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ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาส์นจากผู้บริหาร

จากแนวโน้มการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และการขยายตวัของกลุ่มธรุกจิ  IRPC 
มุ ่งมั่นก้าวสู ่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีและการกล่ันครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย          
ภายในปี 2557 ตามวิสัยทัศน์ ของIRPC เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ         
ที่มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยุคใหม่ 

ในวันนี้ IRPC ได้น�าระบบการท�าธุรกรรมรูปแบบใหม่ มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกการท�าธรุกรรมของลกูค้า โดยเปลีย่นระบบการจดัการ Supply 
Chain ของ IRPC เป็นระบบ Integrated Supply Chain & Total Business 
Solution ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจ และล่าสุด IRPC ได้ถือก�าเนิดระบบ iPORT 
(IRPC Intelligent Port Service) เข้ามาบริหารจัดการงานบริการด้านท่าเรือเพื่อ                
เพิ่มความรวดเร็วคล่องตัว และประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร สามารถ              
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการท�าธุรกรรมของลูกค้าในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ผมใคร่ขอเรยีนว่า การพฒันากลุม่ผลติภัณฑ์และการให้บรกิารทีเ่กดิขึน้ใหม่ทัง้หมด
นี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาวไออาร์พีซีที่ได้ก้าวข้ามขีดจ�ากัดเดิม เข้าสู่ความเป็น
ผูน้�าทางนวตักรรมงานบรกิารด้านท่าเรือด้วยระบบ iPORT เพ่ือการเตบิโตของธรุกจิ
เคยีงคูไ่ปกบัการให้ความส�าคญัต่อสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน IRPC ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป



4 5

ธุรกิจของ IRPC
IRPC เป ็นผู ้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย                        
ตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมโีรงกลัน่น�า้มนั และโรงงานปิโตรเคมตีัง้อยูย่่านชายฝ่ังทะเล               
ภาคตะวันออก ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น                    
เขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือ 
และธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน 

นอกจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการด�าเนินกิจการอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมคีรบวงจรแล้ว IRPC ยงัเป็นบรษิทัแรก และบรษิทัเดยีวในภมูภิาคอาเซยีน
ที่ริเริ่มใช้ระบบ Integrated Supply Chain & Total Business Solution เข้ามา 
บริหารจัดการทางธุรกรรมยุคใหม่ ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว               
ความคล่องตวั และประสทิธภิาพ ลดการใช้ทรพัยากร สามารถตอบสนองภาวะตลาด
ที่ผันผวนได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ IRPC ประกอบด้วย

1. โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน, โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
ส�าหรบัโรงงานปิโตรเคมภีายในของบรษิทัฯ และจ�าหน่ายให้บคุคลภายนอกบางส่วน 
โดยมีก�าลังการผลิตโอเลฟินส์รวม 728,000 ตัน/ปี

2. อะโรเมตกิส์ ประกอบด้วย เบนซนี, โทลอูนี, และไซลนี โดยเบนซนีใช้เป็นวตัถดุบิ
ส�าหรบัโรงงานปิโตรเคมขีัน้กลางของบรษิทัฯ ส่วน โทลอูนี และไซลนี บรษิทัฯจ�าหน่าย
ให้บริษัทภายนอก โดยมีก�าลังการผลิตรวม 367,000 ตัน/ปี

3. โพลีเมอร ์ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกชนิด HDPE, PP, ABS/SAN, PS และ 
EPS เพือ่จ�าหน่ายให้โรงงานผลติพลาสติกส�าเรจ็รปูต่างๆ โดยมกี�าลงัการผลติรวม 
862,000 ตัน/ปี

4. โพลีออล ประกอบด้วย โพลีเอสเทอร์ และโพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบ
ส�าหรบัผลติโพลยีรูเีทน ซึง่น�าไปผลติเป็นผลติภณัฑ์ชนดิต่างๆ เช่น โฟมทีใ่ช้ในการ
ท�าเฟอร์นิเจอร์ พืน้รองเท้า และโฟมทีใ่ช้เป็นฉนวนกนัความร้อน เป็นต้น โดยมกี�าลงั
การผลิตรวม 25,000 ตัน/ปี

5. อะเชทีลนี คาร์บอน แบลค็ เป็นผลติภัณฑ์มคุีณสมบตัเิด่น ในเรือ่งความบรสิทุธิ์ 
และการน�าไฟฟ้าสูง นิยมน�าไปใช้ ในการผลติถ่านไฟฉาย ผลติภัณฑ์โพลเีมอร์และยาง 
โดยมกี�าลงัการผลติรวม 4,000 ตนั/ปี

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษและนวัตกรรม อาท ิ โพลเิอทลินีแว๊กซ์, ซโีฟร์ราฟฟิเนต,         
อะเซทลินิแก๊ส รวมทัง้ ผลติภัณฑ์ประเภทนวตักรรมทีไ่ด้มกีารเปิดตวัใหม่เมือ่ปี 2553  
ได้แก่ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ สไตรนิีค 5 กลุม่  คอื Green ABS, Anti–dripping Additive,  
Methyl Methacrylate–Butadiene Styrene (MBS), Anti – bacteria Agent และ 
ABS Powder และผลติภณัฑ์ในกลุม่โพลโิอเลฟินส์ จ�านวน 6 กลุม่ได้แก่ Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE),  Baby Bottle Polypropylene, 
Antimicrobial Compound, LPG Gas Cylinder Composite, Marine Pipe HDPE 
Pipe Grade และ Natural Coloring and Additive Carrier System ; Natural          
Coloring, Master Batch Carrier และ Synthetic Polyethylene Wax



6 7

ธุรกิจปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ จัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยน�้ามันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซลีน, 
ดีเซล และ LPG รวมทั้งน�้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงทดแทนอยู่ด้วย 
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงของบริษัททั้ง 4 ประเภท 16 ชนิด มีคุณภาพดีเยี่ยมและ
ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิต

• น�า้มนัดเีซลหมุนเร็ว (B2, B5, HSD 0.035%s, HSD 0.05%s, HSD 0.25%s, 
 HSD 0.5%s และ HSD 0.7%s) 
•  น�้ามันเบนซิน (ULG 91, GSH 91, GSH 95, BGH 91 และ BGH 95)
•  น�้ามันเตา (FO 600 และ FO 1500)
•  ก๊าซหุงต้ม (LPG และ BUTANE)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการผลติ น�า้มนัหล่อลืน่พืน้ฐานจนได้น�า้มนัหล่อลืน่เกรดต่างๆ และผลติภัณฑ์
ข้างเคียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 17 ชนิดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เปิดตัวในเดือนกันยายน 2553 ได้แก่ TDAE และ RAE 
(Treated Distillate Aromatic Extract and Residue Aromatic Extract)

• ผลิตภัณฑ์น�า้มนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4 เกรด ได้แก่ 60SN, 150SN, 500SN และ 150BS
• ผลติภัณฑ์สารสกัดอะโรเมตกิส์ 5 เกรด ได้แก่ E0515, E2025, E2535, E6080, 
 TDAE และ RAE
• ผลิตภัณฑ์ข้ีผ้ึงอุตสาหกรรม 3 เกรด ได้แก่ 150SW, 500SW  และ BSSW
• ผลติภัณฑ์แอสฟัลท์ 4 เกรด ได้แก่ AC 60/70,  AC 80/100,  AC40/60 และ  AC 75/95

3. กลุ ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เป็นกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับ
อตุสาหกรรมพืน้ฐานต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมตวัท�าละลาย (Solvent) อตุสาหกรรม
พลาสติก (Pet Polyester) และอื่นๆ รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
เพิ่มค่า Octane Number เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ 
Toluene, Mixed Xylene, Xylene, C 9, C 10+, WS 3040 และ WS 3060

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

เป็นหน่วยธรุกจิทีด่�าเนินการบริหารจัดการทรพัย์สนิในส่วนทีเ่ป็นทีดิ่นเปล่า ซ่ึงมทีัง้
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง บริเวณอ�าเภอบ้านค่าย โดยร่วมพัฒนากับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และ         
เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริเวณอ�าเภอเมืองระยอง (พื้นที่ เชิงเนิน-บ้านแลง-
ตะพง) และจังหวัดอื่นๆ อาทิ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นประมาณ 
10,000 ไร่ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนุนธุรกจิหลกัในกลุม่ไออาร์พีซี และในกลุม่ 
ปตท. รวมถงึ ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมภายนอก โดยเน้นการด�าเนนิธรุกจิ ทีเ่ป็น
มิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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ธุรกิจท่าเรือ
ท่าเรือไออาร์พีซีตั้งอยู ่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่น น�้ามันของบริษัทฯ             
จงัหวัดระยอง โดยให้บรกิารเทยีบเรือเพือ่ขนถ่ายสินค้า พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวก
เพ่ือให้บริการลูกค้าในการเทียบท่า เช่น เรือลากจูง, บริการน�าร่อง, เรือบริการ, 
เครื่องชั่ง, ลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์, โกดังเก็บสินค้า, เครื่องจักรและอุปกรณ์           
ในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น

ท่าเรือหลักประกอบด้วย

ท่าเรือปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว
ท่าเรือปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว หรือ ท่าเรือ LCT เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ 
2521 เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้าประเภทของเหลว และก๊าซ ความยาว
ประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือ
ได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 250,000 ตัน

ท่าเรือ LCT ให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายที่ทันสมัย           
มปีระสทิธภิาพและความปลอดภัย นอกจากทางท่าเรอื จะให้บรกิารสนิค้าของบรษิทั
เองแล้ว ยังเปิดให้บริการแก่บริษัททั่วไปจากภายนอกเข้ามาใช้บริการเทียบเรือและ
ขนถ่ายสินค้าได้ด้วย ท่าเรือ LCT มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และ
รองรับเรือมากกว่า 2,000 ล�าต่อปี 

หมายเลขท่า
ความยาวเรือ

ไม่ต�่ากว่า (ม.)

ความยาวเรือ

ไม่เกิน (ม.)

ระดับความลึก 

(ม.)

ขนาดระวาง

บรรทุก (DWT)

1 50 158 7.8 20,000

2A 50 340 15.8 250,000

2B 50 340 17.4 250,000

3 50 280 12.9 80,000

4 50 250 9.3 50,000

5 50 120 5.5 4,000
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ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป
ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป มีลักษณะเป็นแขนยื่นลงไปในทะเล เทียบท่า
ได้ 2 ด้าน ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วย
ท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือล�าเลียงได้ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 
150,000 ตัน 

ท่าเรอืคอนเทนเนอร์และสนิค้าทัว่ไป ให้บรกิารขนถ่ายสินค้าทัว่ไป เช่น เหลก็ กะลา
ปาล์ม ถ่านหนิ สนิแร่ เป็นต้น โดยปัจจบุนัมปีรมิาณสนิค้าผ่านท่า 1.4 ล้านตนัต่อปี

นอกจากนี้ทางท่าเรือ IRPC ยังมีโครงการที่จะน�าสายเรือต่างๆ มาเทียบท่า            
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่น�าเข ้าและส่งออกสินค้าประเภท                 
ตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคตอีกด้วย

หมายเลขท่า
ความยาวเรือ

ไม่ต�่ากว่า (ม.)

ความยาวเรือ

ไม่เกิน (ม.)

ระดับความลึก 

(ม.)

ขนาดระวาง

บรรทุก (DWT)

7A 30 160 8.5 8,000

7B 30 150 5.8 8,000

8A1 110 210 12.5 60,000

8A2 110 300 12.8 150,000

8B1 110 210 6.5 40,000

8B2 110 210 9.4 60,000

ธุรกิจให้บริการถังเก็บสินค้า
นอกจากบรเิวณด้านท่าเรอืแล้ว IRPC ยงัให้บรกิารถังเกบ็ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและ
ปิโตรเคมีเหลว ส�าหรับลูกค้าภายนอก โดยขนถ่ายผ่านท่าเรือปิโตรเคมีและ 
ปิโตรเคมเีหลว หรอืท่าเรอื LCT เพือ่รองรบัการน�าเข้าและส่งออก ภาคอตุสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออก

อีกทั้ง IRPC มีคลังน�้ามัน 4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาคได้แก่คลังน�้ามันระยอง, 
คลังน�้ามันพระประแดง, คลังน�้ามันอยุธยา และคลังน�้ามันชุมพร ยังให้บริการ           
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวส�าหรับลูกค้าภายนอกด้วย เพื่อรองรับการจัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันของ IRPC 

ท�าเลและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ท่าเรือ ไออาร์พีซี ตั้งอยู่ห่างจาก ถ.สุขุมวิทเพียง 2 กม. เท่านั้น โดยถนนที่เข้าไป
บริเวณท่าเรือกว้างขวางสะดวกสบาย สามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง คือเส้นทาง
ริมคลองชลประทานและเส้นทาง พัน ร. 7 ซึ่งเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทได้หลายเส้นทาง 

ทางท่าเรือได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่ออ�านวยความสะดวกไว้                
อย่างเพียงพอ ได้แก่

- Tractor Head และ Container Chassis ไว้บริการลูกค้าระหว่างโรงงานและ
ท่าเรือรวมถึงบริเวณท่าเรือ

- Reach Stacker Hopper ตัวใหญ่ 4 ตัว ตัวเล็ก 4 ตัว เพื่อขนถ่ายสินค้าที่เป็น
เม็ดหรือก้อน เช่น ถ่านหิน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง ส�ารองไว้ใช้ในระวางเรือ พร้อมทั้ง
มีน�้าจืดและน�้ามันเชื้อเพลิง เตรียมพร้อมไว้บริการแก่ลูกค้า ส�าหรับเรือที่ต้องการ 
ใช้บริการเรือลากจูง และน�าร่อง ทางท่าเรือก็มีให้บริการนอกจากนี้ยังมีเครื่อง            
ชั่งน�้าหนักขนาด 80 ตัน จ�านวน 2 เครื่อง และโรงพักสินค้าขนาดใหญ่ 2 หลัง
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บริการส�าหรับสายเรือ/ตัวแทนเรือ
• เรือลากจูง
• เจ้าหน้าที่น�าร่อง
• เรือบริการ
• รับเชือก
• น�้าจืด
• โรงพักสินค้า
• บริการชั่งน�้าหนัก
• เครน/รถยก

สิ่งอ�านวยความสะดวก
• ศูนย์ควบคุมท่าเรือ
• ทุ่นไฟน�าร่อง
• อุปกรณ์สูบถ่ายสินค้าก๊าซและของเหลว
• โกดังและลานวางกองสินค้า
• ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนท่าเทียบเรือ
• แผนที่ความลึกร่องน�้า
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• บริการจัดการและวางแผนเรือเข้าเทียบท่า
• อุปกรณ์ช่วยชีวิต



Container Yard

Wharf # 5
Wharf # 7AWharf # 7B

Wharf # 8A1Wharf # 8B1

Wharf # 8A2Wharf # 8B2

Wharf # 4

Wharf # 3

Wharf # 2A
Wharf # 2B

Wharf # 1

Bulk and Container Terminal

Liquid and Chemical Terminal
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iPort คืออะไร
iPort หรือ IRPC Intelligent Port Service เป็นนวัตกรรมด้านการเสนอบริการ
ท่าเรือ IRPC ให้กับลูกค้าภายนอกผ่านระบบออนไลน์ ระบบ iPort ประกอบด้วย

iBooking  รองรับการจองบริการท่าเรือ

iBanking  เชื่อมโยงกับระบบ Online Banking ของธนาคาร รองรับการช�าระเงิน
ผ่านระบบ e-Payment 

iTracking ให้บริการส�าหรับเรือที่เข้าเทียบท่า IRPC รองรับการตรวจสอบสถานะ
การจอง สถานะการใช้บริการ

iMobile Solution อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บรกิารท่าเรอืผ่านระบบ
ออนไลน์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ/PDA

Success Story
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การท�างาน
• ลกูค้าวางแผนการใช้บรกิารท่าเรอื และยนืยนัการใช้ท่าเรอืด้วยตนเอง

• ลูกค้าสามารถจองท่าเรือ ประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่าเรือ 
 ผ่านระบบ Internet ได้ตลอด 24 ชม.

ประโยชน์ 

• เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลกูค้าในการวางแผนการใช้บรกิารท่าเรอื 

• สามารถด�าเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา

• ยกระดบัการบรกิารของท่าเรอื IRPC และ เพิม่ความพงึพอใจของลกูค้า

• ลูกค้าสามารถบริหารการท�างานได้ด้วยตนเอง แม้นอกเวลาท�าการ

• ประหยัดเวลาในการท�างาน

จุดเด่น

• รองรับการจองบริการท่าเรือผ่านระบบ Internet

• ครอบคลุมการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

iPort มีประโยชน์อย่างไร
ลดขัน้ตอนและช่วยประหยดัเวลาในการขอใช้บริการท่าเรือ ตรวจสอบสถานะการใช้
บริการท่าเรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมือถือได้ รวมถึงรองรับการจ่ายช�าระ       
ค่าบริการผ่านระบบ e-Payment ได้ โดยปราศจากข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่

ขั้นตอนการใช้งานระบบ iPort

Booking
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การท�างาน
• ลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะของการจองและสถานะการใช้บรกิาร
 ท่าเรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต     

ประโยชน์ 
• อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดตามสถานะการใช้บริการ
 
จุดเด่น   
• ลูกค้าติดตามสถานะการจองได้ด้วยตนเองแบบ Real Time 
 ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์  

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจไปยังลูกค้าปลายทางจาก  
 ความแม่นย�าและรวดเร็วของข้อมูลที่ได้รับจากระบบอัตโนมัติ

Tracking

การท�างาน
• เชื่อมโยงระบบการใช้บริการท่าเรือเข้ากับระบบ Online Banking 
 ของธนาคารต่างๆ และอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการ
 เลือกขอวงเงินสินเชื่อ

ประโยชน์ 
• เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการช�าระค่าบริการ 
 แบบ Real Time จากบัญชีธนาคารสู่ IRPC

• เพ่ิมศักยภาพให้แก่ลูกค้าในด้านการบริหารวงเงินการใช้บริการ
  ท่าเรือจาก IRPC

จุดเด่น   

• เชือ่มโยงกบัระบบ e-Payment ของ IRPC เพิม่ความสะดวกรวดเรว็

 ในการช�าระค่างานบริการ

• เลือกช�าระเงินจากบัญชีของตนเอง หรือเลือกขอสินเชื่อ ทาง Online 
 จากธนาคารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

• ด�าเนินการได้แม้นอกเวลาท�าการ

Banking
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“ท่าเรือ” กับความรับผิดชอบต่อสังคม
IRPC ถือว่าชุมชนรอบโรงงานเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่ต้องเสริมสร้างความมั่นคง
อย่างยัง่ยนืซึง่กนัและกนั นอกจากการปฏิบตังิานทีจ่ะต้องยดึถือเร่ืองความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้ว IRPC ยังถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน        
ทุกคน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีชองชุมชน โดยเน้น
กระบวนการท�างานร่วมกันกับชุมชนที่เป็นมิตรเกื้อกูลกัน และสอดคล้องกับ
ประโยชน์สังคมส่วนรวม พึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกัน เราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
ในการสง่เสริมใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพของทุกชวีติในครอบครัว รว่มกนัดแูลบ้าน
หลังนี้ของเราให้น่าอยู่ตลอดไป

จากฐานแนวคิดดังกล่าว ก็ได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอันมีคุณค่า โดย IRPC ได้ริเริ่ม
โครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ
อนามยั และศลิปวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสิง่แวดล้อม บรเิวณรอบโรงงาน 
และละแวกใกล้เคียง ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Port) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสังคมโดยรวม

การท�างาน
• อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการท่าเรือผ่าน
ระบบออนไลน์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ/PDA         

ประโยชน์ 
• สามารถเข้าท�าธุรกรรมได้ โดยปราศจากข้อจ�ากัดในเรื่องของ
 เวลาและสถานที่

จุดเด่น   
• สร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิธรุกจิการค้าอย่างครบรปูแบบ โดยอาศยั
 ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobile Solution



1. คุณอธิคม  เติบศิริ

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน

2. คุณชลอ ภาณุตระกูล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานท่าเรือ

3. คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริหารท่าเรือ

4. คุณสมบูรณ์  สาตสิน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ

5. คุณวิรัติ  ไสยวรรณ  
ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจท่าเรือ

ทีมผู้บริหารธุรกิจท่าเรือ IRPC



1. คุณเชิงชาย ไพฑูรย์
ผู้จัดการส่วนการตลาดท่าเรือ
2. คุณวรรณี วิญญูหัตถกิจ
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส
3. คุณสุขวสา ชิวหา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
4. คุณพหล บุญครอง
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
5. คุณเยาวลักษณ์ สุขจิตร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
6. คุณสิริมา แสงศิลปรัตน์
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
7. คุณพัชราภรณ์ ดาสา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
8. คุณพฤกษ์มงคล ขจรศิลป์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
9. คุณพชรวันต์  ปัณณวัฒน์สกุล
เลขานุการ

1. คุณวรวุฒิ วรรณาศิริพงศ์
ผู้จัดการส่วนวางแผนท่าเรือ
และปฏิบัติการทางน�้า
2. คุณสุรัตน์ รูปศรี
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการท่าเรือ
3. คุณวิรัตน์ รอมาลี
ผู้จัดการแผนกมารีนเซอร์วิส
4. คุณปรีดา ไพศาลทรัพย์
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์และติดตาม
5. คุณรุ่งเรือง อภิทรัพย์ด�ารง
ผู้จัดการแผนกท่าเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
6. คุณโกศล สุขศรีขาว
ผู้จัดการแผนกตรวจและประเมินเรือ
7. คุณจิระวัฒน์ สุจิพงษ์ชัย
ผู้จัดการแผนกวางแผนทางเรือ
8. คุณชานนท์ วิริยบุล
ผู้จัดการแผนกท่าเรือสินค้าเทกอง
และคอนเทนเนอร์

ฝ่ายการตลาดและบริหารท่าเรือ

ฝ่ายปฏบิตัิการท่าเรอื



www.irpc.co.th
http://irpcport-tank.com
https://iport.irpc.co.th

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7 (ฝ่ายการตลาดและบริหารท่าเรือ) 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2649-7000
แฟกซ์ : 0-2649-7814

ศูนย์บริการลูกค้า (กรุงเทพฯ)

โทร : 0-2649-7000 ต่อ 7811, 7812, 7394

ส�านักงานใหญ่ ไออาร์พีซี
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร : 0-3861-1333

ศูนย์บริการลูกค้า (ระยอง)

โทร : 0-3861-1333 ต่อ 2802, 08-5488-9067


