่งเป็นค่า 

ที่ ตำ่ ากว่ า เป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้  

ที่ ร้ อ ย ล ะ  9 9 . 5  เ นื่ อ ง จ า ก

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห ยุ ด ซ่ อ ม บำ า รุ ง

รักษาเครื่องจักรประจำาปี

High Speed and Excellent Bonding Adhesion Polypropylene for Lamination & Coating 

Application

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานลามิเนตและงานเคลือบที่มีกำาลังการผลิตสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

เกาะติดกับพื้นผิวของวัสดุ และลดต้นทุนการผลิต

Ultra-Thin and Energy Saving Polypropylene for Thermoforming Application 

ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนสำาหรับบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มที่ขึ้นรูปได้บางพิเศษ ช่วยลดต้นทุนและ

ประหยัดพลังงาน

Multilayer Surface Coating for Fast Cycle Molding EPS 

ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีนสูตรใหม่ที่แข็งแรงทนทาน นำ้าหนักเบา ลดการใช้พลังงานในการขึ้นรูป  

และลดการใช้สารเคมี และมีต้นทุนการผลิตตำ่า 

High Density Polyethylene Pipe 

ผลิตภัณฑ์โพลิเอทีลีนความหนาแน่นสูงสำาหรับงานท่อเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย 

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใช้

พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการ

ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนนำ้ามัน

เตา ควบคุมการปล่อยก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอน และลดการ

ปล่อยมลภาวะ ทำาให้ค่าดัชนี

การใช้พลังงานลดลงร้อยละ 

90.4 คิดเป็นพลังงานที่ลดลง 

1.9 ล้านกิกะจูล ถือเป็นมูลค่า

ที่ประหยัดได้ 749 ล้านบาท

ดำ า เนินงานด้วยมาตรฐาน

ความปลอดภัย TIS/OHSAS 

18001  รวมทั้ งส่ ง เสริมให้

เกิดวัฒนธรรมการทำ างาน

อย่างปลอดภัยผ่านการสร้าง

จิตสำานึกและโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้คง

สถิติด้านความปลอดภัยใน

ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม  โ ด ย มี อั ต ร า

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษา

ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ต่ อ  1  ล้ า น

ชั่วโมงทำางานที่ 0.45 

ผลิตภัณฑ์เด่น
ในปี 2560 

BEST INNOVATIVE 
COMPANY AWARDS

SET AWARD 2017

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรม

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2560 
หน้า 147-148

PRIME MINISTER 
AWARDS 2017



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)14

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

นโยบาย
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง 

ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee) และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย และกำากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ 

บริษัทฯ ยังได้นำามาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง ISO 31000-2009 มาใช้ในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  เช่น การกำาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง (Key Risk Indicator) และการใช้เครื่องมือ 

Value at Risk (VaR) มาช่วยในการประเมินมูลค่าความเสี่ยงเบื้องต้น 

ด้านธุรกิจ 
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิด 

 บริหารวางแผนการผลิตโดยจัดหานำ้ามันดิบชนิดใหม่ ๆ มาใช ้

อย่างต่อเนื่อง 

 บริหารจัดการสินค้าคงคลังของนำ้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ทำาสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยมีการกำาหนดเป้าหมาย 

ของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดำาเนินการบริหาร 

ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ

 ทบทวนและสอบทานกระบวนการจัดซื้อนำ้ามันดิบและ 

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความ 

เสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยโดยกำาหนดเป็น 

นโยบาย และการดำาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ

 บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำาแผนงานร่วมกันอย่างมี 

เอกภาพ ลดความซำ้าซ้อน รองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะ 

เกิดขึ้นจากการหยุดโรงงานเพื่อซ่อมบำารุงประจำาปี 2560

 ดำาเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจาก 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

เสถียรภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 นำาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence  

Management System: OEMS) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ 

ให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลอยู่เสมอ

 นำามาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business  

Continuity Management: BCM) มาใช้ โดยมีการจัดทำาแผนความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับ 

สถานการณ์วิกฤติและฉุกเฉินต่าง ๆ 

ด้านชุมชนและสังคม 
 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนรอบเขต 

ประกอบการฯ อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น การสร้างและ 

บูรณะสาธารณูปโภคต่าง ๆ การสนับสนุนผู้ประกอบการ 

ท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษา การสร้างความเข้าใจในการ 

ดำ า เ นิ น กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย มี โ ค ร ง ก า ร เ ปิ ด บ้ า น 

สานสัมพันธ์ (Open House) การดำาเนินงานศูนย์ประสานงาน 

ภาคสนามเพื่อลงพื้นที่ในกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนการ 

ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 มุ่งมั่นดำาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้าน 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 และ 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่าง 

เคร่งครัด

 นำามาตรการ 3R คือ ลดการใช้นำ้า (Reduce) นำานำ้ากลับมา 

ใช้ซำ้า (Reuse) และการนำานำ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

รวมถึงการสร้างบ่อนำ้าสำารองปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร  

เพื่อสำารองนำ้าใช้ในกระบวนการผลิตในช่วงที่นำ้าจากแหล่ง 

ธรรมชาติขาดแคลน 
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ด้านโครงการลงทุน

 จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนและผลักดัน 

โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านบุคลากรและ 

ด้านการเงิน เป็นต้น

 จัดทำาระบบและกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าใน 

การดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ 

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำาเนินโครงการสามารถบรรลุ  

เป้าหมายได้ในทุกมิติ 

 จัดเตรียมแผนการตลาดและการขายรองรับกับปริมาณของ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมาทั้งหมด 

สามารถขายได้และมีตลาดรองรับที่เพียงพอ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร
 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำางานผ่าน IRPC DNA  

เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติในการเสริมสร้าง 

ศักยภาพการทำางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กำาหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อ 

การดำาเนินธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม 

อุตสาหกรรมเดียวกันได้

 กำาหนดแผนการแต่งตั้งบุคคลในตำาแหน่งงานที่สำาคัญ  

พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

เป็นระบบ เพื่อรองรับพนักงานที่กำาลังจะเกษียณอายุ และ

ให้การถ่ายงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 จัดทำาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  

ที่เหมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรู้ในวิชาชีพที่สำาคัญซึ่งอาจ 

สูญหาย เมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฎหมายกฎระเบียบ 
 ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการ 

ปฏิบัติงานหรือการดำาเนินธุรกิจ 

 จัดตั้งคณะทำางาน ศึกษาร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก่อนมีการประกาศใช้ โดย 

ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อบริษัทฯ 

 เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

ทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 

จัดทำาแนวทางในการลดความเสี่ยง 

 ดำาเนินการตามขั้นตอนประมวลกฏหมายที่ดิน ในการถอน 

สภาพทาง ลำาราง การแลกเปลี่ยนที่สาธารณะ ที่อยู่บนพื้นที่ 

การขยายเขตประกอบการฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินการ 

ต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และลดผลกระทบ 

จากความขัดแย้งกับชุมชนและคดีความฟ้องร้อง 

ด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 จัดตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยองค์กร (Security Operation  

Center: SOC) เพื่อดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่าง ๆ  

ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 27001: Information Security  

Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจใน 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร 

 ฝึกซ้อมตามแผนดำาเนินการกู้ระบบในกรณีระบบล่ม (Disaster  

Recovery Plan) โดยจะมีการซ้อมเป็นประจำาทุกปี

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ถึงนโยบายภาครัฐ รวมถึงร่าง 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น นโยบาย 

ส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor: EEC) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจใน 

ปัจจุบันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

 ตระหนักถึงการมาถึงของเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า  

หรือ EV Car ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

เช่น นำ้ามันแก๊สโซลีน นำ้ามันดีเซล และนำ้ามันหล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ  

ได้เตรียมการลดความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า เช่น การปรับเปลี่ยน 

ธุรกิจจากปิโตรเลียมเป็นปิโตรเคมีมากขึ้น การวิจัยและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

ในอนาคต และการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ารายอื่น ๆ เพื่อ

ขยายตลาดหรือหาแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์มากขึ้น เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
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ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 

 ปี 2560 นำ้ามันดิบโลกมีราคาเฉลี่ยที่ 53.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล โดยปรับเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยที่ 41.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ในปี 2559 เนื่องจากปริมาณนำ้ามันดิบส่วนเกินมีแนวโน้ม

ปรับลดลงหลังความต้องการใช้นำ้ามันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยอุปสงค์นำ้ามันโลกขยายตัวกว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

 ผลการประชุมโอเปก ผู้ผลิตทั้ งในและนอกกลุ่มโอเปก

ตกลงขยายระยะเวลาของข้อตกลงการปรับลดกำาลังการผลิต 

นำ้ามันดิบออกไป 3–9 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561 

เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคานำ้ามัน 

 นอกจากนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียด

จากความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านในประเทศ

เลบานอนและเยเมนและกำาลังการผลิตของประเทศเวเนซูเอลา

ที่ปรับลดลงตำ่ากว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่ตำ่าที่สุด

ในรอบ 28 ปีที่ผ่านมา และเหตุการณ์ท่อส่งนำ้ามันจากประเทศ

แคนาดาสู่สหรัฐฯ ปิดซ่อมบำารุงฉุกเฉินหลังพบนำ้ามันรั่วซึ่งส่งผล

ให้การส่งออกนำ้ามันดิบมายังสหรัฐฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม 

ปริมาณการผลิตนำ้ามันของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงและ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
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 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 อัน

เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยใช้นำ้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ  

2.3 และใช้นำ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในส่วนของการ

จำาหน่ายในสถานีบริการและภาคอุตสาหกรรม ส่วนการใช้นำ้ามัน

เบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์นั่งและ 

รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 

 ราคานำ้ามันดิบดูไบในปี  2561 คาดว่าจะเคลื่อนไหวใน

กรอบ 60–65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้

นำ้ามันที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 

ทั่วโลก รวมทั้งจากข้อตกลงของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่ม

โอเปกที่ตัดสินใจขยายระยะเวลาการปรับลดกำาลังการผลิต 

นำ้ามันดิบ

 ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ 

ประเทศอิรัก เวเนซูเอลา ลิเบีย และไนจีเรีย ยังคงถือเป็นความ

เสี่ยง ที่ทำาให้ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนในปี 2561 อาจส่งผลให้

อุปทานนำ้ามันดิบตึงตัวมากขึ้น

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61

Dtd Brent Dubai

ที่มา: Platts & Reuters

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคานำ้ามันดิบในตลาดโลก
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ราคานำ้ามันดิบ ($/bbl)

ผู้ผลิตในกลุ่มโอเปก
และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก

ได้ข้อสรุปลดการผลิต

มีนาคม-มิถุนายน: แนวโน้ม
ครึ่งกลางของปีที่ดำาเนิน

ไปช้า ๆ เนื่องจากสภาพการณ์
ในสหรัฐอเมริกา 

(ราคาหุ้นที่ปรับสูงขึ้น)

พฤษภาคม: ข้อตกลงเบื้องต้นเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม (รัสเซียและ KSA) และข้อตกลงเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ให้ยืดระยะเวลาออกไป

อีก 9 เดือน

30 พฤศจิกายน: ข้อตกลงให้ยืด
เวลาออกไปอีก 9 เดือนจนถึง

ปลายปี 2018 โดยให้มี 
“ทางเลือกในการยกเลิก” 

ได้ ในเดือนมิถุนายน

แนวโน้มหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น
แม้ว่าสหรัฐฯ จะแสดง

ความวิตกกังวล

แนวโน้มหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง H2-2017 
เป็นผลมาจากการดำาเนินการของโอเปก พายุ
เฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ สถานการณ์ตึงเครียดใน

ตะวันออกกลาง ระบบท่อลำาเลียงนำ้ามันดิบ
ฟอร์ตี้ส์ และการคาดการณ์ว่าจะมี

การยืดระยะเวลาของข้อตกลง
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 ราคาโพลิโพรพิลีน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.72 เฉลี่ย

อยู่ที่ 1,151 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพลิเอทิลีนชนิดความ 

หนาแน่นสูง (HDPE) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.51 เฉลี่ย 

อยู่ที่ 1,160 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพลีสไตรีนปรับเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,393 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาเอบีเอส 

ปรับขึ้นร้อยละ 4 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,819 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

 ราคาโมโนเมอร์ พบว่า ราคาเอทิลีนปรับขึ้นร้อยละ 4 เฉลี่ยอยู่

ที่ 1,072 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพรพิลีนปรับขึ้นร้อยละ 1.46 

เฉลี่ยอยู่ที่ 813 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาสไตรีนโมโนเมอร์

ปรับขึ้นร้อยละ 2 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,241 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยมีมูลค่าการส่งออกและนำาเข้าลดลง

ร้อยละ 10.17 และ 8.81 ตามลำาดับ เนื่องจากความผันผวนของ

ระดับราคานำ้ามันดิบ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมี

ความเปราะบาง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของ

ไทย ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 IMF คาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2561 สูง

ขึ้นเป็นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.7 จากการที่หลายกลุ่มประเทศ

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีเกินคาด สะท้อนถึงภาวะการฟื้นตัว 

อย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกในภาครวม 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2561 

ตามการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP โลกและในไทย รวม

ถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาวะ

เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคและสภาวะเศรษฐกิจโลก การขยายตัว 

ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมปลายทาง ได้แก่ 

อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้าง

ต่าง ๆ ของภาครัฐจะทำาให้ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเช่นกัน 

 อัตราการขยายตัวของ GDP คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6–4.6 

โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ 

การส่งออก และการลงทุนของภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึนอย่าง 

ต่อเน่ือง

เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา: ICIS

ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
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ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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ธุรกิจท่าเรือ

  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวขึ้นในปี 2561 

ตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ทำาให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

ขนาดใหญ่หลายโครงการของภาครัฐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็ก

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของท่าเรือสินค้าเทกองทั่วไปเพิ่มกำาลัง 

การผลิต จนถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจท่าเรือมีปริมาณ

การนำาเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือเพิ่มสูงขึ้น 

  บริษัทฯ มีแผนขยายการให้บริการในธุรกิจท่าเรือเพื่อรองรับ 

“โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” โดยมุ่ง

เน้นการให้บริการ Offshore Service Fabricate และธุรกิจการขนส่ง

ผ่านท่าเรือ เป็นต้น 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายการ

ให้บริการท่าเรือ เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการศึกษา

โอกาสทางธุรกิจของท่าเรือในเขตพื้นที่ อำาเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา 

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 และแนว

โน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเคมี ถือเป็น

โอกาสที่ธุรกิจให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์จะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้บริการรายใหม่ ๆ และ/

หรือการบริการถังเก็บในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ  

อาทิ การให้บริการถังเก็บนำ้ามันดิบกับบริษัท  

ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) ด้วยปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 

600,000 บาร์เรล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการสร้างถังเก็บเคมีภัณฑ์ ณ คลังนำ้ามัน

พระประแดง

สถานการณ์และแนวโน้ม
การตลาดของธุรกิจท่าเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

สถานการณ์และแนวโน้ม
การตลาดของธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาพื้นที่โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศไออาร์พีซี และนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพื่อ

รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้สอดคล้อง

กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดย

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการนำาเสนอพื้นที่ของโครงการเพื่อเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในโครงการฯ เพื่อเป็นพื้นที่นำาร่องการพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าว

กระโดด และเป็นการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก



19

การมุ่งสู่การเป็นผู้นำาของ 

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  

(DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

การกล่ันและจำาหน่ายนำา้มัน

และก๊าซ 

การเผยแพร่ข้อมูลด้าน 

ความย่ังยนืตอ่สาธารณชน

ก า ร มุ่ ง สู่ ก า ร เ ป็ น เข ต 

ประกอบการอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

การสร้างความตระหนัก

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ด้วยแนวคิดดิจิทัล

การได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัล RobecoSAM Silver 

Class Award ประจำาปี 2561

การได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ระดับ

ดีเยี่ยม จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ 

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดยถือเป็นระดับรางวัลที่พัฒนาดีขึ้นกว่า 

ปีก่อนหน้า

24 โรงงานของไออาร์พีซี ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) จาก

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• การสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร หรือ IRPC DNA

• การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการความยั่งยืนสำาหรับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย 

 และผู้บริหารระดับกลาง

• การวางกลยุทธ์พลังแห่งดิจิทัล (Power of Digital) 

• การปฏิบัติงานผ่านระบบดิจิทัล 

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำาเนินงาน

ที่เป็นเลิศ โปร่งใส และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมี

ครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563 

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตามเป้าหมายการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ท้าทาย บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานในปี 2560 ดังนี้

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ผล
การดำาเนินงาน

เป้าหมาย
การบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน
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ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของไออาร์พีซี ปี 2560 (GRI-102-47)

ความสำาคัญต่อไออาร์พีซี

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

การบริการกิจการพื้นฐาน
1 กลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต
2 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

เศรษฐกิจ
5 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
6 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

สังคม
8 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
11 สิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม
12 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8
7

4

1

12

10

11

13

2

6 5

9 3

ระดับความสำาคัญ สูง กลาง ตำ่า

ดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2560 
หน้า 213

ความยั่งยืนของไออาร์พีซ ี
บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่
หรือ DJSI Emerging Market ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas 
Refining and Marketing ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการรับรองว่า 

ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาของ
โลกที่ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย
ด้าน QSHE

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศและการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหาร

จัดการที่ดี (Best Practice) ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ (IRPC 

Operational Excellence Management System) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ดังนี้ 

นำาระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตสำาหรับพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการ และพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการทำางาน ทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยในการขนส่ง โดยกำาหนดเป้าหมาย 

ให้เป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident) และ

ปราศจากเหตุฉุกเฉิน (Zero Emergency Case) 

บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการป้องกันการเกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการทางด้านนำ้า อากาศ และกากของ

เสียด้วยหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ด้านคุณภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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ผลการดำาเนินงานด้าน QSHE 

บริษัทฯ นำาเครื่องมือด้านคุณภาพมาประยุกต์ใช้ เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และ Total Productive Maintenance and Management 

(TPM) เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อการดำาเนินการด้านความเชื่อมั่นของโรงงาน (Plant Reliability) โดยบูรณาการร่วมกับระบบปฏิบัติการ 

ที่เป็นเลิศในด้านการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) พร้อมกับความใส่ใจความปลอดภัย และคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านคุณภาพ

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 

GOAL ZERO โครงการ Safety Excellence และโครงการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการช่วยลด

อุบัติเหตุจากการทำางาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีความปลอดภัยและปลอดอุบัติเหตุจากการทำางาน

 ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ดำาเนินการภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence Management System: OEMS) ด้านการบริหารการจัดการ

ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security Safety Health and Environment: SSHE) ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน OSHA (Occupational Safety and Health Administration) รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม e-MoC และโปรแกรม IdMS เพื่อช่วย

ในการควบคุมและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังกำาหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการความปลอดภัยช่วงการ

ซ่อมบำารุงใหญ่ ประจำาปี 2560 จนสถิติการเกิดอุบัติการณ์ลดลงเมื่อเทียบกับการซ่อมบำารุงใหญ่ในปี 2554 และไม่มีอุบัติเหตุขั้น

รุนแรง

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR)
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน)

จำานวนการเกิดอุบัติการณ์ใน
กระบวนการผลิต 
(Process Safety Events Tier 2) (กรณี)

จำานวนการเกิดอุบัติการณ์ใน
กระบวนการผลิต 
(Process Safety Events Tier 1) (กรณี)

เป้าหมายปี
2560

เป้าหมายปี
2561

ผลการดำาเนินงาน
2560

หมายเหตุ:  *เกิดจากเหตุเพลิงไหม้หน่วยผลิตของโรงงาน UHV ซึ่งไออาร์พีซีสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีและไม่มีผู้ ใดได้รับบาดเจ็บ 
 ตลอดจนมีการสื่อสาร ชี้แจง และทำาความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทำาให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์และไม่ตื่นตระหนก  
 ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ไออาร์พีซีได้หามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำาขึ้นอีก

0.52

0

0

0.47

0

0

0.45

1*

0
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 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ กำาหนดทิศทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตั้งเป้าการลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี  2560 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  132,856 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการบริหารจัดการก๊าซเชื้อเพลิงเหลือทิ้งของโครงการ

โรงงานปรับปรุงคุณภาพ นำ้ามันหนักจากหอกลั่น (UHV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผา 

โดยการเคลือบอิฐทนไฟภายในห้องเผาไหม้ และโครงการลดการสูญเสียความร้อนที่ปล่องระบายของ

โรงงานผลิตเอทิลีน (ETP) เป็นต้น

การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บริหารจัดการมลพิษทางอากาศในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดย

ใช้งบประมาณประมาณ 80 ล้านบาทเพื่อดำาเนินการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit:  

VRU) หน่วยที่ 2 สำาหรับถังเก็บสารเคมีของโรงงานผลิตเอทิลีน และโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์เบนซิน โทลูอีน 

ไซลีน รวมทั้งระบบควบคุมการระบายจากท่อระบายไอของถังเก็บสารเคมีส่วนหนึ่งที่ลานถังเก็บ (Tank 

Farm) ทำาให้สามารถลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายลงได้มากกว่า 60 ตันต่อปี

 การบริหารจัดการของเสีย 

การจัดทำารายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Pollution Release and Transfer Registers: PRTR) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 

เพื่อจัดทำารายงานข้อมูลสถานประกอบการ ปริมาณการปลดปล่อย เคลื่อนย้ายมลสาร/ ของเสียสู่อากาศ 

ดิน นำ้า โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. และได้ปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี มลสารต่าง ๆ  

ภายในโรงงาน และดำาเนินมาตรการและโครงการลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 

การบริหารจัดการควบคุมการปลดปล่อยและโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละออง (TSP) จนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการใช้เชื้อเพลิงและ 

ติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่สะอาด และการลงทุนโครงการ TGTU และโครงการผลิตไอนำ้าและไฟฟ้าโดยใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ (CHP) ทำาให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนกว่า 1,280 ตัน/ปี เทียบ

กับก่อนการปรับปรุง

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อการผลิต)

หมายเหตุ: ความเข้มข้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
เเละทางอ้อมเพิ่มขึ้น ในปี 2559 
และ 2560 เนื่องจากการเพิ่ม
กำาลังการผลิตจากการเริ่มผลิต
เชิงพาณิชย์ของโรงงาน UHV 
และ PPE/PPC

 การปลูกป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการฯ เพิ่มเติม 18 ไร่ จำานวน 5,242 ต้น คิดเป็นพื้นที่รวม 

ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 707 ไร่ จำานวน 383,362 ต้น สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทั้งหมดประมาณ 3,600 ตันต่อปี และช่วยลดผลกระทบทางด้านอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงที่มีต่อชุมชนโดยรอบเขต 

ประกอบการฯ ถือเป็นการเพิ่มทัศนียภาพพื้นที่สีเขียวและช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่ง 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2560 ได้รับการรับรองเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพิ่มขึ้นอีก 9 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Expandable Polystyrene (EPS) โรงงานผลิต

ผงและเม็ดพลาสติก ABS และ AS โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic โรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวม 1 และ 2 โรงงานบำาบัด 

นำ้าเสียรวม 3 โรงงานผลิต PTK Catalyst โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ Ethylbenzene Styrene Monomer โรงงานผลิตสารตัวเร่งปฏิกิริยา HA1 และ

โรงงานผลิตนำ้าประปา ทำาให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมจำานวนทั้งสิ้น 24 โรงงาน

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

0.314

0.313

0.338

0.370

2557
2559

2558
2560



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
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ประเด็นปญหาที่เกิดข�้น
และยุทธศาสตร 20 ป

ความเหลื่อมล้ำคนจนกับคนรวย (Ref TDRI) •  โครงการลำโทรโยงโมเดล
•  โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน
•  โครงการขาเทียมพระราชทาน
•  โครงการ GIVE NEVER STOP

•  โครงการส�งเสร�มสิทธิสตร�
•  โครงการมูลนิธิมุสลิม
 เพ�่อเด็กด�อยโอกาส

• โครงการลำโทรโยงโมเดล
• โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม 
• โรงงาน RDCC 
• โครงการ Protection Strip
• ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี

•  โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  Green Port (MARPOL)

•  โครงการสืบสานตำนานมอญ
 พระประแดง
•  กิจกรรมรักเล รักษ�ศิลป� ถิ�นใต�
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการหอชมว�วทางเดินศึกษาธรรมชาติ

• KVIS/ VISTEC
•  ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมเพ�่อ
 คุณภาพชีว�ตและสิ�งแวดล�อม
•  โครงการหุ�นยนต�ช�วยเดินสำหรับ
 ผู�พ�การอัมพาตคร�่งล�าง

•  โรงงาน RDCC 
•  โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
•  โครงการ Protection Strip

•  โครงการรณรงค�ส�งเสร�มการใช�
 พลาสติกอย�างมีความรับผิดชอบ
•  โครงการรักษ�แม�น้ำระยอง
•  Green Port (MARPOL)

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการหอชมว�วทางเดินศึกษา   
 ธรรมชาติ
•  โครงการปลูกป�าแนวกันคลื่น (ชุมพร)

•  โครงการ Cubic Academy
•  โครงการ ๑ ช�วย ๙
•  โรงเร�ยนผู�สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
• โครงการสืบสานตำนานมอญพระประแดง

•  โครงการคลีนิกป�นน้ำใจ 
•  โครงการ GIVE NEVER STOP
•  โครงการหน�วยแพทย�เคลื่อนที่ตรวจ
 สุขภาพชุมชน
•  โครงการเฝ�าระวังโรคป�ญหาสุขภาพชุมชน
•  โครงการกองทุนส�งเสร�มสุขภาพชุมชนรอบ
 เขตประกอบการฯ

• บร�ษัท สานพลัง ธุรกิจ เพ�่อสังคม
• โครงการสร�างอาชีพรับเชือกเร�อ
•  SE (Social Enterprise)
• ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการลำไทรโยงโมเดล
•  Green Port (MARPOL)

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค

และเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลต�อ
การเกิดโรคระบาด

ค�านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป

สิทธิ์การรักษาพยาบาล

ค�าครองชีพ ค�าจ�างไม�สมดุล

ภัยพ�บัติทางธรรมชาติและการป�องกัน

ภัยแล�งกับความต�องการสินค�าทางการเกษตร

พ�้นที่ประมงชายฝ��งกับอุทกภัย

การส�งเสร�มแหล�งท�องเที่ยวในมิติต�าง ๆ

ประเทศไทยประตูสู�โลกใบใหม�

ความปลอดภัยในชีว�ตกับพ�้นที่จัดการขยะ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS-SDGs โครงการของ IRPC ประเด็นปญหาที่เกิดข�้น

และยุทธศาสตร 20 ป
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS-SDGs โครงการของ IRPC

1 8

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

การส�งเสร�มการใช�พ�้นที่ให�เกิดประโยชน�สูงสุด9

12

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

แหล�งพลังงานใหม�จากการจัดการขยะ13

14

3

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
อันดับการท�องก�อนวัยอันควร2

4

5

6

7

ขจัดความยากจน 
ขจัดความหิวโหย 
การมีสุขภาพและความเปนอยูที ่ดี 
การศึกษาที่เทาเทียม 
ความเทาเทียมทางเพศ 
การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได 
การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม   
โครงสรางพ�้นฐาน

ลดความเหลื่อมล้ำ  
เมืองและถิ�นฐานมนุษยอยางยั่งยืน 
แผนการบร�โภคและการผลิตที่ยั ่งยืน 
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
การใชประโยชนจากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล 
การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก  
ความรวมมือเพ�่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

เปาหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs 

11

10

โครงการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ที่มุ่งเน้น ความซื่อตรง 

โปร่งใส ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ  

(Sustainable Development Goals) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว ถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 

ชาติ ฉบับที่ 12 และกำาหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ที่กำาหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมี การบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปด้วย  

บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าองค์กรที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและดำาเนิน ธุรกิจอย่างรับผิดชอบเท่านั้นที่จะเติบโตสู่ความเป็นผู้นำาแห่งอนาคตได้

บริษัทฯ ได้แสดงถึงตัวอย่างการดำาเนินโครงการเพื่อสังคมในปี 2560 ที่ตอบสนองเป้าหมาย SDG ทั้ง 17 ข้อ และสอดคล้อง กับบางส่วนของ

ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)24



25

ประเด็นปญหาที่เกิดข�้น
และยุทธศาสตร 20 ป

ความเหลื่อมล้ำคนจนกับคนรวย (Ref TDRI) •  โครงการลำโทรโยงโมเดล
•  โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน
•  โครงการขาเทียมพระราชทาน
•  โครงการ GIVE NEVER STOP

•  โครงการส�งเสร�มสิทธิสตร�
•  โครงการมูลนิธิมุสลิม
 เพ�่อเด็กด�อยโอกาส

• โครงการลำโทรโยงโมเดล
• โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม 
• โรงงาน RDCC 
• โครงการ Protection Strip
• ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี

•  โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  Green Port (MARPOL)

•  โครงการสืบสานตำนานมอญ
 พระประแดง
•  กิจกรรมรักเล รักษ�ศิลป� ถิ�นใต�
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการหอชมว�วทางเดินศึกษาธรรมชาติ

• KVIS/ VISTEC
•  ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมเพ�่อ
 คุณภาพชีว�ตและสิ�งแวดล�อม
•  โครงการหุ�นยนต�ช�วยเดินสำหรับ
 ผู�พ�การอัมพาตคร�่งล�าง

•  โรงงาน RDCC 
•  โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
•  โครงการ Protection Strip

•  โครงการรณรงค�ส�งเสร�มการใช�
 พลาสติกอย�างมีความรับผิดชอบ
•  โครงการรักษ�แม�น้ำระยอง
•  Green Port (MARPOL)

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการหอชมว�วทางเดินศึกษา   
 ธรรมชาติ
•  โครงการปลูกป�าแนวกันคลื่น (ชุมพร)

•  โครงการ Cubic Academy
•  โครงการ ๑ ช�วย ๙
•  โรงเร�ยนผู�สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
• โครงการสืบสานตำนานมอญพระประแดง

•  โครงการคลีนิกป�นน้ำใจ 
•  โครงการ GIVE NEVER STOP
•  โครงการหน�วยแพทย�เคลื่อนที่ตรวจ
 สุขภาพชุมชน
•  โครงการเฝ�าระวังโรคป�ญหาสุขภาพชุมชน
•  โครงการกองทุนส�งเสร�มสุขภาพชุมชนรอบ
 เขตประกอบการฯ

• บร�ษัท สานพลัง ธุรกิจ เพ�่อสังคม
• โครงการสร�างอาชีพรับเชือกเร�อ
•  SE (Social Enterprise)
• ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี

• โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•  โครงการฟ��นฟ� อนุรักษ� พ�ทักษ�
 ป�าชายเลน
•  โครงการลำไทรโยงโมเดล
•  Green Port (MARPOL)

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
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ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง
ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
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และเท�าเทียมกันทางสังคม
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การบร�หารจัดการภาครัฐ
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และเท�าเทียมกันทางสังคม
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค
และเท�าเทียมกันทางสังคม

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลต�อ
การเกิดโรคระบาด

ค�านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป

สิทธิ์การรักษาพยาบาล

ค�าครองชีพ ค�าจ�างไม�สมดุล

ภัยพ�บัติทางธรรมชาติและการป�องกัน

ภัยแล�งกับความต�องการสินค�าทางการเกษตร

พ�้นที่ประมงชายฝ��งกับอุทกภัย

การส�งเสร�มแหล�งท�องเที่ยวในมิติต�าง ๆ

ประเทศไทยประตูสู�โลกใบใหม�

ความปลอดภัยในชีว�ตกับพ�้นที่จัดการขยะ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS-SDGs โครงการของ IRPC ประเด็นปญหาที่เกิดข�้น

และยุทธศาสตร 20 ป
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS-SDGs โครงการของ IRPC

1 8

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการภาครัฐ

การส�งเสร�มการใช�พ�้นที่ให�เกิดประโยชน�สูงสุด9

12

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

แหล�งพลังงานใหม�จากการจัดการขยะ13

14

3

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน
อันดับการท�องก�อนวัยอันควร2

4

5

6

7

ขจัดความยากจน 
ขจัดความหิวโหย 
การมีสุขภาพและความเปนอยูที ่ดี 
การศึกษาที่เทาเทียม 
ความเทาเทียมทางเพศ 
การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได 
การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม   
โครงสรางพ�้นฐาน

ลดความเหลื่อมล้ำ  
เมืองและถิ�นฐานมนุษยอยางยั่งยืน 
แผนการบร�โภคและการผลิตที่ยั ่งยืน 
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
การใชประโยชนจากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล 
การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก  
ความรวมมือเพ�่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

เปาหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs 

11

10

25
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ผลการดำาเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรค์องค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลและเติบโตเคียงข้างกันไป
อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG 
& CSR Excellence) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรพลเมืองดีของโลกที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำาหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโต

อย่างยั่งยืน

2. กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความ

สมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบริษัทฯ กับระยะเวลาใน

การดำาเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได ้

3. ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 

Goals (SDGs 17) โดยมีการคัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และ

ออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทาง SDGs 17 ข้อ โดย

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการครบถ้วนทั้ง 17 ข้อ

4. กำาหนดเป้าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ต่อสังคมและชุมชน (Value Creation & Social 

Transformation) 

กระบวนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของโครงการ CSR ซึ่งผลการ

ประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำาคัญ

6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในแนวคิด/กิจกรรม 

และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับพนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

7. ดำาเนินการตามแนวทาง UN Global Compact โดยนำาหลักการสากล 10 

ประการของ UNGC ที่ครอบคลุม 4 ด้านสำาคัญ ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน  

ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต มาปฏิบัติ 

พร้อมทั้งกำาหนดนโยบายการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate  

Citizenship Policy) ตามตามแนวทางของ UNGC

เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ทักษะอาชีพให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
จนสามารถผลักดันกลุ่มต้นแบบให้มีธุรกิจที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
จำานวน 40 กลุ่ม และมีรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มละ 

300,000  บาท 

รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของชุมชน ในปี 2560 

รวมเป็นเงิน  296 ล้านบาท

โครงการส่งเสริม
ธุรกิจชุมชน 

ECO FACTORY 
โครงการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ได้รับการรับรองเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(Eco Factory) เพิ่มขึ้นอีก 9  โรงงาน 

รวมเป็น 24  โรงงาน จนถึงปัจจุบัน
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่สำาคัญในปี 2560 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการลำาไทรโยงโมเดล Phase II
โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าชุมชน ในพื้นที่ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 

ช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนำ้าได้ 440 ครัวเรือน 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินโครงการเดินท่อส่งนำ้า (ท่อ PE) 

จากลำาไทรโยงไปยังอ่างเก็บนำ้าป่าดอนโจร จนสามารถส่งมอบ 

ท่อส่งนำ้าได้ในปี 2560 ทำาให้สามารถสูบนำ้าเข้าอ่างได้เฉลี่ยวันละ 

5 ชั่วโมง เก็บนำ้าได้เฉลี่ย 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำาให้ชุมชน

สามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้าได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ชุมชน เป็น 

10 ชุมชน 

พร้อมในการลดระดับนำ้า (มาตรการพร่องนำ้า) ในบ่อสำารอง 

คิดเป็นปริมาตร 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มมาตรการตรวจสอบ

ปริมาณนำ้าฝนและนำ้าในอ่างเก็บนำ้าจังหวัดระยอง นอกจากนั้น 

ยังสนับสนุนเครื่องจักรในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชน 

เช่น งานขุดลอกและฟื้นฟูคูคลอง ทำาให้สามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บ

นำ้าและชะลอนำ้าในฤดูฝนได้มากขึ้น 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างมีความ
รับผิดชอบ
บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงเรียน 

อัสสัมชัญ ระยอง สนับสนุนผลงานของนักเรียน นักศึกษาใน

จังหวัดระยอง ผ่านโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวผ่านแนวคิด “ขยะสร้างรายได้” นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังร่วมกับเมืองพัทยาในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสำานึกและรณรงค์เรื่องการใช้พลาสติกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรมความรู้  

การสร้างจิตสำานึก การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์คิดแยกขยะ  

แก่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนนาเกลือ

โครงการป่าในเมืองระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนำ้า 
อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ร่วมดำาเนินโครงการป่าใน

เมืองระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนำ้า อัญมณีหนึ่งเดียว

ในระยอง” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาป่าชายเลนบริเวณปากแม่นำ้า

ระยอง และให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามความ

เหมาะสม โดยพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนจำานวน 500 ไร่ ให้เป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้ จัดสร้างศาลาเรียนรู้ ศาลาพักผ่อน สะพาน

ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนเพาะชำากล้าไม้ชุมชน 

ท่าเทียบเรือ 2 จุด และอาคารสำานักงานโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลดี 

ต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อรองรับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

โครงการแก้ ไขปัญหานำ้าท่วมรอบเขตประกอบการฯ
บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนงานเตรียมการและป้องกันนำ้าท่วม ทั้ง

การขุดลอกวัชพืชตามลำารางสาธารณะทั้งในเขตและนอกเขต 

ประกอบการฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 การเตรียมความ

ด้านสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต

โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ด้วยงบประมาณ 6 ล้านบาท เป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริม 

ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือน

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการขาเทียมพระราชทาน
บริษัทฯ ได้บริจาคเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ให้แก่มูลนิธิ

ขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในการ

ผลิตขาเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น ตาม

แนวทางสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) นอกจากนี้  

ยังมีพนักงานจิตอาสาร่วมออกหน่วยทำาขาเทียมกับมูลนิธิฯ 

ในการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และร่วมผลิตขาเทียมให้แก่ 

ผู้พิการ โดยในเดือนธันวาคม 2560 ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ ในงาน

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 

ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยจำานวน 46 คน ทำาขาเทียมทั้งสิ้น

จำานวน 51 ขา จากปี 2554 รวมจำานวนขาเทียมที่จัดทำาทั้งหมด 

13,374 ขา จำานวนผู้ป่วย 11,487 คน คิดเป็นเม็ดพลาสติก 115 ตัน  

โครงการ ”หุ่นยนต์ช่วยเดินสำาหรับผู้พิการอัมพาตครึ่ง
ล่าง”
บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMW-PE (Ultra High Molecular  

Weight Polyethylene) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ รองรับ

แรงกระแทกได้ดีและนำ้าหนักเบา จนนำาไปผลิตเป็นชิ้นส่วน 

ของหุ่นยนต์ช่วยเดิน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอัมพาตท่อนล่าง  

ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติ และเป็นการพัฒนาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์

ของสังคมในวงกว้าง 

โครงการ IRPC Give Never Stop
ไออาร์พีซีร่วมกับสถานีวิทยุสวพ.FM91 จัดทำาโครงการมอบ

อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2560 โครงการได้ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสจำานวน 310 คน

โครงการคลินิกปันนำ้าใจ 
บริษัทฯ เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไปให้แก่ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในปี 2560 มีประชาชน

เข้าใช้บริการจำานวน 4,238 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูกและ 

กล้ามเนื้อ ความดัน ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และ

ทำาการส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพให้กับโรงพยาบาลระยองเพื่อ

วางแผนการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังมียอดการทำาบัตร IRPC 

CARD รวมจำานวนจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 8,848 ใบ 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน 

บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   

กรมแพทย์ทหารเรือ ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการ

ตรวจรักษาโรคฟรีให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เป็นประจำา

เดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2560 มีผู้เข้ารับบริการจำานวน 1,735 คน 

จากตำาบลบ้านแลง ตำาบลตะพง ตำาบลนาตาขวัญ เทศบาล

ตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง ข้อมูลการตรวจรักษา

ของชุมชนจะใช้เป็นข้อมูลจัดทำาแผนการตรวจรักษาสุขภาพ

ประชาชนให้ตรงกับกลุ่มโรคโดยแพทย์เฉพาะทางในปีต่อไป

โครงการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคของประชาชน 

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน (GIS) ในพื้นที่

รอบเขตประกอบการฯ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัว

ของมลพิษในอากาศ จนสามารถกำาหนดแผนงานและมาตรการ

ป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพแก่ชุมชนจำานวน 10,398 

ครัวเรือน (38,256 คน) และสามารถจัดทำาแผนเฝ้าระวังเพื่อ

ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพแก่ชุมชนในอนาคต
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โครงการ IRPC CUBIC ACADEMY
สถาบันการเรียนรู้ IRPC Cubic Academy จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปัน

องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี

หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ ธรรมาภิบาล  

การตอบแทนสู่สังคม การสื่อสาร สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือทางสังคม และ

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้จัด

อบรมมาแล้วจำานวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 510 คน เป็น

พนักงานไออาร์พีซี จำานวน 425 คน และบุคคลภายนอก จำานวน 

85 คน

โครงการ KVIS & VISTEC
บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

“กำาเนิดวิทย์” เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  4–6 สำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และ“สถาบันวิทยสิริ เมธี” 

(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology–VISTEC) เปิด

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน

วิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 สถาบัน ได้รับการออกแบบให้สามารถ 

ตอบสนองผู้มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

และมีเป้าหมายในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำา” ต่อไป

ด้านการศึกษา

โครงการนำ้าดื่มเพื่อชุมชน 
บริษัทฯ ได้จัดทำานำ้าดื่มสะอาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ใน

พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สำาหรับใช้

ในงานสาธารณประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2560 ได้สนับสนุนนำ้าดื่ม 

ชนิดแก้ว จำานวน 211,392 แก้ว ชนิดขวดจำานวน 24,864 ขวด 

เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ 

ไออาร์พีซียังมีส่วนร่วมนำานำ้าดื่มไออาร์พีซีเพื่อชุมชนไปบริการ 

ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

จำานวน 500,000 ขวด

โครงการ ๑ ช่วย ๙
บริษัทฯ ร่วมกับสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในการนำา

ศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสถานศึกษา

ให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2560 ได้จัดโครงการ “ส่งเสริม 

อัจฉริยภาพผ่านการสร้างหุ่นยนต์” ให้แก่นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาด ลาดพร้าว ในการ

ประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบพื้นฐาน

โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน 
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน 89 ชุมชนในจังหวัดระยอง ที่ผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการแต่ละชุมชน โดยในปี 2560 ได้มอบทุนการศึกษาจำานวน 310 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,118,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ”
บริษัทฯ สนับสนุนผู้พิการในการจัดตั้งโรงงานนำ้าดื่ม ผ่าน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการ

รวมกลุ่มและการปันรายได้ รวมทั้งยังจัดทำาโครงการฝึกอาชีพ 

ผู้พิการ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ

พัฒนาคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะในการประกอบอาชีพ

โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน
บ ริ ษั ท ฯ  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ชุ ม ช น ร อ บ เข ต 

ประกอบการฯ จึงได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนตาม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ใน

การบริหาร จัดกิจกรรมอบรมด้านการผลิต การจัดการ แนะนำา

ช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่ดี 

เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดภายนอก รวมทั้งได้จัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการของชุมชนในปี 2560 รวมเป็นมูลค่า 296 ล้าน 

ด้านการพัฒนาสังคม

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
ไออาร์พีซีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ (Amazing Songkran 2017)” เพื่อเผยแพร่

ประเพณีการเล่นสงกรานต์ของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและประเพณีของไทย โดยนำา

แนวคิดจากผลิตภัณฑ์สีเขียวของบริษัทฯ มาร่วมสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้ร่วมจัดงานนี้

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

งานทอดผ้าป่าทางทะเลกับชุมชนประมงปากนำ้า
บริษัทฯ ร่วมจัดงาน “ทอดผ้าป่าทางทะเล” ซึ่งเป็นการริเริ่มของ

กลุ่มประมงพื้นบ้านหมู่ที่ 1 ตำาบลหาดทรายรี อำาเภอเมือง จังหวัด 

ชุมพร ที่จะอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยจัดขบวน

เรือประมงจำานวน 40 ลำา เพื่อถวายทอดผ้าป่าที่วัดพลับพลา 

ใกล้กับคลังนำ้ามัน ไออาร์พีซี ชุมพร ซึ่งปัจจัยที่รวบรวมได้ 

จะถูกไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียง 

โครงการหนังใหญ่วัดบ้านดอน 
บริษัทฯ จัดทำาโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีอายุกว่า 200 ปี 

ไว้ โดยได้สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ในการจัดแสดงและสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกฝนการเชิดหนังใหญ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ

ยกระดับศิลปะประจำาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ให้เป็นศิลปะระดับชาติและระดับโลกต่อไป

บาท ถือเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จนพัฒนาเป็นความมั่นคงให้กับประเทศ

โครงการพัฒนาชุมชนและส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์
เป็นโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ตามความต้องการของ

ชุมชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เช่น โครงการสนับสนุน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ต่าง ๆ โครงการติดตั้งไฟแสง

สว่าง โครงการปรับปรุงโรงอัดเม็ดปุ๋ย โครงการปรับปรุงกุฏิสงฆ์ 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม

อาชีพชุมชน โครงการสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล โครงการไฟ

บริการทางสาธารณะ โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน และ 

โครงการก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อพปร.) เป็นต้น
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โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่ อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 

โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้มีความสุขทั้งทางกายและใจ และสามารถความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

ปัจจุบันมีนักเรียนจำานวนทั้งสิ้น 128 คน และในปี 2560 ได้ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ไปแล้ว 13 ครั้ง

โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

  โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 
บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และการฝึกอาชีพใน

แต่ละเดือน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 11,065 คน

  โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ถึงการดำาเนิน

ธุรกิจและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นประจำา

ทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมของเขตประกอบการฯ และได้นำาคณะเข้าเยี่ยมชม

โครงการโรงงาน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

กับผู้มีส่วนได้เสียรอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำากิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่รอบเขต 

ประกอบการฯ ทั้งในส่วนกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรมของชุมชน เช่น ปรับปรุง

พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบประปาชุมชน สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น และสอน 

ภาษาไทยให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ ถือเป็นการทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ

เป็นการปลูกจิตสาธารณะให้กับพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กร (CSR DNA) โดยในปี 2560 มีพนักงานร่วม

กิจกรรม 1,859 คน คิดเป็นชั่วโมงหัวใจอาสารวม 17,447 ชั่วโมง

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียด “การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม” 
ได้จากรายงานประจำาปี 2560 หน้า 201

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ในการตอบแทนสังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างกว้างขวาง

  จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำากัด ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อคัดเลือก

กิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมที่มีศักยภาพที่จะดำาเนินการได้อย่างยั่งยืน และทำาให้เกิดผลกำาไร  

ส่งเสริมการจ้างงาน หรือ แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้

  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 

99.9 เพื่อให้เป็นวิทยาลัยของชุมชนที่ผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ในปี 2560 IRPCT ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงนโยบาย IRPCT 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้น

แบบอาชีวศึกษาชั้นนำาของประเทศ

การลงทุน
ในกิจการ
เพื่อสังคม 
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล 

ไออาร์พีซีได้กำาหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(HR Excellence) สำาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อ

บรรลุเป้าหมายและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยมีการสานต่อโครงการเดิม 

ต่อเนื่องมาดังนี้ 

การพัฒนา
ภาวะผู้นำา 

การบริหาร
ผลการ
ปฏิบัติงาน  

การสร้าง
ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ เน้นภาวะของผู้นำาใน 5 ด้าน คือ การสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจ การบริหาร

ความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาตนเอง และการเป็นแบบอย่างของ

ค่านิยมองค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างระบบประเมินภาวะผู้นำา (แบบประเมิน 180 องศา) ที่

สามารถติดตามการพัฒนาเป็นรายบุคคลที่จะนำาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาขั้นตอนต่อไปอย่างถูกต้องและแม่นยำา

ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการบริหารผลการ 

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องจะนำาไปสู่ความสำาเร็จโดยรวมขององค์กร และนำาไปสู่การสร้าง

แรงจูงใจให้กับพนักงานในการสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว  

กระบวนการออกแบบความสัมพันธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

บริษัทฯ ได้สร้างบรรยากาศการทำางานที่มีค่านิยมองค์กรแทรกซึมอยู่ตลอดเวลา โดย

กระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยม ทั้งในรูปแบบของ 

Role Model ของผู้บริหาร และการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน

ทุกคน นอกจากนี้ สายงานทรัพยากรบุคคลยังได้กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการบริหาร

จัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) อย่างมุ่งมั่น ก่อให้เกิดการตื่นตัว มีความ

เข้าใจในเรื่อง KM อย่างทั่วถึง นำาไปสู่ความคุ้นเคยชำานาญในการแลกเปลี่ยนความรู้ใน 

สายอาชีพต่าง ๆ

INPUT
ค่านิยมขององค์กร 

เป็นบรรทัดฐานในการคิด

การแสดงออกของบุคลากร

ทุกคน ที่ส่งผลให้การทำางาน 

เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง สุ ด โ ด ย

สมรรถนะของบุคลากร ถือ

เป็นมาตรฐานทั้งในมิติของ

สายงานอาชีพ และมิติของ

บทบาทหน้าที่ในองค์กร

OUTPUT 
ผลงาน  
มีการออกแบบคำานิยามของ

ผลงานให้กว้างขวางเพื่อ

มุ่ ง เน้นให้ เกิดการพัฒนา

ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร  ผ ล ก า ร 

ปฏิบัติ งานประกอบด้วย

ความสำาเร็จของงาน ความ

รู้ความสามารถ และค่านิยม

องค์กร

1

2

3

PROCESS
การบริหารผลงาน  
มีการกำาหนดและถ่ายทอด

เ ป้ า ห ม า ย ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ

อย่างพิถีพิถัน นอกจากนั้น

ยังมีกระบวนการติดตาม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล สำ า เ ร็ จ แ ล ะ

อุปสรรคเพื่ อดำ า เนินการ

แก้ไขระหว่างปี

IMPACT 
ผลประกอบการ 

พนักงานทุกคนจะรับรู้ว่า

ต นเ อง มีคุณ ค่ าต่ อค วา ม

สำาเร็จขององค์กร ทั้ งใน 

รูปแบบของตัว เงิน  และ 

รูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

การพัฒนาระบบงาน และ

การบริหารจัดการความรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ)
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การประเมินผลงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร จากปัจจัยที่แสดงออกถึงความ

พร้อมขององค์กร 9 ปัจจัย  ดังนี้

4

ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

2. Leadership 3. Work 
Environment 4. Accountability 5. Coordination 

and Control

ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ

บรรยากาศในการ
ทำางาน

ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ

การประสานงาน  
และการควบคุม

ทิศทางขององค์กร 

ความรู้ความสามารถ แรงจูงใจของบุคลากร การติดตามความ
เปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก

ความคิดสร้างสรรค์ 
และการเรียนรู้

จากการประเมินสุขภาพองค์กร ได้มีการนำาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในปี 2560 ดังนี้

1. Accountability 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความ

ยื ด ห ยุ่ น  แ บ่ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น

โครงสร้างฯ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้

บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

2. Performance Management 
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารในองค์กร

รวมทั้งได้ปรับปรุงองค์ประกอบการ

ประเมินผลงานใหม่โดยเพิ่มสัดส่วนใน

การประเมินสมรรถนะ (Competency) 

กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความ

สำาเร็จต่อเป้าหมายของบริษัทฯ อย่าง

ยั่งยืน

3. People Capability 
มีการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำา โดย

ใช้เครื่องมือจากที่ปรึกษาช้ันนำาระดับโลก 

ได้แก่ หลักสูตร 7 Habits, Lead Program  

เป็นต้น  รวมถึงการปรับพฤติกรรม 

พึงประสงค์ ( IRPC DNA) เพื่อให้ เกิด

วัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทฯ ต้องการ

1. Direction

6. Capabilities 7. Motivation 8. External 
Orientation

9. Innovation 
and Learning

ผลดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร ณ เดือนมกราคม ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 86 โดยสูงกว่าปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 69 

2015 OUTCOME SCORE 2017 OUTCOME SCORE

8669

Direction

Work
Environment

Leadership
Innovation & 

Learning
External

Orientation

Accountability

Capabilities

Coordination & 
Control

Motivation

Direction

Culture &

Climate

Leadership
Innovation

& Learning

External
Orientation

Account-
ability

Capabilities

Coordination 
& Control

Motivation
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างยิ่งยวด และมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเติบโต
ของบริษัทฯ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น  

รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)34
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นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

1

5

2

6

3

7

4

8

บริษัทฯ นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2560 (CG CODE) 

มาปรับใช้เป็นแนวทางในการกำากับดูแล ติดตาม ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ Board That Makes a Different  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม   สรุปการดำาเนินงานที่สำาคัญ ในปี 2560 ดังนี้

การตระหนักถึงบทบาทและ

ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ ในฐานะผู้นำาองค์กร 

ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมนวัตกรรมและ

การประกอบธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบ

การรักษาความน่าเชื่อถือ

ทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูล

การกำาหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกิจการ

ที่ เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น 

(สังคมและสิ่งแวดล้อม)

ก า ร ดู แ ล ใ ห้ มี ร ะ บ บ ก า ร

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม

การสนับสนุนการมีส่วนร่วม

และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พั ฒ น า

ผู้บริหารระดับสูงและการ

บริหารบุคลากร

  รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2560 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

  รางวัล The Best Corporate in Asia 2016 ประเภท Asia’s Outstanding Company on 
Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

  รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 
2017 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ในด้านการมีกลไกการกำากับดูแล

กิจการที่ดีที่โดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงาน
คนพิการประจำาปี 2560 จากกระทรวงแรงงาน  

  ผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำา
ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ผลคะแนน  

96/100 คะแนน โดยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 

การเสริมสร้างคณะกรรมการ

ที่มีประสิทธิผล

รางวัลด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ประจำาปี 2560 

35จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
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ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน อาทิ สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง สิทธิ์ในการเสนอวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่า

ตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำาไร/เงินปันผล และ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำาเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ

โปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมุ่งเน้น 

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย

 ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและ

จัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ 

 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม

ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ร่วมกัน และกำาหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการ

จัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST และระบบ 

Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ซึ่งจะทำาให้คู่ค้า 

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

 คู่แข่ง

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำาเนินการใด ๆ เพื่อให้

ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิด

กฎหมาย และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาในทางร้าย

โดยปราศจากมูลความจริง

 เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดย

เฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำ้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิด

การผิดนัดชำาระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำาระหนี้

รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำาหนดอย่างเคร่งครัด 

 พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่คำานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ  

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำางานของ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้าน

ทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST เพื่อ

ให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา

อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังกำาหนดค่าตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มี

คุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียม

3

1 2

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการให้ข้อมูลแก่

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ผ่าน 

ช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึง เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

กระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน 

เพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสมำ่าเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี (Annual Report) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง

 ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจน

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้ดำาเนินกิจกรรม

การพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำาคัญทั้งด้านสาธารณสุข  

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ ชัด เจนในการดูแลรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัย โดย

บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการ

ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสถาบันสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับการ

รับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

การเปิดเผยข้อมูล
ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

4

5 คณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบ

บัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลกระบวนการการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่

ดีและจัดให้มีมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อ

กลั่นกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำาปี 2560 ดังนี้

คณะกรรมการการ
สรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

97.04%

98.54% 96.44% 99.27% 100.00% 100.00% 97.38%

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

ผลการประเมินรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย

97.73%

การปฏิบัติงานตนเอง

คะแนนเฉลี่ย

98.48%

การปฏิบัติงาน
กรรมการท่านอื่น 

(แบบไขว้)

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยประธาน

กรรมการ

การประเมินการปฏิบัติ
งานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะ

การประเมินการ
ปฏิบัติงานคณะ

กรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ
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 การพัฒนาความรู้ 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่ เป็น

กรรมการบริษัทฯ  และเป็นผู้มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการ 

ใหญ่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีนัยสำาคัญต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

อนุมัติโครงสร้างการจัดการ

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า

มีประสิทธิภาพเพียงพอและ

เหมาะสมสำาหรับการบริหาร

บริษัทฯ ภายใต้การนำาของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลไกการกำากับดูแล 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  มี

แนวทางในการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย

รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วม

รวม 5 บริษัท  

บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิ์ออก

เสียงลงมติ ในการประชุมผู้ถือ

หุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และภายใต้กรอบอำานาจที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ

กลไกการบริหารงาน

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ มี  

ความสอดคล้องกับนโยบาย

หลักของบริษัทฯ และต้อง 

เป็นไปตามราคาตลาดอย่าง

เ ป็ น ธ ร ร ม สำ า ห รั บ ร า ย ก า ร 

ที่ เกี่ ยวโยงกัน  รวมท้ังการ 

รายงานความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส 

สามารถตรวจสอบได้ตาม 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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บทบาทการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเป็นบรรษัท
พลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship) เพื่อมีส่วนร่วมสร้างความผาสุขให้
แก่สังคมดังเจตนารมณ์และพันธสัญญาข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global 
Compact ) โดยยึดหลัก 4 ประการในการปฏิบัติงาน คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต 

ด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการดำาเนินการใด ๆ จะไม่เป็นการ

ละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและ

ทางอ้อม ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้โอกาสอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ความเช่ือ ความทุพพลภาพ และฐานะ

ทางสังคม

ด้านแรงงาน 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคล

ตามกฎหมายแรงงานไทยและอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ

ของสหประชาชาติ (International Labour Organization) 

 ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ 

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว เจรจาต่อรอง ตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ กำาหนดแนวทาง/มาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ 

สิ่ งแวดล้อมโดยมุ่ง ม่ันท่ีจะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ด้วย

แนวทางต่าง ๆ อาทิ

 ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือ

ธุรกิจต่าง ๆ 

 นำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการ/ วิธีการท่ี

ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

 ปลูกจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

ด้านการต่อต้านทุจริต 
บริษัทฯ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม ในทุก ๆ  

ข้ันตอนของการดำาเนินงาน และส่งเสริมมาตรการต่อต้านการ

ทุจริต ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนในทุก 

รูปแบบ รวมทั้งดำาเนินการขจัดการคอร์รัปชัน การติดสินบน  

และการใช้อำานาจบังคับทุกรูปแบบ

 มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ

ต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับ 

ภายในบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) 

 กำาหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditor@irpc.co.th

  ทางจดหมายธรรมดา: ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  ทางตู้ ไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

  เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/th/cg_contact.php

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียน

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ไม่ให้เป็นภาระของสังคม
และสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ประกอบการผลิต
เม็ดพลาสติก



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)40

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าท่ี 

จัดการกำกับดูแลกิจการทั ้งปวงของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 

และเป้าหมายที ่เป็นประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ 

กรอบจริยธรรมที่ดีและแนวปฏิบัติที่มุ่ง 

สู่การเป็นพลเมืองดีของโลก

ผูถือหุน

แต
งต
ั้ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดย

คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และให ้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน

ประจำปีของบริษัทฯและพิจารณาวาระ

การประชุม ตามกฎหมายรวมถึงการ

อนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

เลขานุการบร�ษัท

รายงาน

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ
แต ่งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ 

สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบ

งบการเง ิน และให้แนวทางในการ 

ตรวจสอบภายในโดยม ีกรรมการ 

อย่างน้อย 1 คน มีความรู ้และ 

ประสบการณ์เพียงพอ ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ส ม า ช ิ ก ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ก ร ร ม ก า ร 

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คัดเลือก 

บุคคลที ่ควรได้ร ับการเสนอชื ่อเป็น 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง 

กำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
แต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิก 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

ทำหน ้าท ี ่พ ิจารณาเสนอแนวปฏ ิบ ัต ิและ 

ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการ 

ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่งต ั ้งและกำกับด ูแลโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทำหน้าที ่บร ิหารจัดการงานของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 

และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่าง

ถูกต้องโปร่งใส

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

สมาชิกประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนด 

นโยบายการบริหารความเส ี ่ยง 

แผนการจัดการความเสี ่ยง และ 

กระบวนการบริหารความเสี ่ยง 

ทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน 

เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าท่ีสนับสนุน 

และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ 

หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต 

ความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตาม 

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์

กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ ้น 

รายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจ 

ควบคุมและผู ้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที ่ 

แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที ่ได้ร ับ 

มอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของ 

ผ ู ้ถ ือห ุ ้นและผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ียท ุกฝ ่ายอย ่าง 

เท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนกรรมการ 

อิสระ 7 คน กรณีที ่ประธานกรรมการมิใช่ 

กรรมการอิสระ อาจตั้งประธานกรรมการอิสระ 

เพื ่อทำหน้าที ่ในการประชุมบางวาระหรือบาง 

โอกาส 

ประธานกรรมการ

บริหารงานในความรับผิดชอบตาม

นโยบายและเป้าหมายที่กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงาน 

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณา 

ประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 

และกลั ่นกรองวาระเพื ่อนำเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

อนุมัติ ประกอบด้วย

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ฝายบร�หาร

คณะกรรมการจัดการ

กรรมการผูจัดการใหญ

-  กรรมการผู้จัดการใหญ่

-  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ทุกสายงาน

เลขานุการบร�ษัท

แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ทำหน้าท่ีเลขานุการบริษัทตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่ 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 

รวมท ั ้ งปฏ ิบ ัต ิงานตามท ี ่ ได ้ร ับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดวิสัยทัศน์ให้ ไออาร์พีซี 
ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของ
เอเชียภายในปี 2563 กำาหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพื่อให้มั่นในว่าบริษัทฯ จะสามารถ
เติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้

รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)40
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าท่ี 

จัดการกำกับดูแลกิจการทั ้งปวงของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 

และเป้าหมายที ่เป็นประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ 

กรอบจริยธรรมที่ดีและแนวปฏิบัติที่มุ่ง 

สู่การเป็นพลเมืองดีของโลก

ผูถือหุน

แต
งต
ั้ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดย

คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และให ้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน

ประจำปีของบริษัทฯและพิจารณาวาระ

การประชุม ตามกฎหมายรวมถึงการ

อนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

เลขานุการบร�ษัท

รายงาน

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ
แต ่งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ 

สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบ

งบการเง ิน และให้แนวทางในการ 

ตรวจสอบภายในโดยม ีกรรมการ 

อย่างน้อย 1 คน มีความรู ้และ 

ประสบการณ์เพียงพอ ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ส ม า ช ิ ก ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ก ร ร ม ก า ร 

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คัดเลือก 

บุคคลที ่ควรได้ร ับการเสนอชื ่อเป็น 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง 

กำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
แต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิก 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

ทำหน ้าท ี ่พ ิจารณาเสนอแนวปฏ ิบ ัต ิและ 

ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการ 

ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่งต ั ้งและกำกับด ูแลโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทำหน้าที ่บร ิหารจัดการงานของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 

และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่าง

ถูกต้องโปร่งใส

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

สมาชิกประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนด 

นโยบายการบริหารความเส ี ่ยง 

แผนการจัดการความเสี ่ยง และ 

กระบวนการบริหารความเสี ่ยง 

ทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน 

เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าท่ีสนับสนุน 

และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ 

หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต 

ความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตาม 

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์

กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ ้น 

รายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจ 

ควบคุมและผู ้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที ่ 

แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที ่ได้ร ับ 

มอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของ 

ผ ู ้ถ ือห ุ ้นและผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ียท ุกฝ ่ายอย ่าง 

เท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนกรรมการ 

อิสระ 7 คน กรณีที ่ประธานกรรมการมิใช่ 

กรรมการอิสระ อาจตั้งประธานกรรมการอิสระ 

เพื ่อทำหน้าที ่ในการประชุมบางวาระหรือบาง 

โอกาส 

ประธานกรรมการ

บริหารงานในความรับผิดชอบตาม

นโยบายและเป้าหมายที่กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงาน 

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณา 

ประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 

และกลั ่นกรองวาระเพื ่อนำเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

อนุมัติ ประกอบด้วย

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ฝายบร�หาร

คณะกรรมการจัดการ

กรรมการผูจัดการใหญ

-  กรรมการผู้จัดการใหญ่

-  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ทุกสายงาน

เลขานุการบร�ษัท

แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ทำหน้าท่ีเลขานุการบริษัทตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่ 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 

รวมท ั ้ งปฏ ิบ ัต ิงานตามท ี ่ ได ้ร ับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

41โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน  

15 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ) 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น

กรรมการอิสระ 7 คน (ร้อยละ 46.67 ของกรรมการทั้งคณะ) โดยมีกรรมการที่เป็นเพศ

หญิง 2 คน

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย  

3  ค น  แ ล ะ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ข อ ง 

บริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

ทำาหน้าที่ตรวจสอบและมีกรรมการอย่าง

น้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบ

ทานความน่าเชืื่อถือของงบการเงิน

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 

3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ

อิสระ ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร

ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทนอย่าง 

เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

แต่งต้ังจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน 

และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ 

ทำาหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้

คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และกำากับดูแลการ 

ดำาเนินงาน

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 

คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียม

หรือปิโตรเคมี มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความ

เสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กร

1

2

3

4

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

20 ตุลาคม 2558

19 มิถุนายน 2558 

29 เมษายน 2559 

20 ตุลาคม 2558 

17 พฤศจิกายน 2558 

9 เมษายน 2557 

27 สิงหาคม 2559 

1 กันยายน 2557 

1 กันยายน 2559

17 พฤศจิกายน 2558 

16  มีนาคม 2559 

1 เมษายน 2559 

2 ธันวาคม 2560 

2 ธันวาคม 2560 

1 ตุลาคม 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการ/ ประธานกรรมการ

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน 

นายณัฐชาติ จารุจินดา 
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายชวลิต พันธ์ทอง
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายสมนึก บำารุงสาลี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดคำาตอบแทน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมการ/กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัทฯ” 
ได้จากรายงานประจำาปี 2560 หน้า 22-33
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่  

เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการ 

จัดทำาระเบียบบริษัทฯ ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้

พนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ผู้บริหาร
ทำาหน้าท่ี่นำานโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ไปยึดถือปฏิบัติ รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จ 

ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้าง 

องค์กร ตามภาระหน้าท่ี่ท่ี่ ได้ รับมอบหมายสนับสนุนการ

เติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการเป็นบรรษัท 

ภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการจัดการ
ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน ทำาหน้าที่พิจารณา

ตัดสินใจในประเด็นท่ีสำาคัญต่อกลยุทธ์การลงทุนและการจัดสรร 

ทรัพยากร เพื่อให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่างมีระบบ  

มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและประสานงานที่ดี

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมนวิภา จูภิบาล  

ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่  สำ า นั ก กิ จ ก า ร อ ง ค์ ก ร เ ป็ น

เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการ 

กำากับตลาดทุน นอกจากน้ี ยังได้จัดตั้งส่วนงานเลขานุการบริษัท

และกำากับกฎเกณฑ์ (Corporate Secretary and Compliance Division) 

ทำาหน้าที่สร้างกรอบการดำาเนินงานด้าน Compliance และดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหญ

ผูถือหุน

สำนักตรวจสอบภายใน ศูนยว�จัยผลิตภัณฑนวัตกรรม

สำนักกิจการองคกรฝายกฎหมาย สำนักบร�หารความยั่งยืน

สายงานปฏิบัติการการผลิต

สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต

สายบัญชี
และการเง�น

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุมธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานแผนธุรกิจองคกร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สำนักบร�หารจัดการ 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกร

ฝายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ

ฝายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาโพลิเมอร

ฝายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑครบวงจร

ฝายศูนยว�เคราะห
และหองปฏิบัติการ

• ฝายขายธุรกิจปโตรเคมี

• ฝายการตลาดธุรกิจปโตรเคมี

• ฝายธุรกิจปโตรเลียม

• ฝายธุรกิจทาเร�อและทรัพยสิน

• ฝายวางแผนการผลิต

• ฝายบร�หารแผนการผลิต

• ฝายจัดหาและคาวัตถุดิบ

• ฝายบร�หารเง�น

• ฝายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ

• ฝายบัญชีบร�หารและงบประมาณ

• ฝายบัญชี

• ฝายจัดซื้อจัดหา

  

 

• ฝายบร�หารคลังและจัดสงผลิตภัณฑ
• ฝายโรงไฟฟา
• ฝายแทงกฟารม และปฏิบัติการทาเร�อ
• ฝายเทคโนโลยี
• ฝายปฏิบัติการที่เปนเลิศและบร�หารคุณภาพองคกร

 ฝายบร�หารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพ�ซี 
 ฝายบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม 

• ฝายโพลีโอเลฟ�นส
• ฝายสไตร�นิคสและอะโรเมติกส
• ฝายโอเลฟ�นส
• ฝายโรงกลั่น
• ฝายน้ำมันหลอลื่นพ�้นฐาน
• ฝายอารดีซีซี

• ฝายตรวจสอบและความเชื่อมั่นโรงงาน
• ฝายบำรุงรักษาโรงงาน 1
• ฝายบำรุงรักษาโรงงาน 2
• ฝายว�ศวกรรม

• ฝายพัฒนาธุรกิจปโตรเคมี
 และผลิตภัณฑคุณสมบัติพ�เศษ  
• ฝายพัฒนาธุรกิจปโตรเลียม
 และพลังงาน  

• หนวยงานขับเคลื่อนกลยุทธทรัพยากรบุคคล
• หนวยงานประสิทธิผลองคกร
• หนวยงานองคกรแหงการเร�ยนรู
• หนวยงานสรางคุณคาทรัพยากรบุคคล
• หนวยงานบร�การทรัพยากรบุคคลสวนกลาง

• ฝายแผนและบร�หารกลยุทธ
• ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ



รายงานบูรณาการประจำาปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 16 คน ดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง

คณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รายเดือน/คน (บาท)

ปี 2559
(17 ราย)

เบี้ยประชุม
ต่อครั้ง/คน (บาท)

ปี 2560
(16 ราย)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

นายสมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 
สำานักตรวจสอบภายใน

นายประเวศ อัศวดากร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

นางสาวมนวิภา จูภิบาล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร/  
เลขานุการบริษัท 

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำานักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร

นายชลอ ภาณุตระกูล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา 

นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต

นายวิชิต  นิตยานนท ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับ

ค่าตอบแทนปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ทั้งคณะ

รวมเป็นเงิน 49.62 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS  

(Performance Management System) เป็นตัวกำาหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารทุกระดับ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ได้กำาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
 กรรมการ 45,000 45,000

2. คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ 
 แต่งตั้งขึ้นในอนาคต 

 ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000 
 กรรมการ ไม่มี 45,000

ค่าตอบแทน 

เงินเดือน 76.57 77.30 
โบนัส 28.87 32.08

ค่าตอบแทนอื่น 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6.95 6.87 
รวม 112.39 116.25

(หน่วย:ล้านบาท)

ลำาดับที่ ชื่อกรรมการและตำาแหน่ง

ดูรายละเอียด “ประวัติผู้บริหารบริษัทฯ” 
ได้จากรายงานประจำาปี 2560 หน้า 38-46



มุ่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ปรับโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมเพ่ือการบริหารงานที่
คล่องตัว ปลูกฝังค่านิยมองค์กร
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน  
คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม สร้าง
แรงจูงใจในการทำางาน พัฒนาภาวะ
ผู้นำาเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ให้สอดรับกับการเติบโตของ 
บริษัทฯ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 
มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ  17  

ไออาร์พีซี มีเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคง
เทียบเคียงกับองค์กรชั้นนำาในระดับโลกด้วย 
Return on Invested Capital (ROIC) 

ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2563 โดยกำาหนดทิศทาง
และกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

“GDP”
ประกอบด้วย 

มีแนวทางการขยายขอบเขตการ
ลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมกำาลัง
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์สู่อาเซียน การสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วย
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 

มุ่งมั่นนำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ เพื่อลด 
ขั้นตอนการทำางาน ยกระดับกระบวน 
การปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของโรงงาน และพัฒนาการบริการ
ลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งระบบ 
ภายใต้ชื่อโครงการ IRPC 4.O 

G: Power of Growth D: Power of Digital P: Power of People 

45แผนยุทธศาสตร์ GDP






