


EDITOR’S   note
สวัสดีคะ ท่านผู้ถือหุ้น IRPC ทุกท่าน

 I’m IRPC ฉบับนี้ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ IRPC 
กนัเหมือนเช่นเคย และท่ีพเิศษในฉบับนี ้ขอเชิญท่านเข้าร่วมกจิกรรมเย่ียมชมบรษัิทฯ ประจ�า
ปี 2558 หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดได้ในหน้า 12-15

 จากฉบับที่แล้ว ที่ได้มีการน�าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้ตรวจทาน ความถูกต้องของรายงานฯ นั้น เม่ือครบก�าหนดในวันท่ี 30 มิถุนายน 
2558 ไม่มีผูถ้อืหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรอืทักท้วง ดงันัน้จงึถอืว่าท่านรบัรองรายงานการประชุม
แล้ว นอกเหนือจาก Newsletter แล้วบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารถึงท่านผู้ถือหุ้น และประชาชน
ท่ัวไปผ่านทางสือ่มวลชน ท้ังสือ่สิง่พมิพ์ วิทยุ และ online เพ่ื่อให้ท่านได้รบัทราบข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

 หากท่านมีข้อแนะน�าตชิมประการใดสามารถแจ้งให้ทราบได้ท่ี email: ceo.office@irpc.co.th 
นะคะ สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอในหน้าฝนนี้ และขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อ IRPC ด้วยดีมาตลอด

(นางสาวมนวิภา จูภิบาล)
กองบรรณาธิการ

Ms. Monwipa Choopiban
Editorial Department

Dear IRPC shareholder,
 In this edition of I’m IRPC, we have updates news and events of IRPC as usual.
The special issue is the invitation to shareholders to join the annual company visit. You 
will find move details on page 12-15
 
 From our last edition, a minutes of the 2015 annual general meeting of shareholders 
was sent to you for verification, The Company has communicated to the shareholders 
and general public through many forms of media including newspapers, radio and 
online media, to ensure that the messages were well received. By June 30th, 2015, 
no shareholders recommended any amendment or dispute the deadline for correction 
submission, there were none. Therefore, we assume that the minutes has been 
accepted by our shareholders.
 
 If you have any suggestions or recommendation, please send us your comments 
to ceo.office@irpc.co.th. Lastly, take care and thank you for your confidence in IRPC.
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	 ผู้บริหารบริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วมงานวัน
ต่อต ้านคอร์รัปชัน	 ซ่ึงจัดโดยองค์กรต่อต ้านคอร ์รัปชัน	
(ประเทศไทย)	ภายใต้แนวคิด	“ACTIVE	CITIZEN	พลงัพลเมอืง	
ต่อต้านคอร์รปัชัน”	 โดยม	ี พลเอกประยุทธ์	 จนัทร์โอชา	 นายก
รฐัมนตร	ีเป็นประธาน	

	 The	President	and	Management	of	IRPC	Public	Company	
Limited	participated	in	the	national	anti-corruption	day	event	
held	by	the	Anti-Corruption	Organization	of	Thailand	under	
the	concept	 “ACTIVE	CITIZEN:	people	power	against	
corruption”.	Prime	Minister	General	Prayuth	Chan-Ocha	
presided	over	the	opening	ceremony.	

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
2558

IRPC ร่วมงาน

IRPC participates in national
anti-corruption day 2015 

BIZ FOCUS : ข่าวธุรกิจ
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	 นายสกุฤตย์	สรุบถโสภณ	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	นายพรีะพงษ์	
อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	ปิโตรเคมีและ
การกลั่น	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	Mr.Yan	Shaochun,	
President	of	Sinopec	Engineering	Group	(SEG)	และ	Ms.	Sun	Lili,	
President	of	Sinopec	Engineering	Incorporation	(SEI)	ร่วมลงนาม
สญัญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการขยายก�าลงัผลติเม็ดพลาสตกิโพลโิพรพลินี	
(Polypropylene	Expansion	Project:	PPE)	และโครงการผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์	 (Polypropylene	Compound	
and	Specialties	Project:	PPC)	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์	
Propylene	จากโครงการเพิม่มลูค่าเพือ่ผลติภณัฑ์สะอาด	(Upstream	
Project	for	Hygiene	&	Value	Added	Products	:	UHV)	โดยได้
รบัเกยีรตจิาก	ดร.ไพรนิทร์	ชูโชตถิาวร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	ประธาน
กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นประธานในพิธี	

	 Mr.	Sukrit	Surabotsopon,	President	of	IRPC,	along	with	
Mr.	Peerapong	Atchariyacheevin,	Senior	Executive	Vice	
President	Petrochemical	&	Refinery	Business	Unit,	Mr.Yan	
Shaochun,	President	of	Sinopec	Engineering	Group	(SEG)	
and	Ms.	Sun	Lili,	President	of	Sinopec	Engineering	
Incorporation	(SEI)	signed	a	contract	for	the	Polypropylene	
Expansion	Project	and	the	Polypropylene	Compound	and	
Specialties	Project	in	order	to	create	value	added	for	
propylene	from	the	Upstream	Project	for	Hygiene	&	Value	
Added	Products	project.	The	contract	signing	ceremony	was	
also	chaired	by	Dr.	Pailin	Chuchottaworn,	President	&	Chief	
Executive	Officer	of	PTT	Public	Company	Limited	and	IRPC	
Chairman.

	 IRPC	Public	Company	Limited	held	the	analyst	meeting	
for	the	2nd	quarter	of	2015.	Mr.	Sukrit	Surabotsopon,	
President	and	Ms.	Duangkamol	Settanung,	Senior	Executive	
Vice	President	Corporate	Accounting	&	Finance		gave	the	
presentation.	In	addition,	there	was	a	presentation	on	Delta	
Program:	Benefit	from	Delta,	the	Sustainability	and	Future	
Benefit	to	Capture	by	Mr.	Sirimet	Leepagorn	,	Executive	Vice	
President	of	Corporate	Strategy	and	Planning.	Analysts	from	
securities	companies,	fund	managers	and	representatives	
from	financial	institutions	attended	the	meeting.	

	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดบรรยายสรุปผล
ประกอบการ	ประจ�าไตรมาส	2	ปี	2558	โดย	นายสกุฤตย์	สรุบถโสภณ	
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และนางสาวดวงกมล	เศรษฐธนงั	รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	สายบัญชีและการเงิน	 เป็นผู้บรรยาย	นอกจากนี้
บรษัิท	ยังได้จดับรรยายให้ความรูเ้พิม่เตมิ	ในหัวข้อ	Delta	Program:	
Benefit	from	Delta,	the	sustainability	and	future	benefit	to	
capture	โดยนายศริเิมธ	ลีภ้ากรณ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
สายงานแผนธุรกิจองค์กร	 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์	
ผู้จัดการกองทุน	 และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน	 เข้าร่วมรับ
ฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง

“The Integrated
Polypropylene

Project”
IRPC - Sinopec sign contract

on “The Integrated
Polypropylene Project”

IRPC - Sinopec
ลงนามสัญญาโครงการ 

IRPC พบนักวิเคราะห์ 

Analyst Meeting
Q2/2015
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	 General	Udomdej	Sitabutr,	Commander	in	Chief	of	the	
Royal	Thai	Army,	received	twenty	of	the	“Baitullah	Picture	
with	clocks	 for	 Islam	daily	prayers	 “	 from	Mr.	Sukrit	
Surabotsophon,	President	of	IRPC	as	the	gifts	for	The	
Southern	Muslim	people	of	Thailand.	The	gifts	would	be	
distributed	to	mosques	and	schools	in	southern	Thailand.	
The	clocks	were	special	made	to	tell	the	 “salat	times”	
during	the	day,	and	Friday	prayer.	
	 This	project	aims	to	restore	peace,	unity	and	order	as	
well	as	building	understanding	amoung	between	officers	
and	villagers	of	the	region.

	 พลเอกอุดมเดช	สีตบุตร	ผู้บัญชาการทหารบก	เป็นประธาน
รับมอบสื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ	“ภาพบัยตุลลอฮฺ	พร้อม
นาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด”	ตาม	โครงการ	“คืนสันติสุขสู่แดน
ใต้”	ประจ�าปี	พ.ศ.2558	จากนายสกุฤตย์	สรุบถโสภณ	กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่		บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อนที่จะน�า
แจกจ่ายให้กับ	 มัสยิด	 บาราเซาะฮฺ	 โรงเรียน	 ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	โดยนาฬิกานี้ได้จดัท�าข้ึนเป็นพเิศษเพือ่บอกแจ้ง
เวลาละหมาดทั้ง	5	เวลา	ในแต่ละวัน	และเวลาละหมาดยุมอัต	
(ละหมาดวันศุกร์)
	 โครงการ	 “คืนสันติสุขสู่แดนใต้”	มุ่งหวังที่จะให้หลักค�าสอน
ของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องกระตุ้นจิตส�านึก	 ขัดเกลาจิตใจให้ผู้
หลงผดิได้หันกลบัมาร่วมมอืสร้างความสงบ	สมานฉันท์	สามัคคี
ปรองดอง	ลดทอนความขัดแย้ง	สร้างความเข้าใจอันดี	และลด
ช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐักบัประชาชนในพืน้ท่ีเพือ่คนืสนัตสิขุ
ให้กับประเทศ	และคืนความสุขให้กับประชาชนต่อไป

IRPC ส่งมอบ
สื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ 

ตามโครงการ
“คนืสนัตสิขุสูแ่ดนใต้”

The gifts for Muslim people 
in the Southern of Thailand

IRPC joins hands with Wonder 
World to launch “Trix Track” toys 
made from wood plastic composite     

	 IRPC	Public	Company	Limited	has	partnered	with	Wonder	
World	Products	Company	Limited,	a	leading	manufacturer	
and	distributor	of	wooden	toys,	on	a	“wood	plastic	composite”	
innovation	under	the	brand	name	“Trix	Track”,	a	range	of	
toys	that	stimulate	kids’	development	and	creativity.	
	 Wood	plastic	composite	is	IRPC’s	innovation	that	
combines	quality	wood	powder,	a	by-product	from	furniture	
manufacturing,	with	polypropylene	in	a	80:20	mix.	The	wood	
plastic	composite	is	lighter	and	more	flexible,	allowing	for	
more	complex	and	stronger	structures.	The	material	is	also	
recyclable.		

	 บรษัิท	ไออาร์พีซี	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมมือกบั	บรษัิท	วนัเดอร์เวร์ิล	
โปรดัคส์	จ�ากัด	ผู้ผลิตและจ�าหน่ายของเล่นไม้รายใหญ่	พัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเล่นพลาสติกผสมไม้	 หรือ	 “Wood	
Plastic	Composite”	ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์	“Trix	Track”	ของเล่น
ฉลาดส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์							
	 “Wood	Plastic	Composite”	เป็นนวัตกรรมของ	IRPC	ที่น�า
เอาผงไม้คณุภาพท่ีเหลอืใช้จากอุตสาหกรรมผลติเฟอร์นเิจอร์หรอื
ของเล่นไม้มาผสมกบัพลาสตกิ	Polypropylene	(PP)	ในสดัส่วน	
20%	สามารถข้ึนรปูช้ินงานท่ีมคีวามซับซ้อนได้ดกีว่าไม้	มนี�า้หนกั
เบา	และมีความยืดหยุ่นตวัสงูในการประกอบช้ินงานต่างๆ	มีโครงสร้าง
ที่แข็งแรงและสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

IRPC จับมือ วันเดอร์เวิร์ล
เปิดตัวของเล่นไม้ 

“Trix Track”
จากนวัตกรรม
พลาสติกผสมไม้ 
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	 นายศริเิมธ	ลีภ้ากรณ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงาน
แผนธุรกิจองค์กร	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	น�าทีม
ผู้บริหาร	เข้ารับ	2	รางวัล	จากงาน	“Thailand	ICT	Excellence	
Awards	2015”		ได้แก่	รางวัลระดับ	Excellence	จากโครงการ
ปรบัปรงุ	และรวมระบบงานภาษีสรรพสามติ	(Excise	Integrated	
System)	และรางวัลชมเชย	จากโครงการ	Intelligence	PORT	
&	TANK	Service

	 นางสาวมนวิภา	จภูบิาล	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ส�านกั
กจิการองค์กร	รบัมอบรางวลั	Asia	Responsible	Entrepreneurship	
Awards	2015	(AREA	Awards	2015)	ด้าน	Social	Empowerment	
จากโครงการ	“From	Bench	to	Community”	(โครงการขาเทียม)		
โดยมี	Dato’	William	NG	ประธาน	Enterprise	Asia	เป็นผู้มอบ							

	 Enterprise	Asia	 เป็นองค์กรอิสระท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจ	 โดยมอบรางวัลให้กับบริษัทหรือองค์กรใน
ภมิูภาคเอเชีย	ท่ีมีการด�าเนนิโครงการ	ด้านการดแูล	และยกระดบั
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

IRPC คว้ารางวัล
“Thailand ICT
Excellence Awards 
2015”

IRPC รับรางวัล
Asia Responsible
Entrepreneurship
Awards 2015

AWARDS : รางวัล

	 Mr.	Sirimet	Leepagorn	,	Executive	Vice	President	of	
Corporate	Strategy	and	Planning	of	 IRPC,	and	 the	
management	team	accepted	two	awards	from	the	“Thailand	
ICT	Excellence	Awards	2015”.	The	company	won	the	
excellence	award	for	Excise	Integrated	System	and	an	
honorable	mention	for	the	Intelligence	PORT	&	TANK	Service	
project.	

	 Ms.	Monwipa	Choopiban,		Executive	Vice	President	for	
Corporate	Affairs,	 accepted	 the	Asia	Responsible	
Entrepreneurship	Awards	2015	(AREA	Awards	2015)	in	the	
Social	Empowerment	category,	recognizing	the	success	of	
the	“From	Bench	to	Community”	project,	from	Dato’	William	
NG,	Chairman	of	Enterprise	Asia.	
	 Enterprise	Asia	is	a	non-government	organization	in	
pursuit	of	entrepreneurship	development	across	the	region.	
It	recognizes	and	awards	enterprises	in	the	Asian	region	
that	have	outstanding	community	development	project.	

IRPC wins“Thailand ICT
Excellence Awards 2015”

IRPC wins Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 
2015
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AWARDS : รางวัล

	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 รับมอบรางวัล	 สถาน
ประกอบกิจการดีเด่น	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ระดบัประเทศ	ประจ�าปี	2558		จาก
โรงงานบีทีเอ็กซ์	(BTX)	ระยอง	และ	คลังน�้ามันไออาร์พีซีท้ัง	
3	แห่ง	 ได้แก่คลังน�้ามันอยุธยา	ซึ่งได้รับรางวัล	3	ปีติดต่อกัน		
คลังน�้ามันพระประแดง	และคลังน�้ามันชุมพรได้รับรางวัล	2	ปี
ติดต่อกันในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ	

IRPC รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
(สปก.) ระดับประเทศ ประจ�าปี 
2558

IRPC รับรางวัล
Asia Best Employer 
Brand Awards 2015

	 At	the	Safety	Week	event,	IRPC	Public	Company	Limited	
received	the	National	Outstanding	for	Safety,	Occupational	
Health,	and	Workplace	Environment	2015	for	the	BTX	plant	
in	Rayong	and	three	IRPC	oil	depots	namely	the	Ayutthaya	
depot	which	has	received	the	award	for	three	consecutive	
years,	the	Pra-Pradaeng	depot	and	the	Chumporn,	which	
have	won	the	awards	for	two	consecutive	years.	

IRPC receives National Outstanding 
for Sefety, Occupational Health, and 
Workplace Environment 2015

IRPC receives Asia Best 
Employer Brand Awards 
2015

	 Mr.	Somkiat	Lertritpuwadol,	Executive	Vice	President,	
Corporate	Marketing	of	IRPC,	accepted	the	Asia	Best	
Employer	Brand	Awards	2015.	The	awards	recognizes	the	
company’s	effective	human	resources	management,	as	
evident	in	its	outstanding	executive	members	who	are	role	
models	to	other	employees	and	a	key	driving	force	behind	
IRPC’s	uniqueness	and	ability	to	adapt	to	the	constantly	
changing	business	world.	It	was	presented	by	the	Employer	
Branding	Institute	in	India.	

	 นายสมเกียรติ	เลิศฤทธิ์ภูวดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานการตลาด	บรษัิท	ไออาร์พซีี	จ�ากดั	(มหาชน	)	รบัมอบรางวลั	
Asia	Best	Employer	Brand	Awards	2015	จากสถาบนัด้านการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล	Employer	Branding	Institute	ประเทศ
อินเดีย	 จากการท่ีบริษัทฯ	 มีความสามารถด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	 ซ่ึงสะท้อนได้จากการมีผู ้บริหารท่ีมีความ
สามารถโดดเด่น	เป็นแบบอย่างในการเรยีนรู	้ผลกัดนัให้องค์กร
ก้าวสูห่นึง่ในบรษัิทท่ีมเีอกลกัษณ์แตกต่าง		ทันสมัยสอดคล้องกบั
สภาพการเปลีย่นแปลงของโลกธรุกจิท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
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Results of Operations : The first six months  / 2015
สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำป 2558

เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นบนพ�้นฐานของแหลงขอมูลที่พ�จารณาแลววามีความนาเชื่อถื่อและมีอยูในปจจ�บัน ขอความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดข�้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางว�ชาการ
และอาจเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา จึงมิอาจถือเปนการชักชวน หร�อเสนอแนะในการซ้ือ/ขายหลักทรัพยแตอยางใด ดังน้ัน นักลงทุนควรใชดุลพ�นิจอยางรอบคอบในการพ�จารณาลงทุน 
อน่ึง บร�ษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการนำขอมูลในเอกสารน้ี ไมวา ท้ังหมดหร�อบางสวน ไปใชประโยชน ทำช้ำ ดัดแปลง หร�อเผยแพรตอสาธารณชน เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากบร�ษัทฯ เปนการลวงหนา 
ทั้งนี้การกลาวอางตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดหร�อสรางความเสียหายแกบร�ษัทฯ รวมถึงตองอางอิงถึงวันที่ในเอกสารของบร�ษัทฯ อยางชัดแจงดวย

หน�วย : (ล�านบาท)
UNIT : (MILLION BAHT)

ยอดขายและผลกำไร / REVENUE & PROFIT

อื่นๆ 
OTHERS

2555

292,430 292,593 281,589

113,078

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (หน�วย:ล�านบาท) NET PROFIT(LOSS) NET (UNIT :MILLION BAHT)

หน�วย : (ล�านบาท)
UNIT : (MILLION BAHT)

(777) 826 (5,235) 8,067

2556 2557 6 เดือนแรก / 2558
The first six months / 2015

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
PETROCHEMICAL

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
PETROLIUM

งบแสดงฐานะการเง�น / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย / 
EBITDA to income from the sale

อัตราส�วนกำไรสุทธิต�อรายได�จากการขาย / 
Net profit on revenue from the sale

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น / Earnings Per Share

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น / Return on Equity

อัตราส�วนสภาพคล�อง / 
Current Ratio

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร�ว / 
Quick Ratio

หน�วย / Unit 2555 2556 2557 ไตรมาส 2/2558
Q2 / 2015

อัตราส�วนสภาพคล�อง / Financial Ratio

อัตราส�วนว�เคราะห�นโยบายทางการเง�น / Financial Ratio

ความสามารถในการทำกำไร / Profitability Ratio

%

%

บาท/หุ�น
%

1.41

N/A

(0.04)
N/A

2.56

0.28

0.04
1.09

N/A

N/A

(0.26)
N/A

12.62

7.15

0.21
22.68

เท�า

เท�า

2.46

0.92

1.29

0.52

0.94

0.28

0.96

0.28

อัตราส�วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น / 
Net Debt to Equity

เท�า 0.49 0.50 0.87 0.69

อัตราส�วนทางการเง�น / Financial Ratio

2555

144,296

62,751

6,524
44,207

23,609

76,48075,021
CASH SHORT TERM INVESTMENT

หนี้สินมีดอกเบี้ยจ�าย
INTEREST BEARING LIABILITIES

OTHER ASSET

เง�นสด และรายการเทียบเท�าเง�นสด
และเง�นลงทุนระยะสั�น

OTHER LIABILITY
หนี้สินอื่นๆ

สินทรัพย�อื่นๆ

EQUITY SHAREHOLDER
ส�วนของผู�ถือหุ�น

PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

ที่ดินอาคาร อุปกรณ� และ
อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน

2556

162,608

73,056

5,124

43,030

44,051

75,52784,428

2557

162,798

58,669

2,009

60,791

34,103

67,904102,120

มิ.ย. 2558
June. 2015

169,193

57,088

1,512

53,175

41,509

74,509110,593



•	 โครงการ IRPC CUBIC ACADEMY เป็นโครงการที่
	 สร้างสรรค์ข้ึนเป็นพเิศษภายใต้แนวคดิสร้างสงัคมแห่งการ
	 เรยีนรู	้ในลกัษณะของการ	“สร้างคน”	เพือ่มุ่งเน้นการอบรม
	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในด้าน	Environmental,	
	 Social	และ	Governance	(ESG)	ให้กับพนักงาน	และ
	 บุคคลภายนอก	ซ่ึงถอืเป็นผูมี้ส่วนได้เสยีทุกภาคส่วนของ
	 สังคม	ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน	พัฒนา
	 องค์กร	และสังคมโดยรวมให้เติบโตอย่างย่ังยืนและเป็น
	 รูปธรรม	โครงสร้างหลักสูตร	6	หมวดประกอบด้วย		:	
	 	 1.	Corporate	Governance
	 	 2.	Corporate	Social	Responsibility
	 	 3.	Communication
	 	 4.	Green	Society
	 	 5.	Social	Image	&	Trust
	 	 6.	Sustainability
	 •	 มผีูผ่้านการอบรมรุน่ท่ี	1	จ�านวน	105	คน	มีพนกังาน	98	คน	
	 	 บุคคลภายนอก	7	คน
	 •	 การอบรมรุ ่นท่ี	2	เริ่มเมื่อวันท่ี	3	กันยายน	2558
	 	 จ�านวน	120	คน	พนกังาน	90	คน	บุคคลภายนอก	30	คน

      The IRPC CUBIC ACADEMY   
      is	a	special	project	under	the	concept	
	 	 	 	 	 	 of	building	a	learning-based	society	
	 	 	 	 	 	 by	“building	people”	and	instilling	an	
	 	 	 	 	 	 environmental,	social	and	governance	
(ESG)	awareness	among	IRPC	employees	and	external	
stakeholders.	The	goal	is	to	apply	the	knowledge	in	work	
and	to	develop	the	organization	and	society	as	a	whole.
The	project	consists	of	six	core	pillars,	namely:	
	 1.	Corporate	Governance
	 2.	Corporate	Social	Responsibility
	 3.	Communication
	 4.	Green	Society	
	 5.	Social	Image	&	Trust	and
	 6.	Sustainability.
	 •		 The	first	round	of	participants	consisted	of	105	
	 	 people	(98	employees	and	7	external	people)
	 •		 The	second	round	of	the	training	program	started	
	 	 on	September	3rd,	2015,	with	120	participants	
	 	 (90	employees	and	30	external	people)	

การก�ากบัดแูลกิจการทีดี่

	 ไออาร์พีซี	 ด�าเนินธุรกิจตามแนวคิดการสร้างการเติบโต
และพัฒนาอย่างย่ังยืนและยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 โดยบริษัท	
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก	DJSI	ในปี	2557	และ	2558	ต่อ
เนื่องกัน	2	ปีซ้อน

	 IRPC	operates	its	business	with	adherence	to	the	
promotion	of	sustainable	growth	and	development,	and	
good	governance.	The	goal	is	to	create	confidence	and	
earn	the	trust	of	all	of	the	stakeholders.	IRPC	has	been	
chosen	for	inclusion	in	the	2014	and	2015	Dow	Jones	
Sustainability	indices	for	2	consecutive	years.

	 IRPC	is	pleased	to	report	on	the	progress	of	several	
activities	were	engaged	to	different	groups	of	stake-
holders.	We	are	pressing	ahead	with	all	of	our	initiatives	
as	follows:

	 บริษัทฯมีความภูมิใจน�าเสนอรายงานความก้าวหน้า
กจิกรรมต่างๆ	ของบรษัิทฯ	ท่ีมุ่งเน้นเรือ่งของผูมี้ส่วนได้เสยี	
(Stakeholders)	ซ่ึงบรษัิทฯได้เร่งเดนิหน้าเต็มท่ีในทุกกจิกรรม
เพือ่ให้ก้าวไปข้างหน้าตามแผน	สรปุความก้าวหน้ากจิกรรม
ส�าคัญต่างๆที่ผ่านมาและยังด�าเนินการต่อไปดังนี้

•	 โครงการ สร้างคลอง สร้างคน แก้ปัญหาภัยแล้ง  
	 เกดิข้ึนจากแนวคดิท่ี	ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของไออาร์พซีี	
	 ในการด�าเนนิธุรกจิ	โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์
	 ให้กบัชุมชน	สงัคม	ประเทศชาต	ิและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ	
	 ท้ังในพ้ืนท่ีท่ีท�าการผลติ	และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	โดยใช้องค์ความรู้
	 ของบุคลากรของบรษัิทฯ	ให้เป็นประโยชน์สงูสดุท่ีจะก่อให้
	 เกดิการเปลีย่นแปลงในสงัคมทางบวกอย่างเป็นรปูธรรม	
	 ท้ังในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	ชีวติ	ความเป็นอยู่	สขุอนามัย
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•	 The activities are arranged to promote the 
corporate governance as	part	of	PTT	Group.	The	
PTT	Group	CG	Day	2015	event	was	held	on	August	

25th,	2015,	with	an	aim	to	promote	understanding	and	

learning	among	all	PTT	Group	employees	(PTT,	PTTEP,	

PTTGC,	TOP,	 IRPC	and	GPSC)	about	corporate	

governance.	This	year’s	concept	was	“Shade	of	sharing,	

Passing	the	Power	Forward”,	with	an	aim	to	build	a	

cooperation	or	mong	all	staff	to	operate	with	governance	

and	transparency.	

•	 Shareholders Plant visit On	Thursday	November	
12th,	2015,	IRPC	shareholders	will	be	invited	to	Rayong	

to	visit	IRPC	plants	and	construction	projects,	and	take	

part	 in	cultural	activities	on	 the	occasion	of	 the	

upcoming	Loy	Kratong	Festival	on	November	25th,	

2015	The	traditional	Rayong	Loy	Kratong	celebrations	

and	create	environmental	awareness	to	be	passed	on	

to	younger	generations.	Details	about	the	trip	are	enclosed.	

Interested	shareholders	are	encouraged	to	apply.

• โครงการผู ้ถือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ 

	 ในวนัพฤหัสบดท่ีี	12	พฤศจกิายน	2558	ท่ีจงัหวดัระยอง	โดย

	 ผูถ้อืหุ้นจะได้เห็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ซีพี

	 และโครงการก่อสร้างต่างๆ	และร่วมสืบสานวัฒนธรรม

	 ประเพณีอันดีงามของไทยในเทศกาลลอยกระทงท่ีจะมาถงึ

	 ในวันพุธท่ี	25	พฤศจิกายน	2558	ตามแบบอย่างของ

	 ระยองซ่ึงเราจะจ�าลองเทศกาลลอยกระทงให้ผู้ถือหุ้นได้

	 ร�าลึกถึงค�่าคืนดีๆในวันวาน	และร่วมกันปลูกจิตส�านึก

	 เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม	ให้ส่งต่อสู่เยาวชนรุ่นต่อๆไป	

	 โดยมีรายละเอียดการสมัครท้ายเล่ม	ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ี

	 สนใจรีบสมัครกันเข้ามานะคะ

• การจัดกจิกรรมส่งเสริมการก�ากบัส่งเสริมการก�ากบัดแูล
 กจิการทีด่ ีของกลุม่	ปตท.เป็นประจ�าทุกปี	ต่อเนือ่ง	โดย
	 ในปีนี	้“PTT	GROUP	CG	DAY	2015”	จดัข้ึนในวันองัคาร

	 ที่	25	สิงหาคม	2558	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

	 เข้าใจ	กระตุ้นการเรียนรู้	และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท

	 จดทะเบียนกลุม่	ปตท.(ประกอบด้วย	PTT,	PTTEP,	PTTGC,	

	 TOP,	IRPC	และ	GPSC)	มีการปฏบัิตงิานตามหลกัการ

	 ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีภายใต้แนวคดิร่วมส่งต่อพลงัความดี	

	 ย่ิงด	ีย่ิงให้	ย่ิงย่ังยืน	เพือ่สร้างเครอืข่าย	ความร่วมมอืกนั

	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยจรยิธรรมและความโปร่งใส

	 และ	สิง่แวดล้อม	โครงการนีเ้ป็นการขุด/พัฒนาแหล่งน�้าที่
	 บ้านหนองยาง	อ.นางรอง	จ.บุรรีมัย์	เพือ่ช่วยบรรเทาภาวะ
	 ภัยแล้งให้ชุมชน	ปัจจุบันสามารถท�าการเกษตรได้และมี
	 ผลติผลออกสูต่ลาด	อาทิ	ข้าวไรซ์เบอรี	่ซ่ึงบรษัิทก�าลงัช่วย
	 หาตลาดให้อย่างครบวงจรสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน
	 พึ่งพาตนเองได้	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ด�าเนินโครงการ
	 ประปาชุมชน	และน�า้ดืม่สะอาด	รวมท้ังช่วยพฒันาการท่องเท่ียว
	 เชงิอนรุกัษ์ของ	ป่าดอนโจร	ซึ่งชุมชนพบว่ามีสุนัขจิ้งจอก
	 อาศัยอยู่

•	 Build canals, build people project to help 
alleviate drought
The	project	was	initiated	to	as	per	IRPC’s	philosophy	

on	operating	our	business	in	such	a	way	that	we	contribute	

to	communities,	society,	nation	and	all	other	stakeholders	

not	only	in	the	areas	in	which	we	operate,	but	also	in	

other	parts,	by	utilizing	the	accumulative	knowledge	of	

all	of	our	employees	to	make	a	positive	change	in	the	

economy,	society,	way	of	life,	health	and	environment.	

This	project	focuses	on	building	and	improving	water	

ways	in	Nong	Yang	village,	Nang	Rong	district,	Buriram	

province.	The	project’s	aim	is	to	alleviate	problems	for	

farmers	during	dry	spells,	allowing	them	to	continue	to	

grow	and	supply	their	produce	such	as	Rice	Berry	rice	

to	the	market.	Currently,	IRPC	is	also	helping	the	farmers	

to	become	self-sufficient.	In	addition	to	these	initiatives,	

IRPC	has	also	worked	on	providing	tap	water	and	clean	

drinking	water	for	the	community,	as	well	as	helped	to	

promote	eco-tourism	in	the	village,	as	it	is	home	to	

native	foxes.	

I’M IRPC 11



Invitation to participate the 2015 IRPC
Shareholder’s Plant visit to Rayong

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ประจ�าปี 2558

	 ด้วยบริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	

ก�าหนดจดัโครงการผูถ้อืหุ้นเย่ียมชมกจิการบรษัิทฯ	 ประจ�าปี	

2558	ในลกัษณะเดนิทางไปและกลบัในวนัเดียว	จ�านวน		400	คน	

ในวันพฤหัสท่ี	12	 พฤศจิกายน	2558	 โดยมีรายละเอียด

ก�าหนดการเดินทางและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	ปรากฎ

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

	 บริษัทฯ	ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้

ถอืหุ้นของบรษัิทฯ	ณ	วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น	ใน

วันที่	26	กุมภาพันธ์	2558	ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครง

การฯ	 กลับมายังบริษัทฯ	 ทางแบบบริการธุรกิจ	 ตอบรับ

ภายในวันอังคารที่	20	ตุลาคม	2558

	 IRPC	Public	Company	Limited	(the	“Company”)	has	

scheduled	the	project	of	the	2015	shareholder’s	visit	to	

observe	the	Company’s	affairs.	The	event	will	be	a	one-day	

trip	for	400	shareholders	on	Thursday	12th	November	

2015.	The	details,	itinerary,	and	application	form	to	

participate	in	the	project	are	as	shown	in	the	attached	

document.	The	Company	would	like	to	invite	the	

shareholders	whose	names	appear	in	the	share	registration	

book	closed	on	February	26th,	2015,	to	submit	the	

application	forms	for	participating	in	the	project	and		send	

back	to	Company	by	business	reply	service	with	in	

Tuesday	20th	October,	2015.

	 If	there	are	applicants	over	quota	,	the	Company	will	

select	the	candidates	randomly	and	will	announce	the	name	

list	of	shareholders	who	are	selected	to	join	the	project	via	

the	Company’s	website	www.irpc.co.th	on	Monday	2nd	

November,	2015.

	 As	the	Company	has	a	large	numbers	of	shareholders,	

in	order	to	treat	the	shareholders	equally	according	to	

the	principles	of	good	corporate	governance,	the	Company	

reserves	the	right	to	select	the	shareholders	to	participate	

in	the	project	by	granting	1	right	to	each	shareholder	

(the	attendance	and	the	right	transferred	to	another	

person	are	prohibited).	Moreover,	this	right	is	reserved	

only	for	the	shareholders	never	been	selected	to	participate	

in	the	project.

	 ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมโครงการฯ	 มากกว่า

จ�านวนที่ก�าหนด	บริษัทฯ	จะท�าการคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธี

สุ่มเลือกรายช่ือ	(Random)	พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้น

ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ	www.irpc.co.th	ในวันจันทร์ที่	2	พฤศจิกายน	2558

	 อนึง่	เนือ่งจากบรษัิทฯ	มีผูถ้อืหุ้น	จ�านวนมาก	เพือ่เป็นการ

ปฏิบตัิตอ่ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกันตามหลักการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี	บริษัทฯ	จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมโครงการฯ	โดยให้สิทธิ์	ผู้ถือหุ้น	ท่านละ	1	สิทธิ	์

(งดผู้ติดตาม	และ	การโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น)	และขอสงวนสิทธิ์

ไว้ส�าหรบัผูถ้อืหุ้นท่ียังไม่เคยได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการฯ	

เท่านั้น		
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ก�าหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2558

Itinerary for the 2015 shareholder’s Plant
Visit

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 Thursday 12th November, 2015

06.00	น.	ลงทะเบียน	ณ	บริเวณชั้น	G	ศูนย์เอนเนอร์ย่ี
	 	 	 คอมเพล็กซ์	อาคาร	ซี	(อาคาร	EnCo	C)
06:45	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	(ตรงเวลา)
10.15	น.	เดินทางถงึห้องประชมุร้านอาหารต�านานป่า	ระยอง	
10:30	น.	ชมวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ
	 	 	 กจญ.กล่าวต้อนรบัคณะผูถ้อืหุ้น	ผูบ้รหิารบรรยาย
	 	 	 สรุปกิจการของบริษัทฯ	ถาม	-	ตอบ
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00	น.	ผู้ถือหุ้นร่วมท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
	 	 	 สังคมกับบริษัทฯ	
15:00	น.	เยีย่มชมโรงงานและโครงการลงทุนในเขตประกอบการ
	 	 	 อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ	(IRPC	Eco-Industrial	Zone)
	 	 	 น�าชมและบรรยายโดยผู ้บริหารฯ	บนรถบัส
16.30	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	
19.30	น.	ถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :	 ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

06.00	AM	 Register	at	G	Floor,	Energy	Complex	Center,	
	 	 	 Building	C	(EnCo	C	Building).
06.45	AM	 Depart	from	Bangkok	(on	time).
10.15	AM	 Arrive	at	the	restaurant	“Tamnan	Aharn	Pa”,	
	 	 	 Rayong.
10.30	AM	 Watch	the	VDO	introducing	the	Company.	
	 	 	 Welcome	speach	from	the	President	Executive		
	 	 	 Briefing	/	Q&A
12.00	AM	 Lunch.
01.00	PM	 CSR	Activity
03.00	PM	 Plant	Visit	and	the	investment	project	in	the
		 	 	 IRPC	Eco-Industrial	Zone,	guided	and	lectured
	 	 	 by	the	executives	on	the	bus.
04.30	PM	 Depart	for	returning	to	Bangkok.
07.30	PM	 Arrive	Bangkok	safely.

Note: The	itinerary	may	be	changed	as	deemed	appropriate.

1.	 Each	shareholder	is	entitled	to	1	seat.	The	right	is	
	 reserved	only	for	the	shareholders	who	have	never	
	 been	participated	in	the	project.
2.	 Shareholders	having	the	right	to	apply	are	those		
	 whose	names	appear	in	the	share	registration	book		
	 closed	on	February	26th,	2015.
3.	 The	juristic	person	shareholders	must	attach	the	
	 certified	copy	of	business	registration	document	as		
	 evidence.		
4.	 Aapplication	form	must	be	delivered	to	the	Company  
	 within	Tuesday,	20th	October	2015	(the	postmark	date  
	 is	used)	via	business	reply	service.	Sending	the		
	 application	form	by	other	means	will	not	be	considered.
5.	 In	case	of	having	more	than	400	shareholders	interested	
	 in	participating	in	the	project,	the	Company	will	select	
	 the	candidates	Randomly	on	Wednesday,	28th	October
	 2015.	The	name	list	of	selected	shareholders	will	be	
	 announced	via	the	Company’s	website	www.irpc.co.th	
	 on	Monday,	2nd	November	2015.

เงื่อนไขการสมัคร Conditions for application 

1.	ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ท่านละ	1	ท่ีนั่ง	ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้น
	 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	เท่านั้น
2.	 เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
	 ของบริษัทฯ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
	 วันที่	26	กุมภาพันธ์	2558
3.	ผู ้ถือหุ ้นนิติบุคคลต้องแนบเอกสารการจดทะเบียน
	 นิติบุคคลเป็นหลักฐานประกอบการมอบอ�านาจด้วย
4.	ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ	ภายในวันอังคารท่ี	20	
	 ตลุาคม	2558	(ใช้วันประทับตราไปรษณย์ี)	ผ่านทางแบบ
	 บริการธุรกิจตอบรับ	จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งโดย
	 วิธีอื่น
5.	 ในกรณท่ีีมผีูป้ระสงค์เข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่า	400	ราย	
	 บริษัทฯ	จะสุ่มเลือกรายช่ือ	(Random)	ในวันพุธท่ี	28	
	 ตุลาคม	2558	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใน	เว็บไซด์
	 ของบรษัิทฯ	www.irpc.co.th	ในวนัจนัทร์ท่ี	2	พฤศจกิายน	
	 2558
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6.	บริษัทฯ	จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีมีช่ือ
	 ตามประกาศเพือ่ยืนยันการเดนิทางในวนัและเวลาท�าการ
	 ของบริษัทฯ	และในกรณีบริษัทฯ	ไม่สามารถติดต่อได้
	 ภายในวันท�าการระหว่างวันท่ี	2-6	พฤศจิกายน	2558		
	 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์	และจะติดต่อผู้ถือหุ้นท่ีมีช่ือใน
	 รายชื่อส�ารองล�าดับถัดไป
7.	 กรณีที่ท่านมีโรคประจ�าตัว	แพ้อาหารบางชนิดหรืออื่นๆ
	 กรณุาน�ายาตดิตวัไปด้วย	พร้อมกบัแจ้งให้บรษัิทฯ	ทราบ
	 ล่วงหน้า
8.	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์	:
			8.1		 ไม่พิจารณาแบบตอบรับท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	
	 	 	 ไม่ชัดเจน	หรือไม่สามารถติดต่อได้
	 8.2		 ไม่อนญุาตให้ผู้ถอืหุ้นท่ีได้สทิธิพ์าผู้ตดิตามเดนิทาง
	 	 	 ไปด้วย
	 8.3		 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่ีได้สิทธ์ิโอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน
	 	 	 เดินทางแทน
	 8.4		 สามารถเปลี่ยนแปลงก�าหนดการเดินทางตาม
	 	 	 เอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม
9.	 กรุณาน�าบัตรประชาชนมาด้วย	เพื่อลงทะเบียน	ในวัน
	 เดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องด้วยบริเวณ	ที่จอดรถของอาคาร	ENCO	มีพื้นที่จ�ากัด	 เพือ่ความสะดวกโปรดใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ	รถไฟฟ้า	BTS	

(สถานหีมอชติ)	รถไฟฟ้า	MRT	(สถานพีหลโยธนิ)	รถประจ�าทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิต	สาย	3	/	29	/	52	/	69	/	187	/	ปอ.504	/	

ปอ.510	/	ปอ.555	ผ่านถนนก�าแพงเพชร	2	สาย	77	/	ปอ.170	/	ปอ.509

Registration point 
at	G	Floor,	Energy	Complex	Center,	Building	C	
Vibhavadi	Rangsit	Road,	Chatuchak,	
Bangkok	10900

For inquiries, 
call	02-649-7000	ext.	7912,	7924	,	7936	,	7990	and	
7284	

6.	 The	Company	will	call	back	only	to	the	shareholders	
	 whose	names	are	announced	for	confirming	the	trip	
	 on	the	official	date	and	time.	In	the	case	that	the		
	 Company	cannot	contact	you	during	2nd	-	6th	November
 2015,	it	will	be	deemed	that	you	are	a	waiver	and  
	 the	Company	will	contact	the	shareholder	whose		
	 name	appears	on	the	list	following	you.
7.	 If	you	have	congenital	disease,	Food	allergy,	or	others,		
	 please	bring	the	medicine	with	you	and	inform	the		
	 Company	in	advance.
8.	 The	Company	reserves	the	right:
	 8.1	 Not	to	consider	an	application	with	unclear	or
 	 incomplete	information	or	cannot	be	contacted.
	 8.2	 Not	to	allow	the	entitled	shareholders	to	take
		 	 any	other	persons	along	with	them.
	 8.3	 Not	to	allow	any	transfer	of	the	right	to	participate
	 	 to	other	persons.
	 8.4	 To	change	the	itinerary	as	deem	appropriate.
9.	 Please	bring	identification	card	with	you	to	register	
	 on	the	travelling	day.

Note : 
As	the	area	of	ENCO	building’s	parking	space	is	limited.	For	your	convenience,	please	use	public	transport,	BTS	

(Mo	Chit	Station),	MRT	(Phahonyothin	Station),	buses	passing	Vibhavadi	Rangsit	Road	No.	3,	29,	52,	69,	187,	

Por.	Or.	504,	Por.	Or.	510,	Por.	Or.	555.	Buses	passing	Kamphaeng	Phet	2	Road	No.	77,	Por.	Or.	170,	Por.	Or.	509.

จุดลงทะเบียน
ณ	บริเวณชั้น	G	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคาร	ซี	
ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ	10900

ติดต่อสอบถาม
โทร.	02-649-7000	ต่อ	7912	,	7924	,	7936	,	7990	และ	
7284
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2558

Application	Form	2015	“Shareholders	Plant	Visit	the	Company	2015”,	IRPC	PLC.

ข้าพเจ้า	(นาย	/นาง/นางสาว/บริษัท	)........................................................................................................

บัตรประจ�าตัวประชาชนเลขที่......................................................................................อายุ.....................ปี

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.......................ถนน......................................ต�าบล/แขวง...............................................

อ�าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................

หมายเลขโทรศัพท์	ที่บ้าน.....................................................	ที่ท�างาน......................................................

มือถือ................................................	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	:	...................................................

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บุคคลธรรมดา		 จ�านวน	...........................หุ้น	(ต้องร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตัวเอง)

	 นิติบุคคล	 	 	 จ�านวน	...........................หุ้น	มอบอ�านาจให้	(นาย/นาง/นางสาว).......................................

บัตรประจ�าตัวประชาชนเลขที่............................................อายุ..................ปี	ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่......................

ถนน.....................................ต�าบล/แขวง.......................................อ�าเภอ/เขต.......................................

จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์	ที่บ้าน.................................ที่ท�างาน........................................

มือถือ...................................

เป็นตัวแทนของบริษัทไปเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้

	 	 	 	 					 ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่จ�าเป็นให้บริษัทฯ	ทราบ.........................................

	 	 	 	 	 	 โรคประจ�าตัว...........................	 อาหารที่แพ้.................................

	 	 	 	 	 	 ขอให้จัดอาหารมังสวิรัติ	 	 	 ขอให้จัดอาหารส�าหรับมุสลิม								

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างท้ายนี้	และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................................ผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 	 									 	 	 	 	 (.....................................................)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					วันที่	..........	/............./..........

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งกลับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์

Please	return	this	form	to	the	company	after	completed	by	post	within	October	20th,	2015

I,	(Mr./Mrs./Ms./Company)

ID.	Card	No

Current	Address:	House	No

District

District

Tel.:	Home

Tel.:	Home

Mobile

the	shareholder	of	IRPC	PLC.,

to	be	the	representative	of	the	company	in	this	visitation

I	have	read	and	accepted	all	specified	conditions	and	certified	that	the	provided	information	is	true.

This	right	is	reserved	for	the	shareholders	who	had	never	been	joined	this	project	
and	the	shareholder’s	name	must	be	listed	in	the	register	at	book	closing	date	on	February	26th,	2015.

I	would	like	to	inform	necessary	personal	information	to	the	company

Signature

Date

Shareholder

Congenital	Disease

Vegetarian

Allergic	Food

Food	Muslim

ID.	Card	No. Age

Natural	Person	 	 amount

Juristic	Person	 	 amount

shares	(must	personally	participate)

shares	would	authorize	(Mr./Mrs./Ms./)

E-mail

Work

Work

Province

Province

Mobile

Street

Street

Sub-District

Sub-District

Age years

years ,	Current	Address:	House	No

I’M IRPC 15




