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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

รายงานบรูณาการฉบบันี ้ได้จัดทำาขึน้ตามแนวทางของ IIRC  
(The International Integrated Reporting Council) ซึ่ง
เป็นหลักการจัดทำารายงานแบบบูรณาการที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล โดยบรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากดั (มหาชน) ได้จัดทำา 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพ่ือเป็นหนึ่งช่องทางในการ
สือ่สารประเด็นสำาคัญด้านการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ เพ่ือมีความเข้าใจ
และเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งนำาเสนอ
ความก้าวหน้าในการเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Global 
Compact: UNGC ไปพร้อมด้วย

ทั้งนี้ รายงานบูรณาการ หรือ Integrated Report ถือ
เป็นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการประจำาปี 
ที่นำาเสนอผลการดำาเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อม โดยสอดแทรกและบรูณาการเรือ่งความยัง่ยนื
เข้าไป ทำาให้นักลงทุนที่คำานึงถึงเรื่องความยั่งยืนและการ
สร้างมูลค่าในระยะยาวสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือนำาไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

บรษิทัฯ จะยงัมุ่งม่ันพัฒนาแนวทางการสือ่สารขอ้มูลสำาคัญ
ในทุกรูปแบบและช่องทาง เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไป 
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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Power of GDP
Power of Growth, Power of Digital และ Power of People
3 ขุมพลังในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยโครงการลงทุนรวมกว่า 70,000 ล้านบาท (อ่านต่อหน้า 13 )

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ 3
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 12
ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 16
ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 18
ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 21
ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 23
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
ผลการดำาเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 26
ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 33

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ด ี 35
โครงสร้างการจัดการ 40
  คณะกรรมการบริษัท 42
  คณะกรรมการชุดย่อย 42
  ฝ่ายจัดการ 43

ลำาไทรโยงโมเดล
โครงการ CSR ต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำา
และภัยแล้ง สร้างมูลค่าโครงการที่เป็นผลตอบแทน
ทางสังคม 2.19 บาท ต่อการลงทุน 1 บาท 
(อ่านต่อหน้า 31 )

SDGs 17
ไออาร์พีซี บรรลุเป้าหมายการดำาเนินโครงการ
เพื่อสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อย่างยืนของโลกครบทั้ง 17 ประการ 
(อ่านต่อหน้า 26 )

ไออาร์พีซี ก้าวขึ้นเป็นผู้นำาของโลก
ในหมวด Oil & Gas ของ DJSI และ
สามารถรักษาสถานภาพการเป็น
สมาชิกไว้ได้ 5 ปี ติดต่อกัน
(อ่านต่อหน้า 22)
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่่งของไออาร์พีซี
ที่สามารถยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายพลังงานและปิโตรเคมี
ได้้อย่่างมั่นคง โดยบริษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล้านบาท
และมีกำาไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท เป็นผลมาจากการ
ดำาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ การปรับปรุงพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้า และมีความทันสมัยในทุกมิติ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) กำาหนดวิสยัทศัน ์
ให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชีย
ภายในปี 2563 และได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรไว้ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือใหม่ั้นใจว่าองค์กรจะสามารถเตบิโตไปตามทศิทาง 
และแผนที่วางไว้ได้สำาเร็จ และบรรลุเป้าหมายภายในเวลา 
ที่กำาหนด

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ที่สามารถยืนหยัดอยู่บน
เส้นทางสายพลังงานและปิโตรเคมีได้อย่างม่ันคง ท่ามกลาง
สภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำามันดิบที่ปรับตัว 
ลดลง โดยบรษิทัฯ มี EBITDA 18,344 ลา้นบาท และมีกำาไรสทุธ ิ 
7,735 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก การดำาเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ การบริหารจัดการองค์กรอีกทั้ง
มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กร ให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและ
มีความทันสมัยในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาบุคลากร การผลิต
นวัตกรรม โครงการลงทุนใหม่  การจัดการด้านการเงนิ การเป็น
องค์กรดิจิทัลชั้นนำา และการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Ps (People Planet 
และ Prosperity) ความสำาเร็จนี้ เป็นผลมาจากการคาดการณ์
ที่แม่นยำา การเตรียมความพร้อม ไว้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 
ความสามารถและความมุ่งม่ัน ทุ่มเทของคณะผู้บริหารและ 
พนักงานในการดำาเนินธุรกิจ และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การกำากับดูแล ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากความสำาเร็จในทาง 
ธุรกิจแล้ว ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไออาร์พีซียังได้รับ
การยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและ
ต่างประเทศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศในสาขาต่างๆ อย่าง 
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ไออาร์พีซีได้ก้าวขึ้น 
เป็นผู้นำาของโลกในหมวด Oil & Gas Refining and 
Marketing ของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) 
และรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกไว้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
นอกจากน้ี ยังได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability 
Yearbook 2019 ในระดับ Gold Class และเป็น Industry 
Mover คือเป็นบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนน เพ่ิมขึ้น  
จากปีที่แล้วมากที่สุด การจัดอันดับดังกล่าว น่าจะเป็นเครื่อง
ยนืยนัความเชือ่ม่ันของทา่นผูถ้อืหุน้ได้ว่า บรษิทัฯ มีความมุ่งม่ัน 

ในการดำาเนินงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส ให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในและการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงถึงศักยภาพและ ความพร้อมของไออาร์พีซี 
ที่เป็นองค์กรที่ยั่งยืนชั้นนำาในระดับโลก

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) ยงัได้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทของกรรมการเพ่ือ
ประโยชนข์องบรษิทัฯ อยา่งเตม็ที ่ชว่ยพัฒนาและแกปั้ญหาตา่งๆ 
ร่วมกับฝ่ายบริหารจนลุล่วง กำากับดูแลให้มีการจัดการความ
เสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และดำาเนิน
ธรุกจิบนพ้ืนฐานของการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ มีความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและเคารพสิทธิ
มนษุยชน พรอ้มทัง้สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้ 
ส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างโมเดลใหม่ในธุรกิจ และให้ความ
สำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อว่าจะเป็นพ้ืนฐานของการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
ได้อยา่งมีนยัสำาคัญ ทศิทางการเตบิโตของบรษิทัฯ ถกูกำาหนดไว้
เป็นระยะอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธอ์ยา่ง
รอบคอบครบทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบ เพ่ือให้
เกิดผลสำาเร็จสูงสุดต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)  
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อม่ัน สนับสนุน ตลอดจน 
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งท่าน 
ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คู่ค้า หนว่ยงานภาครฐั นกัวชิาการ สถาบนัการเงิน  
ชมุชน สือ่มวลชน องค์กรอิสระ ตลอดจนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความ
สำาเร็จอย่างงดงามในปี 2561 นี้ และในเดือนมกราคม 2562 
คุณสกุฤตย ์สรุบถโสภณ  ได้ครบวาระการปฏบิตังิานในตำาแหนง่
กรรมการผูจั้ดการใหญ่  คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้สรรหาและมีมติ
แต่งตั้ง คุณนพดล ปิ่นสุภา เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจากศักยภาพ
ของ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
 จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งด้าน
ธุรกิจ สุขภาพองค์กร เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งความสำาเร็จเหล่านี้ จะสะท้อน
กลับมาเป็นประโยชน์และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้ผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นส่วนสำาคัญของการเจริญเติบโต ของประเทศด้วย
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 ต่ำากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ำามันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
ในชว่งปลายปี จากปรมิาณน้ำามันดิบทีมี่การผลิตเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะ
จากสหรัฐฯ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ต่ำากว่า
คาดการณ์ เป็นเหตุให้เกิดการลดมูลค่าทางบัญชีของสต๊อกน้ำามัน 
(Stock Loss) ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถ
สรา้งกำาไรจากโครงการลงทนุอ่ืนๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้จากโครงการ
เพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด หรือ UHV ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วย UHV ให้สามารถต่อยอด
และสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้อีก อาท ิโครงการขยายกำาลงัการผลิตน้ำามัน
เบนซินมากกว่า 25 ล้านลิตรต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 
ขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE/PPC) ซ่ึงสามารถ 
เดินเครือ่งผลิตในเชงิพาณชิยไ์ด้เตม็ปีเป็นปีแรก ตลอดจนโครงการ
สำาคัญตามแผนยทุธศาสตร ์ได้แก ่โครงการ Everest Forever (E4E) 
ซ่ึงเป็นโครงการต่อจากโครงการ Everest เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสรา้งผลกำาไรสว่นเพ่ิมทัว่ทัง้องค์กร โครงการ IRPC 4.0 ซ่ึงเป็น 
การนำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ 
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์กร ซึ่งโครงการ
เหล่านี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ย 18,344 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท
ในปี 2562 นี้ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสำาคัญยิ่ง เพราะบริษัทฯ 
ตั้งเป้าหมายที่จะต้องมีกำาไรสูงกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยมีแผน
ยทุธศาสตร ์GDP เป็นตวัขบัเคล่ือน ไม่วา่จะเป็นโครงการ Everest 
Forever, MARS, Galaxy, RD Excellence ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
Digital และโครงการ HR Excellence ภายใตย้ทุธศาสตร ์People 
โดยใช้ IRPC DNA เป็นพลังในการขับเคลื่อน ผมเชื่อมั่นว่าเราจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

บริษัทฯ ได้ตั้งวิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร 
ชัน้นำาของเอเชยีภายในปี 2563” ซ่ึงตอ้งอาศยัการรว่มมือ รว่มแรง  
รว่มใจของพนกังานทัง้องค์กร บรษิทัฯ จงึได้พัฒนาระบบบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลใหส้มบรูณข์ึน้ในทกุด้าน เพ่ือกา้วสูก่ารเป็น “HR 
Excellence” โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม 
สามารถบรหิารงานได้อยา่งคล่องตวั รวมทัง้ปลกูฝงัค่านยิมของ 
องค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน การคัดสรรบุคลากร 
ทีเ่หมาะสม สรา้งแรงจูงใจในการทำางาน และพัฒนาภาวะผูน้ำา เพ่ือ 
นำาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและสอดรับกับการเติบโตของบริษัทฯ
นอกจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังยึดม่ันในปรัชญาการเติบโต
อย่างยั่งยืนที่ต้องผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
สิง่แวดล้อม และชมุชน  ในปี  2561 บรษิทัฯ ได้ประกาศนโยบาย
นำางบประมาณร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี  
ทำาโครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมไปจนถึง
ระดับประเทศให้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ 
ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม
ความสำาเร็จในรอบปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการดำาเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ 
บริษัทฯ  ประกอบกับความทุ่มเทมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในโอกาสที่ผม 
จะพ้นวาระการดำารงตำาแหนง่กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ในวันที ่30 
มกราคม 2562 นี ้ผมขอขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยีทกุฝา่ย 
ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด 
และขอให้ทุกท่านเชื่อม่ันในศักยภาพของคุณนพดล ป่ินสุภา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของไออาร์พีซี ว่าจะนำาไออาร์พีซี
ให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างประโยชน์
ให้ผู้ถือหุ้น สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างแน่นอน

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การ
สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอให้
ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
ว่าจะนำาไออาร์พีซีให้เติบโต และก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้อย่างแน่นอน

(ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนการลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนตาม
กลยทุธ ์3 พลัง หรอื “GDP” สำาหรบั G: Growth พลังการเตบิโตนัน้  
บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการสำาคัญ อาทิ โครงการ MARS เพื่อ
ขยายกำาลังผลิตอะโรเมติกส์ โดยจะสามารถเพ่ิมกำาลังการผลิต 
พาราไซลีนได้ถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำาเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปี 2566 การดำาเนินโครงการ Everest 
Forever (E4E) ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างผลกำาไร
ส่วนเพ่ิมจากการดำาเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรควบคู่ไปกับความ
แข็งแกร่งของสุขภาพองค์กร และโครงการ Galaxy เพ่ือต่อยอด
ธุรกิจให้ครอบคลุมต้นน้ำาถึงปลายน้ำา D: Digital พลังเทคโนโลยี 
โดยนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
ทำางานทั้งการผลิตและการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการ
ทำางาน อันเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผ่านโครงการ IRPC4.0 และ P: People พลังคน โดยการพัฒนา
บุคลากรในระดับมาตรฐานโลก เพื่อดึงศักยภาพของผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
นอกจากบริษัทฯ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นบริษัท
ปิโตรเคมีชัน้นำาของเอเชยีภายในปี 2563 บรษิทัฯ ยงัมุ่งเนน้การวจัิย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ให้ดีขึ้นและมีเปา้หมายขยายสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ในระยะยาวเพ่ือนำาไปสู่เป้าหมายการยกระดับความ
สามารถด้านการวจิยัพัฒนาใหเ้ทยีบเคียงกบับรษิทัชัน้นำาระดับโลก  
ในปี 2561 ผลงานนวัตกรรม “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เกรดท่อทนแรงดันจากผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง” 
(Convert HDPE plant to Specialty pipe grade) ทำาให้บริษัทฯ  
ได้รบัรางวลับรษิทัดีเด่นด้านนวตักรรม (Best Innovative Company  

Awards) ของ SET Award และรางวลัองค์กรนวตักรรมจากสถาบนั
นวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย
บริษัทฯ ยึดหลักการดำาเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม อันเป็นรากฐานสำาคัญของการกำากบัดูแล 
กจิการทีดี่ และขบัเคล่ือนใหบ้รษิทัฯ กา้วสูบ่รษิทัปิโตรเคมีชัน้นำาของ
เอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  
SET: Best Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน และยังได้รับรางวัลองค์กร
โปรง่ใส ประจำาปี 2561 (NACC Integrity Awards) จากสำานกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
ป.ป.ช. นอกจากนี้ ยังได้รับการประกาศเป็นหนึ่งใน 13 องค์กร 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ 
ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC) ประจำาปี 2561 
นับเป็น 3 รางวัล ที่บ่งชี้ถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  
ที่นำาความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในองค์กร 
ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รวมถึงลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจน
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมั่น
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด ผมขอน้อมรับความ
ไว้วางใจพร้อมมุ่งม่ันทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ทัง้ในบทบาทกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ อยา่งเตม็ 
ประสิทธิภาพ  ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และดำาเนินธุรกิจด้วย
จริยธรรม มีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าไออาร์พีซีสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว ร่วมสร้างคุณประโยชน์ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ผมขอน้อมรับความไว้วางใจพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในบทบาทกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และดำาเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม  มีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า 
ไออาร์พีซีสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว

(ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน)



การนำไปใช�งานผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

ก�าซหุงต�ม น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

โรงไฟฟ�า
307 MW

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

น้ำมันดิบ

เชื้อเพลิง

PP
ชิ�นส�วนยานยนต� ถุงใสบรรจ�อาหาร

ขวดน้ำผลไม� ผ�าอ�อมเด็ก
ขวดน้ำเกลือ ขวดนม 

HDPE ท�อน้ำ เปลือกหุ�มสายไฟ
ทุ�นลอยน้ำ Floating Solar

ACETYLENE BLACK ถ�านไฟฉาย ยางยนต�
ลิเทียมแบตเตอร�่ แบตเตอร�่รถยนต�  

โทลูอีน
สารละลาย

และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

EPS โฟมกันกระแทกสำหรับเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า
ฉนวนกันความร�อนสำหรับงานก�อสร�าง

PS บรรจ�ภัณฑ�เคร�่องสำอาง
บรรจ�ภัณฑ�อาหารแช�แข็ง เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า

มิกซ� ไซลีน
สารละลาย

และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

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

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมัน
• แนฟทา
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันดีเซล
• น้ำมันเตา
• น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
• ยางมะตอย

99.99%

99.99%

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

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

ธุรกิจป�โตรเคมี

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

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

59.98%

50.00%

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

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

37%
บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล

3% 
อื่น ๆ

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

74%
บจ. อ�เบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

1% 
อื่น ๆ

50% 
PCC Rokita SA

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

51% 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
ซินเนอร�ยี่

99.99%

99.99%

บจ. เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
(โรงเร�ยนอาชีวะ)

บจ. ไอพอลิเมอร� * 
(จำหน�ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ�
ผ�านระบบ E-Commerce)

40.00%
บจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
เอสเตท ระยอง 
(พัฒนานิคมอ�ตสาหกรรม)

60% 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
ดีเวลลอปเมนท� 

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

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

หมายเหตุ : 
-   *  มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 10/ 2561 อนุมัติให�บร�ษัทฯ จัดตั้งบร�ษัทย�อยในประเทศไทย
  โดยถือหุ�นร�วมกับบร�ษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรัฐประชาชนจ�น
  โดยบร�ษัทฯ จะถือหุ�นร�อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ�นร�อยละ 45 ป�จจ�บันอยู�ระหว�างดำเนินการตามมติดังกล�าว
-   แสดงเฉพาะบร�ษัทที่มีการดำเนินงาน

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น

พ�้นฐาน

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

EBSM
260 KTA

โรงงาน
RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

ACETYLENE
BLACK
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

อะคร�โลไนไตรล�
27 KTA

แนฟทา

HS ATB

เอทิลีนร�ซแก�ส

LS ATB

อะเซทิลีน 6 KTA

สไตร�นโมโนเมอร�
260 KTA

เบนซีน 114 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

โพรพ�ลีน
320 KTA

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน
132 KTA

มิกซ�ไซค�ลีน
121 KTA

ลองเรสซิดิว

VGO

โพรพ�ลีน 132 KTA

โพรพ�ลีน
280 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 360 KTA

บิวทาไดอีน 
56 KTA

8 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำามัน
และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงพร้อมด้วย
สาธารณปูโภคทีส่นบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิทัง้ทา่เรอืน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า โดยมีการประกอบธรุกจิหลัก ได้แก ่ธรุกจิปิโตรเลยีม 
ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

     ธุรกิจปิโตรเลียม 

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจกลั่นน้ำามันโดยมีกำาลังการผลิตรวม 215,000 
บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำาลังการกล่ันน้ำามัน 
ในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด 
ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา น้ำามันเบนซิน 
ดีเซล และน้ำามันเตา นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่น
พ้ืนฐาน (Lube Base Oil Group I) กำาลังการผลิต 320,000  
ตันต่อปี และยางมะตอยกำาลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี  
ซ่ึงเป็นกำาลังการผลิตสูงสุดของประเทศ และเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ 
ในการผลิตยางล้อรถและยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) 
ภายใต้แบรนด์ Terramaxx

     ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์  
กลุ่มอะโรเมตกิส ์และสไตรนีโมโนเมอร ์มีกำาลังการผลิต 1,221,000  
ตันต่อปี 367,000 ตันต่อปี และ 260,000 ตันต่อปี ตามลำาดับ  
ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP)  
กำาลังการผลิต 915,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ 
(ABS, SAN, EPS, PS, Nano) กำาลังการผลิต 352,137 ตันต่อปี  
เพ่ือจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูป
ชนิดต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้แก่ Green ABS, SVNR, ABS 
Powder, Anti-dripping Additive, Anti-Bacterial Additive & 
Compound, UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Bio-Maxx-L-
Cement เป็นต้น

แผนภูมิกระบวนการผลิต



การนำไปใช�งานผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

ก�าซหุงต�ม น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

โรงไฟฟ�า
307 MW

ก�าซ
ธรรมชาติ

ถ�านหิน

ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี

น้ำมันดิบ

เชื้อเพลิง

PP
ชิ�นส�วนยานยนต� ถุงใสบรรจ�อาหาร

ขวดน้ำผลไม� ผ�าอ�อมเด็ก
ขวดน้ำเกลือ ขวดนม 

HDPE ท�อน้ำ เปลือกหุ�มสายไฟ
ทุ�นลอยน้ำ Floating Solar

ACETYLENE BLACK ถ�านไฟฉาย ยางยนต�
ลิเทียมแบตเตอร�่ แบตเตอร�่รถยนต�  

โทลูอีน
สารละลาย

และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

EPS โฟมกันกระแทกสำหรับเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า
ฉนวนกันความร�อนสำหรับงานก�อสร�าง

PS บรรจ�ภัณฑ�เคร�่องสำอาง
บรรจ�ภัณฑ�อาหารแช�แข็ง เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า

มิกซ� ไซลีน
สารละลาย

และวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

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

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจป�โตรเลียม

ผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมัน
• แนฟทา
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันดีเซล
• น้ำมันเตา
• น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
• ยางมะตอย

99.99%

99.99%

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

บจ. รักษ�ป�าสัก
(บร�การขนส�งทางทะเล)

ธุรกิจป�โตรเคมี

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

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

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

59.98%

50.00%

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

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

37%
บจ. นิปปอน เอ แอนด� แอล

3% 
อื่น ๆ

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

74%
บจ. อ�เบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด

1% 
อื่น ๆ

50% 
PCC Rokita SA

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

51% 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร�
ซินเนอร�ยี่

99.99%

99.99%

บจ. เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
(โรงเร�ยนอาชีวะ)

บจ. ไอพอลิเมอร� * 
(จำหน�ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ�
ผ�านระบบ E-Commerce)

40.00%
บจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
เอสเตท ระยอง 
(พัฒนานิคมอ�ตสาหกรรม)

60% 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตร�ยล
ดีเวลลอปเมนท� 

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

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

หมายเหตุ : 
-   *  มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 10/ 2561 อนุมัติให�บร�ษัทฯ จัดตั้งบร�ษัทย�อยในประเทศไทย
  โดยถือหุ�นร�วมกับบร�ษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) สาธารณรัฐประชาชนจ�น
  โดยบร�ษัทฯ จะถือหุ�นร�อยละ 55 และ GZSJ ถือหุ�นร�อยละ 45 ป�จจ�บันอยู�ระหว�างดำเนินการตามมติดังกล�าว
-   แสดงเฉพาะบร�ษัทที่มีการดำเนินงาน

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น

พ�้นฐาน

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

EBSM
260 KTA

โรงงาน
RDCC
(UHV)

โรงงาน
อะโรเมติกส�

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

ACETYLENE
BLACK
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

อะคร�โลไนไตรล�
27 KTA

แนฟทา

HS ATB

เอทิลีนร�ซแก�ส

LS ATB

อะเซทิลีน 6 KTA

สไตร�นโมโนเมอร�
260 KTA

เบนซีน 114 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

โพรพ�ลีน
320 KTA

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน
132 KTA

มิกซ�ไซค�ลีน
121 KTA

ลองเรสซิดิว

VGO

โพรพ�ลีน 132 KTA

โพรพ�ลีน
280 KTA

เอทิลีน 73 KTA

เอทิลีน 360 KTA

บิวทาไดอีน 
56 KTA

9

      ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค บริษัทฯ ให้บริการสาธารณูปโภค
พื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ทั้งผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
และไอน้ำา ระบบน้ำาเพ่ืออุตสาหกรรม ระบบลม และระบบบำาบัด
น้ำาเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งการขายและให้เช่าที่ดิน 
เพื่อการอุตสาหกรรมและที่ดินอื่น ๆ
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ ์บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือ 
เพ่ือขนถา่ยสนิค้าทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศทีมี่ความพรอ้ม
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัย  
รวมถึงให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว 
ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย ประกอบด้วย
  ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าท่ัวไป ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ  
  6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 800-150,000 ตัน  
  ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน  
  สินแร่ เป็นต้น มีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 1.5 ล้านตันต่อปี  
  รองรับเรือสินค้ามากกว่า 240 ลำาต่อปี

  ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 
  ขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000- 
  250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและ 
  ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 16.5  
  ล้านตันต่อปี รองรับเรือมากกว่า 2,100 ลำาต่อปี
  บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีคลังนำา้มันพร้อมท่าเทียบเรือ  
  4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน้ำามันระยอง  
  คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา และคลังน้ำามันชุมพร  
  ที่ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว 
  กว่า 300 ถัง สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ 2.9 ล้านตัน เพื่อ 
  รองรับการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของบริษัทฯ และ 
  ให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจบริหารจัดการ 
ทรัพย์สินซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีมีศักยภาพในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืน ๆ  
ประมาณ 12,000 ไร่ ให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ เพียบพร้อมด้วย 
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถรองรับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์  
รวมถึงรองรับการลงทุนในพ้ืนที่ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หนึ่งใน
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น



การจัดจำหน�าย
ในประเทศ

ต�างประเทศ

57%
43%

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมี

โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

สไตร�นิคส�

อะโรเมติกส�

60%

26%
13%

โพลิออล* 1%

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

อื่น ๆ

71%
28%

1%

รายได�
จากการขายสุทธิ

ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเลียม

น้ำมันดีเซล

น้ำมันเบนซิน

60%
15%

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
อื่น ๆ

12%

น้ำมันเตา

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
และยางมะตอย

3%
10%
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96,89491,373 95,066

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

10 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นการดำาเนินงาน

*ดูรายละเอียด “ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 12
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf
และรายงานทางการเงินประจำาปี 2561 ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Financial_Report_2018_th.pdf
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บร�ษัทฯ มีว�สัยทัศน�ในการก�าวไปเป�น
"บร�ษัทป�โตรเคมีชั้นนำของเอเชีย

ภายในป� 2563"

2563

ROIC
14%

2553

Incremental Margin and
Organization Health
•  สร�างศักยภาพ

•  พัฒนากระบวนการทำงาน

•  สร�างวัฒนธรรมองค�กร

Margin Improvement
•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการผลิต

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการตลาด

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดจ�าง

•  การปฏิบัติการที่เป�นเลิศด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล

2557

โครงการที่ดำเนินการแล�วเสร็จ

108 MW
200 T/hr
312 KTA
200 KTA

307 MW
664 T/hr
412 KTA
260 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY
CHP I
• Electricity
• Steam
PRP
EBSM

412 KTA 732 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PROPYLENE
(UHV)

475 KTA 775 KTA

BEFORE AFTERCAPACITY

PP
(PPE-PPC)

Fully Integrated PP

สามารถสร�างผลประโยชน�

รวมกว�า 135  ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ

INDIVIDUAL OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT

•  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ�่อลดต�นทุนในการผลิต

•  ใช�ประโยชน�สินทรัพย�ป�จจ�บันให�เกิดประโยชน�สูงสุด

•  เพ��มมูลค�าการผลิตและสร�างรายได�ใหม�นอกจากธุรกิจเดิม

•  ขยายกำลังการผลิตในสายผลิตภัณฑ�ที่มีศักยภาพและ
 มีมูลค�าเพ��มจากการร�วมมือในกลุ�ม ปตท.

เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

สร�างพลังร�วมอันยิ�งใหญ�

ร�วมมุ�งสู�ความเป�นเลิศ

ร�วมสร�างนวัตกรรม

ร�วมรับผิดชอบต�อสังคม

ร�วมสร�างพลังความดี

ร�วมสร�างความเชื่อมั่น 

Power of Growth
Power of Digital
Power of People

G
D
P

POWER GDP
อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ระดับชั้นนำ (1st Quartile)

ในธุรกิจป�โตรเลียมและ
ป�โตรเคมีของเอเชีย

STRONG

รายได�เพ��มข�้น 5%
EBITDA เพ��มข�้น 10%

BIG

สมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI
Emerging Markets

Universe

LONG

2559 2561
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรช้ันนำาของเอเชีย ภายในปี 2563” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งเพ่ือการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 
การดำาเนินงานในโครงการเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำาองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้



12 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

บรษิทัฯ มีเป้าหมายการสรา้งผลเตบิโตทางธรุกิจเพ่ือนำาไปสูก่ารเป็นบรษิทัปิโตรเคมีชัน้นำาของเอเชยี โดยมีผลการดำาเนนิงานในปี 2561 
บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย (EBITDA) 18,344 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท จากการดำาเนิน
โครงการต่างๆ ดังนี้

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

182,953
รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

5,496EBITDA ล้านบาท

72,739
รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

EBITDA10,728 ล้านบาท

ธุรกิจปิโตรเคมี 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างผลกำาไรส่วนเพ่ิม มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ โดยกำาหนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 60 
ภายในปี 2563 
ปี 2561 ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขาย 72,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
13,011 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22 เป็นสดัสว่นรายได้ภายในประเทศรอ้ยละ 56 จากการ 
ส่งออกร้อยละ 44 และมี EBITDA 10,728 ล้านบาท

ธุรกิจปิโตรเลียม 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศและขยายการส่งออกไปยัง
ประเทศกลุ่มอินโดจีนที่มีความต้องการสูง
ปี 2561 ธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขาย 182,953 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
47,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 โดยเป็นสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 57 จาก
การส่งออกร้อยละ 43 และมี EBITDA 5,496 ล้านบาท

3,227

876

269

รายได้จากการให้บริการ
สาธารณูปโภค
แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รายได้จากการให้บริการ
ท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

รายได้จากการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร  
เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจของลูกค้าอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึง 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 มีรายได้ 3,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่แล้ว 486 ล้านบาท หรือร้อยละ 18
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาการให้บริการท่าเทียบเรือและถังเก็บ 
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  
ในปี 2561 มีรายได้ 876 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 21 โดยมีสัดส่วน 
รายได้จากธุรกิจท่าเรือร้อยละ 43 และธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ร้อยละ 57
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน มีเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินให้เป็น 
โครงการเชิงนิเวศ ท้ังนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และท่ีดินอ่ืน ๆ  
ท่ีมีศักยภาพ ในปี 2561 มีรายได้รวม 269 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2560 ท่ีมีรายได้
รวม 268 ล้านบาท

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านธุรกิจ

ป ี2561 บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจความพึงพอใจของลกูคา้ พบว่าทุก
กลุ่มธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด ภายใต้แผนงานการสร้าง
และเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าที่เน้นการให้บริการหลังการขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

*ดูรายละเอียด “ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน” ได้จากรายงานความยั่งยืน 2561 หน้า 52-53
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Sustainable_Development_Report_(SD%20Report)_2018_th.pdf

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจปิโตรเลียม (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจปิโตรเคมี (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

89

8085 85

9089 90

89 89

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562
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1   พลังแห่งการเติบโต 
    (Power of Growth)

ขยายการลงทุน เน้นการเพ่ิมกำาลังการ 
ผลิตในธุรกิจปิโตรเคมี เพ่ือการเติบโต
และการพัฒนาผลิตภัณฑมู์ลค่าสงู ภายใต ้
โครงการสำาคัญ 4 โครงการ ได้แก่

 Everest Forever (E4E) : โครงการ 
 ต่อยอดจากโครงการ Everest เพ่ือ 
 ประสิทธิภาพและสร้างผลกำาไรส่วน 
 เพ่ิมทัว่ทัง้องค์กร ในปี 2561 โครงการ  
 Everest และ E4E สามารถสร้าง 
 ผลกำาไร 9,367 ล้านบาท

 Maximum Aromatics (MARS) :  

 โครงการเพ่ิมกำาลังการผลิตพาราไซลีน 
 1.3 ล้านตันต่อปี และเบนซีน 5 แสน 
 ตันต่อปี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบ 
 ทีมี่อยูด้่วยเทคโนโลยทีนัสมัย สามารถ 
 เพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก 
 รอ้ยละ 17 เป็นรอ้ยละ 27 โดยน้ำาหนกั  
 คาดว่าโครงการฯ จะสามารถดำาเนินการ 
 ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566

 Galaxy : โครงการสร้างความร่วมมือ 
 กับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือต่อยอด 
 และสร้างผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมด้วย 
 การลงทุนและร่วมทุนเพ่ือผนึกกำาลัง 
 ทางธุรกิจ (Synergy)

 R&D Excellence : โครงการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศ 
 ด้านนวัตกรรมที่ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ 
 ในธุรกิจหลักและโอกาสในธุรกิจใหม่  
 (New S-Curve)

2   พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล 
    (Power of Digital)

การนำาระบบดิจิทัลมาใช้เพ่ือยกระดับ 
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานขององค์กร  
และ พัฒนาการบริ การสู่ ความเ ป็น 
ดิจิทัลท้ังระบบ ภายใต้ช่ือโครงการ  
“IRPC 4.0” ประกอบด้วย

 OPS 4.0 : ระบบ Smart Operation  
 (AI) ควบคุมและวางแผนการผลิต 
 ด้วยปัญญาประดิษฐ์

 ISC 4.0 : ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม 
 การซ้ือของลูกค้าและความพร้อมใน 
 การส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้า เพ่ือการ 
 จัดการห่วงโซ่อุปทาน

 CCM 4.0 : ระบบที่ตอบโจทย์   
 Customer Centric Digital คือการ 
 เข้าถึงความต้องการลูกค้าและตอบ 
 สนองอย่างฉับไว 

 PRO 4.0 : ระบบที่ช่วยให้เกิด Lean  
 Procurement เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการวางแผนจัดซื้อ 

 ERP 4.0 : ระบบที่ช่วยในการจัดการ 
 ข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
 สารสนเทศขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

3  พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์
   อันเป็นเลิศ (Power of People)

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งปลูกฝัง 
ค่านยิมขององค์กร เพ่ือนำาไปสูว่ฒันธรรม
องค์กรที่ดีและสอดรับกับการเติบโตของ 
บริษัทฯ ประกอบด้วย

 โครงการปลูกฝัง IRPC DNA ให้กับ 
 บุคลากรทุกระดับ การสร้างความเข้าใจ 
 ให้กับพนักงานและวัดผลการตอบ 
 สนองตาม IRPC DNA อย่างต่อเนื่อง

 โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Develop  
 Next Generation of Top 30  
 Leaders) จัดทำาแผนพัฒนาการคัดสรร 
 บุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
 ขององค์กรในอนาคต

 โครงการปรับโครงสร้างองค์กร ดำาเนิน 
 การออกแบบ กำาหนดโครงสรา้งองค์กร  
 และวางแผนการจัดสรรบุคลากร เพื่อ 
 ต่อยอดความสำาเร็จให้กับองค์กรใน 
 อนาคต

การดำาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ

โครงการ Power of GDP 
บริษัทฯ กำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ Power of GDP 
ประกอบด้วย 3 พลังหลัก ดังนี้

*ดูรายละเอียด “การดำาเนินโครงการกลยุทธ์ที่สำาคัญ” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 169-173
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf



14 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project 
for Hygiene and Value Added Products: UHV) เริ่ม
ดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2559 โดยปรับปรุงคุณภาพ
น้ำามันหนักที่มีมูลค่าต่ำาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ทำาให้ได้
ผลิตภัณฑ์หลักคือ โพรพิลีน สำาหรับเป็นวัตถุดิบในโครงการ
ขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE) และโครงการผลิต
โพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ (PPC) และได้ผลิตภัณฑ์แนฟทาหนัก 
สำาหรับเป็นวัตถุดิบผลิตพาราไซลีนในโครงการ MARS ปัจจุบัน 
บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิโครงการเพ่ิมมูลค่าตอ่ยอดจากโครงการ UHV 
ได้แก่ 

 Gasoline Maximization : โครงการเพ่ิมกำาลังการผลิต 
 แก๊สโซลีนจาก 95 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 120 ล้านลิตร 
 ต่อเดือน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 870 ล้านบาทต่อปี

 Residue Deep Catalytic Cracking (RDCC Catalyst  
 Reformulation) : โครงการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาของ 
 หน่วยผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณโพรพิลีนจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ  
 20 โดยดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561

 UHV Catalyst Cooler Project : โครงการติดตั้ง 
 เครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่งปฏิกิริยา เพ่ือเพ่ิม 
 ศักยภาพในการผลิตโดยใช้น้ำามันหนักเป็นวัตถุดิบและ 
 ลดข้อจำากัดของอุณหภูมิในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา  
 คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2562

 Fully Integrated Polypropylene : โครงการขยายกำาลัง 
 การผลิตโพลิโพรพิลีนเพ่ือปรับปรุงและขยายกำาลังการผลิต 
 เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนกว่า 300,000 ตันต่อปี ทำาให้ 
 บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีนรวมสูงถึง 775,000  
 ตันต่อปี ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ 
 ปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (PP Expansion: PPE)  
 มีกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน 635,000 ตันต่อปี และ 
 โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
 คอมพาวด์และโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP Compounding:  
 PPC) มีกำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยี 
 การผลิตขั้นตอนเดียว ปัจจุบัน ทั้งสองโครงการย่อยได้ 
 เดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิต

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
รักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิต 
ที่ต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มุ่งการบริหารงานที่เป็นเลิศทาง 
การผลิต ในปี 2561 บริษัทฯ นำาน้ำามันดิบเข้าสู่กระบวนการกล่ัน 
ทั้งสิ้น 76.05 ล้านบาร์เรล คิดเป็น 208,000 บาร์เรลต่อวัน 
โดยมีอัตราการใช้กำาลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ  
13 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสรุปการดำาเนินงานการผลิต 
ที่สำาคัญ ดังนี้

การดำาเนินงานด้านการผลิตการดำาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ

     การรักษาเสถียรภาพทางการผลิต 

ดำาเนินโครงการ Inspection Roadmap และ Plant 
Health Check รวมทั้งนำาระบบ Integrated Database 
Management System มาใชว้เิคราะหอุ์บตักิารณท์กุประเภท 
สง่ผลใหปี้ 2561 บรษิทัฯ มีค่า Plant Reliability รอ้ยละ 99.86 
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 99.5

     การบริหารจัดการพลังงาน 

ดำาเนินการพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำามันเตา การควบคุมสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และลดการปล่อยมลภาวะสู่บรรยากาศ ทำาให้ 
ค่าดัชนกีารใชพ้ลงังานลดลงรอ้ยละ 89 คิดเป็นพลังงานทีล่ดลง  
939,206 กิกะจูล หรือเป็นมูลค่าท่ีประหยัดได้ 364 ล้านบาท

     การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ดำาเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย TIS/OHSAS 
18001 และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ทั้งความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
ส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบันทึก (Total Recordable Incident 
Rate: TRIR) มีค่า 0.39 ราย ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำางาน ดีกว่า
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ 0.47

     การปรับปรุงกระบวนการผลิต
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดำาเนินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด และนำาหลกั 3 Rs 
(Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำา 
อากาศ และกากของเสีย



“

“

ยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทียบเคียง
บริษัทชั้นนำาระดับโลกภายในปี 2563

เพิ่มงบประมาณ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

ของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1.5%

เพิ่มการจ้างงานบุคลากร 
ดูแลการวิจัยผลิตภัณฑ์

คน ผลิตภัณฑ์ใหม่
4 ต่อ 1

เพิ่มสัดส่วนบุคลากร 
ระดับปริญญาเอก 
ใน R&D Team

30%
ล้านบาท

งบประมาณ

ก่อสร้าง New IRPC 
Innovation Center

732

15

การดำาเนินงานด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

บรษิทัฯ ดำาเนนิกลยทุธก์ารวจัิยและพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือ
นำาไปสู่เป้าหมายการยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา
ให้เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำาระดับโลก โดยมีผลการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ ดังนี้
 การนำาระบบดิจิทัลมาใช้บริหารโครงการ สามารถติดตาม 

 โครงการได้อย่างเป็นระบบด้วยการทำา R&D Dashboard
 การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New S-curve) ผ่าน 

 โปรแกรมวิจัยและพัฒนา Denovo Research ด้วย 
 เทคโนโลยี 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Electronic Materials,  
 Energy Storage และ Nano-materials คาดว่าจะเริ่ม 
 ดำาเนินงานในปี 2562
 การสนับสนุนการทำาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและ 

 บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ด้วยกลไกนวัตกรรมแบบเปิด
 การก่อสร้าง New IRPC Innovation Center เพื่อรองรับ 

 งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  
 โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จในปี 2562
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

 ผลิตภัณฑข์องบรษิทัฯ ทีมุ่่งเนน้การตดัสนิใจรว่มกนัระหวา่ง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

HDPE PE100 ท่อพลาสติกทนแรงดันโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงชั้นคุณภาพ มาตรฐานระดับนานาชาติ ISO/DIS 9080, ISO 
4427 เป็นพลาสติกเชิงวศิวกรรมที่มีคุณสมบัติเด่นคือ ทนแรงดัน ทนต่อการกระแทกสูง ทนการแตกหักได้ดี มีอายุการใช้งานกว่า 
50 ปี มีการปกป้องการเสือ่มสภาพจากแสงแดด ใชต้ดิตัง้ได้ทัง้ภายในและภายนอก ตวัทอ่โค้งงอได้ดีจงึตดิตัง้ง่าย ไม่ยุง่ยาก ตวัทอ่ 
สามารถยืดหยุ่นได้ ใช้ข้อต่อจำานวนน้อยจึงได้รับความนิยมสูง ผลิตภัณฑ์นี้ทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม (Best 
Innovative Company Awards) ของ SET Awards 2018

Bio-Maxx L-Cement: The New Direction for Cement Product Designs พลาสติกชีวภาพที่เข้ากับสารตัวเติมชนิดต่าง ๆ  
ได้ดี สามารถผสมกบัซีเมนตเ์พ่ือลดขอ้จำากดัในการขึน้รปูทีใ่ชเ้วลานาน เพราะ Bio-Maxx L-Cement สามารถขึน้รปูด้วยกระบวนการ
ฉีดพลาสติกทั่วไป ทำาให้ชิ้นงานมีน้ำาหนักลดลง แข็งแรง และนำากลับมารีไซเคิลได้

High Thermal Conductivity Acetylene Black for Tire Bladder ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนคาร์บอนแบล็คสำาหรับ Tire Bladder  
มีประสิทธิภาพการนำาความร้อนสูง ลดระยะเวลาในการ Curing ของ Rubber Compound ตลอดจนการรักษาสมดุลของสมบัติ
ด้านการเสริมแรงและการนำาความร้อนได้ดี จึงช่วยยืดอายุการใช้งานและมีต้นทุนการผลิตลดลง

EPS Flame Retardant HBCD Free DIN 4102 B2 Class for Building and Construction ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีน 
ชนิดขยายตัวได้สมรรถนะสูง ทนการลามไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 ระดับ B2 เป็นฉนวนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน  
เหมาะสำาหรับนำามาใช้ในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเลือกใช้สารหน่วงไฟที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านมาตรฐานการลามไฟ 
ของโพลิเมอร์โฟมระดับ B2, DIN 4102 

UHMWPE for Li-Ion Battery Separator ผลติภัณฑโ์พลิเอทลินีชนดิโมเลกลุสงูสำาหรบัตวักนัแบตเตอรชีนดิลิเทยีมไอออน บรษิทัฯ 
พัฒนาผงโพลิเอทิลีนชนิดน้ำาหนักโมเลกุลสูงให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มที่มีความหนาน้อยกว่า 30 ไมโครเมตร 
สำาหรับใช้เป็นตัวคั่นแบตเตอรีลิเธียมไอออนตามมาตรฐาน United States Advanced Battery Consortium (USABC) ซึ่งคั่น
ระหว่างประจุบวกและประจุลบของอิเล็กโทรด ช่วยป้องกันการไหม้และระเบิดของแบตเตอรีในกรณีที่อุณภูมิของแบตเตอรีสูงขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการวิจัยประมาณ 60 โครงการ  
ซ่ึงโครงการที่อยู่ใน R&D Portfolio มีมูลค่ารวมถึง 940  
ล้านบาท และในปี 2561 มีโครงการวิจัยที่สามารถนำา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 223 
ล้านบาท รวมทั้งมีการเสนอโครงการวิจัยใหม่ ๆ เพ่ือให้ 
การดำาเนินงานเป็นระบบและเพ่ิมมูลค่าเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์เด่นในปี 2561

*ดูรายละเอียด “การดำาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 187-191
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้าง
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมขึ้น โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายจัดการ ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

บริษัทฯ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการรบัมืออยา่งทนัทว่งท ีดำาเนนิการจัดหาน้ำามันดิบชนดิใหม่ ๆ  มาใชเ้พ่ือความยดืหยุน่ 
ในการเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ถูกลง ลดต้นทุนการผลิตโดยบริหาร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

บริษัทฯ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย  
กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ติดตามการกำาหนดนโยบายจากภาครัฐที่อาจส่งผล 
กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ พร้อมจัดทำาแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนา
ระบบฐานขอ้มูลด้านกฎเกณฑใ์หเ้ป็นปัจจุบนั เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานมีความสอดคล้องกบั
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
และปฏิบัติตามนโยบาย 

กฎหมาย และกฎระเบียบ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

บริษัทฯ มีระบบจัดการเสถียรภาพการผลิตให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ระบบจดัการด้านสิง่แวดลอ้มทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณาการ และนำาระบบการบรหิารจดัการ
ทีเ่ป็นเลศิมาใชอ้ยา่งเตม็รปูแบบ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่การปฏบิตังิานในด้านตา่ง ๆ  จะคงไวซ่ึ้ง 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยูเ่สมอ พรอ้มจดัทำาแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิเพ่ือรองรบั
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินโครงการ Maximum Aromatics (MARS) ขึ้นเพื่อ
สรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลติภัณฑจ์ากโรงกลัน่น้ำามันเปลีย่นไปเป็นผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี คือ  
พาราไซลนี โดยเตรยีมความพรอ้มและมีแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพ่ือสนบัสนนุและ
ผลักดันโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ มีแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของ 
ค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยจัดโครงสร้างของเงินกู้/หุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ มีการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมทั้งติดตามปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน เพ่ือให้บริษัทฯ จัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนทางการเงิน
ที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เพ่ือดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำามาตรฐาน ISO 31000-2009: Risk  
Management – Principles and guidelines และ COSO -  
Enterprise Risk Management มาใช้ในการบริหาร 
ความเสี่ยง และพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพ่ือ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ควบคู่กับการส่งเสริมและปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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    ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ดำาเนินการบริหารและพัฒนาศูนย์ดูแลความปลอดภัย
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบ
ต่าง ๆ ขององค์กรให้มีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001: Information 
Security Management System สร้างความม่ันใจในความ
มั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศองค์กร

    ความเสี่ยงด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร

บริษัทฯ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรผ่านค่านิยมหลัก
ขององค์กร และกำาหนดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร 
คือ Power of People ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการทำางานผ่าน IRPC DNA การปรับโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสมต่อธุรกิจและสามารถแข่งขันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันได้ การกำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน
ที่สำาคัญเพื่อการถ่ายทอดงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

    ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม 
โดยดำาเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) จัดทำารายงานการ
ศกึษาผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment: SIA) 
และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ผา่นโครงการด้านสงัคมของบรษิทัฯ รวมถงึ 
โครงการเปิดบา้นสานสมัพันธ ์(Open House) ใหต้วัแทนชมุชน
ได้เยี่ยมชมการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ ตลอดจนการร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทฯ ได้วางแนวทางเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงโดยศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต กำาหนดมาตรการลดความเข้มของการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร การดำาเนินการลดผลกระทบจากการ
เกิดภัยน้ำาแล้งหรือน้ำาท่วม โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ 
ลดการใช้น้ำาและนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ โครงการบริหารจัดการน้ำาเพื่อชุมชน เป็นต้น

คาดว่าการผลิตน้ำามันเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจะอยู่ในระดับสูงสุดหรือ 
Peak Oil ช่วงระหว่างปี 2573-2583 หลังผ่านจุดนี้ไปแล้วการผลิตน้ำามันของโลกจะ 
ลดลงตามความต้องการ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ที่ดีขึ้น รวมถึงความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ยอด 
การจำาหน่ายน้ำามันลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้จัดทำาแนวทางบริหารความเสี่ยง 
ในระยะยาวโดยกำาหนดกลยทุธใ์นปรบัเปล่ียนผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเป็นผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี 
ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการตามแผนงานมาตั้งแต่ปี 2557 นั่นคือโครงการ UHV และในอนาคต
มีแผนการที่จะนำาแนฟทาหนักและสารอะโรเมติกส์มาปรับปรุงสภาพเป็นสารพาราไซลีน 
คาดว่าจะสามารถดำาเนินการแล้วเสร็จปี 2566

    ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถ
ในการผลิตน้ำามันของโลก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

    ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 
และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารจัดการเพ่ือลดสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) พรอ้มเฝา้ระวงัในจุดเสีย่งตา่ง ๆ  โดยดำาเนนิ
การแบบเชิงรุก และการร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาเป็นเขตประกอบการเชิงนิเวศ
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18 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สถานการณ์ปี 2561 แนวโน้มปี 2562

 ในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7  
 สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้้ำามันดิบขยายตวัเพ่ิมขึน้ 1.1-1.3  
 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
 กับประเทศคู่ค้าทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยกดดันการขยายตัว 
 ของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อุปทานน้ำามันดิบในตลาดโลก 
 มีแนวโน้มตึงตัว

 ทีม PRISM Expert ของกลุ่ม ปตท. คาดการณ์ว่าราคา 
 น้ำามันดิบดูไบปี 2562 จะอยู่ในช่วง 70-80 เหรียญสหรัฐฯ  
 ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
 สถานการณ์น้ำามัน เช่น นโยบายพลังงานสีเขียวและ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญในอุตสาหกรรม 
 พลงังานตลอดหว่งโซ่อุปทาน อาจสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค ทำาให้ความต้องการใช้พลังงาน 
 เปลี่ยนรูปแบบไป

 ปี 2561 น้ำามันดิบดูไบมีราคาเฉลี่ย 69 เหรียญสหรัฐฯ  
 ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 53 เหรียญสหรัฐฯ  
 ต่อบาร์เรล เนื่องจากความต้องการน้ำามันดิบเพ่ิมขึ้น 
 รวมถึงผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกมีมติยืนยัน 
 ปรับลดกำาลังการผลิต และตลาดยังมีความกังวลจากการที ่
 ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาคว่ำาบาตรอิหร่านอีกครั้ง

 ราคาน้ำามันดิบดูไบมีการปรับลดลงบางช่วงภายหลัง 
 สหรัฐฯ ประกาศผ่อนผันให้ 8 ประเทศ (จีน อินเดีย  
 เกาหลีใต้ ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญ่ีปุ่น และไต้หวัน)  
 นำาเข้าน้ำามันดิบจากอิหร่านได้ในช่วง 180 วันแรกหลังการ 
 คว่ำาบาตร รวมถึงรัสเซียเพิ่มกำาลังการผลิตและอิรักกลับมา 
 ส่งออกน้ำามันดิบอีกครั้งหลังถูกระงับไป 1 ปี ส่งผลให้ราคา 
 น้ำามันดิบดูไบปรับลดลงมาที่ 57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
 ในช่วงสิ้นปี 2561

 ประเทศไทยมีการใช้น้ำามันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพ่ิมขึ้น 
 ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1 ตามลำาดับ เนื่องจากการขยายตัว 
 ของเศรษฐกิจ GDP 9 เดือน เติบโตร้อยละ 4.2 และมี 
 การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ การใช้น้ำามันในกลุ่ม 
 เบนซินมีสัดส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2  
 การใช้ E85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.3

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวราคาน้ำามันดิบ

ที่มา : Platts & Reuters
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Naphtha MOPJ HDPE Film GPPS ABSPP Film

เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อตัน

19

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 คาดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีความผันผวนตาม 
 สถานการณร์าคาน้ำามันในตลาดโลก สาเหตจุากกลุม่ประเทศ 
 ผูส้ง่ออกน้ำามัน (โอเปก) ปรบัลดคาดการณอุ์ปสงค์น้ำามันโลก 
 ในปี 2562 ขยายตัวเพียง 1.29 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง  
 70,000 บาร์เรลต่อวัน ส่วนผลผลิตน้ำามันจากประเทศนอก 
 กลุ่มโอเปกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.23 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปีหน้า

 ประมาณการผลกระทบสงครามการค้าจะทำาให้การเติบโต 
 ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีนในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอลง 
 ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.16 ตามลำาดับ และในปี 2563  
 จะมีแนวโนม้ลดลงรอ้ยละ 0.27 และรอ้ยละ 0.95 ตามลำาดับ  
 นอกจากนี ้จีนยงัสรา้งแรงกดดันใหเ้ศรษฐกจิกลุ่ม ASEAN-5  
 (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) เติบโต 
 ในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 5.3 ในปี 2561 เป็น 
 ร้อยละ 5.2 ในปี 2562

 สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 คาดการณว์า่เศรษฐกจิไทยในปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 - 4.5 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงสนับสนุน 
 จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัวดี การปรับตัวดีขึ้น 
 ของการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังมี 
 ปัจจัยลบต่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่าง 
 สหรัฐฯ และจีน ทำาให้จีนมีนโยบายให้เงินหยวนอ่อนค่าลง 
 เพ่ือลดผลกระทบ รวมถึงการคาดการณ์ว่า FED จะขึ้น 
 ดอกเบีย้นโยบายอีก 3 ครัง้ ในปี 2562 อาจทำาใหค่้าเงินบาทมี 
 ความผันผวน ส่งผลให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยมีมูลค่า 
 การสง่ออกเพ่ิมขึน้ราว 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และมีมูลค่า 
 การนำาเข้า 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ปี 2561 การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 
 ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของ GDP ที่สำานักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 
 คาดการณ์ไว้ร้อยละ 4.2-4.7 จากภาวะเศรษฐกิจขยายตัว 
 ดีข้ึน การบริโภคภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง และ 
 การฟื้นตัวของภาคส่งออก

 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศขยายตัว 
 ร้อยละ 3.0-4.5 ต่อปี ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 
 เพียงร้อยละ 1-3 ต่อปี เนื่องจากประเทศที่เป็นตลาดหลัก 
 ของไทยอย่างจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีการขยาย 
 กำาลังการผลิตและลดการนำาเข้า แต่มูลค่าการส่งออกกลับ 
 เติบโตขึ้นร้อยละ 5-10 ต่อปี ตามทิศทางราคาที่เพ่ิมขึ้น 
 และอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์

 ราคาเม็ดพลาสติกปี 2561 ราคาโพลิโพรพิลีนปรับเพ่ิม 
 รอ้ยละ 16.87 เฉล่ียอยูท่ี ่1,324 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคา 
 โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ปรับเพิ่มร้อยละ  
 17.21 เฉล่ียอยูท่ี ่1,351 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั ราคาโพลสิไตรนี 
 ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 8.89 เฉล่ียอยูท่ี ่1,324 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั  
 และราคา ABS ปรับเพิ่มร้อยละ 16.87 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,882  
 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั สว่นราคาโมโนเมอรพ์บวา่ ราคาเอทลินี 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,147 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
 ราคาโพรพิลีนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20 เฉลีย่อยูท่ี ่979 เหรยีญสหรฐัฯ  
 ต่อตัน และราคาสไตรีนโมโนเมอร์ปรับเพิ่มร้อยละ 5 เฉลี่ย 
 อยู่ที่ 1,307 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

สถานการณ์ปี 2561 แนวโน้มปี 2562

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ที่มา : ICIS
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของธุรกิจท่าเรือถังเก็บผลิตภัณฑ์

 บรษิทัฯ ใชก้ลยทุธก์ารขยายฐานลกูค้าใหม่และสรา้งรายได้เพ่ิมจากกลุม่ลกูค้าหลัก  
 มีการปรับปรุงท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์จาก 
 โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และลูกค้าจากภายนอก โดยมีปริมาณสินค้าผ่าน 
 ท่าเรือประมาณ 16.5 ล้านตัน สำาหรับธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์มีปริมาณสินค้าผ่าน 
 ทอ่กวา่ 760,000 ตนั จากการขยายการใหบ้รกิารถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์ได้แก ่ผลิตภัณฑ ์
 เอทานอล เมทานอล และให้บริการถังเก็บสำารองน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 (ข้อมูล ณ  
 วันที ่19 พฤศจิกายน 2561) มูลค่าการสง่ออกไทยจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.6 การบรโิภค 
 ภาคเอกชนและการลงทุนรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และ 5.1 ตามลำาดับ โดยมี 
 การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุน 
 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็เพ่ิมกำาลงัการผลติ ซ่ึงเป็น 
 ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ธุรกิจท่าเรือมีปริมาณการนำาเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือเพ่ิมสูงข้ึน 

 ในปี 2562 บรษิทัฯ มีแผนพัฒนาทา่เรอืสนิค้าเทกองทัว่ไป โดยขยายการใหบ้รกิาร 
 เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มุ่งเน้นการ 
 ให้บริการ Offshore service, Fabricate และธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ  
 รวมทั้งมีแผนพัฒนาขยายการให้บริการท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว  
 เพื่อรองรับกำาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

 บริษัทฯ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)  
 (WHAID) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวของ 
 ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
 ทีมี่การประกาศใชพ้ระราชบญัญัตเิขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งเป็นทางการ 
 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

 บรษิทัฯ ดำาเนินการเพ่ิมมูลค่าทีดิ่นแปลงอ่ืน ๆ  ทีมี่ศกัยภาพ เชน่ ดำาเนนิการใหท้ีดิ่น 
 ตำาบลป่ายุบ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผนวกเข้าเป็นพื้นที่ในเขตนวัตกรรม 
 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการตาม 
 ยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในพ้ืนที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
 ประมาณ 2,200 ไร่ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์  
 รองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกและโรงไฟฟ้าตามแผนโครงการ 
 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ในระยะต่อไป
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GENERAL DISCLOSURE
Business Diversification & Digitization
Business Ethics & Corporate Governance
Risk & Crisis Management
Stakeholder Engagement

ECONOMIC

 
Supply Chain Management

 
Customer Relationship Management

 
Innovation & Product Stewardship & Specialty Products

 
Cybersecurity

SOCIAL

 
Human Capital Development, Labor Practica Indicator, 
 Talent Attraction & Retention

 
Asset integrity & Occupational Health and Safety 

 
Contribution to Community and Society & Managing 
 Impacts on Communities

 
Human Rights

ENVIRONMENTAL
Environment Management, Operational Eco-Efficiency
Climate Change Adaptation & Water Related Risk Management
Biodiversity Management 
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียจากการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ได้มุมมอง ความคาดหวัง และข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมี
บทบาทสำาคัญต่อความสำาเร็จของบริษัทฯ โดยนำาผลการรับฟัง
ความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประเด็นสำาคัญต่อ
ความยั่งยืน (Materiality Assessment) และใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การกำาหนดกลยุทธ์องค์กร

การประเมินประเด็นสำาคัญ
ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Sustainability Materiality Prioritization 

นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้สำานกับรหิารความยัง่ยนืทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการ
กลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร โดยมีคณะกรรมการการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มไออาร์พีซี ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและ
กลยทุธด้์านความยัง่ยนื ซ่ึงมุ่งเนน้การสง่เสรมิธรุกจิควบคู่ไปกบั
การสรา้งสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้
กำากับดูแล ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

*ดูรายละเอียด “การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 236-241
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf
และรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561 หน้า 122-123
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Sustainable_Development_Report_(SD%20Report)_2018_th.pdf

กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความยั่งยืนที่เป็นเลิศ

Advanced Technology 
and Innovation 

การพัฒนาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม

Business Optimization
and Transparency 

การดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพเชิงพาณิชย ์

และมีความโปร่งใส

 Long Term Focus 
การมุ่งสู่เป้าหมาย

ระยะยาว

Neighbor Caring 
ความใส่ใจ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Creating
Shared Value 

การสร้าง
คุณค่าร่วม

Accountable People 
บุคลากรที่ม ี

ความรับผิดชอบ

Envionmental Friendly 
Operation 

กระบวนการผลิต 
ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 



22 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกาศใช้เม่ือปี 2560 รวมทั้งนำาหลักสิทธิมนุษยชนไปกำาหนดไว้ในนโยบายการ 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ และคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 บริษัทฯ ได้
ขยายพ้ืนที่การดำาเนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีไปยังคลังน้ำามัน 5 แห่ง 
(คลังน้ำามันอยุธยา คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันระยอง คลังน้ำามันชุมพร และคลังน้ำามันแม่กลอง) ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า 
ทั้ง 6 ด้าน คือ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สายโซ่อุปทาน ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค เพื่อใช้วางแผนการบริหาร
จัดการผลกระทบจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดำาเนินงานการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โครงการ SD Academy

บริษัทฯ จัดทำาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความย่ังยืน  
6 หลักสูตร โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ 
ระดับผูจ้ดัการฝา่ย ผูจ้ดัการสว่น ผูจั้ดการแผนก และหนว่ยงาน 
ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในปี 2561  
ได้จัดการอบรมต่อเนื่องมายังระดับปฏิบัติการที่ระยอง

การได้รับการรับรอง TQC

บรษิทัฯ ได้รบัการประกาศเป็น 1 ใน 13 องค์กร ทีไ่ด้รบัรางวลั 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: 
TQC) ประจำาปี 2561 และต้องนำาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น Best 
Practice แก่องค์กรอื่น ๆ  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กร ซ่ึงเป็นการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถและ 
ยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของประเทศ

บรษิทัฯ ได้ขอรบัการรบัรองเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ซ่ึงมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินจากสภาอุตสาหกรรม และได้ผ่านความเห็นชอบ
และรับรองจากคณะกรรมการชำานาญการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชงินเิวศ ระดับ 5 (Happiness) ซ่ึงเป็นระดับสงูสดุ นอกจากนี ้
บรษิทัฯ ยงัได้รบัการรบัรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 
(Eco Factory) เพิ่มอีก 5 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 25 โรงงาน  
โดยมีเป้าหมายได้รบัการรบัรองครบทกุโรงงานภายในปี 2563

การได้รับการจัดอันดับเป็น DJSI Industry Leader

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยคะแนนสูงสุดด้านอุตสาหกรรม
การกลั่นและจำาหน่ายน้ำามันและก๊าซของโลก (Oil and Gas 
Refining and Marketing) และได้รับรางวัล Gold Class 
Sustainability Award 2019 และ Industry Mover จาก SAM  
ซึ่งได้ประกาศผลการประเมินและจัดอันดับผลการดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีสรุป
ผลการประเมินที่สำาคัญ ดังนี้
 ดา้นเศรษฐกิจ : สรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บับรษิทัฯ ด้วยกลยทุธ ์ 

 Everest และ GDP สร้างความเชื่อมั่นคลอบคลุมทุกด้าน
 ดา้นสิง่แวดล้อม : ลดการปลดปล่อยมลพิษอยา่งตอ่เนือ่ง 

 และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน ดูแล 
 สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงาน 
 ดา้นสงัคม : การเคารพสทิธมินษุยชน การมีสว่นรว่มของ 

 พนกังาน การพัฒนาสขุภาพองค์กร และการมีสว่นรว่มของ 
 ชุมชนภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

ดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ
โดยใช้หลักปฏิบัติ 6 ข้อ (P-E-O-P-L-E) 
ของระบบปฏบัิติก�รท่ีเป็นเลิศ (OEMS) ซึง่ 
ครอบคลุม 12 กรอบก�รดำ�เนินง�นหลัก  
และส่งเสริมก�รใช้เครื่องมือบริห�ร
คุณภ�พทั่วทั้งองค์กร 

ว�งแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็น 
ระบบ เพ่ือกำ�หนดม�ตรก�รควบคุม  
ลดคว�มเสีย่ง และแสดงคว�มรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั  
สิ่งแวดล้อม และก�รจัดก�รพลังง�น  
ท่ีเกิดจ�กก�รปฏบัิติง�นในทุกระบวนก�ร

ปฏบัิติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกำ�หนดต่�ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องด้�นคุณภ�พ  
คว�มมัน่คง คว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั 
สิ่งแวดล้อม และก�รจัดก�รพลังง�น

กำ�หนดแผนง�น เป้�หม�ย และก�รนำ�ไป 
ปฏิบัติ เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงและลด 
ผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึน ต�มม�ตรฐ�น 
ส�กลและแนวปฏิบัติท่ีดีในธุรกิจปิโตรเคมี 
และก�รกล่ันต�มหลัก 7 Rs ควบคู่กับ
ก�รควบคุมท�งวิศวกรรมในก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กร ก�รจัดก�รของเสีย  
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ก�รจัดก�ร
พลังง�น รวมถึงก�รจดัก�รคว�ปลอดภยั
ในกระบวนก�รผลิต

ใส่ใจและส่งเสริมสุขภ�พ อ�ชีวอน�มัย 
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของ 
ผู้ปฏิบัติง�นและชุมชน 

ผลการดำาเนินงานด้าน QSHE

      ด้านคุณภาพ

บริษัทฯ ใช้ระบบ OEMS (Operational Excellence Management System) เป็น
ระบบหลกัในการบรหิารจดัการด้านคุณภาพ และองค์ประกอบการประเมินประสทิธผิล
ของระบบทัง้ 4 มิต ิได้แก ่Content, Deployment, Conformance และ Performance 
รวมทั้งประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านคุณภาพ เช่น 5ส. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) 
และกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของการดูแล
เครื่องจักรภายใต้หลักการของ TPM (Total Productive Maintenance and 
Management) ร่วมกับระบบ OEMS 

      ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและมุ่งสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยภายใต้
วัฒนธรรมความปลอดภัย i-CAREs เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรที่มีความปลอดภัย ปลอด
อุบัติเหตุจากการทำางาน และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกับการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO 45001 ทั่วทั้งองค์กร

 ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ ได้มอบนโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและ 
 ผู้รับเหมา เพ่ือนำาไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการปลอดอุบัติเหตุจาก 
 การทำางานและปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญ  
 ได้แก่ กิจกรรม Safety Walk & Talk โครงการ Safety Excellence Award และ 
 โครงการ GOAL ZERO ซึ่งดำาเนินเข้าสู่ Step ที่ 4 สามารถทำาวันปลอดอุบัติเหตุ 
 สงูสดุถงึ 135 วนั นอกจากนี ้ยงัได้จัดทำา BSM “Behavior Safety Management”  
 โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใต้หลักการ “ดูแลห่วงใย ความ 
 ปลอดภัยซึ่งกันและกัน”

 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

 บริษัทฯ ดำาเนินงานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (OEMS) สอดคล้องกับ 
 มาตรฐาน OSHA (Occupational Safety and Health Administration) และ  
 CCPS (Center for Chemical Process Safety) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงพัฒนา 
 โปรแกรม E-Contractor, E-Permit, E-MoC และ IdMS (Incident Management  
 System) ใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการบรหิารจัดการฐานขอ้มูลผูร้บัเหมาและการจัดการ 
 อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สร้างความม่ันใจในการควบคุมความปลอดภัยใน 
 กระบวนการผลิตให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

นโยบายด้าน QSHE
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อัตราการบาดเจ็บ (TRIR) 
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน 
(TROIR) (กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน)

ระยะเวลาปฏิบัติงานที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
(Goal Zero) (วัน)

135 599 599 999999

พนักงาน
และผู้รับเหมา

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ
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ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
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จำานวนการเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต 
(Process Safety Events Tier 1) (กรณี)

จำานวนการเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต 
(Process Safety Events Tier 2) (กรณี)

ร้อยละความเชื่อมั่นของอุปกรณ์การผลิตสำาหรับ
โรงงาน (% Plant Reliability)

ร้อยละความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์การผลิต
สำาหรับโรงงาน (% Operational Availability)

จำานวนครั้ง การหยุดผลิต แบบไม่มีแผนล่วงหน้า 
(No. Of Plant Unplanned Shut Down) 
(ครั้งต่อปี)
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24 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

     ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(ISO 9001, ISO 45001 และ ISO 14001) และใช้การจัดการ
แบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS) 
เป็นกรอบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริหาร
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและ 
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน  
มีการตรวจสอบผลการดำาเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดย 
หน่วยงานภายนอกเป็นประจำาทุกปี 

 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 

  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคัญของการบรหิารจัดการเพ่ือ 
  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา  
  จัดทำาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle  
  Inventory: LCI) เพื่อใช้ศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณ 
  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกำาหนดเป้าหมายการ 
  ลดปริมาณและความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
  ร้อยละ 13.19 เมื่อเทียบกับปี 2555 ภายในปี 2563

  การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
  บริษัทฯ ดำาเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
  ควบคุมการฟุ้งกระจายและรัว่ซึมของ VOCs แผนควบคุม 
  และลดการปล่อยสารที่แหล่งกำาเนิด แผนการลดปริมาณ 
  การปล่อยของเสียและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือ 
  ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ 
  ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำาเนิน 
  โครงการระบบกำาจดักลิน่จากระบบบำาบดัน้ำาเสยีสว่นกลาง 
  ซึ่งมีการลงทุนเบื้องต้นกว่า 30 ล้านบาท และดำาเนินการ 
  ปรบัปรงุเพ่ือลดการระบาย VOCs จากถงัเกบ็วตัถดิุบและ 
  ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการในปี 2562

  การบริหารจัดการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 
  บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสร้างสถานีตรวจอากาศตลอด  
  24 ชั่วโมง จำานวน 6 สถานี ในพ้ืนที่ชุมชนรอบเขต 
  ประกอบการฯ พร้อมรายงานผลการตรวจวัดไปยังจอ 
  แสดงผลกว่า 15 พื้นที่ และมีการส่งรายงานสรุปผลการ 
  ตรวจวัดประจำาวัน (AQMs Daily Report) สื่อสาร 
  ผ่านช่องทาง Social Network อาทิ LINE, Facebook  
  เป็นต้น

 ด้านอาชีวอนามัย 

 บริษัทฯ ดำาเนินงานด้านการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน 
 แบบเชิงรุก โดยมีมาตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์  
 อุตสาหกรรม ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง และสารเคมี เพื่อ 
 ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการทำางานใหป้ลอดภัย และนำาขอ้มูล 
 ไปประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน อีกทั้ง 
 มีการตรวจสุขภาพประจำาปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
 ให้แก่พนักงาน โดยจัดทำาสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์  
 (E-Health Book) เพ่ือการติดตามผลและเป็นฐานข้อมูล 
 ในการดูแนวโน้มสุขภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

 สถิติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สถิติด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

สถิติด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรงและทางอ้อม

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์)

4.268 3.940

0.343 0.340

3.857 3.853

0.333 0.333

4.019

0.347

หมายเหตุ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมปี 2561 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 ท่ีกำาหนดไว้ เน่ืองจากการต้ังเป้าหมายเดิมใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2560 
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 สถิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการ 
 ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือติดตามการแก้ปัญหาและ 
 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือลดผลกระทบที่ส่งผลให้เกิด 
 ข้อร้องเรียนจากชุมชน ทำาให้สถิติการร้องเรียนลดลงอย่าง 
 ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำาหนดให้พนักงานและผู้รับเหมา 
 สามารถรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผ่านศูนย์ 
 รับข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยภายในได้ตลอดเวลา  
 รวมถงึมีสทิธิใ์นการระงับการปฏิบตังิานได้ทนัทหีากเหน็วา่มี 
 สภาวะการทำางานที่ไม่ปลอดภัย

 การบริหารจัดการน้ำา

 บรษิทัฯ ได้นำากลยทุธก์ารบรหิารจัดการน้ำาอยา่งยัง่ยนืเพ่ือลด 
 การพ่ึงพาน้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำาและ 
 การจัดการทรัพยากรน้ำาให้เพียงพอต่อการใช้น้ำาของบริษัทฯ  
 และชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านการ 
 จัดการน้ำาเพ่ือการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ในปี 2562  
 บรษิทัฯ มีแผนการจดัทำาโครงการ i-water เพ่ือปรบัปรงุระบบ 
 ฐานข้อมูลการจัดการน้ำาแบบบูรณาการ ให้สามารถนำาข้อมูล 
 มาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการการใช้น้ำาในอนาคต

 การบริหารจัดการของเสีย

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิด 
 จากการปนเป้ือนลงในดินและน้ำาใต้ดิน โดยลดปริมาณการ 
 ส่งขยะอุตสาหกรรมที่ต้องฝังกลบด้วยการนำาไปกำาจัดโดย 
 วิธีอ่ืนแทน เช่น การส่งไปที่เตาเผาปูนซีเมนต์เพ่ือนำาไปเป็น 
 เชื้อเพลิงทดแทนของเตาเผา หรือส่งไปกำาจัดโดยวิธีอ่ืนที่ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ 
 อุตสาหกรรมที่ต้องฝังกลบลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 0.4  
 ของปริมาณขยะอุตสาหกรรมรวมที่เกิดขึ้นทั้งปี และมี 
 เป้าหมายผลดปริมาณขยะที่กำาจัดโดยวิธีการฝังกลบให้เป็น 
 ศูนย์ ภายในปี 2563

สถิติด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

สถิติด้านการบริหารจัดการน้ำา

รับรางวัล
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เป็นผู้นำา ด้านอุตสาหกรรมการกลั่น
และจำาหน่ายน้ำามันและก๊าซของโลก

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน

ดาวโจนส์ (DJSI)

รางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 

    จำานวน 
9 โรงงาน

 4 

2561

และได้รับ

ได้รับการจัดอันดับในระดับ 
และ จาก SAM

คะแนนสูงสุด

Gold Class 
Industry Mover 

ประจำาปี

Eco Factory

 โรงกลั่นน้ำามัน (REFY) 

 โรงงานผลิต Ethylene 

 โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube) 

 โรงงาน NANO Chemical 

 โรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม

จากกระทรวงอุตสาหกรรม 5 โรงงาน ได้้แก่ 

โดยได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนเพิ่มจากปีที่ผ่านมามากที่สุด

38.1 38.1 38.1 38.122.2

การจัดการทรัพยากรน้ำา
ปริมาณการดึงน้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติที่ลดลงสะสม (ร้อยละ)

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2563



26 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยุทธศาสตร์ 20 ปี SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS-SDGs การดำาเนินธุรกิจ โครงการของ IRPC

1. ความเหลื่อมล้ำาคนจนกับคนรวย (Ref TDRI)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
  และเท่าเทียมกันทางสังคม

  • เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

• การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

• โครงการลำาไทรโยงโมเดล
• โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน
• โครงการขาเทียมพระราชทาน
• โครงการ GIVE NEVER STOP

2. อันดับการท้องก�อนวัยอันควร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

• โครงการ CSR ด้านการศึกษา
• โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี
• โครงการมูลนิธิมุสลิม  

เพ่ือเด็กด้อยโอกาส

3. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลต�อการเกิด 
โรคระบาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
  และเท่าเทียมกันทางสังคม

• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

• ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกเพ่ือคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดล้อม

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์  
ป่าชายเลน

• โครงการหอชมวิว ทางเดิน 
ศึกษาธรรมชาติ

• โครงการปลูกป่าแนวกันคล่ืน (ชุมพร)

4. ค�านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  
  และเท่าเทียมกันทางสังคม

• วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี • โครงการ Cubic Academy
• โครงการ ๑ ช่วย ๙
• โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง
• โครงการสืบสานตำานานมอญ

พระประแดง

5. สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  
  และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ 

• KVIS VISTEC
• โครงการคลินิกป�นน้ำาใจ 
• โครงการ GIVE NEVER STOP
• โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 

ตรวจสุขภาพชุมชน
• โครงการเฝ้าระวังโรคป�ญหาสุขภาพชุมชน

6. ค�าครองชีพ ค�าจ้างไม�สมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  
  และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• กลยุทธ์ Power of People
• ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

• บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพ่ือสังคม
• โครงการสร้างอาชีพรับเชือกเรือ
• โครงการประชารัฐเพ่ือการศึกษา

บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลตาม
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact  
ที่มุ่งเน้นความซื่อตรง โปร่งใส ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development 
Goals) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว ถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 และ
กำาหนดอยูใ่นรฐัธรรมนญู ตามมาตรา 65 ทีก่ำาหนดใหย้ทุธศาสตร์
ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปด้วย บริษัทฯ 
จึงเชื่อม่ันว่าองค์กรที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนและ
ดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเท่านั้นที่จะเติบโตสู่ความเป็นผู้นำา
แห่งอนาคตได้

บริษัทฯ ได้แสดงถึงตัวอย่างการดำาเนินโครงการเพื่อสังคมในปี 2561 ที่ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ 
และสอดคล้องกับบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

ผลการดำาเนินงาน
ด้านชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR Excellence) 
รวมทั้งกำาหนดนโยบายที่แสดงถึงการให้ความสำาคัญต่อกิจกรรม
เพื่อสังคม ด้วยการจัดงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว
เป็นจำานวนที่ชัดเจนเป็นประจำาทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ สามารถทำากิจกรรมเพื่อสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตลอดไป
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7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป�องกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ  
  ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

• Green Port (MARPOL)

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์  
ป่าชายเลน

• โครงการลำาไทรโยงโมเดล

8. ภัยแล้งกับความต้องการสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ-อ่างเก็บน้ำาใช้เพ่ือ 
การผลิตและชุมชน

• โครงการลำาไทรโยงโมเดล
• โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน
• โครงการ Smile Farm for Chance

9. การส�งเสริมการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 
• โรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม
• วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

• โครงการลำาไทรโยงโมเดล
• โครงการ Protection Strip

10.  พื้นที่ประมงชายฝั�งกับอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

• Green Port (MARPOL)

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์  
ป่าชายเลน

• โครงการทำาซ้ังปลา ชุมพร

11.  การส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวในมิติต�าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• ส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

• โครงการสืบสานตำานานมอญ 
พระประแดง

• กิจกรรมรักเล รักษ์ศิลป� ถ่ินใต้
• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พิทักษ์  

ป่าชายเลน
• โครงการหอชมวิว ทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ
• โครงการ Plastic Rights

12.  ประเทศไทยประตูสู�โลกใบใหม�
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
  การบริหารจัดการภาครัฐ

• ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน
• ธุรกิจสนับสนุน
• ส่งเสริมนวัตกรรมเม็ด

พลาสติกเพ่ือคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม

• KVIS/ VISTEC

13.  แหล�งพลังงานใหม�จากการจัดการขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

• โครงการ Protection Strip
• โครงการ Plastic Rights

14.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป�องกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  
  และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• Green Port (MARPOL)
• การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

• โครงการรักษ์แม่น้ำาระยอง
• โครงการ Plastic Rights

1. ขจัดความยากจน
2. ขจัดความหิวโหย
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. การจัดการน้ำาและสุขาภิบาล
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

10. ลดความเหลื่อมล้ำา
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  

และทรัพยากรทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs
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กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือสังคมตาม
แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศในระดับสากล และกำาหนดใหง้าน
ด้าน CSR เป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธอ์งค์กรด้านการเตบิโต
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ

กลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ กำาหนดนโยบายให้ใช้งบประมาณ 
ร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ในกิจกรรม 
เพ่ือสังคมเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มี 
งบประมาณในการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ยังกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือสังคมที่เป็น 
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ การต้าน
คอรร์ปัชนั และการสรา้งประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่

ปฏบิตัติามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื หรอื Sustainable 
Development Goals (SDGs 17) ซึ่งในปี 2560-2561 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแล้วทั้ง 17 ข้อ โดยมีการประเมิน
ความยั่งยืนของกิจการด้วยดัชนีวัด DJSI ที่บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิก 5 ปีต่อเนื่อง

2 4

1 3

ดำาเนินการตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC) 
โดยนำาหลักการสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้าน
สำาคัญ มาปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกำาหนด
นโยบายการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate 
Citizenship Policy) เพ่ือใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทไออาร์พีซี 
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บรษิทัฯ ดำาเนนิงานตามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทีต่าม
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN Corporation 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่าง
เคร่งครัด

บริษัทฯ เนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรตามแนวทางของ ISO 26000 และตามกรอบแนวทางการนำาเสนอข้อมูลด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report) ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ดังนี้

1
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

5
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

2
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

6
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

3
การต่อต้านการทุจริต

7
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

4
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการ 
ดำาเนนิธรุกจิ และคู่มือสง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์เผยแพร่
ไว้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และมีการทบทวนทกุปีเพ่ือใหบ้คุลากร
ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มกีารดำาเนินงานดา้นการต่อต้านการทุจริตอย่างจรงิจงั 
ทั้งภายในองค์กรและคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เผยแพร่ผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ 

บรษิทัฯ เคารพและสนบัสนนุการปกป้องสทิธมินษุยชนทีป่ระกาศ
ในระดับสากล (UN Global Compact: UNGC) ในการไม่
เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความ 
แตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบรรจุเน้ือหาไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
และประกาศใช้เป็นนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2560

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล  
โดยจัดให้มีระบบการทำางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
อย่างสม่ำาเสมอ ผ่านโครงการวางแผนพัฒนารายบุคคลและ
แผนการสืบทอดผู้บริหาร มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม การดูแลและปรับปรุงสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมี 
ส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพ่ือการ
พัฒนาต่อไป

บริษัทฯ มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
ให้อยู่ในระดับสูงสุด และให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า บริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจแต่ละประเภทตาม
นโยบาย IRPC 4.0 

บริษัทฯ มีการดำาเนินโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลายมิติ โดย
คัดเลือกโครงการทีส่รา้งความสมดุลระหวา่งผลกระทบตอ่สงัคม 
ชุมชน และบริษัทฯ กับระยะเวลาในการดำาเนินโครงการที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบนั้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้ 
งบประมาณ การต้านคอร์รัปชัน และการสร้างประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการด้านการศึกษา

โครงการด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2561

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี
และโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
คนไทยที่มีความเป็นเลิศให้กับประเทศ พร้อมการสนับสนุน 
งบประมาณดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)

บรษิทัฯ กอ่ตัง้วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพี์ซี (IRPC Technological  
College) หรือ IRPCT เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2538 
โดยบริษัทฯ สนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคเป็นประจำาทุกปี 
ในปี 2561 มีการบริจาค 47.2 ล้านบาท ปัจจุบัน IRPCT ผลิต
บุคลากรออกสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการแล้วกว่า 7,000 คน 
ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาจากสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งยังเป็น
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง  
นำามาสู่รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือปี 2553 ปัจจุบัน IRPCT ได้เข้าสู่
การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ IRPCT 4.0 เพื่อยกระดับ
คุณภาพมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำา 1 ใน 
5 ของประเทศ ภายในปี 2563”

โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

บริษัทฯ สร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ด้วยโครงการมอบทุน 
การศึกษาเพื่อชุมชนประจำาปี 2561 จำานวน 305 ทุน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,085,000 บาท ให้แก่เยาวชนรอบเขตประกอบการฯ  
ในเขตเทศบาลตำาบลเชิงเนิน ตำาบลตะพง ตำาบลบ้านแลง ตำาบล
นาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละชุม

โครงการแก้ ไขปัญหาน้ำาท่วมรอบเขตประกอบการฯ

บริษัทฯ จัดทำาแผนเตรียมการป้องกันน้ำ าท่วมรอบเขต 
ประกอบการฯ โดยในปี 2561 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก 
ขุดลอกคูคลอง 7 คลอง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำาและชะลอน้ำา
ช่วยไม่ให้น้ำาท่วมขังในฤดูฝน รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
มาตรการพร่องน้ำาในบ่อสำารองให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำาฝนและ
น้ำาในอ่างเก็บน้ำาจังหวัดระยอง

โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

บริษัทฯ สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
โดยการเพ่ิมศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ การแปรรูป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด เป็นต้น สามารถผลักดัน 
กลุ่มต้นแบบให้มีธุรธิจที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 5 กลุ่ม มีรายได้ 
จากการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มละ 325,390.32 บาท

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนเองร่วมทำา
กิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น ปรังปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบ
ประปาชุมชน การสอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูง
อายุ เป็นต้น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างวัฒนธรรม 
ความรบัผดิชอบแกพ่นกังาน ในปี 2561 มีพนกังานรว่มกจิกรรม 
2,242 คน คิดเป็นชั่วโมงอาสา 6,880 ชั่วโมง

โครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน เสริมจากที่ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการปรับ
ภูมิทัศน์อาคารที่ทำาการชมรมกำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลบ้านแลง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าสิริกิติ์ ชุมชนสองพ่ีน้อง และโครงการ
ปรับปรุงอาคารร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำาบล 
เชิงเนิน เป็นต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โครงการลำาไทรโยงโมเดล
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โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง

เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 
โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนตามรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขในการพบปะหรือทำากิจกรรมร่วมกัน ในปี 2561 ได้
ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จำานวน 16 ครั้ง มีผู้เรียน 
ทั้งสิ้น 138 คน

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน

เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแสดล้อม 
อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะ
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน และชุมชน
กับบริษัทฯ โดยมีการจัดกิจกรรมสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป  
ในปี 2561 มีผู้ใช้บริการร่วมทำากิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์ จำานวน 
11,187 คน และใช้ห้องประชุม 27,356 คน

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) เป็น
ประจำาทุกปี โดยปีนี้ได้นำาคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงงาน 
ตามมาตรการ EIA จำานวน 15 โรงงาน และท่าเรือน้ำาลึกทั้งหมด 
24 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,003 คน

โครงการเพื่อชุมชนรอบคลังน้ำามันไออาร์พีซี

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการเพ่ือชุมชนรอบคลังน้ำามันไออาร์พีซี 
ที่คลังชุมพร คลังพระประแดง และคลังอยุธยา ต่อเนื่องทุกปี 
โดยในปี 2561 มีการทำาซ้ังเชือกเพ่ือให้ปลามีที่วางไข่และหลบ
มรสุมในทะเลหน้าเกาะเสม็ด ชุมพร โครงการสืบสานประเพณี 
แห่หงส์ธงตะขาบในงานสงกรานต์มอญพระประแดง และโครงการ 
ทอดกฐินที่คลังอยุธยา เป็นต้น

โครงการหนังใหญ่วัดบ้านดอน

บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม “หนังใหญ่วัดบ้านดอน”  
ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ประกอบด้วยหัตถศิลป์ นาฏศิลป์ 
คีตศิลป์ วาทศิลป์ และวรรณศิลป์ โดยสนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินการทางด้านต่าง ๆ ให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้เข้ามา 
เรียนรู้ เพ่ือเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะประจำาท้องถิ่น อันนำา 
ไปสู่การพัฒนาและยกระดับให้เป็นศิลปะระดับชาติต่อไป

โครงการลำาไทรโยงโมเดล

บรษิทัฯ มีวตัถปุระสงค์ใหโ้ครงการลำาไทรโยงโมเดล เป็นโครงการ 
ตัวอย่างที่ภาคเอกชนสามารถช่วยสนับสนุนภาครัฐในการ 
แก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน ซึ่งโครงการลำาไทรโยงโมเดล 
ทีจั่งหวดัศรสีะเกษถอืเป็นโมเดลทีส่มบรูณน์บัตัง้แตก่ารเริม่ศกึษา
แหล่งน้ำากระทั่งดำาเนินโครงการจนแล้วเสร็จ
• ตำาบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ

 ในปี 2561 บริษัทฯ ดำาเนินโครงการฯ ในพื้นที่บ้านโนนอีปัง  
 บ้านโพนวัว บ้านโพนข่า และบ้านโพนสว่าง ตำาบลหนองแก้ว  
 อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยขุดคลองแก้มลิงเพ่ือรับ 
 น้ำาหลากในฤดูฝนและรบัน้ำาล้นจากหว้ย สามารถกกัเกบ็น้ำาได้  
 60,000 ลกูบาศกเ์มตร ทำาใหช้มุชน 6 หมู่บา้น 470 หลงัคาเรอืน  
 ได้ใช้น้ำาจากคลองแก้มลิงเพื่อทำาเกษตรกรรมในฤดูแล้ง
• ตำาบลด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการฯ ณ ศนูยเ์กษตรธรรมชาต ิ
 และพื้นที่สร้างสรรค์ ตำาบลด่านนาขาม อำาเภอเมือง จังหวัด 
 อุตรดิตถ์ โดยขุดอ่างเก็บน้ำาขนาด 1 ไร่ ลึก 6 เมตร เพื่อรับ 
 น้ำาหลากในฤดูฝนมาสำารองเก็บไว้ หลังโครงการฯ แล้วเสร็จ 
 ทำาให้มีน้ำาสำารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 9,600 ลูกบาศก์เมตร และ 
 แบง่ปันน้ำาใหช้มุชนรอบศนูยเ์กษตรฯ ใชเ้พ่ิมอีก 10 ครวัเรอืน
• บ้านหนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง จังหวัดบุรีรัมย์

 ปี 2557 บริษัทฯ เริ่มดำาเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ตำาบล 
 ลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมกับมูลนิธิ 
 เพ่ือการศกึษาและประชาสงเคราะห ์ทำาการขดุลอกอ่างเกบ็น้ำา 
 บ้านหนองยาง จำานวน 5 อ่าง พื้นที่รวม 18 ไร่ ทำาให้เก็บน้ำา 
 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 91,000 ลูกบาศก์เมตร สำาหรับใช้เป็นแหล่ง 
 น้ำาดิบผลิตน้ำาประปาของหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านใช้ประโยชน์ 
 จากอ่างเกบ็น้ำาเพ่ิมขึน้จาก 350 ครวัเรอืน เป็น 440 ครวัเรอืน 
 และในปี 2558 บริษัทฯ นำาพนักงานจิตอาสาเข้าดำาเนินการ 
 ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำาประปาของหมู่บ้าน จากเดิมที่ 
 น้ำาประปามีความเข้มข้นของตะกอนสูงให้กลับมาผลิต 
 น้ำาประปาที่สะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
• ป่าดอนโจร ตำาบลลำาไทรโยง จังหวัดบุรีรัมย์

 ปี 2559 บริษัทฯ นำาพนักงานจิตอาสาทำาการเดินท่อส่งน้ำา  
 (ท่อ PE) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร และใช้ป๊ัมน้ำาพลังงาน 
 แสงอาทติยใ์นการผนัน้ำาจากลำารางสาธารณะไปยงัอ่างเกบ็น้ำา 
 บริเวณป่าดอนโจน ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน้ำาท่ีไม่มีน้ำาเข้าอ่างเน่ืองจาก 
 รอรบัน้ำาฝนเพียงอยา่งเดียว หลงัโครงการฯ แลว้เสรจ็ สามารถ 
 สูบน้ำาเข้าอ่างได้เฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง เก็บน้ำาได้เฉลี่ย 1,350  
 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำาให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำา 
 ได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ชุมชน เป็น 10 ชุมชน

โครงการเพื่อสังคมโดยรวม

“ลำาไทรโยงโมเดล”
จากความสำาเร็จของโครงการ “ลำาไทรโยงโมเดล” 
จังหวัดศรีสะเกษ ในการพัฒนาแหล่งน้ำาสำารองในฤดูแล้ง 
ช่วยให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากงบประมาณที่ใช้
ในการดำาเนินโครงการฯ 6,482,810.00 บาท สามารถ
สร้างผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 14,178,385.73 บาท 
มีค่าผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เท่ากับ 2.19 บาท 
ต่่อการลงทุน 1 บาท

ผลตอบแทนทางสังคม
(SROI)

2.19==
ผลประโยชน์ของโครงการ

งบประมาณที่ใช้ในการ
ดำาเนินโครงการ

14,178,385.73

6,481.810

*ดูรายละเอียด “โครงการลำาไทรโยงโมเดล” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 223-224
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf
และรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561 หน้า 79
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Sustainable_Development_Report_(SD%20Report)_2018_th.pdf



 สถิติการดำาเนินงานด้านสังคม และชุมชน

ความพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ)

จำานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 
(ชั่วโมง)

18,456 27,954 18,456
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ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ32 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการขาเทียมพระราชทาน
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเบ้าขาเทียม โดย
เปล่ียนจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน เกรด 2500H มาเป็น 
โพลิโพรพิลีน เกรด 3340H ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงกว่า ทำาให้
ช่างสามารถปรับแก้เบ้าขาเทียมให้พอดีกับตอขาได้ตรงจุด และ 
ได้มอบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ให้มูลนิธิฯ เพ่ือใช้ในภารกิจ 
ออกหน่วยทำาขาเทียมพระราชทานเคล่ือนที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ  
ได้ดำาเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยบริจาค 
เม็ดพลาสติก PP ปีละประมาณ 20 ตัน ให้แก่มูลนิธิฯ ทั้งที่
สำานักงานมูลนิธิฯ หน่วยทำาขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ และ
โรงงานทำาขาเทียมพระราชทาน จำานวน 74 แห่ง

โครงการ Plastic Rights
บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และชุมชนรอบเขต
ประกอบการฯ จัดโครงการ “Plastic Rights พายเรือเก็บขยะ
อนุรักษ์แม่น้ำาระยอง” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวดัระยองรว่มกจิกรรม เพ่ือสรา้งจิตสำานกึในการรกัษาแม่น้ำา
ระยองให้สะอาดและลดปัญหาขยะในแม่น้ำาอย่างมีแบบแผน
และยั่งยืน รวมทั้งจัดกิจกรรม “Plastic Rights ตลาด 3R”  
เพ่ือรณรงค์การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำานึก 
ในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าตามแนวทางการเคารพหลัก 
สิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 

โครงการ IRPC CUBIC ACADAMY
เป็นกจิกรรมเพ่ือสงัคมทีใ่หค้วามรูด้้าน Social and Governance 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีการจัดอบรมไปแล้ว 5 รุ่น มีผู้เข้ารับ 
การอบรมทัง้สิน้ 510 คน (พนกังาน 425 คน และบคุคลภายนอก 
85 คน) สำาหรับปี 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม 130 คน โดยมีเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับนโยบาย IRPC 4.0 ทั้งนี้ ได้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับการอบรมพบว่า มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) หรือคิดเป็นร้อยละ 97 

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัท สานพลัง
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด เพ่ือคัดเลือกและสรรหากิจกรรม/
โครงการเพ่ือสังคมที่มีศักยภาพในการดำาเนินการได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างผลกำาไรและส่งเสริมการจ้างงาน โดยในปี 2561  
ได้ดำาเนินโครงการคาเฟ่อเมซอนเพ่ือผู้ด้อยโอกาส โครงการ 
รับซ้ือเมล็ดกาแฟจากชุมชน และโครงการที่จะดำาเนินการในปี 
2562 คือโครงการศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัยของ ปตท.

           โครงการด้านสุขอนามัย

คลินิกปันน้ำาใจ

บริษัทฯ จัดตั้งคลินิกปันน้ำาใจตั้งแต่ปี 2553 เพ่ือให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับชุมชนรอบเขต 
ประกอบการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปี 2561 มีประชาชน 
ใชบ้รกิาร 4,746 คน และมียอดการทำาบตัร IPRC CARD เพ่ิมขึน้  
750 ใบ รวมจำานวนผู้มีบัตรทั้งสิ้น 9,841 ใบ ซ่ึงผู้ถือบัตรนี้ 
จะได้รับสิทธิ์ในการขอใช้บริการการรักษาที่คลินิกฯ และใช้ 
ลดหย่อนการเติมน้ำามันที่ปั๊มน้ำามันไออาร์พีซี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการรักษาโรคฟรี โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้เข้ารับบริการรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2561 มีผู้เข้ารับบริการ 2,049 คน คลอบคลุมพ้ืนที่รอบ 
เขตประกอบการฯ ได้แก่ ตำาบลบ้านแลง ตำาบลตะพง ตำาบล 
นาตาขวัญ เทศบาลตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง

โครงการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคของประชาชน
บริษัทฯ จัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน (GIS) ในพ้ืนที่รอบเขต
ประกอบการฯ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำาหนดแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบด้าน
สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้แกช่มุชน จำานวน 10,398 ครวัเรอืน (38,256 
คน) ทำาการสุ่มเก็บข้อมูลตัวอย่างโดยการเก็บซ้ำารายเป็นระยะ
เวลา 3 ปี (2558-2560) แล้วนำาผลการตรวจไปวิเคราะห์เพ่ือ 
จัดทำาแผนเฝ้าระวังด้านสุขภาพของชุมชนต่อไป

กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือดูแลด้านสุขภาพของ
ชุมชนที่อยู่รอบเขตประกอบการฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
บริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง ภายใต้คำาแนะนำาด้านอาชีว
อนามัยจากผู้เชี่ยชาญด้านสาธารณสุข โดยบริษัทฯ สนับสนุน 
งบประมาณเงินกองทนุ 6 ลา้นบาท ตอ่เนือ่งเป็นประจำาทกุปี ในปี  
2561 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการที่ชุมชนเสนอ
และผ่านหลักเกณฑ์จำานวน 41 โครงการ



 สถิติการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลสรุปผลการฝึกอบรม
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ของพนักงานโดยเฉลี่ย 
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมการทำางาน 
(Culture Transformation) 

พนักงานมีส่วนร่วมที่สำาคัญในการปฏิบัติงานด้วยวัฒนธรรม 
การทำางานร่วมกันผ่าน IRPC DNA ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความ 
ได้เปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ การเปลีย่นกรอบแนวคิด
ให้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การปลูกฝัง 
ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การวัดผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาสมรรถนะพนักงานและผู้บริหาร 
(Capability Building) 

ปรับปรุงบทบาท หน้าที่ ภารกิจ รวมถึงสมรรถนะผู้นำาของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร บริษัทฯ  
ได้รว่มกบัสถาบนัพัฒนาสมรรถนะผูน้ำาในการจัดทำาหลกัสตูรพัฒนาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ ทีเ่ชือ่มการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกับเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาตามแนวทางการเรียนรู้แบบ 10:20:70 คือ เรียนรู้ ให้คำาปรึกษาแนะนำา และ
ลงมือทำา พรอ้ม ๆ  กบัการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสเรยีนรูด้้วยตนเองรว่มกบับรษิทัฝกึอบรม Skill Lane เป็นตน้ 
เพ่ือเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการหมุนเวียนพนกังาน ชว่ยเพ่ิมและพัฒนาทกัษะทีจ่ำาเป็นสำาหรบัพนกังานในอนาคต 
(Upskill & Reskill) อันจะทำาให้บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จัดทำาแผนสบืทอด (Succession Planning) ควบคู่กบัการพัฒนาและคัดสรรบคุลากรทีมี่ศกัยภาพ 
จากภายในและภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งทีมผู้บริหารที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรในโลกยุคใหม่ต่อไป

การปรับโครงสร้างองค์กรและวิธีการทำางาน 
(Lean and Agile Organization) 

บริษัทฯ ได้มีการวางยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างองค์กรและอัตรากำาลัง โดยส่งเสริมให้มีการทำางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน การลดลำาดับขั้นตอนการบังคับบัญชา การนำาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำางาน เป็นต้น  
การวางยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตจากกำาลังคนในปัจจุบันและการเกษียณอายุ
พนักงานในอนาคต ควบคู่ไปกับความท้าทายจากการลดลงของอุปทานในตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

1

3

2

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสรรหาและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตของ
สายอาชีพ มุ่งเน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ตามค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทาง IRPC DNA 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วย
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IRPC DNA คือพฤตกิรรมทีบ่รษิทัฯ คาดหวงัใหพ้นกังานปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่องจนหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมตามค่านิยม 
ที่องค์กรพึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังและเสริมสร้าง
พฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักทั้ง 7 
ประการ ได้แก่ (1) คิดและทำาเหมือนเจ้าของ (2) มุ่งผลลัพธ์  
(3) รักษาสัญญา (4) พัฒนาต่อเนื่อง (5) ทำางานร่วมกันเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่ดีกว่า (6) จริงใจ สื่อสารตรงไปตรงมา (7) แก้ไข
ปัญหาเชงิรกุ เพ่ือผลกัดันใหพ้นกังานทกุระดับมีสว่นรว่มในการ 
ขับเคลื่อนให้องค์กรดำาเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ คัดเลือกและพัฒนาพนักงานจำานวน 30 คน ที่มีภาวะความเป็น 
ผู้นำาสูงและมีคุณสมบัติพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต ผ่านการ
ทดสอบโดยการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย ซ่ึงโครงการนี้เปรียบ
เสมือนแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเม่ือรับรู้ถึง
โอกาสของการเติบโตและก้าวหน้าของสายอาชีพ

โครงการ Top 30 Leadership

บรษิทัฯ ทำาสำารวจความผกูพันของพนกังานทีมี่ตอ่องค์กร พบวา่  
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เท่ากับร้อยละ 
83 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารบุคลากรที่มีความเป็นสากล  
มีศักยภาพเติบโต และได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังเปรียบเทียบอัตราการลาออกของพนักงานกับบริษัท 
อ่ืน ๆ  ในกลุม่อุตสาหกรรมน้ำามันและปิโตรเคมีในประเทศไทย  
เพ่ือนำาไปสู่การจัดหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรมีค่าเพิ่มขึ้น
จากการมีพนกังานทีมี่ศกัยภาพและแรงจงูในในการทำางานสงู

การสำารวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (ร้อยละ)

ดัชนีสุขภาพองค์กร (ร้อยละ) 

เข้าร่วมโครงการ

782 คน

ได้เลื่อนตำาแหน่ง 30 คน
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การกำากับดูแลกิจการท่ีดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นที่เป็นยอมรับในระดับสากล โดยปฏิบัต ิ
ตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact: 
UNGC) เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยหันมาให้ความสำาคัญในการส่งเสริมเรื่อง 
ความยั่งยืนตามหลักการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม 
และการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนทั้งแนวปฏิบัติเดิมและ
การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) มา
ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัธรุกจิ และดำาเนนิการใหเ้กดิความเชือ่ม่ัน
ว่า บริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะ
สม โดยยึดหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ 
คือ C-R-E-A-T-E นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 
บังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ หมวด
ที่ 5 ข้อ 31 : ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด สามารถลงชื่อ
ทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเม่ือ
ใดก็ได้ โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น และ หมวดที่ 4 ข้อ 22 : 
ให้คณะกรรมการมีอำานาจสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการและ
เลขานุการกรรมการด้วย



36 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

Accountability
รับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจ

และการกระทำา
ของตนเอง

หลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี CREATE

C E TR A E
Create 

Long Term Value 
มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กรในระยะยาว

Responsibility 

รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่

ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอ

Ethics 
มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ

Equitable 
Treatment 
การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเท่าเทียมกัน

Transparency 
มีความโปร่งใส

ในการดำาเนินงาน 
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการประเมินกรรมการโดยบุคคลภายนอกทุก 3 ปี เพื่อนำามาใช้ในการวางแผนพัฒนากรรมการ 
ซึ่งในปี 2561 เป็นการประเมินครั้งที่ 2 โดย KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

บริษัทฯ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2561 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี (2559-2560)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQC ประจำาปี 2561 และยังคงสถานะสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่ม Oil & Gas Refining and Maketing DJSI Industry Leader

พัฒนาการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561

*ดูรายละเอียด “หลักสำาคัญ CREATE” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 110-111
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf

ร่วมกับสมาชิก Global Compact 
Network Thailand สนบัสนนุเจตนารมณ ์
ของรัฐบาลในการขับเคล่ือนหลักสิทธิ
มนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย 
ภายใต้วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”

รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia ได้แก ่รางวลั Asia’s 
Best CEO (Investor Relations)  
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่, รางวลั Asia’s Best CEO 
(Investor Relations) นางรัชดาภรณ์  
ราชเทวินทร ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
สายบญัชแีละการเงิน และรางวลัประเภท
องค์กร Best Investor Relations 
Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ 
ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ ในฐานะ Founding 
Member (1 ใน 15 บริษัทเอกชนผู้ร่วม
ก่อตั้ง) ร่วมเปิดตัว “สมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย” 
หรือ Global Compact Network 
Thailand: GCNT เพ่ือขับเคล่ือน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
ภายใต้แนวทาง UNGC
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ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ มุ่งม่ันดำาเนนิงาน
ตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 8 หลักปฏิบัติ ที่สำาคัญดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ ในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้าง
 คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักปรัชญาการดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความยั่งยืนโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดปรัชญา 
ดังกล่าวเพ่ือนำาไปปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร และปฏบิตัหินา้ทีใ่นความ
รับผิดชอบที่สำาคัญ ได้แก่
• กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นแนวทาง 
 ในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ
• กำาหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการและ 
 กรรมการชุดย่อย รวมถึงการดูแลโครงสร้างกรรมการ 
 ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
• ทบทวนและกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์  
 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมุ่งดำาเนินการในทิศทางเดียวกัน 
• อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กรและงบประมาณประจำาปี 
 เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บรษิทัฯ มีทรพัยากรเพียงพอทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิ 
 ไปสู่เป้าหมายหลักได้สำาเร็จ
• อนุมัติโครงการลงทุนที่สำาคัญในส่วนที่เกินอำานาจของ 
 ฝ่ายจัดการ
• อนุมัติการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

2. กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
 ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีสอดรับ 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ พร้อมทั้งติดตาม
ฝา่ยจดัการใหมี้การปฏบิตัติามนโนยบายและแผนงานทีก่ำาหนด
ไว้ ซ่ึงแผนกลยุทธ์ทุกด้านจะมีการบูรณาการระหว่างแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  
ยังได้ดำาเนินการตามกลยุทธ์ Board that makes a difference 
อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ 
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างและคุณสมบัติของ
กรรมการ เพ่ือให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถกำาหนดทศิทางการเตบิโตของบรษิทัฯ ได้อยา่งเหมาะสม  
ได้แก่
• กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลักทรพัยฯ์ ของกรรมการรวมกนัไม่เกนิ 5 บรษิทั เพ่ือ 
 ให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการและกรรมการ 
 อิสระไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน (9 ปี)
• กำาหนดแนวทางในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ 
 บรษิทัยอ่ยรวม 6 บรษิทั  เพ่ือรบัรูค้วามกา้วหนา้และควบคุม 
 การดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• จัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน 
 ธุรกิจและกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถ 
 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าอบรมอบรม 
 หลักสูตรใหม่ ๆ ของ  IOD ตามเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ทั้งการประเมินโดยบุคคลภายนอกเป็นประจำา 
ทุก 3 ปี ซึ่งในปี 2561 มีการประเมินโดย KPMG (คาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ในเดือนพฤษภาคม 2562) และการประเมินภายในโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย (%)

2560 2561

การประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 97.27 96.55

การประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง 97.7 97.25

• การประเมินการปฏิบัติงาน
 กรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) 98.48 99.23

การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย (%)

2560 2561

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 98.54 98.23

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 96.44 98.97

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 97.7 97.55

คณะกรรมการตรวจสอบ

• การประเมินการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 โดยประธานกรรมการ

100 100

• การประเมินการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 100 100

• การประเมินการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 97.38 94.42
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เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

ผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) (คะแนน)

38 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
 อย่างมีความรับผิดชอบ

การสง่เสรมินวตักรรมการผลิต : บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการใหม่ ๆ   
ตามกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power of Growth มีการควบคุม
และวางแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power of Digital  
รวมถึงการลงทุนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือคุณภาพชีวิต
ของผู้บริโภคตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ให้
อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน

การสง่เสริมนวตักรรมเพือ่สงัคม : บรษิทัฯ ได้คิดค้นนวตักรรม
เพ่ือสังคมในรูปแบบของโมเดลใหม่ ๆ ที่สร้างประโยชน์แบบ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เช่น โครงการกองทุนส่งเสริม 
สุขภาพชุมชน ที่มีบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐร่วมกันพิจารณา
แนวทางการดำาเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการอยู่
ร่วมกันและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ซึ่งมีการบริหารจัดการ
โดยชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ ในปี 2561 คณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการรวม 41 โครงการ ใน 8  
พื้นที่ คิดเป็นประชาชนที่ได้ประโยชน์ประมาณ 100,000 คน

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ ดำาเนิน
ธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมซ่ึงสะทอ้นอยูใ่นแผนกลยทุธ์

องค์กรของทกุสายงาน โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรพลเมืองดีของ
โลกตามแนวทางของ UN Global Compact ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

• ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ กำาหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน 
 สำาหรับใช้ทั่วองค์กรตั้งแต่ ปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำา Due  
 Diligence เพ่ือประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 พร้อมมีมาตรการรองรับอย่างเพียงพอ
• ด้านแรงงาน บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ แสดงถึง 
 การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน การรับรองสิทธิ์  
 และการสื่อสารที่เปิดกว้างสำาหรับพนักงาน
• ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล และดำาเนนิการมากกว่า 
 ที่กฎหมายกำาหนด
• ด้านการต้านทุจริต บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการ 
 ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบผ่านนโยบายและการปฏิบัติ  
 อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบายการต่อต้านทุจริตและ 
 ให้สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ โดยเปิดเผยนโยบาย 
 ต่อสาธารณชนเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายไปยังผู้มี 
 ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแส 
 การกระทำาผิดสำาหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร  
 รวมทัง้มีขัน้ตอนการพิจารณาสอบสวนและตรวจสอบทีช่ดัเจน  
 เป็นกลาง และโปร่งใส 

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

• ผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ บรษิทัฯ สรา้งมูลค่าเพ่ิมทางธรุกจิระยะยาว 
 เพ่ือสร้างผลตอบแทนการลงทุน โดยแสวงหาโอกาสทาง 
 ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์องค์กร GDP ด้าน Growth
• ลูกค้า/ผู้บริโภค บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ 
 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคุณภาพชีวิตของ 
 ผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล 
 ตั้งแต่เริ่มการซื้อขายจนส่งมอบสินค้า
• คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดย 
 คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
 ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
 การบริหารบุคลากร

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งประเมินผลและกำาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา
อนุมัติภายใต้กระบวนการที่ชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม

การดำารงตำาแหน่งอ่ืนของผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทฯ 
กำาหนดให้การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง : บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
ระดับโลก ดำาเนินการปรับปรุงระบบการวางแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงาน 
มีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

การบริหารและพัฒนาบุคลากร : บริษัทฯ มีกระบวนการสร้าง
แรงจงูใจทีเ่หมาะสมใหพ้นกังาน โดยมีการพัฒนาบคุลากรอยา่ง
เข้มข้นภายใต้กลยุทธ์ Power of People หนึ่งในกลยุทธ์ GDP 
รวมทั้งกำาหนด iSPIRIT มาเป็นค่านิยม และ IRPC DNA เป็น
พฤติกรรมพึงประสงค์ให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปต้อง
เป็น IRPC DNA Role Model เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร
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6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
 และควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน : บรษิทัฯ ได้กำากบั 
ดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง กำาหนดนโยบายและ
กรอบการบรหิารความเสีย่งใหก้ารบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ  
อยูใ่นระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่ผูมี้สว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม 

การดแูลเร่ืองการใช้ขอ้มลูภายใน : บรษิทัฯ กำาหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจัดระบบรักษาความลับและจำากัดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ซ่ึงได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้ในปี 2561

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 และการเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน : คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ตดิตามการวางแผนและควบคุมสภาพคลอ่งทางการเงินใหมี้ 

ทางตู้ไปรษณีย์ : 
ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

ทางจดหมายธรรมดา : 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
 อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 
auditor@irpc.co.th

ความเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัทฯ มีการกำาหนดแนวทาง
ในการบรหิารเงินทนุเพ่ือสรา้งความม่ันคงทีแ่ขง็แกรง่ใหบ้รษิทัฯ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของกำาไรสทุธปิระจำาปี หลังหกัภาษ ี
และทุนสำารองต่าง ๆ  ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตามกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด้วยความโปรง่ใส โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบัติด้านการกำากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่าง
เท่าเทียมกัน

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ 
สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดย
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น ซ่ึงจัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2561 รวมทั้ง
จัดการอำานวยความสะดวกอื่น ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและ 
เท่าเทียม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ และผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ์ ทนัที
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม พร้อมจัดส่งรายงานสรุปผลการ 
ลงมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม : บริษัทฯ มีการออกหุ้น
เพียงหนึ่งประเภท (One class of Share) โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 
เสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ และไม่มีการแบ่งแยกประเภทหุ้นให้
มีสิทธิ์แตกต่างกัน โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมด้วยการใหข้อ้มูลแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเพียงพอผา่นชอ่ง
ทางที่สะดวกในการเข้าถึง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

• คู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม  
 มีการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
• เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
 สัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งรักษาสัมพันธภาพ 
 ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ 
• พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม 
 สำาหรับพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้โอกาส 
 พนักงานที่มีศักยภาพได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมเพ่ือการ 
 เติบโตต่อไป
• ชมุชน สิง่แวดล้อม และสงัคม บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการ 
 พัฒนาทีย่ัง่ยนืตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI)  
 และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
 คุ้มค่า กำาหนดให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยจิตสำานึกความปลอดภัย 
 และคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

24 เรื่อง

ผลการดำาเนินงานด้านการ
จัดการข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนที่ดำาเนินการแล้ว

21 เรื่อง

ข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

3 เรื่อง

รวมข้อร้องเรียนทั้งหมด  24 เรื่อง แบ่งเป็น

1. กรณีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ 
    การกำากับดูแลกิจการที่ด ี 18 เรื่อง

 2. ข้อเสนอแนะ 6 เรื่องร้องเรียน

*ดูรายละเอียด “การรับข้อร้องเรียน” ได้จากรายงานความยั่งยืน 2561 หน้า 21
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Sustainable_Development_Report_(SD%20Report)_2018_th.pdf



คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ผู�ถือหุ�น

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

รายงาน

แต�งตั้ง

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการ
กำกับดูแลกิจการทั�งปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และเป�าหมายที่เป�น
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�
ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มีความ
รับผิดชอบต�อสังคมภายใต�กรอบจร�ยธรรมที่ดี
และแนวปฏิบัติท่ีมุ�งสู�การเป�นพลเมืองดีของโลก

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

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

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

เลขานุการบร�ษัท

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

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

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

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

คณะกรรมการชุดย�อย

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

ประธานกรรมการ

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

กรรมการอิสระ

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัท
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โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบร�ษัทฯ

ผู�ถือหุ�น

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

รายงาน

แต�งตั้ง

ประกอบด�วยกรรมการ 15 คน มีหน�าที่จัดการ
กำกับดูแลกิจการทั�งปวงของบร�ษัทฯ ให�เป�นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และเป�าหมายที่เป�น
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงประโยชน�
ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม มีความ
รับผิดชอบต�อสังคมภายใต�กรอบจร�ยธรรมที่ดี
และแนวปฏิบัติท่ีมุ�งสู�การเป�นพลเมืองดีของโลก

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

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

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

กรรมการผู�จัดการใหญ�

เลขานุการบร�ษัท

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

เลขานุการบร�ษัท

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

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

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

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

คณะกรรมการชุดย�อย

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

ประธานกรรมการ

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

กรรมการอิสระ

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัท
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อายุเฉลี่ยของกรรมการทั้งคณะ
58 ป�

อายุเฉลี่ยวาระการดำรงตำเหน�งกรรมการทั้งคณะ
3 ป�

อัตราเฉลี่ยการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ
97% ของการประชุมทั้งหมด
(ขั้นต่ำ ไม�น�อยกว�า 75%)

การดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทอื่น
กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร หร�อ กรรมการอิสระ รวมจำนวน 13 ท�าน
จะดำรงตำแหน�งกรรมการในบรษัทจดทะเบียนอื่นไม�เกิน 3 แห�ง

ประสบการณ�ทางธุรกิจหลักที่เกี่ยวข�อง
กรรมการอิสระ หร�อ กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร รวมจำนวน 13 ท�าน
เป�นผู�มีประสบการณ�ทางด�านพลังงานป�โตรเลียม หร�อป�โตรเคมี

ความหลากหลายทางเพศ

7% เพศหญิง

องค�ประกอบของคณะกรรมการ
โครงสร�างกรรมการบร�ษัทฯ ทั้งคณะ 15 ท�าน (ป�จจ�บันมี 14 ท�าน)
กรรมการอิสระ - 7 ท�าน
กรรมการที่ไม�ใช�ผู�บร�หาร - 13 ท�าน
กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร - 1 ท�าน

42 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 14 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน 
(ร้อยละ 92.86 ของกรรมการทั้งคณะ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) โดยเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 7 คน (ร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ) และเป็นกรรมการเพศหญิง 1 คน ดังนี้

1. น�ยช�ญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมก�ร/ ประธ�นกรรมก�ร

 20 ตุล�คม 2558
 4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

2. น�ยวุฒิส�ร ตันไชย
กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 19 มิถุน�ยน 2558
 4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

3. น�ยณัฐช�ติ จ�รุจินด�
กรรมก�ร/ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

29  เมษ�ยน 2559
 4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

4. น�ยสมนึก บำ�รุงส�ลี
กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 9 เมษ�ยน 2557
 4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

5. น�ยอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมก�รอิสระ
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 27 สิงห�คม 2559
 4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

6. พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 1 กันย�ยน 2557
 3 เมษ�ยน 2558 
 4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2
ว�ระที่ 3

7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 1 กันย�ยน 2559
 4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

8. น�ยเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภ�ศ
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 17 พฤศจิก�ยน 2558
 4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

9. น�ยเจษฎ� พรหมจ�ต
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ

 16 มีน�คม 2559
 4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

10. น�งส�วรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ

 1 เมษ�ยน 2559 ว�ระที่ 1

11. น�ยกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมก�ร/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 2 ธันว�คม 2560 ว�ระที่ 1

12. น�ยปรีช� โภคะธนวัฒน์
กรรมก�ร/ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 19 กันย�ยน 2561 ว�ระที่ 1

13. น�ยวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 19 กันย�ยน 2561 ว�ระที่ 1

14. น�ยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมก�ร (กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร)/
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่/ 
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัทฯ

 1 ตุล�คม 2556
 3 เมษ�ยน 2558
 4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2
ว�ระที่ 3

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

  1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็น 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ 
 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทำาหน้าที่ 
 ตรวจสอบ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และ 
 ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่สอบทานความ 
 น่าเชื่อถือของงบการเงิน

  2 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย  
 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร 
 ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทน 
 อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

  3 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย  
 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำาหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัต ิ
 และให้คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ ดีต่อคณะ 
 กรรมการบริษัทฯ และกำากับดูแลการดำาเนินงาน

  4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซ่ึงเป็น 
 ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี ทำาหน้าท่ี 
 กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ 
 ความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

*ดูรายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัทฯ” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 24-37
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf



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

ศูนย�นวัตกรรมไออาร�พ�ซี

สำนักบร�หารความยั่งยืน

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

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุ�มธุรกิจ
ป�โตรเคมีและการกลั่น

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

สายงาน
ปฏิบัติการผลิต

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

สายงานว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

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

สายงานโครงสร�าง
สาธารณูปโภค
และโลจ�สติกส�

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

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

สายบัญชี
และการเง�น

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

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

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

สายกลยุทธ�
องค�กร

ฝ�ายกฎหมาย

สำนักกิจการองค�กร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสรา้งฝา่ยจัดการของบรษิทัฯ มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ รบัผดิชอบการบรหิารกจิการตามที ่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งสายกลยุทธ์
องค์กร (จากการควบรวมสายงานพัฒนาธรุกจิ สายงานแผนธรุกจิองค์กร และหนว่ยงานบรหิารจัดการและขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์องค์กร เข้าด้วยกัน) เพื่อให้เหมาะสม กระชับ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น
ผูมี้อำานาจหนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่กำาหนดไว้ รวมถึงการจัดทำาระเบียบใน
การดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ผู้บริหาร
ทำาหน้าที่นำานโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ไปยึดถือปฏิบัติ รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จ
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร 
สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการเป็น
บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการจัดการ
ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ทกุสายงาน ทำาหนา้ทีใ่หค้ำาปรกึษา 

ฝ่ายจัดการ

และเสนอแนะตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการตดัสนิใจในประเด็น
ที่สำาคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ แผนการดำาเนินงาน
และการลงทุน และการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การบริหารงาน
ดำาเนินไปอย่ามีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานกักจิการองค์กร ทำาหนา้ทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการจัดการ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางปิยดา จงพยุหะ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ
บรษิทั ทำาหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
นอกจากนี ้ยงัได้จดัตัง้สว่นงานเลขานกุารบรษิทัและกำากบักฎเกณฑ ์
(Corporate Secretary and Compliance Division) ภายใต้
การดูแลของเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่สร้างกรอบการดำาเนินงาน
ด้าน Compliance และดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ  
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล



44 รายงานบูรณาการ 2561
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิม
เท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี้

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS 
(Performance Management System) เป็นตวักำาหนดค่าตอบแทน 
ผู้บริหารทุกระดับ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้
กำาหนดภายใตห้ลักเกณฑท์ีช่ดัเจน โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
ปี 2561 มีผูบ้รหิารระดับสงูตามเกณฑส์ำานกังาน ก.ล.ต. จำานวน 18 
ราย รวมผู้บริหารที่ครบเกษียณอายุหรือลาออกระหว่างปี จำานวน 
3 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 128.03 ล้านบาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ 
มีจำานวน 15 คน ดังนี้

1. น�ยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

2. น�ยพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น

3. น�ยสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยพ�ณิชยกิจและก�รตล�ด

4. น�งณิชช� จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยบัญชีและก�รเงิน

5. น�ยธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ปฏิบัติหน้�ที่ผู้จัดก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

6. น�ยประเวศ อัศวด�กร
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

7. น�งปิยด� จงพยุหะ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกิจก�รองค์กร/ เลข�นุก�รบริษัท

8. น�งส�วอรพินท์ เกตุรัตนกุล
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักบริห�รคว�มยั่งยืน

9. น�ยไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

10. น�งส�ววนิด� อุทัยสมนภ�
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นแผนธุรกิจองค์กร/
รักษ�ก�รผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักบริห�รจัดก�รและขับเคลื่อน 
ยุทธศ�สตร์องค์กร

11. น�ยชลอ ภ�ณุตระกูล
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ

12. น�ยวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นวิศวกรรมและบำ�รุงรักษ�

13. น�ยวรวุฒิ ศิวะเพ็ชร�น�ถ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยปฏิบัติก�รผลิต

14. น�ยวิชิต นิตย�นนท์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นสนับสนุนปฏิบัติก�รผลิต

15. น�ยโพธิวัฒน์ เผ่�พงศ์ช่วง
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สังกัดกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ครบเกษียณอายุหรือลาออกระหว่างปี 2561 มีดังนี้
1. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
  เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. นายประเวศ อัศวดากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. นายชลอ ภาณุตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานพัฒนาธุรกิจ
  เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายบัญชีและการเงิน
  เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
5. นางสาวมนวิภา จูภิบาล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สำานักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท
  เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
6. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สำานักบริหารจัดการและขับเคลื่อน
  ยุทธศาสตร์องค์กร
  ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน

รายเดือน/คน 
เบี้ยประชุม
ต่อครั้ง/คน 

1. คณะกรรมก�รบริษัทฯ

  ประธ�นกรรมก�ร 60,000 บ�ท 60,000 บ�ท

  กรรมก�ร 45,000 บ�ท 45,000 บ�ท

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย 4 ชุด และกรรมก�รชุดย่อยอื่น

 ที่อ�จมีก�รแต่งตั้งขึ้นในอน�คต

  ประธ�นกรรมก�ร ไม่มี 60,000 บ�ท

  กรรมก�ร ไม่มี 45,000 บ�ท

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี 2560
(16 ราย)

ปี 2561
(18 ราย)

ค่�ตอบแทน

 เงินเดือน 77.30 81.45

 โบนัส 32.08 39.05

ค่�ตอบแทนอื่น

 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 6.87 7.53

รวม 116.25 128.03

หน่วย : ล้านบาท

*ดูรายละเอียด “ประวัติผู้บริหาร” ได้จากรายงานประจำาปี 2561 หน้า 42-56
ที่ http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf



ผลการดำาเนินงานในปี 2561 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31 และมีกำาไรสุทธิท่ี 7,735 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 258,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ทั้งจากราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มเขึ้น โดยโรงกลั่นน้ำามันใช้อัตราการกลั่นในระดับสูงขึ้นที่  
208,000 บารเ์รลตอ่วนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market 
GIM) ที ่33,607 ล้านบาท (13.60 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล) เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 และมีกำาไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำานวน 18,344 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ ได้
สทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุของโครงการตา่งๆ เพ่ิมขึน้โดยเฉพาะโครงการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 7,735 ล้านบาท

บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกับเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.irpc.co.th



www.irpc.co.th

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร บี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 66 (0) 2765-7000

โทรสาร : 66 (0) 2765-7001

รายงานบูรณาการประจำป� 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)


