
VOL. 19 / 2016

น�ุหอืถ�ูผญัมาสมุชะรปนาง
9552 �ปำจะรป

GREEN MEETING

Driving 
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Corporate Citizenship



 เวลาผ�านไปเร็วมากกับการเวียนมาบรรจบ

อีกคร้ังสำหรับงานประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 

ท่ีเราจะได�พบปะกันอย�างใกล�ชิด ในวันศุกร�ท่ี 

1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด� และบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร� เซ็นทรัลเวิลด� ราชประสงค� ใน

รูปแบบ Green Meeting เช�นเคยค�ะ

 Newsletter ฉบับน้ี แสดงผลการดำเนินงาน

ด�านการเงินของป� 2558 ซ่ึงบริษัทมีกำไรสุทธิ 

9,402 ล�านบาท  อาจเรียกได�ว�าเป�นป�ทองของ

บริษัทฯ และของท�านผู�ถือหุ�น IRPC ทุกท�าน

ด�วยเช�นกัน 

 อยากจะเรียนให�ท�านผู�ถือหุ �นทราบว�า 

บริษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจด�วยเป�าหมายการเติบโต

อย�างย่ังยืน ท้ังในเร่ืองผลกำไร ความแข็งแกร�ง

ขององค�กร และด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล�อมและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาด

ไม�ได�คือการบริหารองค�กรด�วยความโปร�งใส 

ตรวจสอบได� และมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึง IRPC จะไม�หยุดอยู�เพียงเท�าน้ี แต�จะพัฒนา

ไปสู�การเป�นพลเมืองดีของโลก (Corporate 

Citizenship) ที่เราได�ดำเนินการอย�างมีส�วน

ร�วมและรับผิดชอบของกรรมการผู�บริหาร และ

พนักงานทุกคน IRPC เป�นสมาชิก UN Global 

Compact (UNGC) หรือข�อตกลงโลกแห�ง

สหประชาชาติตั้งแต�ป� 2554 และในป� 2558 

ได�เพิ่มแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป�นมิตรและ

ส�งเสริมสิทธิเด็ก ของ UNICEF ไว�ในการ

ดำเนินงานขององค�กร

This is the second edition
of year 2016. 
 This is the second edition of year 2016. 

Time flies so fast for another annual general 

shareholders meeting. It would be a great 

opportunity for us all to meet up on Friday, 

April 1st 2016 at 9.30 a.m. at Centara 

Grand Hotel and Bangkok Convention 

Center, Central WorldRatchaprasong as 

a green meeting as usual.  

 This newsletter is going to show overall 

financial operation of year 2015. Our 

company net profit is 9,402 million Baht. 

It was a golden year for our company 

and all IRPC shareholders as well. We 

would like to inform you that our goal 

for running a business is the sustainable 

growth of our profit, company’s firmness 

and the responsibility for society, community 

and environment. There is an important 

thing that we cannot miss is the well 

above-board organization management. 

IRPC will never stop developing but we 

will continue doing our business until 

we are the Corporate Citizenship which 

we operate our organization with the 

responsibility of the board of directors 

and employees. IRPC is a member of UN 

Global Compact (UNGC) since 2004 and 

in 2008, we have added a new business 

conduct in 2008 which supports UNICEF 

Children’s rights.

 We expect to meet you all in the 

annual general shareholders meeting on 

April 1st, 2016. You will get the information 

of our company operation and a plan for 

our future management directly from the 

board of directors and CEO. Let’s see 

how interesting it will be and how much 

confidence we can have.

 Last but not least, we wish you all good 

health. Get ready for the meeting and 

a happy Songkran holiday. Be safe!

 หวังว�าเราจะพบกันในวันประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�นวันท่ี 1 เมษายน 2559 น้ี เพ่ือรับทราบ

เก่ียวกับการดำเนินงานและแผนการในอนาคต

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�โดยตรง จะน�าสนใจ และสร�าง

ความเช่ือม่ันให�ท�านผู�ถือหุ�นได�มากน�อยแค�ไหน

ต�องมาฟ�งด�วยตัวเองนะค�ะ

 ท�ายน้ี ขอให�ทุกท�านดูแลรักษาสุขภาพให�

แข็งแรงสดใส เตรียมพร�อมเข�าสู�งานประชุมฯ  

จากนั้นพักผ�อน หรือสังสรรค�ในช�วงวันหยุด

เทศกาลสงกรานต�กันอย�างมีความสุข ปลอดภัย 

กันถ�วนหน�าค�ะ

พบกันเปนฉบับที่ 2
ของป 2559 

EDITOR’s
NOTE



THAI ABS - NIPPON A&L INC.
& SUMI-THAI INTERNATIONAL
LIMITED

ลงนามในสัญญารวมทุน

THAI ABS - NIPPON A&L INC. & 
SUMI-THAI INTERNATIONAL 
LIMITED ENTERED INTO
JOINT-VENTURE AGREEMENT

IRPC AND THE ECONOMIC 
REPORTERS ASSOCIATION 
HELD A SEMINAR ON 
EXCLUSIVE ANALYSIS OF 
PETROCHEMICAL STOCKS

 นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 
นายวิชิต นิตยานนท กรรมการผู จัดการ 
บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด Mr. Toshiro Kojima, 
President of Nippon A&L Inc. และ Mr. 
Hiroshi Otsubo ตัวแทนจาก Sumi-Thai 
International Limited รวมลงนามในสัญญา
รวมทุน บริษัท ไออารพีซี เอ แอนด แอล 
จำกัด การรวมทุนในคร้ังน�ส้อดคลองกับกลยุทธ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ�มสูง (High 
Value Added Product) ของ IRPC เพ่ือเพิ�ม
ศักยภาพในการแขงขันในกลุมผลิตภัณฑ
สไตรินิคคอมพาวด โดยมุงเนนการขยาย
ตลาดอุตสาหกรรมยานยนตในกลุม AEC

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President of 
IRPC Public Co., Ltd., Chairman of Thai 
ABS Co., Ltd., Mr. Vichit Nittayanonte, 
Managing Director of Thai ABS Co., Ltd., 
Mr. Toshiro Kojima, President of Nippon A&L 

Inc. and Mr. Hiroshi Otsubo representative 
from Sumi-Thai International Limited entered 
into a joint-venture agreement in IRPC 
A&L Co., Ltd. The joint venture is in line 
with IRPC’s strategy to develop high value 
added product to enhance competitiveness 
in Styrenics Compounding products with 
the emphasis in expanding AEC’s automotive 
market.

IRPC รวมกับสมาคม
ผูสื่อขาวเศรษฐกิจ จัดงาน

“สัมมนาเจาะหุนปโตรเคมีแบบ 
Exclusive”

 นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เปนประธานเปดงาน “สัมมนาเจาะ
หุนปโตรเคมีแบบ Exclusive” และรวมบรรยายในหัวขอ “ไขความลับ
ธุรกิจ ปโตรเคมี” เพ่ือเผยแพรความรูและความเขาใจ เปดมุมมอง
และวิเคราะหสถานการณแนวโนมดานธุรกิจปโตรเลียมและ
ปโตรเคมีในแตละภูมิภาค รวมทั้งนโยบายความกาวหนาของ
โครงการลงทุน แผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ�ง
เปนประโยชนตอการทำขาวของส่ือมวลชน และเปนขอมูลใหกับ
นักลงทุน โดยมี นายธิวา สุดใจ นายกสมาคม พรอมดวยกรรมการ
สมาคมผูส่ือขาวเศรษฐกิจ ส่ือมวลชนและนักลงทุน เขารวมงาน 
 นอกจากน�ไ้ดจัดใหมีการบรรยายโดยทีมนักวิเคราะหรวมนำเสนอ
ขอมูล มุมมองในประเด็นตางๆ ท่ีน�าสนใจอยางรอบดานเก่ียวกับหุน
ปโตรเคมีและพลังงาน โดย นายเอกภาวินทร สุนทราภิชาติ 
นักกลยุทธการลงทุน บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จำกัด และ 
Mr. Avin Sony, Regional and Thai Energy Specialist ซึ�งไดรับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนและนักลงทุนเปนอยางดี นอกจากจะ
ไดรับความรูจากงานสัมมนาอยางเขมขนแลว ยังไดไปทัศนศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟา ณ โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต อีกดวย

Mr. Sukr i t Surabotsopon, 
President of IRPC Public Co., Ltd., 
presided over the opening of
Exclusive Analysis of Petrochemical
Stocks Seminar and also lectured
on the topic "Unlocking the Secrets of Petrochemicals" to disseminate  
knowledge and understanding, perspective and to analyze trends of 
petroleum and petrochemical business in each region. In addition, the 
seminar touched on investment projects progress policy, future operations 
plan of the Company which is beneficial to the news media and investors.
 There were also briefings by a team of analysts, Mr. Ekpawin 
Suntrapichart, strategic analyst, SCB Securities Co., Ltd. and Mr. Avin 
Sony, Regional and Thai Energy Specialist which presented views on 
various interesting issues on petrochemical and energy stocks which 
received interest from the media and investors. In addition to the knowledge 
gained from the seminar, there was field trip visiting the Phuket municipal 
power plant that efficiently uses waste to produce electricity.

BIZ FOCUS : จิกรุธวา่ข
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IRPC ไดรับรางวัล TPM Excellence จาก JIPM ประเทศญี่ปุน
 ฝายโรงกลั�น ฝายน้ำมันหลอล่ืนพ้ืนฐาน สายงานปฏิบัติการการกลั�นและสวนปโตรเลียมแท็งคฟารม 
ฝายแท็งคฟารม บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล TPM Excellence, Category A* 
ซึ�งเปนรางวัลท่ีมอบใหแกองคกรทั�วโลกท่ีประสบความสำเร็จ ในการใชระบบควบคุมและจัดการเพ่ือ
เพิ�มผลผลิตองคกรโดยรวม หรือ Total Productive Maintenance (TPM) จากสถาบัน Japan Institute 
of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญ่ีปุน โดยมีกำหนดการรับรางวัลในวันท่ี 23 มีนาคม 2559
 IRPC ไดเริ�มดำเนินการโครงการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Productive 
Maintenance & Management: TPM) เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุด 3 ดานคือ Zero Accident, Zero 
Machine Breakdown และ Zero Defect โดยการนำรองในพ้ืนท่ีของฝายโรงกลั�น ฝายน้ำมันหลอล่ืน
พ้ืนฐาน สายงานปฏิบัติการการกลั�นและสวนปโตรเลียมแท็งคฟารม ฝายแท็งคฟารม ต้ังแตปลายป 
พ.ศ.2554 ภายใตการบริหารจัดการไดครบถวนท้ัง 8 เสาหลักประกอบดวย Focus Improvement, 
Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, Safety Health Environment, Education & 
Training, Quality Maintenance, Early Management, Office Improvement โดยไดดำเนินงานการ
ปรับปรุงอยางตอเน��องและมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ
ของรางวัล TPM จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญ่ีปุน เปนอีกหนึ�ง
ความภาคภูมิใจในกาวแรกของความสำเร็จ ที่ไดรับรางวัล TPM Excellence, Category A

IRPC ควารางวัล Golden Peacock Global Awards
for Corporate Social Responsibility 2015 
 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนัก
กิจการองคกร ผูแทน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล 
Golden Peacock Global Awards for Corporate Social Responsibility 
2015 จาก Mrs. Pankaja Gopinathrao Munde, Hon’ble Minister of 
Rural Development and Water Conservation, Women and Child 
Development, Govt. of Maharashtra จากการเปนองคกรท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังในและนอกองคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพ ณ โรงแรม Taj Lands End เมืองมุมไบ ประเทศ
อินเดีย และรวมแบงปนประสบการณจากการดำเนินกิจกรรม CSR 
ของบริษัทฯ หัวขอ CSR in Practice: Global Experiences ในงาน 
“10th International Conference on Corporate Social Responsibility” 
รวมกับผูแทนองคกรตางๆ ทั้งจากอินเดียและประเทศอื่น ๆ  

 Miss Monwipa Choopiban, 
Executive Vice President, 
Corporate Affairs represented 
IRPC Public Co., Ltd., in receiving 
the Golden Peacock Global 
Awards for Excellence Corporate 
Social Responsibility 2015 
from Mrs. Pankaja Gopinathrao 
Munde, Hon’ble Minister of Rural 
Development and Water Conservation, Women and Child Development, Govt. 
of Maharashtra at Taj Lands End Hotel, Mumbai, India. This award is the honor 
award for having corporate social responsibility and efficiently using internal 
and external resources. The Convention “10th International Conference on 
Corporate Social Responsibility” included the seminar aiming to create 
knowledge and exchange experience and vision under the topic of CSR 
in Practice: Global Experiences.

IRPC ติด 1 ใน 2 บร�ษัท ที่ไดรับรางวัลเหร�ยญทอง
Gold Class Sustainability Award 2016
 IRPC เขารวมการประเมินดัชน�ความยั�งยืนในปท่ีผานมาและไดรับ
การคัดเลือกเปนสมาชิกดัชน�ความยั�งยืนดาวโจนส (Dow Jones 
Sustainability Indices) ในอุตสาหกรรมผูผลิตน้ำมันและแกส กลุม
ตลาดเกิดใหม (Emerging Market) เปนปที่ 2 ติดตอกัน ซึ�งได
ประกาศผลเม่ือเดือน กันยายน 2558 และลาสุด RobecoSAM ซึ�ง
เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ท่ีเช่ียวชาญดานการลงทุนอยาง
ยั�งยืน ไดประกาศผลใน Sustainability Year Book 2016 โดย IRPC 
ไดรับรางวัล Gold Class Sustainability Award 2016 ซึ�งเปนเพียง 
1 ใน 2 บริษัท จาก 122 บริษัททั�วโลก ในกลุมอุตสาหกรรมผูผลิต
น้ำมันและแกส นับเปนความสำเร็จในการบริหารจัดการอยางยั�งยืน
อีกกาวหน��ง จากปกอนหนาที่ IRPC ไดรับ Industry Mover และ 
Bronze Class Sustainability Award 2015 ซึ�งรางวัลน�จ้ะชวยสราง
ความเชื่อมั�นใหกับนักลงทุนจากทั�วโลกและผูมีสวนไดเสียทุกสวน

IRPC participated in the 
evaluation of sustainability 
indices last year and was 
selected member of the 
Dow Jones Sustainable 
Indices in Oil and Gas 
Industry for Emerging 
Market for the second 
consecutive year which was
announced in September 
2015. Moreover, RobecoSam, an asset management company specializing
in sustainable investment announced in the Sustainability Year Book 2016
that IRPC is only 1 out of 2 companies from 122 companies worldwide in 
Oil and Gas Industry that received Gold Class Sustainability Award 2016. This 
is considered to be another successful step in sustainable management from 
the previous year whereby IRPC received the Industry Mover and Bronze 
Class Sustainability Award 2015. This award will boost confidence to 
global investors and the stakeholders

 Oil Refinery Department and Lubricant 
Department of Corporate Refinery Operation,
and Petroleum Tank Farm, Division, Tank Farm 
Department of IRPC Public Co., Ltd. won TPM 
ExcellencePrize in Category A, the prize giving 
to the successful organization and the world 
who apply Total Productive Maintenance or TPM 
from Japan Institute of Plant Maintenance or 
JIPM from Japan. The prize giving ceremony 
will be held on March 23rd, 2016.
 IRPC has applied TPM in order to achieve 3 main goals: Zero Accident; Zero Machine Breakdown; and Zero Defect, starting from the 
area of Oil Refinery Section and Basic Lubricant Section of Corporate Refinery Operation, and Petroleum Tank Farm Section of Corporate 
Tank since the end of 2011 under 8 principles: Focus Improvement, Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, Safety Health 
Environment, Education & Training, Quality Maintenance, Early Management, Office Improvement

AWARDS : ลัวงาร
IRPC IS 1 OUT OF 2 COMPANIES THAT RECEIVED GOLD CLASS SUSTAINABILITY  AWARD 2016

IRPC WINS THE AWARD “TPM Excellence”

IRPC WON THE GOLDEN PEACOCK GLOBAL AWARDS IN CORPORATE SOCIAL   RESPONSIBILITY 2015
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IRPC รับรางวัล ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอเชีย
 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร ผูแทน บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล The Best Corporate in Asia 2015 ประเภท Asia’s 
Outstanding Company on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance 
Asia โดย Mr.Aldrin Monsod, Publisher and Managing Director เปนผูมอบ รางวัลน�เ้ปนรางวัล
สำหรับบริษัท ท่ีมีความโดดเดนดานความมุงมั�นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลท่ีดี ดวยการกำหนด
ใหมีแนวทาง มาตรการ ในการยกระดับมาตรฐานดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ อันเปนกลไกในการเสริมสรางความน�าสนใจดึงดูดนักลงทุนเขาสูตลาดทุน 

IRPC ควารางวัลรายงานความย่ังยืนดีเดน ประจำป 2558

 นางรัตนา เมฆหมอก ผูเช่ียวชาญ หน�วยงานกลยุทธและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อความยั�งยืน สำนักบริหารความยั�งยืน ผูแทน บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลรายงานความยั�งยืนประจำป 
2558 (Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเดน จาก ดร.ชัยวัฒน 
วิบูลยสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือ
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ�งในป 
2558 ไออารพีซี เปน 1 ใน 32 บริษัท ท่ีไดรับรางวัลรายงานความยั�งยืน 
จากท้ังส้ิน 106 บริษัทท่ีเขารวมสงรายงานฯ เพ่ือพิจารณารางวัลและ
ไดรับรางวัลตอเน��องเปนปที่ 3 จากโครงการประกาศรางวัลรายงาน
ความยั�งยืน ซึ�งโครงการน�ฯ้ เปนความรวมมือของ CSR Club สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ต.ล.) และสถาบันไทยพัฒน จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยและบริษัทเอกชน
ทำการเปดเผยขอมูลดานสิ�งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 
หรือ ESG อันจะเปนประโยชนตอกลุมผูลงทุนในรูปแบบของรายงาน
ความยั�งยืนเพิ�มมากขึ้น จึงเปนโอกาสดีของ ไออารพีซี ที่จะสราง
ความเขาใจ ความเช่ือมั�นตอผูถือหุน นักลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
ผานการนำเสนอเปาหมายและผลการดำเนินงานบนพ้ืนฐานการรักษา
สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมในระยะยาว

IRPC ประกาศเจตนารมณในการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับเด็ก
 นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร ผูแทน บริษัท ไออารพีซี 
จำกัด (มหาชน) พรอมผูแทนบริษัทอีกกวา 30 แหง รวมกันใหคำมั�นในการสงเสริมสิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles หรือ CRBP) ในงานความยั�งยืนใน
มิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหนา (Children Sustainability Forum: Business for the Future) ซึ�งจัดโดย
สถาบันไทยพัฒน และองคการยูนิเซฟ ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคลองเตย
 หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ CRBP เปนหลักการที่พัฒนาขึ้นโดยองคการ
ยูนิเซฟ ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact) และองคการชวยเหลือเด็ก (Save the 
Children) ซึ�งเสนอใหภาคธุรกิจเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กภายใตหลัก 10 ประการ ครอบคลุมบทบาท
ในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ�งแวดลอม 
(Community and Environment) โดยเนนการผนวกเรื่องสิทธิเด็กเขาไวในนโยบายการดำเนินงาน
บรรษัทภิบาล และกลยุทธองคกร ท่ีขับเคล่ือนดวยกระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business) แทน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรายครั้ง หรือโครงการพัฒนาที่แยกตางหากจากการดำเนินธุรกิจปกติ

 IRPC was honorably visited by Mr. Aldrin Monsod, Publisher and 
Managing Director of Corporate Governance Asia journal to present 
an Award “The Best Corporate in Asia category of Asia’s Outstanding
Company on Corporate Governance 2015” to IRPC at IRPC Bangkok 
Office. Ms. Monwipa Choopiban, Executive Vice President for Corporate

Ms. Ratana Mekmok, 
Specialist, Sustainability 
Strategic and Development 
Department, Office of 
Sustainability Management 
represented IRPC Public 
Co., Ltd., in receiving the 
Sustainability Report 
Award 2015, level of 
excellence from Dr. Chaiyawat Wibulswasdi, Chairman, The Stock Exchange 
of Thailand on December 15, 2015. In 2015, IRPC was 1 of 32 companies 
to receive the Sustainability Report Award from a total of 106 companies 
that submitted reports for the award. In addition, IRPC received the award 
for the third consecutive year whereby the Corporate Sustainability 
Reporting Awards is jointly organized by Thai Listed Companies 
Association (TLCA), the Securities and Exchange Commission (SEC) 
and Thaipat Institute to promote and support the listed companies and 
non-listed companies to disclose information on environment, social 
and governance (ESG) disclosure which is increasingly beneficial to investors 
in the form of sustainable reporting which prompt local and international 
investors to gain confidence through presentation of goals and operation 
results based on maintaining a balance among economic, social and 
environment in the long run.

 Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice 
President, Corporate Affairs represented IRPC
Public Co., Ltd., together with more than 30 
other representatives from companies jointly 
pledged to promote Children’s Rights and 
Business Principles or CRBP in the Children 
Sustainability Forum: Business for the Future 
event organized by Thaipat Institute and 
UNICEF at the Stock Exchange of Thailand.
 Children’s Rights and Business Principles 
or CRBP developed by UNICEF, the Global

Compact and Save the Children, outline the responsibilities of businesses to respect and 
support for children’s rights under 10 principles covering the workplace, marketplace, 
community and environment. They also encourage companies to integrate child rights into 
their core business such as policies, codes of conduct and strategies that go beyond simple 
philanthropy or short-term development projects.

Affairs, gave him a warm welcome and receive the award. This award 
goes to the company which is outstanding in doing business in compliance 
with and upgrading its good governance guideline measurement to 
achieve higher standards and best practices, which is a mechanism 
to reinforce the attraction of the investors getting into the market.

IRPC WINS  THE AWARD “THE BEST CORPORATE IN ASIA 2015: ASIA’S
OUTSTANDING COMPANY ON CORPORATE GOVERNANCE”

IRPC  DECLARED COMMITMENT TO SUPPORT CHILD FRIENDLY BUSINESS PRACTICES

IRPC RECEIVED SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2015
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DELTA
SUCCESS 

1
2
3
4

โปรแกรมดาน Operational Excellence
เนนในการเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อใหมีตนทุนโดยรวม
ลดลง ในขณะที่ไดผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพเทาเดิมหรือ
ดีขึ้น ซึ�งสามารถ  สรางผลกำไรได 56.6 M$

เนนในการปรับกลยุทธทางการตลาด ในการขายผลิตภัณฑกลุมปโตรเลียมและ
ปโตรเคมี เชนการปรับสัดสวนผลิตภัณฑและนำเครื่องมือการจัดการทางดาน
ราคามาใช เพื่อใหมีผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ�งสามารถ สรางผลกำไรได 60.1 M$

โปรแกรมดาน Commercial Excellence

เนนเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการดานบุคคลกรของเวลาการทำงานและ
คาใชจายที่เกิดจากการจางงานของ BSA Contract, Outsourced labor 
และพนักงานอยางเหมาะสม ซึ�งสามารถ  สรางผลกำไรได 0.15 M$

โปรแกรมดาน HR Excellence

โปรแกรมดาน Procurement Excellence
เนนพัฒนากลยุทธการจัดซื้อจัดหา ทั้งภายใน IRPC รวมถึงการจัดการ
เรื่อง สินคา Desk Stock & Inventory Control เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ซึ�งสามารถ สรางผลกำไรได 11.5 M$
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 โครงการ DELTA ดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองมากวา 2 ป (ธ.ค. 56 - ธ.ค. 58) 
เพ�อ่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการ
และลดตนทุนคาใชจาย โดยจะแบงเปน
โปรแกรมหลักๆ 4 ดาน ดังนี้

 Throughout the period of 2 years 
(December 2013 – December 2015) 
to improve the business efficiency 
in management and cost reduction, 
the project focuses on 4 segments:

Focusing on increasing the management efficiency in order to reduce the overall 
cost while the products and services still have the same quality or even better,
increasing USD 56.5M benefit.

Focusing on the marketing strategy to sell petroleum and petrochemical products, 
e.g. adjusting the product proportion and using the pricing management tools,
increasing USD 60.1M benefit.

Focusing on the efficiency of human resources management and the appropriate 
employment costs of BSA Contract, outsourced labor and employees,
increasing USD 0.15M benefit.

Focusing on the development of internal procurement strategy as well as desk 
stock & inventory control management for the most excellent efficiency,
increasing USD 11.5M benefit.

Operational Excellence

Commercial Excellence

HR Excellence

Procurement Excellence
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 เร�่มตนพ�ทธศักราชใหมป 2559 ขอสรุปและทบทวน
กันอีกคร้ังสำหรับคานิยมตัวใหม ท่ีช่ือวา  i SPIRIT

 หลังจากที่กรรมการผูจัดการใหญ คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ 
ไดกลาวเปดงาน i SPIRIT เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา 
พรอมท้ังประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวา ไออารพีซี จำเปนตอง
ปรับเปล่ียนคานิยมองคกรหรือ Core Values เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน
และพันธกิจของบริษัทฯ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและให
เปนไปในทิศทางเดียวกับปตท. โดยมีข้ันตอนหลักๆ ในการปรับคา
นิยมองคกรดังน�้

1. การทบทวนคานิยม IRPC
 (โดยพัฒนาสานตอจากแนวคิด VICTORIEs)

2. ขั้นตอนการรับรู (Aware)
 เพื่อใหพนักงานไดรับรูคานิยมตัวใหมและคำนิยามแตละตัว
 ในเชิงพฤติกรรม

3. ขั้นตอนความเขาใจ (Understand) 
 เพื่อใหพนักงานไดเขาใจและมีพฤติกรรมที่องคกรคาดหวัง 

4. ขั้นตอนการนำไปใช (Practice)
 ใหปลูกฝงอยูในพฤติกรรมของพนักงานทุกคน 

5. ขั้นตอนการยอมรับและยึดถือปฏิบัติจนเปนนิสัย
 (Commit)
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We begin the year of 2016 with the summary of 
our new core value  “i SPIRIT”. 

 Mr. Sukrit Surabotsophon, President of IRPC Public 
Co., Ltd., launched the i SPIRT event on October 20, 2015, 
and clearly announced the intention that IRPC had to 
change the corporate core values in order to support the 
corporate vision and mission as well as create the competitive 
advantage and comply with PTT. The procedures to change 
the core values are as follows:

1. Review IRPC core value 
 (continue from VICTORIEs Concept).

2. AWARE
 Create behavioral awareness of new values to the 
 employees.

3. UNDERSTAND
 Create the understanding to the employees to perform 
 as expected.

4. PRACTICE
 Implement the practice to the employee’s behavior.

5. COMMIT
 Commit to and comply with the new core values

ทบทวนคานิยม IRPC
Review IRPC Core Values

ออกแบบสอบถามสำหรับ สัมภาษณผูบร�หารระดับสูง
Design the Questionaire for  Executives Interview

สัมภาษณผูบร�หารระดับสูง (CEO, SEVP, EVP)
Interview the Executives (CEO, SEVP, EVP)

Workshop รวมกับผูบร�หารระดับ VP
จำนวน 39 ทาน Workshop with 39 VPs

Workshop รวมกับสหภาพ ท้ัง 8 สหภาพ
Workshop with 8 Labor  Unions

สำรวจคานิยมกับพนักงาน จำนวน 2,954 ทาน
Survey the Values with 2,954 Employees

ว�เคราะหขอมูลและสรุป
Analyze Data and Summarize

นำเสนอคณะกรรมการ MC พ�จารณาอนุมัติ
Propose to MC Committee for Approval

ดำเนินการตามแผนและสื่อสาร
Proceed as Planned and Communicate

ขั้นตอนการปรับคานิยมองคกร
CORE VELUES CHANGING PROCEDURES 
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 แตละข้ันตอนของการปลูกฝงจะมีแผนกิจกรรม
ตางๆ ในเร่ืองการส่ือสารและการรณรงคใหพนักงาน
ไดรับทราบเปนระยะดวยวิธีการตางๆ และผาน
ชองทางที่หลากหลาย เชน สารจากกรรมการ
ผูจัดการใหญ การประกวดภาพถาย การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การประกวดบท VDO เรื่องสั้น
เกี่ยวกับคานิยมที่คาดหวัง เปนตน
 มีการจัดงานเปดตัวคานิยมองคกร “i SPIRIT
Grand Opening” เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 
 

 
 Each procedure has the activities to 
intermittently communicate and promote the 
new values to the employees by various channels 
e.g. Town Hall by CEO, photography contest, 
workshop, short VDO contest about the expected 
core values, etc. We will keep you informed 
the coming activities via intranet.
 At the end of December, we had the drawing 
activity for the participants to the launch event 

of the new core values “i SPIRIT Grand 
Opening” on October 20, 2015. 292 
employees in Bangkok and Rayong received 
the prize.
 In 2016, we are during the procedure 
of “Understand”. The employees will receive 
the guideline providing the behavioral 
concept together with concrete example. 
The guideline will be ready in this April as

well as other communicating activities.
 Finally, we believe that I SPIRIT 
will be able to drive the corporate to 
achieve the target with the cooperation 
of all employees. i SPIRIT: The Way 
We Work Together.

 ในป 2559 การดำเนินงานอยูในข้ันตอน
ท่ีเรียกวา Understand ซึ�งจะมีคูมือใหพนักงาน
ไดรับทราบกรอบแนวคิดเชิงพฤติกรรม พรอม
ตัวอยางใหเห็นเปน รูปธรรม คูมือดังกลาว
จะแลวเสร็จในเดือนเมษายนปน� ้รวมท้ังมีการ
สื่อสารดวยกิจกรรมตางๆ เปนตน

 สุดทายน�้ เชื่อวาคานิยม  i SPIRIT 
จะสามารถขับเคลื่อนสวนงานตางๆ ให
ไปสูเปาหมายที่องคกรตองการได โดย
อาศัยความรวมมือรวมใจจากพนักงาน
ทุกๆ ทานดวยหัวใจ i SPIRIT : The Way 
We Work Together 

CORE VALUES

Individual Ownership

Synergy
สรางพลังรวมอันยิ�งใหญ

เราคือบร�ษัท บร�ษัทคือเรา

รวมสรางนวัตกรรม

รวมสรางพลังความดี

รวมมุงมั่นสูความเปนเลิศ

รวมรับผิดชอบตอสังคม

รวมสรางความเชื่อมั่น และศรัทธา

Innovation

Integrity and Ethics

Performance Excellence

Responsibility for Society

Trust and Respect

ทบทวนคานิยม IRPC
Review IRPC core value 

- “i SPIRIT”
 คานิยมตัวใหมองคกร
- คำนิยาม “i SPIRIT”

- รับรูเขาใจคานิยมตัวใหม
- พฤติกรรมที่คาดหวัง

- การปลูกฝงคานิยม
 i SPIRIT ใหอยูใน
 พฤติกรรมของพนักงาน

- ยอมรับและยึดถือปฏบัติ
 เปนนิสัย

- “I SPIRIT” new corporate 
 core values
- Definition of “I SPIRIT”

- Aware of new core
 values
- Expected behavior

- Implement the
 practiceto the
 employee’s behavior

- Commit to and comply 
 with the new core values

Aware
รับรู

Understand
เขาใจ

Practice
นำไปใช

Commit
ยึดถือ

งานเปดตัว i SPIRIT
I SPIRIT Launch Event

คูมือ  i SPIRIT
I SPIRIT Guideline Communication & Campaign (CEO message, HR system, workshop, activities etc.)
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CORE VALUES

คานิยมรวม

นิยาม

เราคือบร�ษัท
บร�ษัทคือเรา

สรางพลังรวม
อันยิ�งใหญ

รวมมุงมั่นสู
ความเปนเลิศ

รวมสรางสรรค
นวัตกรรม

รวมรับผิดชอบ
ตอสังคม

รวมสราง
พลังความดี

รวมสราง
ความเชื่อมั่น
และศรัทธา

มีจิตสำนึก
จิตว�ญญาณ

อยาง
ผูประกอบการ
หร�อ เจาของ

กิจการ

มุงมั่นในการ
ทำงานรวมกัน
เพ�่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมาย

ของบร�ษัท

ตั้งเปาหมาย
ที่ทาทาย

ทำเต็มกำลัง
ความสามารถ

เพ�่อทำใหได
ผลดีกวา
ดวยการ

ปรับปรุงและ
พัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

เพ�่มข�ด
ความสามารถ

ความเชี่ยวชาญ
เพ�่อใหเกิด

นวัตกรรมดวย
รากฐานความรู

เร�่องสินคา
บร�การ

ดำเนินงาน และ
ระบบงาน

ตางๆ

เติบโตอยางมี
ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและ
สิ�งแวดลอม

พรอมกับความ
มุงมั่นที่จะ
สนองตอบ

ความตองการ
ของผูมีสวนได

สวนเสีย
ทุกฝาย

มีความเชื่อมัน
และสนับสนุน
การทำงาน

อยางซื่อสัตย
ดวยการบร�หาร

จัดการอยาง
โปรงใส และ

การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

มุงสราง
ความเชื่อมั่น

และ
ความไววางใจ

ตอลูกคา
พนักงาน
คูคา และ

ผูมีสวนได
สวนเสีย
ทุกฝาย

Symbol

INDIVIDUAL

OWNERSHIP
SYNERGY

PERFORMANCE

EXCELLENCE
INNOVATION

RESPONSIBILITY

FOR SOCIETY

INTEGRITY

& ETHICS

TRUST &

RESPECT
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บูรณะโบราณสถาน
วัดขรัวตาเพชร

สรางแหลงเร�ยนรูประวัติศาสตร

RESTORATION OF
WAT KHRUA TA PHET HISTORIC SITE
CREATING HISTORICAL KNOWLEDGE SOURCE

 Anonymously built 300-400 years ago on the east bank of Pa Sak River, Wat Khrua Ta Phet 
Historic Site is located in the vicinity of IRPC's depot, Pho En Subdistrict, Tha Ruea District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Abandoned, the exquisite temple structure is now hardly 
recognized. Wat Khrua Ta Phet has been called by many names - Wat Hua Phruan or Wat Mu - 
following the previous village’s name of Vientiane people.

Wat Khrua Ta Phet

 บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน) ผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร
แหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพ�น้ฐานของ
ธรรมาภิบาลและความโปรงใส โดยมุงเนนการมีสวนรวมทำประโยชนใหกับสังคมในดานตางๆ 
ทั้ง สิ�งแวดลอม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีว�ต ตลอดจนการดูแลผล
กระทบสิ�งแวดลอม  ควบคูไปกับการเติบโตทางธุรกิจ  ซ่ึงไออารพ�ซี ไดดำเนินการอยาง
ตอเนื่องเสมอมา
 และในวันน้ีนับเปนความภูมิใจของบร�ษัทฯ ท่ีไดมีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน ซ่ึง
เปนสมบัติของชาวพระนครศร�อยุธยา และสมบัติของชาติ สมดังเจตนารมณขององคกร

 IRPC Public Co., Ltd., the first integrated petrochemical complex in Southeast Asia, has the 
philosophy to operate the business based on corporate governance and transparency by focusing 
on the social responsibility in many aspects e.g. environment, education, art and culture, and 
quality of life, as well as the environmental maintenance going side by side with the business 
growth.
 And today, as intended, we are honored to participate in the historic site conservation which 
is the treasure of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and of the nation
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โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

 เปนโบราณสถานอายุกวา 300 ป ไมทราบ
นามผูสราง ตั้งอยูในบริเวณคลังน้ำมันของ 
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ต.โพธ์ิเอน 
อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ริมฝงดาน
ตะวันออกของแมน้ำปาสัก วัดขรัวตาเพชร
น� ้เปนวัดรางปรักหักพังจนแทบไมเห็นเคาโครง
ของวัด มีช่ือเรียกตามชาวบานยานน้ันหลาย
ชื่อดวยกัน บางเรียกวัดหัวพรวน บางเรียก
วัดหมู โดยเรียกขานตามชื่อชุมชนเดิมที่มี
ชาวเวียงจันทนอพยพไปอยู
 ซากโบราณสถานที่ปรากฎรองรอยบาง
สวนใหเหลือเปนหลักฐานชัดเจนที่สุด คือ 
พระอุโบสถ 1 หลัง เจดียราย 6 องค และ
กำแพงแกว บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
จึงไดมีการประสานกับสำนักศิลปากรที่ 3 
พระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาขุดคนและ
บูรณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและ
สงเสริมไวซึ�งโบราณสถาน เพื่อใหเปนสถาน
ศึกษาหาความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
ศิลปะ และสถาปตยกรรม และเพ่ือใหเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสำคัญอีกแหงหนึ�งของจังหวัด โดย
บริษัทฯ เปนผูสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการ การบูรณะพระอุโบสถ เจดียราย 
และกำแพงแกว มีหลักสำคัญคือ อนุรักษรูป
ทรงตามแบบและวัสดุเดิม รวมถึงใชเทคนิค
การกอสรางเดิมของโบราณสถานน้ัน การบูรณะ
และปรับปรุงภูมิทัศนดำเนินการต้ังแตป 2552 
แลวเสร็จในป 2558 บริษัท ไออารพีซี จำกัด

(มหาชน) จึงไดจัด “พิธีบวงสรวงสมโภช
โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร” ข้ึน ในวันศุกรท่ี 25 
ธันวาคม 2558 โดยในชวงเชาไดทำพิธิบวงสรวง 
ประกอบดวย พิธีพราหมณและพิธีสงฆ พรอม
จัดกิจกรรม “แขงเรือ 5 ฝพาย” รวมกับชุมชน
ทาเรือ ชมการทำมีดอรัญญิก ซึ�งเปนอาชีพของ
ชุมชนเดิมใกลวัดขรัวตาเพชร ท่ีมีช่ือเสียงมา
ต้ังแตปลายอยุธยาจนถึงปจจุบันและในชวงค่ำ 
ไดจัดงานสมโภช โดยเชิญสวนราชการ สำนัก
ศิลปากร ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา พนักงาน
และครอบครัว ชุมชนรอบคลังน้ำมันไออารพีซี
อยุธยา เขารวม โดยมี Mini Light and Sound 
เลาประวัติวัดขรัวตาเพชร ขบวนสักการะเทวราช 
การแสดงโขน รามเกียรติ์ตอน จองถนน - 
พระรามขามสมุทร การแสดงชุดนารายณทรง
สุบรรณ ละครนอก เรื่อง พระอภัยมณ� ตอน
ติดเกาะ เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
 ในอนาคต บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
มีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร 
ใหเปนศูนยการเรียนรูการบูรณะโบราณสถาน
ในเชิงการอนุรักษ ซึ�งผูอำนวยการสำนักศิลปากร
ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา มีความเห็นวา การ
บูรณะปฏิสังขรณเปนประโยชนในเชิงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท่ีเหลือรองรอยเปน
หลักฐานสำคัญท่ีบงบอกถึงการท่ีมีชุมชนยาย
มาอาศัยอยู และบงบอกถึงความเจริญ ความ
เปนไปเปนมาของบานเมือง ซึ�งมีคุณคายิ�ง
ทางประวัติศาสตรของชาติตอไป 

 The most recognized remaining ruins are 
1 ubosot, 6 pagodas and a set of low wall 
surrounding the ubosot. IRPC, therefore, 
coordinated with 3rd Provincial Office of 
Fine Arts (Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province) in order to restore the temple with
the purpose of conserving and improving 
the valuable historic site to become the 
knowledge source of archeology, art history 
and architecture, as well as one of the 
main tourist attractions of Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province. IRPC allocated 
the budget to support the restoration of 
the ubosot, pagodas and a set of low wall 

surrounding the ubosot under the concept 
of remaining the same structure, materials 
and constructional technic.
 The restorat ion and landscape 
improvement was conducted in 2009-2015.
IRPC organized “Wat Khrua Ta Phet’s
Religious Ceremony and Celebration” on
December 25, 2015. The religious ceremonies, 
Buddhist and Brahmanic, were held in the 
morning followed by “5 Rower Rowing 
Competition”, cooperating with Tha Ruea 
Community, then The Aranyik Knife Making 
Demonstration in the afternoon presenting 
the occupation of the ancient village near 
Wat Khrua Ta Phet. The celebration was 
held in the evening participated by the official 
of 3rd Provincial Office of Fine Arts (Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province), IRPC 
employees and their family around the 
depot. In order to promote and conserve 
Thai culture, the highlights of the evening 
event are “Mini Light and Sound Show” 
telling the temple’s story, Khon Ramakien 
Dance: Road Construction - Rama Crosses 
the Sea, Show of Vishnu Mounting the 
Garuda, and the play performed by all male 
of Phra Aphai Mani: At the Island.
 In the future, IRPC has the plan to 
develop Wat Khrua Ta Phet Historic Site 
to become the knowledge source of 
conservative restoration of historic sites. 
Director of 3rd Provincial Office of Fine 
Arts (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) 
has the opinion that any restorations make 
the benefit in the aspect of art and culture 
conservation indicating the evidence of 
ancient villages, prosperity and history of 
the nation.
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 บริษัทมีงานสำคัญประจำป ท่ีกำลังจะเกิดข้ึนเร็วๆ น�คื้องานประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจำ ป 2559 ในวันท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 09:30 น. เปนตนไป 
ท่ีจะจัดข้ึนบนทำเลใจกลางกรุงเทพมหานคร ท่ี หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยเราพยายามเลือกหาสถานท่ีจัดประชุมท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวางเพียงพอรองรับและอำนวย
ความสะดวกใหผูถือหุนใหมากที่สุด เพื่อใหการดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ตัวโรงแรมอยูดานหลังศูนยการคาที่เรา
รูจักกันในนาม “เซ็นทรัลเวิลด” นั�นเอง และเหมือนเชนปท่ีผานมา IRPC ยังคงยึดมั�นนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม
ท่ีพยายามลดคารบอนหรือของเสียท่ีเกิดจาก
การจัดกิจกรรมครั้งน�้ทิ้งไวบนโลกของเราให
นอยที่สุด โดยการจัดประชุมภายใตแนวคิด 
Green Meeting หรือแนวทางการจัดประชุม
สีเขียวในองคกร ตามเกณฑขององคกรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอยางยั�งยืน (Thai Business 
Council of Sustainable Development - 
TBCSD) และสถาบันสิ�งแวดลอมไทย (สสท.) 
ตอเน��องมา 3 ปเราจึงเชิญชวนใหผูถือหุน 
IRPC ทุกทานมีสวนรวมทำสิ�งดีๆ ใหกับโลก
ใบน�้ ดวยการทำใหการประชุมครั้งน�้เปนไป
ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green 
Meeting) ใหไดมากที่สุด

งานประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�นประจำป� 2559

การเดินทางมารวมประชุมโดยใชขนสง
สาธารณะ เชน รถไฟฟาลงท่ีสถาน�สยาม 
หรืออาจชักชวนเพื่อนฝูงคนรูจักที่จะมา
ประชุมใหรวมเดินทางมาพรอมกันเปน 
car pool เปนตน

การแตงกายดวยเส้ือผาเบาสบาย เพราะ
เราไดประสานกับทางโรงแรมเปดแอรใน
หองประชุมท่ี อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
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 An important event is coming - Annual 
General Meeting (AGM) of 2016 - on 
1st April 2016 at 9.30 am onwards, at 
Convention Center Room, 22nd Floor of 
Centara Grand at CentralWorld Hotel, Rama 
1 Road, Pathumwan District, Bangkok 10330. 
We select the large place to welcome and
facilitate the shareholders as much as 
we can in order to conduct the meeting

efficiently. The hotel location is perfectly behind a big shopping mall “CentralWorld”. 
We still comply with the social and environmental responsibility policy regarding the 
reduction of carbon dioxide and waste occurred by this event. The meeting, hence, will 
be conducted under the concept of Green Meeting following the rules of Thai Business 
Council of Sustainable Development (TBCSD) and Thailand Environment Institute 
Foundation (TEI) for 3 consecutive years. We would like to invite you, IRPC shareholders, 
to follow the way of Green Meeting consisting of:

GREEN MEETING:
AGM

• Travel to the meeting place by public transport e.g. take BTS to Siam Station, or 
 organize the carpool with other shareholders.
• Wear light cloth - we coordinate with the hotel to control the temperature at 25°C to 
 save the energy.
• Take or use the consumables for the best benefit e.g. take the water as much as necessary.
• Separate the garbage by type for recycle.
• Use the stairs instead of elevator.
• Decorate the place with pot plants or dried flowers.
• Organize the food for the shareholders with local products, desserts/snacks and fruits.

 IRPC continuously has social responsibility by donating to Pediatric Cardiac Surgery 
Foundation for the fourth consecutive year. IRPC would like to invite you to attend AGM 
this year to take care of your investment and rights of approval. IRPC also organizes Irpc
Innovation Product Bazaar in the next room exhibiting and selling the thermoplastics 
products of IRPC’s customers.

 ในโอกาสน� ้IRPC และทานผูถือหุน ยังคง
รวมกันดูแลสังคมอยางตอเน��องเชนเคยดวย
การบริจาคใหแกมูลนิธิเพ่ือการสนับสนุนการ
ผาตัดหัวใจเด็กตอเน��องเปนปที่ 4 แลวคะ 
IRPC ขอเชิญชวนผู ถือหุ นทุกทาน และ
นักลงทุนสถาบัน มารวมประชุมผูถือหุนในปน� ้
เพ่ือมาดูแลเงินลงทุนของทานและสิทธิตางๆ
ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองสำคัญๆของบริษัทฯ 
ในปน�เ้ราไดจัดมุม IRPC Innovation Product 
Bazaar บริเวณใกลกับหองประชุมผูถือหุน 
โดยลูกคาของ IRPC จะมาแสดงและจำหน�าย
สินคาจากผลิตภัณฑนวัตกรรมของบริษัทฯ 
เพื่อเสริมความเขาใจของผูถือหุน เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑปโตรเคมีของบริษัทฯ วาสามารถ
นำไปผลิตสินคาอะไรไดบาง แลวพบกันนะคะ!

การบริโภคหรือใชของใชส้ินเปลืองใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน น้ำด่ืม โดยใชเทาท่ี
จำเปน

แยกขยะท่ีทานตองการท้ิงใหถูกตองตาม
ประเภทท่ีระบุ เพ่ือนำไป recycle ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯไดเตรียม
ถังขยะแยกประเภทไวรับรองดวย

ใชบันไดแทนการใชลิฟทสำหรับการข้ึน-ลง 
1-2 ชั้น

จัดแตง/ประดับสถานที่ดวยตนไมที่ปลูก
ในกระถางหรือดอกไมแหง

จัดอาหารสำหรับผูถือหุนดวยการใชวัตถุดิบ
ท่ีเปนของทองถิ�นไทย ขนมไทย ผลไมไทย
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Results of Operations : 2015
สรุปผลการดำเนินงาน 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)

2558

163,174

53,704

75,878

3,576

115,997

43,600

33,591

ยอดขายและผลกำไร / REVENUE & PROFIT

อื่นๆ 
OTHERS

2555

283,668 282,649 272,968

199,595

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) 9,402

2556 2557 2558

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
PETROCHEMICAL

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
PETROLIUM

งบแสดงฐานะการเง�น / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

CASH
SHORT TERM INVESTMENT

OTHER ASSET

PROPERTY PLANT 
AND EQUIPMENT

เง�นสด,
รายการเทียบเท�าเง�นสด

และเง�นลงทุนระยะสั�น

สินทรัพย�อื่นๆ

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ�

5,124

2556

162,608

43,030

44,051

84,428 75,527

73,056

OTHER LIABILITY

EQUITY

Interest -bearing liabilities
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินอื่นๆ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

2555

6,524

144,296

62,751

44,207

23,609

75,021 76,480

2,009

2557

162,798

60,791

102,120 67,904

58,669

34,103

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย / 
EBITDA to income form 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 2558

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

7.95

4.39

0.46
13.09

เท�า

เท�า

2.46

0.92

1.29

0.52

0.94

0.28

0.99

0.35

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

เท�า 0.49 0.50 0.87 0.66

อัตราส�วนทางการเง�น / Financial Ratio


