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Editor’s
 สวัสดีปใหมไทยคะ รอนน้ีประเทศไทยรอนท้ังอากาศและอุณหภูมิการบานการเมือง 
อยางไรก็ตามเราจะเปนกำลังใจซึ่งกันและกัน และหวังวาทุกอยางจะผานพันไปดวยดี

 ในภาวะสถานการณเชนนี้ หลายองคกรตางก็มีแผนในการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ IRPC ก็เชนเดียวกันถึงแมวาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ชุมนุมบริเวณอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ เปนเหตุใหพนักงานไมสามารถเขาปฏิบัติ
งานไดตามปกติ แตก็ขอเรียนใหทานผูถือหุนม่ันใจไดวา IRPC มีโครงการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity Management : BCM) พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีออฟฟศสำรองและ Work @ Home  ทำใหการดำเนินธุรกิจขององคกร 
สามารถดำเนินงานหรือใหบริการไดอยางตอเน่ืองไมสะดุดหยุดลง โดยพยายามใหมี
ผลกระทบตอลูกคานอยท่ีสุด อยางไรก็ตามตองขออภัยทานผูถือหุน ท่ีทำใหการติดตอ
สื่อสารไมสะดวกเทาที่ควร

 ฟาหลังฝนยอมสดใสอยูเสมอ กอนสงกรานต เราจะเจอกันในวันประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ที่ไบเทค 
บางนา และขออวยพรใหทุกทานมีจิตใจใหเบิกบานรับปใหมไทย ดวยความสุข
สมหวัง เดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงกันท้ังครอบครัว สุขสันตวันสงกรานตคะ

กองบรรณาธิการ

IRPC Newsletter ฉบับนี้ใช�กระดาษที่มีกระบวนการผลิต จาก EcoFiber100% สามารถลดปริมาณการใช�ต�นไม�มาเป�นวัตถุดิบ
และมีกระบวนการพิมพ�ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมโดยการใช�หมึกพิมพ�ที่ผลิตจากถั่วเหลือง (Soy Ink)  



นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ นายวิฑูรย สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการ
“กระทรวงอุตสาหกรรม นำความรูสูชุมชนและผูประกอบการ”
เพ่ือสงเสริมการดำเนินงานดานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ไออารพีซี ท่ีเปนมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอม พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมองคความรู ไดแก
การจัดเสวนาวิชาการ บูธนิทรรศการจากหนวยงานราชการและ
ผูประกอบการ คลินิกอุตสาหกรรม และ กิจกรรมอาสาพัฒนา
โรงเรียนบานหนองจอก ณ ศูนยการเรยีนรูเครือขายชุมชน
ไออารพซี ีจังหวัดระยอง

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชี
และการเงิน พรอมดวยผูบริหาร บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
รวมในพิธีเปดงาน Set in the City กรุงเทพมหานคร 2013
ภายใตแนวคิด “เปดมุมมองเพ่ือโอกาสการลงทุน” ซ่ึงจัดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมี นายกิตติรัตน ณ ระนอง 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธาน
ในพิธี โดย ไออารพีซี และ บริษัทในกลุม ปตท. รวมจัดแสดงบูธ
เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจดานพลังงานและปโตรเคมีอยางครบวงจร
ในฐานะเปนบริษัทพลังงานแหงชาติ ท่ีมีพันธกิจในการดูแลผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางสมดุล ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูลงทุน และ
มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมภายในบูธเปนจำนวนมาก ณ รอยัล
พารากอนฮอลล ช้ัน 5 ศูนยการคาสยามพารากอน

IRPC รวมงาน SET in the City 2013

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ และนางสาว
ดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและ
การเงิน บรรยายแถลงผลประกอบการไตรมาส 4 ประจำป 2556 
ใหนักวิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพยและผูจัดการกองทุน ณ 
หอง Salon A โรงแรม Swissotel Le Concorde เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ 2557

IRPC พบนักวิเคราะห Analyst Meeting 4Q13
 

Focus
Biz
บร�หารจัดการที่ดี ผสานกับว�สัยทัศน�ที่ก�าวไกล

ข�าวธุรกิจ
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นายชายนอย เผ่ือนโกสุม ประธานกรรมการบริษัท และนายสุกฤตย 
สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ ใหเกียรติเขารวมในพิธี
ลงเสาเอกโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟารวมเมืองระยอง (CHP II 
Project) เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ณ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไออารพซี ีจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนี้จะใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงแทนน้ำมันเตา เชนเดียวกับโครงการ 
CHP I เพ่ือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมตอชุมชนสามารถ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซค (CO2) ออกสูอากาศ 
ขณะเดียวกันก็เปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายดานพลังงาน
ของประเทศ ท้ังในแงของการเสริมสรางความม่ันคงใหกับระบบ
การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานสะอาด การรักษาส่ิงแวดลอม
และลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตไฟฟา รวมถึงการเปด
โอกาสใหชุมชนในพื้นที่ไดมสีวนรวมตั้งแตการเริ่มโครงการ
เพื่อสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไทยออยล จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รวมลงนามสัญญาให
บริการถังเก็บน้ำมันดิบ ของคลังน้ำมันไออารพีซี จ.ระยอง
เปนระยะเวลา 3 ป เพื่อเก็บสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมาย
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 10

ดร.ปานปรีย พหิทธานุกร ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) พรอมคณะผูบริหารกลุม ปตท. ไดเดินทางเยี่ยมชม
การดำเนินงานและโครงการลงทุนของ บริษัท ไออารพีซี จำกัด
(มหาชน) และรับฟงการบรรยายสรุป โดยมี นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
กรรมการผูจัดการใหญ พรอมผูบริหาร ไออารพีซี ใหการตอนรับ
ณ หอง Seminar อาคาร 10 ป สำนักงานระยอง
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IRPC รวมสนับสนุน โครงการดีกันนะ 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

IRPC ลงนามบันทึกความรวมมือโครงการ “1 ชวย 9”

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึกความรวมมือ
โครงการ “1 ชวย 9” ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 2556
“การประกันคุณภาพการศึกษา” จัดโดย สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หรือ สมศ. ซ่ึงเกิดจากแนวคิดในเร่ืองจิตอาสาและความรับผิดชอบ
ตอสังคม ท่ีสถานศึกษาซ่ึงผานการประเมินผลการจัดการศึกษา
ในระดับดีมาก คิดชวยเหลือเก้ือกูลสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีตองการ
พัฒนา โดยสมัครใจและแนวคิดนี้เผยแพรไปสูภาคเอกชนที่ตอง
การชวยเหลือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน ณ หองประชุมไบเทค บางนา

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สำนักกิจการองคกร บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล
FIRM AWARDS ใหแกผูชนะการประกวดคลิปวีดีโอสรางสรรค
เพ่ือรณรงคการทำความดี ในโครงการ “ดีกันนะ ปท่ี 3” ซ่ึงจัดโดย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 

 “โครงการดีกันนะ” เปนโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นที่มี
เนื้อหาสงเสริมและกระตุนใหนิสิตตระหนักถึงคุณคาของ
การทำความดีรูจักใสใจและใหความสำคัญกับบุคคลรอบขาง
และสังคมมากขึ้นเปดมุมมองความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ที่มีตอการกระทำการตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยประมวล
เรื่องราวของการทำความดีออกเปนคลิปวีดีโอสั้น ที่ชวยสราง
แรงบันดาลใจใหกับคนในสังคมมีกำลังใจท่ีจะทำความดี รวมกัน
พัฒนา และเปนพลังขับเคลื่อนสังคมใหดำเนินไปตามทิศทาง
ท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป ใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ
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นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ นายวราวุธ ปนเงิน รองผูวา
ราชการ จังหวัดระยอง รวมเปนประธานในพิธีทอดกฐินประจำป
2556 ณ วัดปลวกเกตุ พรอมกันนี้ไดมอบทุนการศึกษา ใหแก
นักเรียนโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เพื่อนำทุนที่ไดไปใชประโยชน
ในดานการศึกษา และนำวิชาความรู ไปพัฒนาชุมชนและสังคม
ใหเกิดความเจริญ โดยมีผูบริหาร พนักงาน ผูนำชุมชน และ
ชาวบาน เขารวมงานในครั้งนี้เปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556 ณ วัดปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง นอกจากน้ันยังไดทอดกฐินวัดตางๆ
ที่บริษัทฯ มพีื้นที่การผลิตรวม 13 วัด

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รวมนำเสนอผลงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง Polimaxx Banbax & 
Polimaxx EV Maxx-1 (by IRPC) ในงาน “กลุม ปตท. เปดบาน
พบนักคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรชั้นนำของประเทศ” ณ 
ปตท.สำนักงานใหญและโรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ กิจกรรมน้ี
เปนหน่ึงในโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร
กลุม ปตท.พ้ืนท่ีภาคตะวันออก เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีศักยภาพ
สูงทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
พรอมผูปกครอง ไดเขาศึกษาหาความรูและมีประสบการณเก่ียวกับ
การทำงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนในการใชแนวทางตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน
และการประกอบอาชพีในอนาคต
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บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เปดโครงการ “IRPC 
กองกำลังอาสา ซอม เสริม เติม สุข” เพื่อพัฒนา 8 โรงเรียน 
รอบคลังน้ำมันพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ โดยมี
นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ นายพีระพงษ
อัจฉริยะชวีิน รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) นายชีพวุฒิ
ลิชูปถัมภยศ กรรมการผูจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
และ นายธารา เปล่ียนบางชาง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดครุนอก
รวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการพรอมถายทอดแนวคิดดาน
ความปลอดภัย ซึ่งถือเปนนโยบายที่ IRPC ใหความสำคัญ
โดยรวมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยไีออารพซี ีจังหวัดระยอง
นำนักเรียนอาชีวะรวมซอมแซม พัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ
เชน ซอมแซมอาคารเรียน และอุปกรณท่ีใชในการเรียน การสอน 
ที่มีความเสี่ยงจะกอใหเกิดอันตราย และเติมองคความรู เรื่อง
ความปลอดภัยผานคูมือ “พก ไว ไม เจ็บ” ท่ีจะชวยใหนักเรียน
ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือสงตอไปยังครอบครัวและ
ชุมชนโดยรอบตอไปเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียน
วัดครุนอก จ.สมุทรปราการ

กองกำลังอาสา ซอม เสริม เติม สุข ของ IRPC และพนักงาน
จิตอาสา ไดเดินทางไปทำกิจกรรมรวมกับมูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ออกหนวยทำขาเทียม
ที่มูลนิธิชัยภูมิสงเคราะห จ.ชัยภูมิ โดย IRPC เปนผูบริจาค
เม็ดพลาสติก BANBAX ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการทำขาเทียม
เปนประจำทุกป ปละประมาณ 25 ตันเพื่อจัดทำขาเทียมใหแก
ผูพิการ ทุกเพศ ทุกวัยโดยไมเสียคาใชจาย เมื่อวันที่ 25-27 
พฤศจิกายน 2556
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นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประจำป 2556 (The Prime Minister’s Industry Award 2013)
ประเภทการจัดการพลังงาน จากนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐบาล ซ่ึงรางวัลน้ีแสดงถึงมีการบริหารจัดการดานพลังงานของ
บริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายแผนธุรกิจ
องคกร ผูแทนบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
ดีเดน จากโครงการประกวดรางวัลรายงานความย่ังยืนประจำป 
2556 (Sustainability Report Award 2013) จาก นายวัฒนา
โอภานนทอมตะ ประธาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และสถาบันไทยพัฒน เพ่ือเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหบริษัทจดทะเบยีน ไดเผยแพรขอมูล ดาน ESG
(Environmental, Social, and Governance) อันจะเปนประโยชน
ตอกลุมผูลงทุนในแวดวงตลาดทุน ในรูปของรายงานความย่ังยืน
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความตองการของผูลงทุนในปจจุบัน ไมไดจำกัด
อยูเพียงขอมูลทางการเงินเทาน้ัน ยังใหความสำคัญตอขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล ท่ีเก่ียวของกับบริษัท และ
การดำเนินงานของบริษัท เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

แห�งความสำเร็จ
RECOGNITION

รางวัล
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นายชาญศิลป ตรีนุชกร รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพาณิชยกิจ และการตลาด บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
รับมอบโลรางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลท่ัวไป
จาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอำนวยการ สถาบัน
ธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) ภายใตการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเปนกำลังใจใหแก
บริษัทจดทะเบียน ที่มุงมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนตนแบบท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
ไดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหน่ึง (Diamond Award)” ประจำป
2556 ใหกับหนวยงานท่ีมีการกำกับดูแลดานการควบคุมภายในดีเดน 
มีความโปรงใส และมุงเนนการบรรลุวัตถุประสงคของงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดรับเกยีรติจาก นายเชิดพงษ สิริวิชช 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนประธานในพิธมีอบรางวัล 
พรอมดวย พลโทปรชีา วรรณรัตน นายธรัมพ ชาลจีันทร 
กรรมการตรวจสอบ และ นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการ
ผูจัดการใหญ ใหเกียรติรวมงาน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556
ณ ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบ ีรางวัล "เพชรน้ำหนึ่ง 
(Diamond Award)” จัดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผูจัดการใหญ เพ่ือเปนการสงเสริมระบบ
การควบคุมภายในและสงเสริมใหผูบริหารเห็นความสำคัญของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
ใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกร อันเปนรากฐานที่สำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัดระยอง 
ไดรับพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐดานพลังงานของ PTT YOUTH GAMP 
2013 โดย ทีมพลังคนไทยใจอาสา รับ “รางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษา ภายใตผลงาน “โครงงานเครื่องตัดทอนพันธุ
มันสำปะหลัง” และทีม ELECTRONICS รับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา ภายใตผลงาน อุปกรณ
ชวยบำบัดและหัดเดิน : Walking Assistant“
 

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สำนักกิจการองคกร บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เขารับ
มอบรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท 
องคมนตรี ในโอกาสท่ี บริษัทฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากสมาคม
นักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย ในการประกวดรางวัลปฏิทิน
ดีเดน  "สุริยศศิธร" คร้ังท่ี 34 ประจำป 2557 ประเภทท่ัวไป ชนิด
ปฏิทินสมุดบันทึก ภายใตแนวคิด “IRPC SPEED for Stabilized 
Growth 2014” ท่ีมุงเนนการใชประโยชนอยางคุมคา เปนท้ังไดอาร่ี 
ปฏิทินต้ังโตะ และปฏิทินอักษรเบรลล ตลอดจนใหความสำคัญ
กับการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ด ีเพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ใหเติบโตอยาง
สมดุล และมีความสุขไปพรอมๆ กัน เม่ือวันจันทรท่ี 24 มีนาคม
2557 ณ หองประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ
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CG
corporate governance
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สร�างดุลยภาพเพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

กับป� (มะเมีย) ม�า  
สัญลักษณ�แห�งการก�าวไปข�างหน�า
ด�วยความคล�องแคล�ว ว�องไว

IRPC เปดศักราชใหมมากับพลังแหงความพรอมที่จะเริ ่ม
โครงการใหมๆ ไปกับเปาหมายการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ และ 
การสรางผลตอบแทนการลงทุนใหแกนักลงทุน คูขนานไปกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม ดวยกลยุทธความพรอมสูความเปน
เลิศทุกมิติของการบริหารจัดการองคกร (Organization Excel-
lence) ไมวาจะเปนการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ซึ่งจะเปนปแหงการปรับปรุงพัฒนา เพื่อรองรับ
โครงการตางๆ ของ IRPC ท่ีจะแลวเสร็จในป 2558 เชน โครง
การ UHV และ โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (CHP II) 

นอกเหนือจาก  IRPC จะเตรียมความพรอมภายในองคกรแลว  
เรายังพรอมเผชิญกับสถานการณภายนอกโดยรอบที่เรามิอาจ
หลีกเล่ียงไดดวย ดังเชน การเปล่ียนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ 
ในเหตุการณมหาอุทกภัย ป 2554 IRPC ก็สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจใหลุลวงไปไดอยางราบรื่น  รวมทั้ง ยังมสีวนรวมเอื้อเฟอ
น้ำใจความชวยเหลือไปถึงลูกคาและประชาสังคมอกีดวย    
หรือ แมกระท่ังเหตุการณการเมืองท่ีดำเนินมาต้ังแตเดือนธันวาคม 

เปดศักราชใหม…ควบไปขางหนา 

2556 จนถึงปจจุบัน ทำให พนักงาน IRPC ไมสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานท่ีสำนักงานใหญไดก็ตาม แตธุรกิจหลักของ IRPC ยัง
สามารถดำเนินไปไดโดยพยายามลดความไมสะดวกและผลกระทบ
ตอลูกคาและผูมีสวนไดเสียใหเหลือนอยที่สุด เพราะ IRPC มี
การจัดทำแผนบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management – BCM) ท่ีเตรียมพรอมรองรับไดทุกสถานการณ  
โดย IRPC ไดมแีผนสำรองทั้งทางกายภาพโดยเตรยีม Office 
สำรอง และระบบ  ICT ที่พรอมใหพนักงานสวนใหญสามารถ
ปฏิบัติงานที่บานไดทันที พนักงานที่ถูกกำหนดใหเปนบุคคล
หลักตามแผนดังกลาว (Critical person) ก็สามารถรับผิดชอบ
และดำเนินบทบาทตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน น่ีเปน
หน่ึงในอีกหลายปจจัยท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการดำเนิน
ธุรกิจอยางมืออาชพีของกรรมการ และผูบริหาร ตลอดจน
พนักงานของ IRPC ทุกคนนั่นเอง  
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IRPC เปดศักราชใหมมากับพลังแหงความพรอมที่จะเริ ่ม
โครงการใหมๆ ไปกับเปาหมายการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ และ 
การสรางผลตอบแทนการลงทุนใหแกนักลงทุน คูขนานไปกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม ดวยกลยุทธความพรอมสูความเปน
เลิศทุกมิติของการบริหารจัดการองคกร (Organization Excel-
lence) ไมวาจะเปนการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ซึ่งจะเปนปแหงการปรับปรุงพัฒนา เพื่อรองรับ
โครงการตางๆ ของ IRPC ท่ีจะแลวเสร็จในป 2558 เชน โครง
การ UHV และ โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (CHP 
II) 

นอกเหนือจาก  IRPC จะเตรียมความพรอมภายในองคกรแลว  
เรายังพรอมเผชิญกับสถานการณภายนอกโดยรอบที่เรามิอาจ
หลีกเล่ียงไดดวย ดังเชน การเปล่ียนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ 
ในเหตุการณมหาอุทกภัย ป 2554 IRPC ก็สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจใหลุลวงไปไดอยางราบรื่น  รวมทั้ง ยังมสีวนรวมเอื้อเฟอ
น้ำใจความชวยเหลือไปถึงลูกคาและประชาสังคมอกีดวย    

หรือ แมกระท่ังเหตุการณการเมืองท่ีดำเนินมาต้ังแตเดือนธันวาคม 
2556 จนถึงปจจุบัน ทำให พนักงาน IRPC ไมสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานท่ีสำนักงานใหญไดก็ตาม แตธุรกิจหลักของ IRPC ยัง
สามารถดำเนินไปไดโดยพยายามลดความไมสะดวกและผลกระทบ
ตอลูกคาและผูมีสวนไดเสียใหเหลือนอยที่สุด เพราะ IRPC มี
การจัดทำแผนบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management – BCM) ท่ีเตรียมพรอมรองรับไดทุกสถานการณ  
โดย IRPC ไดมแีผนสำรองทั้งทางกายภาพโดยเตรยีม Office 
สำรอง และระบบ  ICT ที่พรอมใหพนักงานสวนใหญสามารถ
ปฏิบัติงานที่บานไดทันที พนักงานที่ถูกกำหนดใหเปนบุคคล
หลักตามแผนดังกลาว (Critical person) ก็สามารถรับผิดชอบ
และดำเนินบทบาทตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน น่ีเปน
หน่ึงในอีกหลายปจจัยท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการดำเนิน
ธุรกิจอยางมืออาชพีของกรรมการ และผูบริหาร ตลอดจน
พนักงานของ IRPC ทุกคนนั่นเอง  

บริษัทฯ ขอแจงใหทานผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชัน 
เพ่ือใหพนักงาน IRPC และบริษัทในเครือทุกระดับทั่วทั้งองคกรยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเครงครัด 
รายละเอียดปรากฎใน website www.irpc.co.th จึงขอใหทานผูถือหุนวางใจไดวา กรรมการและผูบริหารไดพยายาม
กำกับดูแลใหบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไปไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไมวาจะเกิดสถานการณหรือแรงกดดันใด
ท่ีอุบัติข้ึนอยางไมคาดคิด IRPC ขอยืนยันความมุงม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน ดวยประสิทธิภาพของ
แผนการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของ IRPC จะไมมีการยอมใหธุรกิจสะดุดหยุดลง ใหเหมือนกับการควบไป
ขางหนาอยางคลองแคลววองไว ดังสัญลักษณมาแหงปนักษัตรมะเมยีนี้  

ประกาศบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 019/2556

เรื่อง นโยบายตอตานคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy)

            คณะกรรมการบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญอยางยิ่งกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ดวยองค

ความรู ประสบการณ พรอมดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม อันจะสงผลใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว

เปนบริษัทที่ไดรับความเชื่อถือ และเปนที่ไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย จึงไดกำหนดนโยบายตอตานคอรรัปชัน (Anti-

Corruption Policy) ดังนี้

             บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุงสูการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส โดยคำนึงถึงการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และผูท่ีเก่ียวของใน

การทำธุรกรรมทางการคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดใหบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่มีอำนาจในการ

ควบคุม ปฎิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน ดังตอไปนี้

  1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน

การนำเสนอ การใหคำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่สอไปในทาง

คอรรัปชันในทุกทองถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู

  2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูความเขาใจ

และรวมมือที่จะยับยั้งผูที่ตองการกระทำคอรรัปชันตอบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการปฎิบัติอยางชัดเจน มีการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังมี

กระบวนการติดตามและสอบถามอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและกฏหมายท่ีเก่ียวของ

  4. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฎิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

ผานชองทางที่กำหนด แตหากเปนผูกระทำคอรรัปชันจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลงนามเขารวมใน   แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” เพื่อแสดงถึง

ความตั้งใจและมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชัน อันจะเปนการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน 

นโยบายตอตานคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

  ผูบริหารและพนักงานทุกคน จะตองตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ควบคูไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได เพื่อใหภาพลักษณและ

วัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและในระดับสากล อันจะทำใหบริษัทฯ มี

การเจริญเติบโตอยางแข็งแกรงและมั่นคงตลอดไป

  จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฎิบัติอยางเครงครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

(นายสุกฤตย สุรบถโสภณ)

กรรมการผูจัดการใหญ
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ไออารพีซี เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจท่ีสามารถ
แขงขันได และเติบโตอยางยั่งยืน โดยมุงสรางความสมดุล
ระหวาง ความสำเร็จในดานธุรกิจ (Economy) การสราง
คุณภาพชวีิตที่ดใีหกับชุมชน และ สังคมรอบขาง (Social) 
รวมถึงใสใจตอส่ิงแวดลอม (Ecology) เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญา
ดังกลาว บริษัทฯ จึงไดนำเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศ 
คือ เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award) 
ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ มาประยุกตใช ซึ่งเปนเกณฑที่มีมาตรฐานสูงสุด
ในระดับประเทศ และเปนท่ียอมรับในระดับสากล มีการนำไป
ใชแพรหลายมากกวา 70 ประเทศทั่วโลก 

โดยเกณฑน้ีมีกรอบการประเมินท่ีคลอบคลุมการบริหารจัดการ
ทั้งกระบวนการและผลลัพธ ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การนำ
องคกร การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การวิเคราะห
ขอมูล การจัดการองคความรู การมุงเนนบุคลากร การมุงเนน
การปฏิบัติการ ซึ่งทำให ไออารพีซี สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียครบทุกภาคสวน
 

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนี เปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจปโตรเคมแีละการกลั่น IRPC 
มกีำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 470,000 ตันตอป

IRPC
รับรางวัลการบร�หารสู�ความเป�นเลิศ 
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ดวยการดำเนินการอยางมุงมั่น จนในที่สุด บริษัทฯ ไดผานตรวจประเมิน
และไดรับการรับรอง รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality 
Class : TQC) ประจำป 2556 ของธุรกิจเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนี (PP) 
ซึ่งนับเปนธุรกิจปโตรเคมีแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับรางวัลอันทรง
เกยีรตินี้ โดยมผีลการดำเนินงานสำคัญที่ดขีึ้นอยางตอเนื่อง ไดแก ตนทุน
การดำเนินงานและการใชพลังงานลดลง การจัดการสิ่งแวดลอม ความพึง
พอใจของชุมชนและสังคมสูงขึ้น

ปจจัยสำคัญที่ทำให ไออารพีซี ประสบผลสำเร็จในวันนี้ คือ
ความมุงม่ันของผูบริหารและพนักงานในการปรับปรุงและพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงสรางแนวทางที่ชัดเจนในการ
บริหารงานสูความเปนเลิศ รางวัลน้ีจึงถือเปนความภาคภูมิใจ
ขององคกรท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประ
เทศไทยใหสูงขึ้นในเวทีโลก 

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลนี (PP)
ขึ้นรูปเปนชิ้นสวนรถยนต

คณะทำงานโครงการ TQA 
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อีกครั้งกับ

IRPC Green AGM

 ด�วยการการเดินทางมาร�วมประชุมโดยใช�ขนส�งสาธารณะ เช�น 
รถไฟฟ�าลงท่ีสถานีบางนา โดยจะจัด Shuttle Van รอรับท่ีประตู
ทางเข�าภายในบริเวณ BITEC  รถเมล�ผ�านหน�าศูนย� BITEC 
หลายสาย หรือ ท�านอาจชักชวนเพื่อนฝูงคนรู�จักที่จะมาประชุม
เหมือนกันให�ร�วมเดินทางมาพร�อมกันเป�น car pool  หรือ ขับรถ
คันที่มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ประหยัดน้ำมันได�มาก
ที่สุด เป�นต�น
 การแต�งกายด�วยเสื้อผ�าเนื้อเบาสบาย เพราะเราได�ประสานให�
ศูนย� BITEC เป�ดเคร่ืองปรับอากาศในห�องประชุม ท่ีอุณหภูมิ 25 C  
เพื่อเป�นการประหยัดไฟฟ�าและพลังงาน  
 การบริโภคหรือใช�ของใช�สิ้นเปลืองให�เกิดประโยชน�สูงสุด เช�น  
น้ำดื่ม  น้ำใช�  กระดาษเช็ดมือ  กระดาษจดบันทึก เป�นต�น  โดยใช�
เท�าที่ต�องการ/จำเป�น  ดึงมาเท�าที่จำเป�นต�องใช�  ใช�ให�หมด รู�สึก
เสียดายและไม�ทิ้งขว�างของที่ยังไม�ได�ใช�ประโยชน�
 แยกขยะที่ท�านต�องการทิ้งให�ถูกตามประเภทที่ระบุ เพื่อให�นำ
ไป recycle ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
 ใช�บันไดแทนการใช�ลิฟท�สำหรับการข้ึน-ลง เพียง 1-2 ช้ัน นอก
จากเป�นการประหยัดพลังงานแล�ว  ยังเป�นคุณอนันต�ต�อสุขภาพ
ของท�านด�วย หรือ ใช�บันไดเลื่อนขึ้น-ลง ซึ่งเป�ดป�ดอัตโนมัติเมื่อมี
คนต�องการใช�งาน 
 หนังสือเชิญประชุมที่ส�งให�ทุกท�าน ได�แนบรายงานประจำป� 
2556 และ รายงานความยั่งยืน เป�นแผ�น CD ROM ซึ่งสะดวกใน
การใช�และประหยัดพ้ืนท่ีในการเก็บเน้ือหาข�อมูลเหมือนกับรายงาน

ที่เป�นรูปเล�มทุกประการ ท�านที่ไม�มีความจำเป�น อาจไม�ต�องขอรับ
รายงานฯ ในรูปเล�มซ้ำอีก อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านประสงค�จะขอรับ
รูปเล�ม เราก็จัดเตรียมไว�ให�
 อ่ืนๆ ท่ีท�านพิจารณาว�าเป�นประโยชน�กับสังคมและส่ิงแวดล�อม 
และเหมาะสมกับสภาวะและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของแต�ละ
ท�าน และเราอยากจะให�ทุกท�านใช�มาตรการทั้งหลายเหล�านี้ในทุก
กิจกรรมการดำเนินชีวิตทุกท�านให�เป�นนิสัยเป�นวัฒนธรรมการมีส�วน
ร�วมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล�อม ไม�ใช�หน�าที่ความรับผิดชอบ
ของใครคนใดคนหนึ่ง แต�เป�นของคนไทยทุกคนต�องช�วยกัน

ท�ายสุด  อยากจะขอฝากสิ่งสำคัญที่สุดในการมาร�วมประชุมครั้งนี้  
คือ การใช�สิทธิในฐานะผู�ถือหุ�นอย�างเต็มท่ีด�วยการมาประชุมผู�ถือหุ�น
ในวันนั้น ดูแลสิทธิประโยชน�ของท�านในทุกวาระประชุมไม�ว�าท�าน
จะเป�นผู�ถือหุ�นสถาบันหรือผู�ถือหุ�นรายย�อย หากท�านติดธุระมา
ไม�ได� ท�านสามารถมอบอำนาจให�คนที่ท�านไว�วางใจ หรือ มอบให�
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ประชุมแทนได�

ขอให�ท�านอ�าน ทำความเข�าใจข�อมูลวาระการประชุมมาเป�นการ
ล�วงหน�า หากมีประเด็นสงสัย หรือต�องการคำช้ีแจง อธิบายเพ่ิมเติม 
ขอให�ส�งประเด็นคำถามมาท่ีบริษัทฯ ล�วงหน�าตามช�องทางท่ีแจ�งไว�
ในหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อกรรมการบริษัทฯ จะได�เตรียม
ชี้แจงท�านในวันประชุมจนสิ้นสงสัยก�อนลงมติ
 

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น  IRPC ประจำป� 2557  ในวันท่ี 9 เม.ย. 2557 น้ี  IRPC ยังคงแนวคิดความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม ที่จะลดการสร�างคาร�บอนหรือของเสียที่เกิดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย�างจริงจัง โดยทิ้ง
ของเสียไว�บนโลกของเราให�น�อยท่ีสุด ด�วยการทำให�การประชุมคร้ังน้ีเป�นไปตามแนวทางการประชุมสีเขียว (GREEN 
MEETING) อีกครั้ง เป�นการต�อเนื่องจากป�ที่แล�วที่เรารณรงค�และได�รับความร�วมมือจากท�านผู�ถือหุ�นจนได�รับมอบ

ใบรับรองการประชุมสีเขียว จากสำนักงานเลขานุการองค�กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบัน
ส่ิงแวดล�อมไทย (สสท.) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556  เราจึงขอรณรงค�ให�ผู�ถือหุ�น ไออาร�พีซีทุกท�านมีส�วนร�วมทำส่ิงดีๆ 
ให�กับโลกใบนี้ในการประชุม ป� 2557 ด�วยกันอีกครั้ง  

พบกัน เชาวันพ�ธที่  9 เมษายน  2557 นะคะ




