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EDITOR’s note
สวัสดีคะ ทานผูถือหุน IRPC ทุกทาน

 สวัสดีคะ ทานผูถือหุน IRPC ทุกทาน ขาวสารถึงทานผูถือหุนฉบับนี้ขอเปลี่ยน ช�่อจาก 
I’m IRPC เปน Your IRPC นะคะ เพ��อใหเราไดใกลช�ดกันมากข�้นในฐานะที่ทานผูถือหุน 
เปนเจาของบร�ษัทอยูแลว ดังนั�นหากมีสิ�งใดที่ทานจะเสนอแนะเพ��อการพัฒนา ไออารพ�ซ� 
ของเราใหดียิ�งข�้น  เราขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ�งคะ
 Your IRPC ฉบับน้ี ขอเสนอเร�อ่งของ our Best CEO จาก IAA Awards คุณสุกฤตย 
สุรบถโสภณ และยังมีบทความจาก คุณรัชดาภรณ  ราชเทว�นทร รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบัญช�และการเง�น (CFO) และ คุณกฤช ชัยเร�องยศ ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ  
เพ��อสรางความรูจักกันมากข�้น และรับทราบบทบาทหนาที่ของ CFO และ IR ที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ของบร�ษัทฯ  เพ��อทานจะไดเขาใจและสอบถามขอมูลท่ีเปนประโยชน 
ไดโดยงาย   
 และจากฉบับท่ีแลว บร�ษัทฯ นำสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 เพ��อ 
ใหผูถือหุนไดตรวจทานความถูกตองของรายงานฯ  ซ�ง่เม่ือครบกำหนดในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 ขอเร�ยนใหทราบวาไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไข หร�อทักทวงคะ  นอกจากนั�นขอฝาก 
Facebook “IRPC Official” ท่ีทานสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร IRPC ไดอยางรวดเร�ว 
ลองติดตามดูนะคะ เรากำลังพัฒนาใหมีสาระนาสนใจ สดใหม และอาจมีการ รวมสนุกกันเปนระยะ 
หากทานมีขอแนะนำติชมประการใดสามารถแจงใหทราบไดท่ี e-mail:ceo.office@irpc.co.th
 สุดทายน้ี  IRPC ใครขอเร�ยนเช�ญผูถือหุนพบปะประจำปกันอีกครั�ง กับกิจกรรมเขาเย่ียมชม 
บร�ษัทประจำป 2559  ทานใดสนใจเขารวมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียน
ไดในหนา 28-31 และขอใหทุกทานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข�งแรงสดใสอยูเสมอ และ 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความเช�่อมั�นตอ IRPC ดวยดีมาโดยตลอดคะ

Dear IRPC Shareholders,
 
 From now on, our newsletter title will be changed from “I’m IRPC” to “Your IRPC” 
in order to build a closer relationship among us.  As an owner of the Company, 
your suggestions for further development of IRPC are welcome.  We hereby would 
like to extend our heartfelt thanks and appreciation to all shareholders.
 In this edition of Your IRPC, we are pleased to present an article about Mr. Sukrit 
Surabotsopon, President of IRPC, with his award as “Best CEO” from the Investor 
Analysts Association (IAA) and special articles from Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, 
Senior Executive Vice President, Corporate Accounting & Finance (CFO) as well as 
Mr.Krit Chairuengyos, Vice President, Finance & Investor Relations. These articles will 
let you know more about our executives and understand the roles and responsibilities 
of CFO and Investor Relations (IR) towards the shareholders/stakeholders, which will 
eventually help facilitate your understanding and enquiry with useful information. 
 From the previous edition, the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
were sent out to all shareholders for verification. The correction submission was 
open until May 31st, 2016 please note that there were no amendments and arguments 
from all shareholders. In addition, we have launched “IRPC Official” on Facebook 
from where you can quickly find information about IRPC. Let's follow us on Facebook!  
We are now developing contents with interesting and fresh information and you 
can join us for a fun game periodically.  If you have any opinions or suggestions, 
please send us an email at ceo.office@irpc.co.th.
 Lastly, we would like to invite our shareholders to join the 2016 Plant Visit. 
Those who are interested can find more registration details on page 28-31. We 
wish all of you good health and peace of mind. Thank you for your continued 
confidence in IRPC.

(นางสาวมนว�ภา จูภิบาล)

กองบรรณาธิการ
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BEST
CEO

กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน) 

 สำหรับเกณฑประกอบการพิจารณา ไดแก ความ

สามารถในการบริหารที่เปนเลิศ การนำเสนอและให

ขอมูลอยางสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น ถูกตอง

ครบถวน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีความรูความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม

อยางแทจริง และใหแนวโนมของธุรกิจหรือผลประกอบ

การอยางสมเหตุสมผล ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ

ในการบริหารงานของ กรรมการผูจัดการใหญ IRPC 

ท่ีไดรับการเสนอช่ือจากนักวิเคราะห และผูจัดการกองทุน

ตางๆ เปนจำนวนมาก

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

ไดรับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed 
Companies 2015/2016” ในกลุมทรัพยากร จาก
สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน โดยพิจารณาจากความ
สามารถในการบริหาร ท่ีนำพาใหบริษัทฯ ประสบความ
สำเร็จ และเติบโตอยางยั�งยืนไปพรอมกับการสราง
มูลคาเพิ�มใหกับผูถือหุน ถือเปนการชวยพัฒนาเศรษฐกิจ
และตลาดทุนไทย ดวยวิสัยทัศนที่กวางไกลในการ
บริหารงาน พรอมทั้งมีผลการดำเนินงาน และการให
ขอมูลขาวสารท่ีสำคัญผานบทความ และบทวิเคราะห
ตางๆ ของนักวิเคราะหหลักทรัพยไปยังนักลงทุนตางๆ

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public 
Company Limited (IRPC), won the Best CEO award 
in the Resources Industry category in the IAA Awards 
for Listed Companies 2015 / 2016 event organized by 
the Investment Analysts Association. This award was 
considered based on the management capability to 
drive business success, the achieve ment of sustainable 
growth, and the increase in shareholder value. Our success 
also contributed to the development of Thai economy and 
the capital market through a far reaching vision of the 
management. In addition, the company has provided 
the investors with the operating results and other important 
information through various articles and analysis prepared 
by security analysts.

 The consideration criteria included the demonstration 

of management excellence, provision of in-depth, relevant, 

accurate and comprehensive information, application 

of business ethics and corporate governance. In addition, 

it was also considered based on a combination of deep 

industrial knowledge and expert perspectives, business 

trends and operating results that reflect primarily the 

ability of the President of IRPC, who was nominated by 

a large number of analysts and fund managers.
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แนวทางของ IRPC
คือการมุงสูเปาหมายที่ทาทาย 

และยืนหยัดไดอยางยั่งยืน 
เพราะผมเชื่อมั่นวา 

ทุกคนสามารถกำหนดอนาคต
ของเราเองได

The path of IRPC is geared towards
 the achievement of challenging goals 

with a steadfast dedication to 
sustainable practices because I firmly 

believe that we can 
determine our own future.

 ทั้งน�้ โครงการมอบรางวัล “IAA Awards for 
Listed Companies 2015/2016” จัดขึ้นตอเน��อง
เปนปท่ี 7 โดยไดรับความรวมมือจากนักวิเคราะห
หลักทรัพยและผูจัดการกองทุน ในการเสนอชื่อ
และใหคะแนนแกผูบริหารยอดเยี่ยมของบริษัทฯ 
จดทะเบียน โดยพิจารณาตามแนวทางท่ีสมาคมฯ 
กำหนด ซึ�งมีการประกาศผลรางวัล และมอบรางวัล
ยอดเย่ียม แบงเปน 3 ประเภทรางวัล ใหแก CEO,
CFO และ IRO ใหกับ 8 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 
1. อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสราง และรับเหมา 
2. ทรัพยากร 
3. บริการ 
4. เทคโนโลยี 
5. สินคาอุตสาหกรรม 
6. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
7. ธุรกิจการเงิน 
8. ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จัดโดย สมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน (IAA: Investment 
Analysts Association)

 การมี CEO ท่ีมีความรูความสามารถยอมมีผล
ตอความสำเร็จของบริษัทฯ อีกท้ังยังเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนและทุก ๆ คนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกาวทันตอ
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
 ในโลกธุรกิจปจจุบันตองอาศัยผูนำท่ีมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยน
แปลง สามารถรักษาศักยภาพการแขงขันธุรกิจ 
จึงจะทำใหธุรกิจของบริษัทฯ ยืนหยัดและยืนยาว
อยางมั�นคง อีกท้ังยังชวยลดความเส่ียงและรักษา
หรือเพิ�มมูลคาหุนแกผูถือหุน ภายใตการกำกับ
ดูแลกิจการและมีธรรมาภิบาลที่ดี
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นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เปนผูแทน คุณสุกฤตย 
สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ผูนำองคกรยอดเยี่ยมในเอเชีย
แหงป และ คุณกฤช ชัยเรืองยศ ผูจัดการฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ ผูแทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองคกร  Best Investor Relations 
Company จากนิตยสาร Corporate  Governance Asia โดย IRPC ไดรับตอเน��องเปนปท่ี 3 สะทอนถึงศักยภาพการบริหารงานท่ีมีความเปน
มืออาชีพ มีการใสใจสังคม ชุมชน  สิ�งแวดลอม ภายใตการดูแลกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมดุล 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล IAA 

Awards for Listed Companies 2015/2016 ใน

ประเภท Best CEO ของกลุมทรัพยากร จาก

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC,

received the Best CEO award in the Resources 

Industry category from Mr. Rapee Sucharitakul, 

Secretary-General,Securities and Exchange 

Commission in the IAA Awards for Listed 

Companies 2015/2016 event.

 The awards program “IAA Awards for Listed Companies 
2015/2016” has been held for the seventh consecutive year 
and organized by the Investment Analysts Association (IAA), 
fully cooperated by analysts and fund managers to nominate 
and cast votes to determine the outstanding CEO of listed 
companies. All awards are considered with the guidelines 
that are set by the IAA. These awards are classified into three 
categories and presented to CEO, CFO and IRO of listed 
companies in eight industrial groups, namely 
1. Property, Construction Material and Contractor, 
2. Resource, 
3. Service, 
4. Technology, 

 5. industrial goods, 
 6. agriculture and food industry, 
 7. financial business and 
 8. Market for Alternative Investment MAI.

 CEO with substantial managerial ability can lead to company’s 
success and will also ultimately share benefits with shareholders 
and stakeholders. In today's rapidly changing business world, 
the leaders must have a far reaching vision and the capability 
to adapt, change and maintain competitive advantages in order 
to preserve the company’s stabilily and long-term success. 
Furthermore, they can also significantly contribute to reducing 
risks and maintaining or increasing shareholder value under 
good corporate governance.

Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, Senior Executive Vice President, Corporate Accounting & Finance, IRPC Public Co., Ltd. represented 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, in receiving Asia’s Best CEO (Investor Relations) and Mr. Kritch Chairuangyoth, Vice President, Finance 

and Investor Relations Dept. represented the Company in receiving Best Investor Relations Company.  This is the third consecutive year 

for IRPC to have received Best Investor Relations Company, which showcases the company’s managing professionalism and attentiveness 

to society, community and environment under the balance supervision of all stakeholders.

06 YOUR IRPC



คุณรัชดาภรณ ราชเทว�นทร
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชี
และการเง�น บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)

การบร�หารการเง�นองคกร มีความจำเปน
อยางยิ�งท่ีจะตองสรางความเช่ือมโยงท่ีชัดเจน 
และสอดคลองระหวางกลยุทธขององคกร 
กับการเพ�ม่มูลคาใหกับผูถือหุน
For corporate financial management, it is 
essential to establish a precise linkage and 
a consistency between corporate 
strategies and  value added for shareholders.

Mrs. RACHADAPORN 
RAJCHATAEWINDRA

 กลาวถึงบทบาทในการบริหารการเงินจาก
วิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการเปนบริษัทปโตร
เคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในป พ.ศ. 2563 
(Leading Integrated Petrochemical Complex 
in Asia 2020) โดยมุงเนนความเปนเลิศดาน
ปฏิบัติการ ดวยการเปนผูนำในระดับ 1st 
Quartileของอุตสาหกรรมปโตรเลียมและ
ปโตรเคมี ซึ�งมีตัววัดไดแกผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return on Invested Capital) 
14%

 
“เพ�อ่เปนการสนับสนุนว�สัยทัศนดังกลาว 
การบริหารการเงินองคกรจึงมีความจำเปน
อยางยิ�งท่ีจะตองสรางความเช่ือมโยงท่ีชัดเจน 
และสอดคลองระหวางกลยุทธขององคกร 
กับการเพิ�มมูลคาใหกับผูถือหุน และโดยที่
ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความ
ผันผวนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันสูง 
ประกอบกับการมีนวัตกรรมทางการเงินเกิด
ข้ึนมากมาย ทำใหบทบาทและหนาท่ีของ CFO 
มีขอบขายท่ีกวางข้ึน ต้ังแตการควบคุม ดูแล
องคกรไปจนถึงการสนับสนุนและผลักดันธุรกิจ
โดยมุ งเนนผลสำเร็จของงานดวยการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ มุง
บูรณาการความสำเร็จของทุกหนวยธุรกิจรวม
กัน ตลอดจนสนับสนุนการใชงบประมาณอยาง
รับผิดชอบและมีระเบียบวินัย และสนับสนุน
การคนควาพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจอยางยั�งยืน” 

 ท้ังน� ้การบริหารทางดานการเงินจะตองมี
การวางแผนดานกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ธุรกิจและสถานการณในปจจุบัน คุณรัชดาภรณ
ไดใหความเห็นวา “วิกฤติเศรษฐกิจที่มีผล
กระทบไปทั�วโลก ถือเปนความทาทายทำให

 Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, 

Senior Executive Vice President, Corporate 
Accounting & Finance, IRPC Public Co., 
Ltd. mentioned the key role of financial 
management based on the company’s 
vision to become a “Leading Integrated 
Petrochemical Complex in Asia by 2020”. 
To achieve this target, it will focus on 
operational excellence to be a leader in 
the 1st Quartile level of petroleum and 
petrochemical industries by using returnon 
invested capital of 14% as an indicator.
 

Senior Executive Vice President  
Corporate Accounting & Finance, IRPC Public Co., Ltd.
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 คุณรัชดาภรณ ยังกลาวอีกวา “เม่ือเราทราบ
ขอมูลจากการควบคุมในดานการเง�นแลว 
ยังตองนำขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงหร�อ
พัฒนาองคกร ดวยการจัดทำระบบการ
บร�หารสภาพคลองทางการเง�น (Liquidity 
Management) โดยบริหารวงเงินทุนหมุน
เวียนอยางเหมาะสม โดยควบคุมตนทุนดอก
เบ้ีย คาใชจายทางการเงิน เพ่ือเปนการเพิ�ม
ผลตอบแทนการลงทุน ตลอดจนการบริหาร
เงินสด (Cash Management) ซึ�งมีการกำหนด
นโยบายทางการบริหารเงินสด มีระเบียบขอ
กำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงิน โดยดานการ
จายเงิน มีการใชระบบ Cash Management 
เพ่ือเพิ�มความเร็ว ลดความผิดผลาด ลดความ
เส่ียงการทุจริต และดานการรับเงิน มีการใช

E-payment, Bill payment, Financial supply 
chain เชื่อมระบบแบบ Real time นอกจาก
น้ันยังทำการบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลก
เปล่ียนดานการคา (Trade Fx Risk Manage-
ment) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนดวย ตลอดจนการบริหาร
สินเช่ือ (Credit Control) โดยแตงต้ังคณะกรรม
การสินเช่ือ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑการประเมิน
ความเสี่ยง จัดอันดับคุณภาพของลูกคา”

ตองวางแผนดานการเงินอยางมีกลยุทธ การ
จัดหาเงินทุนใหเพียงพอดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเปนการเสริมสภาพคลอง และตองรักษา
ระดับหน�้ใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยได
วางแผนการ จัดหาเงินทุนในอนาคตจากแหลง
เงินทุนในประเทศ เชน การออกหุนกู และ
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ
ตลอดจนการตัดสินใจในการลงทุน โดยผาน
กระบวนการที่มีคณะกรรมการ พิจารณาตัด
สินใจในเชิงกลยุทธ (Strategic Investment 
Committee)รวมถึงการนำระบบการบริหาร
ความเส่ียงเขามาใชกับองคกร และการใหความ
สำคัญกับหลักการของ Corporate Governance 
นอกจากน�ยั้งตองหาวิธีในการควบคุมดานการ 
เงินขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ดวยการ 
กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนคูมือ 
ปฎิบัติงานท่ีชัดเจน รวมถึงการจัดระบบการ 
ทำงานการสรางสภาพแวดลอมการควบคุมท่ี
ดี แตงตั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
กำหนดสายบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม ระบุอำนาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
อยางชัดเจน บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
กำหนดนโยบายการควบคุมจากผลการประเมิน
ความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงาน” 

 Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, 

Senior Executive Vice President, Corporate 
Accounting & Finance, IRPC Public Co., 
Ltd. mentioned the key role of financial 
management based on the company’s 
vision to become a “Leading Integrated 
Petrochemical Complex in Asia by 2020”. 
To achieve this target, it needs to focus 
on operational excellence to be a leader 
in the 1st Quartile level of petroleum and 
petrochemical industries with the return 
on invested capital of 14% .
 

“To support the said vision, for corporate 

financial management, it is essential to 

establish a procise linkage and a consistency 

between corporate strategies and value added 

for shareholders. The current economic 
and financial circumstances have been 
extremely volatile which resulted in an 
intense competition.
 
 Moreover, there has been a great 
number of financial innovations which 
make the roles and functions of CFO 
broader, from managing the organization 
to supporting and driving business. Focus 
has been put on business achievements 

by using existing resources more effectively, 
integrating the success of all business units, 
providing support to use the budget with 
responsibility and discipline and supporting 
Research and Development to use the 
new technologies to achieve sustainable 
growth.” 

 Strategic planning is necessarily required 
for financial management to be in line with 
corporate business and current circum-
stances. Mrs. Ratchadaporn commented 
that “The global economic crisis has 
been considered as a big challenge.  As 
a consequence, the Company has to 
develop a strategic financial plan, provide 
sufficient funds with a reasonable cost in 
order to enhance the liquidity and maintain 
a reasonable amount of debts. The compory 
has made a funding plan in the future, which 
is from domestic financial resources such 
as bonds and long-term loans from local 
financial institutions. Moreover the decisions 
on investment have been made in the 
Strategic Investment Committee meetings. 
In addition, risk management system and 
corporate governance have been 
intensely applied in our organization.  The 
Company has also seeked the financial 
control to manage the organization 
effectively by writing the policy, guide-
lines, and comprehensive operation manual, 
enhancing the work system, building 
good environment,  appointing qualified 
persons, indicating appropriate chains of 
command, clearly stating roles and 
responsibilities of each person, manag-
ing financial risks, writing the control 
policy of risk assessment as well as the 
monitoring company’s performance.”
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นอกจากจะไดรับความรู รวมถึงแนวปฎิบัติ

ที่ดี (Best Practice) จากที่ปรึกษาระดับชั้น

นำของโลกแลว พนักงานยังไดลงมือปฏิบัติ

จริง ซึ�งความรูเหลาน�้จะทำใหพนักงานได

สั�งสมประสบการณ และสามารถนำไปตอยอด

กับแผนงานใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 “Upon receiving the information on the
financial control, the information will be 
brought to improve the organization by 
setting the liquidity management system 
by managing working capital appropriately, 
controlling interest cost and financial expenses 
in order to maximize our return on investments 
as well as the cash management. The cash 
management policy and the approval 
authority have been designed. For account 
payable, the cash management system have 
been used to increase speed, reduce errors 
and risk of fraud. For account receivable, 
e-payment, bill-payment and financial 
supply chain have been applied to connect 

 

 

ภายใตความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจในปจจ�บัน บร�ษัทฯ
ไดกำหนดนโยบายบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการแตงตั้งคณะ
กรรมการบร�หารความเสี่ยงชุดตางๆ เพ�่อทำหนาที่ในการ
กำหนดนโยบาย กรอบการบร�หารความเสี่ยง กำกับดูแล ให
ขอเสนอแนะ ติดตาม และสนับสนุนใหการดำเนินงานดานการ
บร�หารความเส่ียงองคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย
ทางธุรกิจในทุกสภาวการณ เพ�่อสรางความมั่นใจแกผูถือหุน
และนักลงทุนใหสามารถนำขอมูลมาประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนตอไป

 นอกจากน�บ้ทบาทหนาท่ีของ CFO ยังตอง

สนับสนุนการลงทุนใหกับองคกร ท่ีมุงเนนการ

พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศอยางยั�งยืน ตาม

นโยบายภายใตโครงการ EVEREST โดยเนน

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการนำ

เทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ตอการลดตนทุนการผลิต เพื่อใหสามารถ

แขงขันได

สายบัญชีและการเงินมีสวนสำคัญยิ �งตอ

โครงการดังกลาว โดยเฉพาะพนักงานที่ได

รับโอกาสในการรวมงานในโครงการน�้ ซึ�ง

Under uncertain economic circumstances at present, the 

Company has established a risk management policy and 

appointed risk management committees in order to set 

policy and framework of risk management, oversee, provide 

suggestions, monitor as well as support the implementation 

of enterprise risk management to be in accordance with 

the strategy and business goal in all circumstances. This 

will help build confidence among shareholders and investors 

and enable them to use the information for further investment. 

processes and using technology effectively 
in order to reduce cost and gain competitive 
advantage.

 “Corporate Accounting and Finance 
are significant components of this project, 
especially for employees who are given 
the opportunity to participate in this project. 
They will enrich their working knowledge 
and learn the best practices from the world's 
top consultants. Furthermore, this practical 
knowledge will improve their experience 
and help them further develop new plans 
in the future.”
 

to real-time operating systems. In addition,
trade Fx risk has also been managed to 
reduce risks of loss from fluctuations in 
exchange rates and credit control has 
been managed by the Credit Committee 
by creating rules for risk assessment and 
customer quality rating.” Mrs. Rachadaporn 
said. 

 Furthermore, CFO plays an integral role 
in supporting the corporate investment in 
order to achieve sustainable organizational
excellence under the EVEREST project. 
This project focuses on improving work
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Mr. KRITCH
CHAIRUANGYOTH

 คุณกฤช ชัยเรืองยศ ผูจัดการฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 
เปดเผยถึงจุดเริ�มตนสูงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไออารพีซี จำกัด 
(มหาชน) วา “กอนจะเขามาดูแลงานดานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 
ของ IRPC ผมถือวาโชคดีท่ีมีโอกาสไดเรียนรูงานในดานตางๆ อยาง
หลากหลาย เริ�มตนท่ี ปตท. จากการทำงานในสวนของงานซอมบำรุง
ในธุรกิจน้ำมัน หลังจากนั้นไดยายมาทำงานดานดูแลบริษัทในเครือ 
ปตท. จากน้ันจึงไดไปปฏิบัติงานเปน Secondment ท่ีบริษัท โรงกลั�น
น้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) ในตำแหนง Manager Technology 
and Business Development ตอมามีโอกาสยายไปทำงานเกี่ยวกับ
การเงินโดยไปทำงานในสวนของ Funding and Financial Risk 
Management ท่ีบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและ การกลั�น จำกัด (มหาชน)
 
 ตอมาไดมีโอกาสเขาไปทำงานเก่ียวกับการวิเคราะหแนวโนมราคา
น้ำมันและราคาปโตรเคมี รวมถึงการบริหารความเส่ียงดานน้ำมันและ
ปโตรเคมีท่ีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จนกระทั�ง
ในป พ.ศ. 2555 ไดยายมาที่ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
ในตำแหนงผูจัดการฝายบริหารเงินและมารับผิดชอบงานดานนักลง
ทุนสัมพันธในป พ.ศ. 2557 ในตำแหนงผูจัดการฝายการเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ จนถึงปจจุบัน”
  
 และจากการท่ีไดมีโอกาสเรียนรูในหลายๆ สวนงานตางๆ ท่ีหลาก
หลาย คุณกฤชจึงไดนำประสบการณทางดานการเงิน ดานการตลาด
และดานวิศวกรรม มาใชเปนพ้ืนฐานเพ่ือตอยอดในงานดานนักลงทุน
สัมพันธ เน��องจากนักลงทุนสัมพันธที่ดีจะตองมีความรูและทักษะ
หลายๆ ดาน เพื ่อสามารถใหขอมูลกับนักลงทุน ไดครบถวน 

Vice President,  Finance & Investor Relations

คุณกฤช ชัยเร�องยศ ผูจัดการฝายการเง�น
และนักลงทุนสัมพันธ

 Mr. Kritch Chairuangyoth, Vice President, Finance and 

Investor Relations, talked about the beginning of his career in 

investor relations of IRPC Public Co., Ltd. He said “before 

being in charge of the finance and investor relations function 

of IRPC, I considered myself lucky to have had the opportunity 

to learn multiple tasks in a variety of areas. I started working 

at PTT for maintenance work in the oil business unit and 

moved to be in charge of the business of PTT Affiliates. I was 

then offered a secondment to the position of Manager - Technology 

and Business Development at Rayong Refinery Public Co., Ltd. 

Afterwards, I had the opportunity to work in the finance 

function under Funding and Financial Risk Management at 

PTT Aromatics and Refining Public Co., Ltd. (PTTAR).

 Later, I had the opportunity to work on the Market Outlook 

analysis including related risk management at PTT Global 

Chemical Public Co., Ltd.  In 2012, I was transferred to work 

at IRPC Public Co., Ltd. as Vice president, treasury. After that,

I assumed the function of investor relations in 2014 and have 

beeh Finance and Investor Relations Vice president since 

then. 

10 YOUR IRPC



นักลงทุนสัมพันธท่ีดีจะตองมีความรูและทักษะหลายๆ ดาน 
เพ�อ่สามารถใหขอมูลกับนักลงทุนในไดครบถวน ในทุกสถานการณ  

ในทุกสถานการณ ดวยงานนักลงทุนสัมพันธคือการทำหนาท่ีเปนตัว
กลางระหวางบริษัทและนักลงทุนทุกระดับท้ังในและตางประเทศ โดย
มีเปาหมายคือการเพิ�มประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจใหแก
กลุมนักลงทุนในดานกลยุทธ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจและขอมูลทางการเงิน 

 “นักลงทุนสัมพันธจะใหขอมูลของบริษัทที่จำเปนแกนักวิเคราะห 
นักลงทุนและสื่อตางๆ เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหและใหความคิด
เห็นเกี่ยวกับบริษัทไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณ แตจะไม
เขาไปมีอิทธิพลตอความคิดเห็นเหลานั้น นักลงทุนสัมพันธไมเลือก
เปดเผยขอมูลแตจะใหขอมูลท่ีครบถวนในทุกดานอยางเทาเทียมกัน
แกนักลงทุนทุกระดับ เราพยายามท่ีจะใหความรูและสรางความเขาใจ
อยางเพียงพอ เพื่อใหนักลงทุนสามารถวิเคราะหและหาขอสรุปได
อยางถูกตองและแมนยำ

 นักลงทุนสัมพันธท่ีดีจะตองมีความรูและทักษะหลายดาน คือตอง
รูขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ รูขอมูลและแนวโนมของธุรกิจท้ังในระดับ 
Macro และ Micro เปนอยางดี ตองมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อ
นำเสนอขอมูลท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนักลงทุน 
สุดทายน�นั้กลงทุนสัมพันธท่ีดีตองเรียนรูตลอดเวลา เพราะขอมูลตางๆ 
มีจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นเราควรจะตอง
ปรับตัวใหทันกับสถานการณตลอดเวลา” 

 คุณกฤชยังไดกลาวอีกวา “บริษัทฯ ใชขอกำหนด และกฏเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยเปนแนวทางในการปรับปรุงการเปดเผยขอมูล
และกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธใหมากที่สุด โดยใหความสำคัญ
กับการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลของบริษัทฯ โดยการวาง
แผนงานดานนักลงทุนสัมพันธลวงหนาใหสอดคลองกับกลยุทธของ
บริษัทและสถานการณการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในขณะน้ัน และ
ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง ในป พ.ศ. 
2559 เราวางแผนชัดเจนใหนักวิเคราะหและนักลงทุนไดรับขอมูล
เชิงลึกเพียงพอเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญของบริษัทซึ�งจะแลวเสร็จ
ในเร็วๆน�้ คือ โครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา หรือ 
โครงการ UHV และโครงการเพิ�มประสิทธิภาพทั�วทั้งองคกร หรือ 
โครงการ EVEREST ผานชองทางตางๆ ท้ังการออกไปพบนักลงทุน
สถาบันท้ังในและตางประเทศ (Roadshow) การนำนักวิเคราะหและ
นักลงทุนเขาเย่ียมชมโรงงาน (Plant Visit) การแถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส (Analyst Meeting) เปนตน”

Good investor relations officers must possess extensive knowledge and multi-skills in order to 
be able to provide comprehensive information for investors in all circumstances.

 Having opportunities to learn multifunctional tasks, Mr. 
Kritch has used his financial, marketing and engineering expe-
riences as a foundation for further development in the investor 
relations function. Good investor relations officers must 
possess broad knowledge and multi-skills in order to be able 
to provide comprehensive information to investors in all 
situations. Their core function is to act as the company’s 
respresentative to connect to all of local and international 
investors to enhance the understanding of the investors in 
terms of strategy, business guidelines , corporate competitive-
ness and financial information.
 

 “Investor relations officers will provide the Company’s 
necessary information to the analysts, investors and various 
media for their further analysis as well as their view on the 
Company in a correct and timely manner. However, these 
officers must not influence those comments. They will provide 
comprehensive information in all aspects to all of investors 
equally.  We make our utmost efforts to give knowledge and 
build understanding sufficiently in order to enable investors to 
make an accurate analysis and a right conclusion.”

 Good investor relations officers must possess extensive 
knowledge and multi-skills such as company’s information and 
business trend for both macro and micro levels.  In addition, 
they must have good communication skills in order to be able 
to present the right information for investors’ decision. Finally, 
good invester relations officers must improve knowledge all 
the time to keep up with the changing world. We therefore 
have to adapt to all situations at all times.” 
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 พรอมกันน�้คุณกฤช ยังมีกลยุทธวิธีการรับมือกับขาวตางๆ ที่เกิด
ข้ึนเก่ียวกับบริษัทฯ และมีผลกระทบตอนักลงทุน หรือผูถือหุนไดดวย
การติดตามขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ ที่ปรากฎตามสื่อตางๆ อยาง
สม่ำเสมอ พรอมกับประเมินผลกระทบท่ีอาจจะมีตอบริษัท เพ่ือสามารถ
ดำเนินการใหขอมูลไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว สำหรับกรณ�ท่ีพบขาว
ท่ีไมถูกตอง บริษัทจะดำเนินการช้ีแจงถึงขอเท็จจริงท่ีเพียงพอโดยเร็ว
เพ่ือใหความกระจางตอนักลงทุน โดยบริษัทถือวาการใหขอมูลท่ีเปนความ
จริงเปนหัวใจหลักของงานนักลงทุนสัมพันธ โดยผูบริหารและบุคลากร
ของบริษัทมีความพรอมในการรับมือกับสถานการณตลอดเวลา นอก
จากน�ยั้งมีชองทางการติดตอส่ือสารฝายนักลงทุนสัมพันธใหกับนักลงทุน 
หรือผูถือหุนใหสามารถเขาถึงขอมูลไดรับอยางเทาเทียมกันหลาก
หลายชองทาง ไดแก 

“ความสำเร็จของงานนักลงทุนสัมพันธคือการที่สามารถเปดเผยขอ
มูลที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอสถานการณ สามารถสื่อสารไปยัง
กลุมนักลงทุนใหรับรูขอมูลอยางทั�วถึง โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูล
ในทุกๆดาน รวมถึงผลกระทบและมาตรการรองรับของบริษัทจากเหตุ
การณเหลานั้นเพื่อใหนักลงทุนและนักวิเคราะหไดรับขอมูลที่เปนจริง 
สำหรับกรณ�ที่ขอมูลดังกลาวยังเปนความลับ หรือขอมูลทางการคาที่
อาจทำใหบริษัทเสียความสามารถในการแขงขันไดนั้น บริษัทจำเปน
ที่ตองปฏิเสธที่จะใหขอมูลดังกลาวจนกวาขอมูลดังกลาวเปดเผยตอ
สาธารณะแลว” 

- เปดเผยขอมูลผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อมีเหตุการณ
 สำคัญตางๆ
- จัดทำรายงานอธิบายผลประกอบการของบริษัทฯ เปนประจำทุก
 ไตรมาส หรือ Management Discussion and Analyst (MD&A)
- จัดทำรายงานแบบแสดงรายงานขอมูลประจำป หรือ แบบ 56-1 
- จัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) เปนประจำ
 ทุกไตรมาส โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมใหขอมูลอยางสม่ำเสมอ
- จัดประชุมกับนักวิเคราะหหรือนักลงทุน (Company Visit) ตาม
 การนัดหมายของนักลงทุนหรือนักวิเคราะห
- รวมกิจกรรมเพ่ือใหขอมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนรายยอย ซึ�งจัด
 โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก Opportunity Day และ SET in the City 
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห
 หลักทรัพย (Site Visit)
- จัดหรือเขารวม Roadshow ท้ังในและตางประเทศ ตามแผนงาน
 ที่วางไว
- เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ผาน Website นอกจากน�้ยังเพิ�มการ
 ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับนักวิเคราะหหลักทรัพยผาน Line Group  
 เมื่อมีเหตุการณสำคัญของบริษัทอีกดวย

 Mr. Kritch also said “The Company has used Rules 
and Regulations of SET as guidelines to improve 
disclosures, as much accurate as possible, in order to 
better meet investor relations information and activities.  
Our focus is on managing and analyzing data by planning 
the investor relations tasks in advance by including the 
Company’s and SET’s current Investment situation. Such 
information must also be in accordance with the company’s 
strategies and must de reviewed and approved by the top 
management. In 2016, analysts and investors should have 
a clear picture of our business plan and get enough 
insight information about our major projects which will 
soon be completed, such as the Upstream Project for 
Hygiene and Value Added Products (UHV) and the 
EVEREST project which is strategically important in 
improving the efficiency of the organization. These 
projects will be presented through various channels, such 
as roadshows for domestic and foreign institutional 
investors, plant visit for analysts, and through Analysts 
meetings held on a quarterly basis. 

 In addition, Mr. Kritch also develops strategies to cope 
with any arising news about the Company which affects 
the investors and shareholders. He catches up on company 
news which appears regularly in the media and assesses 
the impact that may affect the Company in order to 
provide information, accurately and quickly. For incorrect 
information the Company will promptly clarify the facts 
to investors.  

- Disclosing information through the “SET Information  
 Disclosure System” whenever an important event occurs.
- Preparing Mangement Discussion and Aralysis (MD&A)
 Preparing Annual Registration Statement (From 56-1)
- Arranging quarterly Analyst Meeting with top management  
 to provide information on a regular basis.
- Conducting meetings as scheduled by analysts or  
 investors for company visit.
- Participating in activities organized by the Stock  
 Exchange of Thailand (SET), namely Opportunity  
 Day and SET in the City in order to provide corporate  
 information to Retail investors.
-  Arranging site visit activities for investors and analysts.
- Organizing or participating in roadshows both locally  
 and internationally as per the planned schedule.
- Providing corporate Information through the Company  
 website. Additionally, more communication channels  
 are added in order to enhance communication efficiency  
 with analysts such as Line Group to quickly update  
 news when needed.

Mr. Kritch finally said “the key to the success of investor relations 
is to be able to disclose accurate, sufficient and timely information 
as well as thoroughly communicate information to investors. 
The Company will disclose information in all aspects including 
impacts and Mitigation plan towards those events in order to 
provide truthful information for investors and analysts. In case 
of any confidential Information or business information which 
may cause a competitive disadvantage, the Company may refuse 
to provide information unless such information has already been 
disclosed to the public.

The approaches of communication are as follows:
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15 องคกรชั้นนำ
รวมประชุมจัดตั้งสมาคม
เคร�อขายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย

IRPC - Hilco
รวมลงนาม AUCTIONEER AGREEMENT

 นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด 
(มหาชน) และสมาชิกผูกอต้ัง โกลบอลคอมแพคเน็ตเวิรก ประเทศไทย Global 
Compact Network Thailand (GCNT) รวม 15 องคกรช้ันนำ รวมประชุมจัด
ต้ังสมาคมเครือขายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย (Global Compact Network 
Thailand Association) เพื่อขับเคลื่อนสงเสริมใหภาคธุรกิจของไทยเขาใจ
ความสำคัญของการสงเสริมความยั�งยืนตามหลักการของ UN Global Compact
10 ประการ ซึ�งเนนใหภาคธุรกิจสงเสริมหลักความยั�งยืนใน 4 หมวด ไดแก 
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ�งแวดลอม และการตานทุจริต ในระดับประเทศ รวม
ทั้งทำหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงกับสหประชาชาติในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ตามขอบังคับของสหประชาชาติ   

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public 
Company Limited joined the is leading companies as 
co-founders of the Global Compact Network Thailand (GCNT) 
and held a joint meeting to from the Global Compact Network 
Thailand Association to drive Thailand’s corporate sectors 
to understand the importance of sustainability promotion 
in accordance with the Ten Principles of UN Global Compact. 
These principles mainly focus on 4 categories, namely human 
rights, labour, environment and national anti-corruption. 
In addition, they also act as a bridge with the United 
Nations to ensure that the organizational activities comply 
with the Regulations of the United Nations.

15 Leading Companies Formed the 
Global Compact Network Thailand Association

IRPC & Hilco
Enter into Auctioneer Agreement

 นายชัยวัตร เรืองจิรภาส ผูจัดการฝายธุรกิจทาเรือและ
ทรัพยสิน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ นายศุภนิจ 
จัยวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ฮิลโก โกลบอล เอเชีย 
จำกัด รวมลงนามในสัญญา AUCTIONEER AGREEMENT  

 สัญญา AUCTIONEER AGREEMENT เปนความรวมมือ
ระหวางกันของท้ังสองบริษัท ในการบริหารจัดการเคร่ืองจักร
อุปกรณของไออารพีซี ที่มิไดมีการใชงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม และถูกตอง
ตามขอกำหนดของกฎหมาย ซึ�งเปนสวนหนึ�งของโครงการ 
EVEREST Initiative#200 : Sale of Idle Asset ที่จะชวย
สรางรายไดใหแกบริษัทฯ มูลคาประมาณ 200 ลานบาท

 Mr. Chaiwat Ruangjirapas, Vice President, Port and Asset Business 
Department, IRPC Public Company Limited and Mr. Supanit Chaiyawat, 
Chief Executive Officer of Hilco Global Asia Limited entered into the 
Auctioneer Agreement. The Auctioneer Agreement is a collaboration 
between two companies in managing non maximizing performance of 
IRPC’s machinery and equipment that do not cause environmental 
impacts and comply with the legal requirements. This is a part of EVEREST 
Initiative#200: Sale of Idle Asset which will help generate revenues for 
the Company with a total value of approximately THB 200 million.

BIZ FOCUS : ขาวธุรกิจ
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 นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหาร 
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการจัดประชุม
สีเขียว (Green meetings) ใบรับรองฉลากลดคารบอนผลิตภัณฑ 
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP : Polypropylene) และเม็ดพลาสติก
โพลิสไตรีน (PS : Polystyrene) จาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 
ประธานองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั�งยืน (TBCSD) ในฐานะ
ท่ี IRPC เปนองคกรท่ีดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคม          
 สำหรับใบรับรองการจัดประชุมสีเขียวน� ้IRPC ไดผานเกณฑ
การประเมินตามหลักการของ TBCSD ครบทุกดานตามหลักเกณฑ
โดยไดจัดการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ของบริษัทฯ 
ในรูปแบบ "Green Meeting" ประหยัดพลังงาน รักษโลก ตอเน��องเปนปท่ี 4 นอกจากน� ้IRPC ยังไดรับ การตออายุใบรับรองฉลากลดคารบอน
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก “POLIMAXX” คือ เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP : Polypropylene) และเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน (PS : Polystyrene) 
ของบริษัทฯ ไดรับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคารบอน ประเภทกระบวนการผลิต โดยไดตออายุตามโครงการฉลากลดคารบอนรอบท่ี 3 ประเภท
รับรองการผลิตที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนมิตรและปลอดภัยตอสิ�งแวดลอม

 นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ และ คุณพงศประพันธ 
ฐิตทวีวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น 
เปนผูแทน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
ประจำป 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา เปนผูมอบ ในโอกาสที่โรงงานแปรสภาพ
คอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1, NTU) ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
ประเภทการเพิ�มผลผลิต และโรงงานบีทีเอ็กซ (BTX) ไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการจัดการพลังงาน ซึ�งท้ังสองรางวัลน�ไ้ดแสดง
ใหเห็นวา โรงงานแปลสภาพคอนเสทเรสซิดิว และโรงงานบีทีเอ็กซ 
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) มีผลงานดีเดนดานการอนุรักษ
พลังงาน มีการบริหารจัดการดานพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President, and Mr. Pongpraphan 
Titathavewatana, Senior Executive Vice President, Petro-
chemical & Refinery Business Unit of IRPC Public Company 
Limited, received 2 awards of The Prime Minister’s Industry 
Awards 2016 from the Ministry of Industry which were 
presented by Prime Minister General Prayuth Chan-ocha. 
These awards testified to IRPC’s outstanding performances 
in Productivity Improvement for Condensate Residue Plant 
(ADU1, NTU) and in Energy Conservation for BTX Plant 
with regard to resource efficiency and cost benefits. 

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President, together with the management
Co., Ltd. received the Green Meeting and Carbon Reduction Label 
Certificate for PP: Polypropylene and PS: polystyrene from Mr. 
Prasert Bunsumpun, Chairman of Thailand Business Council for 
Sustainable Development (TBCSD) as an organization with social 
responsibility that operates in conjunction with natural resources.
 Upon receiving the Green Meeting certificate for the 4th consecutive 
year, IRPC passed the evaluation based on all the criteria of TBCSD 
whereby the company set up the General Meeting of Shareholders 
in the form of Green Meeting concept to save the earth, energy 
conservation for the. In addition, Carbon Reduction Label Certificate 
has been extended for “POLIMAXX” which includes PP: Polypropylene 
and PS: Polystyrene. IRPC was registered the Carbon Reduction 
Label for its production process whereby the certificate has been 
extended for the third time for the reduction of greenhouse gas emissions.

IRPC ควาใบรับรอง
การประชุมสีเข�ยวและฉลากลดคารบอนจาก TBCSD

IRPC received Green Meeting and 
Carbon Reduction Label Certificate from TBCSD

IRPC ควารางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประจำป 2559

IRPC Receives
The Prime Minister's Industry Award 2016

AWARDS : รางวัล
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 นางสาว วนิดา อุทัยสมนภา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
แผนธุรกิจองคกร (Miss Wanida Utaisomnapa, Executive Vice 
President, Corporate Business Planning นายสุวรรณ ศรีนวล 
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนธุรกิจองคกร เปน
ผูแทน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand ICT
Excellence Awards 2016" ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการ
หลักภายใน (Core Process Improvement Project) จากโครงการ 
Athena - Achieving Pricing Excellence โดยมี คุณวิสิฐ ตันติสุนทร 
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) เปนผูมอบ
 TMA ไดรวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (CITU) 
จัดงานพิธีมอบรางวัลน�ข้ึ้นเพ่ือยกยองและสนับสนุนองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสามารถ
นำระบบไอซีทีมาพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Mr. Panutat Kiatananchai, Divison Manager of administration 
Oil Terminal represented IRPC Ayudhya Depot, IRPC Public 
Co., Ltd. in receiving a certificate from Miss.Pannee Sriyudhsak, 
Director-General, Department of Labour Protection and Welfare 
as an institution that contributes to the Department of Labour 
Protection and Welfare during the event “National Workplace 
Safety Day.

 นายภาณุทัต เกียรต์ิอนันตชัย ผูจัดการสวนบริหารคลังน้ำมัน ผูแทน 
คลังน้ำมันไออารพีซีอยุธยา บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ หนวยงานผูทำคุณประโยชนแกกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จากนางสาวพรรณ� ศรียุทธศักด์ิ อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน ในงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยใน
การทำงานแหงชาติ” โดยมี คุณวิมล มงคลชัยอรัญญา ผูจัดการแผนก
คลังน้ำมันไออารพีซีอยุธยา พรอมดวยพนักงาน รวมแสดงความยินดี
และภาคภูมิใจ ในโอกาสที่บริษัทฯไดรับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งน�้

 Miss Wanida Utaisomnapa, Executive Vice President, Corporate 
Planning and Mr. Suwan Srinuan, Vice President of ICT, Corporate 
Planning represented IRPC Public Co., Ltd. in receiving "Thailand 
ICT Excellence Awards 2016" which awarded the Core Process 
Improvement Project from Athena - Achieving Pricing Excellence 
Project. The award was presented by Mr. Visit Tantisunthorn, Chairman 
of Thailand Management Association (TMA)
 TMA collaborated with the National Electronics and Computer 
Technology Center (NECTEC), Software Park Thailand and College 
of Innovation, Thammasat University in organizing this award to 
commend and support organizations that achieve excellence in the 
management of information and communications technology with 
the ability to incorporate ICT to improve organizational efficiency.

IRPC รับรางวัล
 “Thailand ICT Excellence Awards 2016”
IRPC received “Thailand ICT Excellence Awards 2016”

คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานเทคโนโลยี
และปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ พรอมผูบริหารและคณะทำงาน TPM ฝายโรงกลั�น 
ฝายน้ำมันหลอล่ืนพ้ืนฐาน สายงานปฏิบัติการการกลั�น และ สวนปโตรเลียม
แท็งคฟารม ฝายแท็งคฟารม เขารับรางวัล TPM Excellence Award 2015, 
Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance : JIPM 
ซึ�งเปนรางวัลท่ีมอบใหแกองคกรทั�วโลก ท่ีประสบความสำเร็จในการใชระบบ
ควบคุมและจัดการเพื่อเพิ�มผลผลิตองคกรโดยรวม (Total Productive Maintenance) ณ Kyoto International Conference ประเทศญี่ปุน

 Mr. Woravuth Sivapetranart, Executive Vice President, 
Technology and Operational Excellence, together with the 
management and working team of TPM petroleum division, 
lube base oil division, refinery operation division and tank 
farm (petroleum) division received TPM Excellence Award 
2015, Category A from Japan Institute of Plant Maintenance: 
JIPM. The award was given to organizations worldwide 
with successful control and total productive maintenance 
system at Kyoto International Conference, Japan

IRPC ควารางวัล
TPM Excellence Award 2015, Category A

IRPC received TPM Excellence Award 2015, Category A

IRPC รับใบประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานผูทำคุณประโยชนแก

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

IRPC received certificate from
the Department of Labour Protection and Welfare
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Results of Operations : The first six months / 2016

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำป 2559

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

ยอดขายสุทธิและผลกำไร / Sales and Net Profit

อื่นๆ 
OTHERS

2556

282,649

199,595

78,721

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (หนวย:ลานบาท) NET PROFIT(LOSS) NET (UNIT :MILLION BAHT)
หมายเหตุ : ยอดขายสุทธิไมรวมภาษ�สรรพสามิต

หนวย : (ลานบาท)

UNIT : (MILLION BAHT)

826 (5,235) 9,402 6,720

2557 2558 6 เดือนแรก / 2559

ผลิตภัณฑปโตรเคมี
PETROCHEMICAL

ผลิตภัณฑปโตรเลียม
PETROLIUM

งบแสดงฐานะการเง�น / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย / 
EBITDA Margin

อัตราสวนกำไรสุทธิตอรายไดจากการขาย / 
Net profit Margin

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน / Earnings Per Share

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน / Return on Equity

อัตราสวนสภาพคลอง / 
Current Ratio

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร�ว / 
Quick Ratio

หนวย / Unit

อัตราสวนสภาพคลอง / Liquidity Ratio

อัตราสวนว�เคราะหนโยบายทางการเง�น / Financial Policy Ratio

ความสามารถในการทำกำไร / Profitability Ratio

%

%

บาท/หุน

%

เทา

เทา

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนผูถือหุน / 
Net Debt to Equity

เทา

6 เดือนแรก / 2559
1H / 2016

11.25

7.67

0.33

17.48

0.80

0.21

0.72

อัตราสวนทางการเง�น / Financial Ratio

272,968

2013
2556

2.56

0.28

0.04

1.09

1.29

0.52

0.50

2014
2557

N/A

N/A

(0.26)

N/A

0.94

0.28

0.87

2015
2558

7.95

4.39

0.46

13.09

0.99

0.35

0.66

หนวย : (ลานบาท)

UNIT : (MILLION BAHT)

CASH SHORT TERM INVESTMENT

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
INTEREST BEARING LIABILITIES

OTHER ASSET

เง�นสด และรายการเทียบเทาเง�นสด
และเง�นลงทุนระยะสั�น

OTHER LIABILITY
หนี้สินอื่นๆ

สินทรัพยอื่นๆ

EQUITY SHAREHOLDER
สวนของผูถือหุน

PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

ที่ดินอาคาร อุปกรณ และ
อสังหาร�มทรัพยเพ��อการลงทุน

มิ.ย. 2559
June. 2016201520142013

2015 1 H /  201620142013

169,012

48,735

1,346

57,688

33,288

78,037118,931

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

2558

163,174

43,600
53,704

33,591

75,878115,997

3,576



สืบสาน…ตำนานมอญ
พระประแดง

ไออารพ�ซี รวมกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ จัดงาน "ไออารพ�ซี สืบสาน
ตำนานมอญพระประแดง" มุงอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ชุมชนชาวมอญไมใหสูญหาย และจะบรรจ�งานนี้ไวเปนสวนหนึ่งของงาน
สงกรานตพระประแดงใหอยูในปฏิทินการทองเที่ยวไทยตอไป

คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด 

(มหาชน) หรือ ไออารพีซี เปดเผยวา "บริษัทฯ ใหความสำคัญในการรักษา

วัฒนธรรมและประเพณ�ของชาวมอญ ใหคงอยู โดยไดรวมกับชุมชน

ชาวไทยเชื้อสายมอญ รอบบริเวณคลังน้ำมันไออารพีซี อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ จัดงาน "ไออารพีซี สืบสานตำนานมอญ พระประแดง" 

ที่มีเอกลักษณตามแบบวัฒนธรรมของชาวมอญ มีการละเลนพื้นบานที่

หาชมไดยากและเปนงานประเพณ�ที่เปนจุดเริ�มตนของความรวมมือที่ดี

ระหวางคลังน้ำมันไออารพีซีกับชุมชน วัดทรงธรรม-วรวิหาร (วัดหลวง) 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ไดชวยกันอนุรักษประเพณ�และวัฒนธรรม

มอญใหคงอยูสืบไป"

ไออารพีซี มีคลังน้ำมันในพ้ืนท่ี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ท่ีมีชุมชน

ชาวไทยเช้ือสายมอญอาศัยอยู และมีประเพณ�และวัฒนธรรมเปนแบบฉบับ

มาอยางยาวนาน ที่กำลังจะถูกความทันสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหมกลืน

หายไป แตทวายังเปนความโชคดีที่ชุมชนมีความมุงมั�นที่จะอนุรักษฟนฟู

วัฒนธรรมประเพณ� จึงรวมกับบริษัทฯ ไดริเริ�มงาน "ไออารพีซี สืบสาน

ตำนานมอญพระประแดง" น�้ขึ้น

IRPC Promotes Cultural Heritage 
Preservation of 
Mon Phra Pradaeng

 IRPC and Thai-Mon ethnic communities organized 

an event under the theme of “IRPC & The Legend of 

Mon Phra Pradaeng” aimed at preserving the culture 

and traditions of Mon communities. This event has been 

continuously listed as a part of Phra Pradaeng Songkran 

Festival in Thailand events calendar.

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public 

Company Limited said that “the Company has recognized 

the importance of maintaining Mon’s culture and traditions 

to remain intact. We have collaborated with Thai-Mon 

ethnic communities around IRPC oil depot area in 

Phra Pradaeng, Samut Prakan Province to organize 

“IRPC & The Legend of Mon Phra Pradaeng” event. 

This event was held to maintain Mon cultural identity 

and rare folk plays. It was a good starting point in building 

partnerships between IRPC oil depot and the communities 

at Wat Songtham Worawihan (Royal Monastery), Phra 

Pradaeng, Samut Prakan Province in order to preserve 

their culturs and traditions to remain for good.
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ภายในงานไดจัดใหมีการจัดบอรดนิทรรศการ
ใหความรูเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สาธิตใหความรูเก่ียวกับระบบความปลอดภัย
ของบริษัทฯ และมีกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมวิถีความเปนอยูและศิลปะการแสดง
ของชาวมอญ พิธีแหหงสธงตะขาบ ประเพณ�
ที่ชาวมอญจัดขึ้น ในชวงสงกรานตของทุกป 
เพื่อเปนการบูชาและระลึกถึงพระพุทธเจา 
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวขอพร
ผูใหญ เพื่อเปนสิริมงคลกับผูที่มารวมงาน 
พรอมดวยการละเลนพ้ืนบานของ ชาวรามัญ
พระประแดง อาทิ การเลนสะบาบอน และ
การกวนกาละแม พรอมท้ังซุมอาหารพ้ืนบาน
ทั้งคาวหวาน สะทอนใหเห็นถึงความเปนอยู
ของชาวมอญ ที่แฝงดวยกุศโลบายในการ
ดำเนินชีวิตในสมัยอดีต และการแสดงบน
เวทีที ่สื ่อใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมอญ 
พรอมกันน�้ ไออารพีซี ไดจัดทำตูหนังสือ
เพ่ือสงมอบใหกับวัดทรงธรรมไดเก็บรวบรวม
และรักษาหนังสือที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม 
ประเพณ�ของชาวมอญรวมถึงวิทยานิพนธ
ที่สำคัญ และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะ
รวบรวมองคความรูเหลาน�้และจัดพิมพเปน
หนังสือเพื่อเผยแพรตอไป

 งาน "ไออารพีซี สืบสานตำนานมอญ" นอก
จากจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณ�
ที่ดีงามแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนรอบบริเวณคลังน้ำมันพระประแดง
ของบริษัทฯ รณรงคปลูกจิตสำนึกใหพนักงาน
และชุมชนไดตระหนักในความสำคัญของ
วัฒนธรรมและเอกลักษณทองถิ�น และบริษัทฯ
มีนโยบายท่ีจะบรรจุ "ไออารพีซี สืบสานตำนาน
มอญ พระประแดง" น�้ไวเปนสวนหนึ�งของ
งานสงกรานตพระประแดง และจะประสาน
ใหอยูในปฏิทินการทองเที่ยวไทยตอไป

 IRPC oil depot is located in Phra 
Pradaeng, Samut Prakan Province where 
Thai-Mon ethnic communities live with the 
long-standing traditional and cultural patterns 
that are being invaded and lost by modernity 
and technological dynamics. However, it 
is fortunate that the communities have 
committed to preserving and rehabilitating 
their cultural heritage. Thus, the communities 
in collaboration with IRPC initiated to set 
up the event “IRPC & The Legend of Mon 
Phra Pradaeng”.

 In this event, the exhibition display boards 
were organized to demonstrate our business 
operation, knowledge of safety system, as 
well as activities that describe the Mon 
traditional ways of living and arts which 
include:
 - The procession of swan and centipede 
flags is traditionally held annually in Songkran 
Festival to worship and commemorate 
the Buddha.
 - The ceremony of bathing the Buddha 
image and water blessing ceremony for 
the prosperity of all visitors.
 - Folk plays and traditional cookery of 
Raman people in Phra Pradaeng such as 
Bon Saba game, stirring caramel, etc.

 - Traditional food kiosk, both meat dish 
and dessert, which reflects the wisdom of 
Mon’s traditional way of living in the old 
days.
 - Stage performances presenting the 
Mon traditional ways of life.
 - In addition, IRPC provided book cabinets 
for Wat Songtham Worawihan to be used 
for collecting and keeping books about 
Mon’s cultures and traditions including 
important thesis. In the future, we plan to 
compile these knowledge and further 
publish for further distribution.

 “IRPC & The Legend of Mon Phra 
Pradaeng” event was organized not only to 
preserve Mon’s good cultural and traditional 
values but also to well establish relationships 
with the surrounding communities of IRPC 
oil depot in Phra Pradaeng. In addition, we 
can create awareness of our employees 
and the communities to recognize the 
importance of local culture and identity. 
Furthermore, the Company has planned 
to integrate “IRPC & The Legend of Mon 
Phra Pradaeng” with Phra Pradaeng 
Songkran Festival and further coordinate 
with concerned parties to have it appear 
in Thailand events calendar.
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 คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กลาววา บริษัทฯ ไดรวม
เทิดพระเกียรติในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป 
และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชิน�นาถ 
เน��องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 โดยรวมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน� และจังหวัดระยอง โดย นายสมศักดิ ์ 
สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจังหวัดระยองจัดโครงการออกหนวยเพื่อ
ทำขาเทียม พระราชทานถวายเปนพระราชกุศล ระหวางวันท่ี 9 -15 
กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมสโมสรไออารพีซี สปอรต คอมเพล็กซ 
จังหวัดระยอง 
 
 โครงการออกหนวยทำขาเทียมน�้ เปนหนึ�งในโครงการ CSR ที่ 
IRPC ดำเนินการมาอยางตอเน��อง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูพิการใหดีขึ้น และสามารถมีความสุขในสังคมได
เทากับผูท่ีมีสุขภาพสมบูรณทั�วไป โดยต้ังแตป 2554 เปนตนมา IRPC 
ไดบริจาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรมการผลิตของ IRPC ที่ไดจาก
การคนควาวิจัยพัฒนารวมกับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวนปละ 20-25 ตัน 
เพ่ือใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตขาเทียม ซึ�งไมเพียงแตการบริจาค

IRPC จัดโครงการออกหนวยทำขาเทียม
พระราชทานถวายเปนพระราชกุศล

 Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company 
Limited, said that the Company collaborated with the Prostheses 
Foundation of H.R.H. the Princess Mother and Rayong Province 
led by Mr. Somsak Suwansucharit, Governor, to celebrate the 
auspicious occasion of the 70th anniversary of His Majesty the 
King’s accession to the throne and Her Majesty the Queen's 7th 
Cycle Birthday on August 12, 2016. The mobile unit project for 
prosthesis production was launched in honour of the Royal 
Charity during July 9-15, 2016 at IRPC Sport Complex, Rayong 
Province.

 This mobile unit project for prosthesis production has become 
one of IRPC’s CSR projects carried out continuously with the 
aim of enhancing a better quality of life of people with disabilities 
and helping them live a happy life in the society like other healthy 
people. Since 2011, IRPC has donated 20-25 tons per year of 
plastic beads derived from innovative production which had been 
acquired in the course of a joint research and development 

IRPC Launches Mobile Unit Project for Prosthesis 
Production in Honour of Royal Charity
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 คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี 
จำกัด (มหาชน) เปนหนึ�งใน Founding Members ผูกอตั้ง Global
Compact Local Network Thailand แสดงถึงความมุงมั�นที่จะรวม
มือกันดำเนินธุรกิจตามหลักพลเมืองดีของโลก (Corporate Citizenship) 
และสงตอแนวคิดน�้สูองคกรอื่นๆ ในประเทศไทยตอไป

เม็ดพลาสติกใหกับมูลนิธิฯ เทานั้น ที่ผานมา IRPC ไดนำผูบริหาร
และพนักงานจิตอาสารวมกับมูลนิธิขาเทียมฯ “ออกหนวยทำขาเทียม” 
เพื่อใหการชวยเหลือผูพิการ ทุกเชื้อชาติศาสนา ใหกลับมาดำเนิน
ชีวิตไดปกติดังเดิม ดวยการบริการทำขาเทียม ซอมแซมขาเทียมที่
ชำรุด โดยไมคิดมูลคาเพื่อให ผูที่ใชขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถประกอบอาชีพได

   ในการออกหนวยขาเทียมพระราชทานเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
ในคร้ังน� ้มีผูพิการในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง เขารับ
บริการประมาณ 220 ราย นอกจากการทำขาเทียมเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นแลว ในงานยังไดจัดใหมีกิจกรรมอื่นๆ อีกดวย อาทิเชน การ
จัดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยผู
พิการระดับ 1 โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดระยอง ซึ�งจัดขึ้นปนครั้งแรก ชางเหลาน�้บางคนเปนผูพิการ
ซึ�งมาทำงานเพ่ือสังคม เม่ือผานการทดสอบ ก็จะสามารถบรรจุเปน
ขาราชการไดตามวุฒิน�้ การจัดอบรมผูพิการและญาติเรื่องกายภาพ
บำบัดควบคูไปกับการดูแลตอขาและขาเทียม การจัดอบรมอาชีพให
แกผู พิการและญาติ โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระยอง  
นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางโอกาสใหผูพิการมีชีวิตที่ดี
ขึ้น ชมรม To Be Number 1 ตานยาเสพติด และนิทรรศการจาก
สหภาพแรงงาน IRPC เรื่องการทำประโยชนใหสังคม

 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2015 (AREA Awards 2015) ดาน Social Empowerment 
จากโครงการ “From Bench to Community”  (โครงการขาเทียม) 
จาก Enterprise Asia ซึ�งเปนรางวัลที่มอบใหกับผูประกอบการใน
ทวีปเอเชียท่ีดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมในดานการดูแล
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยางยั�งยืน สอดคลองกับ
แนวปฏิบัติดานสงเสริมสิทธิมนุษยชนและดานแรงงานของ UN 
Global Compact ซึ�งบริษัทฯ เปนสมาชิก และลาสุดในป 2559 น�้ 

with the Prostheses Foundation. These plastic beads have been 
used as main raw materials for the prosthesis production. In 
addition to the donation of plastic beads, IRPC has launched 
the “Mobile Unit Project for prosthesis production” led by our 
executives and volunteer staff in collaboration with the Prostheses 
Foundation. This project has been set up to help disabled people 
regardless of their race or religion to resume their normal life by 
providing prostheses and repairing damaged prostheses without 
any charges. This will eventually enable disabled people with 
prosthetic legs to have a better quality of life and further pursue 
their career.

 For this launch of mobile unit project in honour of the Royal 
Charity, there were 220 disabled people who registered for the 
prosthetic service. In addition to making prostheses for better 
quality of life, a variety of activities were organized as follows:

 • Chiangmai Provincial Center and Rayong Provincial Center 
for Skill Development conducted, for the first time, the national 
skill standard tests in the technician course of devices for people 
with disabilities - level 1. Some of these technicians are disabled 
persons with a willingness to work for society. Upon passing 
the test, they will be appointed as civil servants in this field.
 • The Foundation’s staff  conducted training programs for 
disabled people and their families concerning  physical therapy 
and care of stump and prosthesis.
 • Rayong Provincial Center for Skill Development conducted 
vocational trainings for disabled persons and their families.
 • Exhibition and activities concerning making opportunities 
for disable people to have a better quality of life.
 • To Be Number One Club Anti-Drug Campaign was launched.
 • IRPC’s Labor Union organized exhibition concerning social 
contributions.
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 และทั้งหมดน�้เปนสวนหนึ�งของความมุงมั�นของ IRPC ที่จะเปน
องคกรท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจอยางยั�งยืนควบคูไปกับการรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม เพื่อสงตอความสุขและชวยยก
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหกับผูดอยโอกาส IRPC จะสรางประโยชน
ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑไปพรอมๆ กับการทำประโยชน เพื่อ
สังคม นอกจากนั้น ยังเปนการสรางจิตสำนึก ที่ดีใหกับพนักงาน 
ในการเปนผูให และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑในมิติของ
การสรางประโยชนตอสังคมโดยตรงอีกดวย

กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคน
พิการระดับ 1 มีผูเขารวมทดสอบจำนวน 30 คน โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดระยอง ซึ�งชางเหลาน�เ้ปนชาวบานและผูพิการ
เมื่อผานการทดสอบก็จะสามารถบรรจุเปนขาราชการไดตามวุฒิน�้

เจาหนาที่มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมคนพิการและญาติ เรื่องกายภาพ
บำบัดควบคูไปกับการดูแลตอขาและขาเทียม 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

และกระทรวงแรงงาน จัดอบรมอาชีพใหแกคนพิการ และญาติ 

 The Company received the Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2015 (AREA Awards 2015) under the category of Social 
Empowerment by the project “From Bench to Community” 
(IRPC’s Prosthetics Project) from Enterprise Asia. This award 
was given to enterprises in the Asian region which carry out 
social responsibility projects in terms of caring and elevating 
the quality of life of the people in the Society in a sustainable 
manner as well as in compliance with the principles of the United 
Nations Global Compact, of which IRPC is a member, promoting 
human rights and labour. In 2016, Mr. Sukrit Surabotsopon, 
President of IRPC Public Company Limited, one of the founding 
members of the Global Compact Local Network Thailand, 
expressed our commitment to doing business in compliance 
with the principles of corporate citizenship and forwarding this 
concept to other organizations in Thailand.

 All of these practices are parts of IRPC's commitment to 
driving organization for sustainable business growth, coupled 
with responsibility for society, community and environment in 
order to deliver happiness and enhance the quality of life for 
those less fortunate. IRPC also strives to develop value added 
products along with carrying out corporate social responsibility 
activities. In addition, we will build employees’ good awareness 
as a giver and demonstrate product value that ultimately 
generates direct benefits to society.

Chiang Mai Provincial Center and Rayong Provincial Center for Skill 
Development conducted the national skill standard testing activities 
in the technician course of devices for persons with disabilities - level 1.  
There were 30 participants who are local people with disability.  Upon 
passing the relevant tests, they will be appointed as civil servants 
in this field.

The Prostheses Foundation's staff conducted training programs for 
people with disabilities and their families concerning physical therapy 
coupled with care of the stump and prosthesis.

Rayong Provincial Center for Skill Development, Department 
of Skill Development, Ministry of Labour conducted vocational 
training workshops for people with disabilities and their families.
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IRPC realizes the benefits and importance of good corporate governance as 
well as takes into account the interests of all relevant stakeholders in accordance 
with the good corporate governance practices of the Stock Exchange of Thailand 
and international best practices. We aim to continuously increase corporate 
value by achieving long-term sustainable growth and helping drive economic 
system of the society as a whole.

 In this newsletter, we would like to share information 

about the principles of good corporate governance and a com-

prehensive set of generally accepted international accounting 

standards which are classified into 5 categories as follows:

 1. Rights of Shareholders

 2. Equitable Treatment of Shareholders

 3. Role of Stakeholders

 4. Disclosure and Transparency

 5. Responsibilities of the Board of Directors

 IRPC has committed to doing business by giving impor-

tance to good corporate governance and establishing 6 

following practice guidelines for all levels of the employees 

to perform their duties

 1. Creation of Long Term Value

 2. Responsibility

 3. Equitable Treatment

 4. Accountability

 5. Transparency

 6. Ethics

 ฉบับน�้ อยากจะบอกเลาถึง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่

ยอมรับและถือปฏิบัติกันทั�วไปในระดับสากล ประกอบดวย 5 

หมวด

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 เราไออารพีซีดำเนินธุรกิจโดยยึดใหความสำคัญกับการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเปนหลักสำคัญใหผูปฏิบัติงานทุก

ระดับของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 6 ขอ คือ

 1. Creation of Long Term Value

 2. Responsibility

 3. Equitable Treatment

 4. Accountability

 5. Transparency

 6. Ethics

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไออารพ�ซี เราเล็งเห็นประโยชนและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึง
ส�ทธิประโยชนของผูมีสวนไดเส�ยตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และมาตรฐานสากลโดยมุงหวังท่ีจะสรางมูลคาเพ�ม่ทางธุรกิจใหองคกร
เติบโตอยางย่ังยืน และเพ�อ่เปนพลังท่ีจะชวยขับเคล�อ่นระบบเศรษฐกิจของสังคมโดยรวม  
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 As evidenced from the 2016 Annual General Meeting 
of Shareholders held on Friday April 1, 2016 at 09.30 
hours at Bangkok Convention Centre, 22nd floor, Centara 
Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 
Ratchaprasong, Bangkok, the Company has entirely realized 
the importance of the rights and benefits of shareholders 
and investors as follows:

 • Prior to the meeting, The Company sent the notice of 
meeting containing all detailed, transparent, accurate and 
sufficient information in advance for a period of not less 
than 31 days and posted on the Company’s website, so 
that the shareholders and investors can study the information 
prior to the meeting. 
 
 • The Annual General Meeting of Shareholders was 
held under the Concept of “Green Meeting” in accordance 
with the criteria of TBCSD as mentioned in the previous 
issue of I’m IRPC. Moreover, The Company provided 
comprehensive quality facilities with particular attention to 
human rights such as elderly or disabled persons. There 
were many varieties of 

 จากการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ประจำป 2559 
ในเม่ือวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองบางกอก
คอนเวนชั�นเซ็นเตอร ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ 
บริษัทฯ ใหความสำคัญและคำนึงถึงการ ดูแลรักษาสิทธิประโยชน
ของผูถือหุน และนักลงทุนอยางครบถวน  ไดแก

 • กอนการประชุม บริษัทฯ ใหขอมูลในหนังสือเชิญประชุม
อยางละเอียด โปรงใส ชัดเจนเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือ
หุน/นักลงทุนแจงบนเว็ปไซตบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบกอนวัน
ประชุมเปนเวลา 31 วัน
 
 • ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดประชุมภายใตแนวคิด
“การประชุมสีเขียว (Green Meeting)” ตามเกณฑ TBCSD 
ดังที่แจงไวใน I’m IRPC ฉบับที่แลว การอำนวยความสะดวก
อยางมีคุณภาพ ครบถวน คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เชน คนชรา 
ผูพิการ เปนไปดวยความเรียบรอย มีท้ังคำติชมเกิดข้ึนมากมาย
เชน จัดงานไดดีมาก จัดงานไดมีระเบียบ ประทับใจ เจาหนาที่
สุภาพใหความเปนกันเอง นอกจากน� ้ผูถือหุนใหคำแนะนำหลาก
หลาย เชน สถานที่ไมสะดวกในการเดินทาง เปนตน ทั้งน�้ เรา
จะนำมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงภาพรวมใหดียิ�งข้ึน บริษัทฯ ไดจัด
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feedback such as good organized, well ordered, impressive as well as 
friendly and polite staff.  There were, however, suggestions from shareholders 
such as travel inconvenience to the meeting venue and so on which will 
be taken into account for further improvement. The Company has regularly 
made the quality assessment of the Annual General Meetings of Share-
holders by applying AGM Checklist of listed companies carried out by 
the Thai Investors Association. For 2016, we have received a perfect 
score of 100%. In addition, the Company had prepared the questionnaire 
to assess the overall satisfaction of 1,831 shareholders who attended 
the meeting in person.  For 2,517 shareholders who were not able to 
attend the meeting in person, they appointed a proxy to the meeting. 
This reflects that all shareholders fully understand their rights.

การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2559 ดวยแบบ
ประเมิน AGM Checklist ซึ�งกำหนดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเพื่อการ
ประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนไทยเปนประจำทุกป ป 2559 
ไดคะแนน 100/100 คะแนน และจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมของผูถือหุนที่มาประชุม ซึ�งในครั้งน�้ ทานที่สละเวลามาดวยตนเอง 
เปนจำนวน 1,831 ราย สวนทานท่ีติดภารกิจไมสามารถมาดวยตนเองได ก็ยัง
มอบฉันทะมาเปนจำนวน 2,517 ราย ถือวาทานผูถือหุนใหความสำคัญในการ 
ดูแลสิทธิของทานเองไดเปนอยางดีมาก 

 • การดำเนินการประชุมโดยประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดยอย 
ทั้ง 4 ชุด และ กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจง ตอบขอซักถามผูถือหุนอยาง 
สิ้นขอสงสัยเปนที่พึงพอใจกับผูถือหุนกอนการลงมติในแตละวาระ
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 • The Chairman presided over the meeting, including 4 Sub-Committees and the President 
were responsible to clarify questions of shareholders before voting on each agenda item.

 At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, respondents were asked to rate 
their levels of satisfaction on a rating scale of 1 to 5.  The result of the 2016 satisfaction 
survey was 4.64 points or at approximately 93.0% comparing to the result of the 2015 
which was 4.45 points or at approximately 89.06%.  We have summarized the results 
as shown in the table below.

 สรุปผลตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูถือหุน ในวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2559 สรุปผลประเมินได 4.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 หรือประมาณรอยละ 93.0 
เปรียบเทียบกับป 2558 ที่ไดผลประเมิน 4.45 จาก คะแนนเดิม 5 หรือประมาณรอยละ 
89.06 ราย ละเอียดผลประเมินประจำป 2559 สรุปไดดังน�้

หัวขอ

1. หนังสือนัดประชุมและรายงานประจำป

2. การอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน

3. การดำเนินการประชุม

รวมคะแนน

4.40 (รอยละ 88.04)

4.54 (รอยละ 90.84)

4.42 (รอยละ 88.30)

4.45 (รอยละ 89.06)

ระดับความพ�งพอใจ 1-5
ป 2558

4.62 (รอยละ 92.47)

4.68 (รอยละ 93.52)

4.64 (รอยละ 92.82)

4.64 (รอยละ 93.00)

ระดับความพ�งพอใจ 1-5
ป 2559
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Item

1. Notice of meeting and annual report

2. Facilitating the shareholders

3. Conducting the meeting

Total score

4.40 (88.04%)

4.54 (90.84)

4.42 (88.30)

4.45 (89.06)

Level of Satisfaction from 1-5
Year 2015

4.62 (92.47)

4.68 (93.52)

4.64 (92.82)

4.64 (93.00)

Level of Satisfaction from 1-5
Year 2016

บร�ษัทฯ ใครขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน 
ที่ใหความไววางใจลงทุนในบร�ษัทฯ  และขอใหมั่นใจวา 

บร�ษัทฯ จะรักษาคุณภาพนี้ไว และจะมุงมั่น
พัฒนาใหบร�ษัทฯ เจร�ญกาวหนาตอไป 

The Company would like to thank all of our 

Shareholders for the trust and continuted investment

with us. We are fully committed to consistently 

maintaining these quality standards and making 

further progress to the business.
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 As a result of the above-mentioned treatment to share-
holders and investors with high quality standards on a regular 
annual basis, IRPC and Mr. Sukrit Surabotsopon, President 
of IRPC, received 2016 Corporate Governance Asia Recogni-
tion Award.  The event was held on June 17, 2016 at the 
JW Marriott Hotel, Hong Kong to present the following awards:
 
 1. Asia's Best CEO (Investor Relations)
  Mr. Sukrit Surabotsopon
  President and Executive Director
 
 2. Best Investor Relations Company (Thailand)

 We, IRPC, are fully committed to conducting business 
in an ethical manner with corporate responsibility and good 
corporate governance.  In addition, we have integrated the 
development of policy, good practices and good governance 
within the organization and moved forward to the society.

 We have a great range of activities beneficial to the 
society such as IRPC Cubic Academy. Class 3, “Be Unique, 
Be Like No Others”. This program is designed to achieve 
good governance and organization's sustainable growth 
and so on.

 ผลจากการปฏิบัติตอผูถือหุนและนักลงทุนดวยมาตรฐานขั้น
สูงเชนท่ีกลาวมาขางตนเปนประจำทุกป บริษัท ไออารพีซี จำกัด 
(มหาชน) และกรรมการผูจัดการใหญ (คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ) 
ไดรับรางวัล จาก Corporate Governance Asia ฮองกง ในป 2559 
ซึ�งมีการมอบรางวัลกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรม 
JW Marriott ที่ฮองกง ดังน�้
 
 1. Asia's Best CEO (Investor Relations)
  Mr. Sukrit Surabotsopon
  President and Executive Director
             
 2. Best Investor Relations Company (Thailand)

 ทั้งน�้ทางบริษัทไออารพีซียึดมั�นจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจเนนเรื่องความรับผิดชอบตอองคกรและในดานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีไดดำเนินการปรับปรุงพัฒนาดานนโยบาย แนว 
ปฎิบัติที่ดี และการดำเนินกิจกรรมธรรมาภิบาลอยางบูรณาการ 
จากภายในองคกรออกไปสูสังคม

 เพื่อตอบสนองนโยบายความโปรงใสของบริษัทฯเรายังมี
กิจกรรมที่ดีมีประโยชนตอสังคมอีกมากมาย เชน งาน Cubic 
Academy ครั้งที่ 3 “ไมมีใครเหมือน และไมเหมือนใคร” ที่ 
ออกแบบใหตอบโจทย เรื่อง ธรรมาภิบาล และการเติบโตอยาง 
ยั�งยืนขององคกร เปนตน
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Invitation to participate the 2016 IRPC Shareholder’s Plant visit to Rayong

โครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ

บร�ษัท ไออารพ�ซ� จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2559

 ดวยบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)กำหนด

จัดโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำป 2559 

ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียว จำนวน  400 คน 

ในวันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียด

กำหนดการเดินทางและใบสมัครเขารวมโครงการฯ ปรากฎ

ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมกันน� ้บริษัทฯ ขอเชิญผูถือหุนท่ี

มี ชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 

ท่ีสนใจสงใบสมัครเขารวมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทาง 

แบบบริการธุรกิจ ตอบรับภายในวันศุกรท่ี 30 กันยายน 2559

 ในกรณ�ท่ีมีผูถือหุนสนใจเขารวมโครงการฯ มากกวาจำนวน

ท่ีกำหนด บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผูสมัครโดยวิธีสุมเลือก

รายชื่อ (Random) พรอมประกาศรายชื่อผูถือหุนที่ไดรับ

คัดเลือกเขารวมโครงการฯ ผานทางเว็บไซตของ บริษัทฯ 

www.irpc.co.th ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

 อนึ�ง เน��องจากบริษัทฯ มีผูถือหุน จำนวนมาก เพื่อเปน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผูถือหุน

เขารวมโครงการฯ โดยใหสิทธิ์ ผูถือหุน ทานละ 1 สิทธิ์ 

(งดผูติดตาม และ การโอนสิทธิ์ใหผูอื่น) และขอสงวนสิทธิ์ 

ไวสำหรับผูถือหุนท่ียังไมเคยไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ 

เทานั้น   

 IRPC Public Company Limited (the “Company”) 

has scheduled the project of the 2016 shareholder’s 

visit to observe the Company’s affairs. The event will 

be a one-day trip for 400 shareholders on Thursday 

10th November 2016. 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 24th February 2016, to 

submit the application forms to participate in the project 

and send back to the Company by business reply service 

within Friday 30th September, 2016.

 If the number of applicants exceeds the quota, the 

Company will select the candidates randomly and will 

announce the name list of shareholders who are 

randomly selected to join the project via the Company’s 

website www.irpc.co.th on Tuesday 25th October, 2016.

 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.
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กําหนดการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ
บร�ษัท ไออารพ�ซ� จํากัด (มหาชน) ประจําป 2559

Itinerary for the 2016 shareholder’s Plant
Visit

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจ�กายน 2559 Thursday 10
th

 November, 2016

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
 เหมาะสม 

   

 
 

    
   

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 24th February 2016.      

 
 
3. The juristic person shareholders must attach the

certified copy of business registration document as
evidence.       

 
 
4. Application form must be delivered to the Company

within Friday, 30th Sepember 2016 (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. The name list of selected 
shareholders will be announced via the Company’s 
website www.irpc.co.th on Tuesday, October 25th, 2016.     

 
  
 
 
 

เง�่อนไขการสมัคร Conditions for application 

06.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น G ศูนยเอนเนอรยี่
 คอมเพล็กซ อาคาร ซี (อาคาร EnCo C)
06:45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ตรงเวลา)
10:45 น. เย่ียมชมโรงงานและโครงการลงทุนในเขตประกอบ
 การอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (IRPC Eco-Industrial
  Zone) ของบริษัทฯ นำชมและบรรยายโดยผูบริหารฯ 
 บนรถบัส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีรานอาหารตำนานปา
13.30 น. ชมวีดีทัศนแนะนำบริษัทฯ กจญ.กลาวตอนรับคณะ
 ผูถือหุน ผูบริหารบรรยายสรุปกิจการของบริษัทฯ 
 ถาม – ตอบ
15:30 น. ผูถือหุนรวมทำกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
 กับบริษัทฯ 
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

06.00 AM Register on G Floor, Energy Complex Center,
 Building C (EnCo C Building).
06.45 AM Depart from Bangkok (on time). 
10.45 AM Factory and Eco-Industrial Zone visit
 (Presented by the Executive on the bus.)  
12.00 AM Lunch.at the restaurant “Tamnan Pa”
01.30 PM Watch The Company’s corporate VDO. 
 Welcome speech by the President and 
 summary of The Company’s business by 
 the management. Q&A

03.30 PM CSR Activity  

04.30 PM Depart for returning to Bangkok. 

07.30 PM Arrive Bangkok safely.         

1. ผูถือหุนไดสิทธิทานละ 1 ที่นั�ง ใหสิทธิเฉพาะผูถือหุนที่
 ยังไมเคยเขารวมโครงการฯ เทานั้น
2. เปนผูถือหุนตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน  
 ของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
3. ผูถือหุนนิติบุคคลตองแนบเอกสารการจดทะเบียนนิติ  
 บุคคลเปนหลักฐานประกอบการมอบอำนาจดวย
4. สงใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกรท่ี 30 กันยายน  
 2559 (ใชวันประทับตราไปรษณ�ย) ผานทางแบบบริการ
 ธุรกิจตอบรับ จะไมรับพิจารณาใบสมัครที่สงโดยวิธีอื่น
5. ในกรณ�ท่ีมีผูประสงคเขารวมโครงการฯ มากกวา 400 ราย    
 บริษัทฯ จะสุมเลือกรายช่ือ (Random) ประกาศรายช่ือ  
 ผูที่ไดรับสิทธิในเว็บไซตของบริษัทฯ www.irpc.co.th                
 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559    
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6. The Company will call back only to the shareholders
whose names are announced for the confirmation of 
the participation on business days during office hours. 
In the case that the Company cannot contact you 
during 31 October - 4 November 2016, 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.

หมายเหตุ :

เน��องดวยบริเวณ ที่จอดรถของอาคาร ENCO มีพื้นที่จํากัด เพ่ือความสะดวกโปรดใชบริการขนสงสาธารณะ รถไฟฟา BTS 

(สถานีหมอชติ) รถไฟฟา MRT (สถานีพหลโยธิน) รถประจาํทางผานถนนวิภาวดีรังสิต สาย 3 / 29 / 52 / 69 / 187 / ปอ.504 / 

ปอ.510 / ปอ.555 ผานถนนกําแพงเพชร 2 สาย 77 / ปอ.170 / ปอ.509

Note : 

Due to ENCO’s limited parking space, 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             

Registration point 

On  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 

จุดลงทะเบียน

ณ บริเวณชั้น G ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร ซี 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ติดตอสอบถาม

โทร. 02-649-7000 ตอ 7912 , 7924 , 7936 , 7990 และ 
7284

6. บริษัทฯ จะโทรศัพทติดตอกลับเฉพาะผูถือหุนที่มีชื่อ
 ตามประกาศเพ่ือยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำการ
 ของบริษัทฯ และในกรณ�บริษัทฯ ไมสามารถติดตอได
 ภายในวันทำการระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน  
 2559 จะถือวาทานสละสิทธ์ิ และจะติดตอผูถือหุนท่ีมีช่ือ
 ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
7. กรณ�ท่ีทานมีโรคประจำตัว แพอาหารบางชนิดหรืออ่ืนๆ   
 กรุณานำยาติดตัวไปดวย พรอมกับแจงใหบริษัทฯ ทราบ  
 ลวงหนา
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :
   8.1 ไมพิจารณาแบบตอบรับที่ใหขอมูลไมครบถวน ไม  
  ชัดเจน หรือไมสามารถติดตอได
   8.2 ไมอนุญาตใหผูถือหุนท่ีไดสิทธิพาผูติดตามเดินทาง
  ไปดวย
   8.3 ไมอนุญาตใหผูถือหุนที่ไดสิทธิโอนสิทธิใหผูอื่นเดิน
  ทางแทน
   8.4 สามารถเปลี ่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตาม
  เอกสารแนบไดตามความเหมาะสม
9. กรุณานำบัตรประชาชนมาดวย เพื่อลงทะเบียนในวัน  
 เดินทาง
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ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บร�ษัท ) …………………………………………………………………………………………………………………………

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี………………………………………………………………………………………………… อายุ………………………ป 

ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………ถนน………………………………………………ตำบล/แขวง…………………………………………..

อำเภอ/เขต…………………………………………………………..จังหวัด………………………………………………………………………….

หมายเลขโทรศัพทติดตอ ที่บาน……………………………………………………ที่ทำงาน………………………………………………………

มือถือ……………………………………………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail) : ……………………………………………………………

เปนผูถือหุนของบร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน) 

 บุคคลธรรมดา  จำนวน ……………………………….หุน (ตองรวมเดินทางไปเยี่ยมชมดวยตัวเอง)

 นิติบุคคล  จำนวน ………………………………. หุน มอบอำนาจให นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………………………………….อายุ…………..ป ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………………

ถนน……………………………………………ตำบล/แขวง……………………………………อำเภอ/เขต……………………………………….

จังหวัด………………………………………หมายเลขโทรศัพทที่บาน…………………………………ที่ทำงาน………………………………..

มือถือ……………………………………………….

เปนตัวแทนของบร�ษัทไปเยี่ยมชมกิจการในครั�งนี้ 

     ขาพเจาขอแจงขอมูลสวนตัวที่จำเปนใหบร�ษัทฯ ทราบ ดังนี้    

   โรคประจำตัว………………..………………  อาหารที่แพ……………………………

   ขอใหจัดอาหารมังสว�รัติ    ขอใหจัดอาหารสำหรับมุสลิม        

ขาพเจาไดอานและยอมรับเง�่อนไขการสมัครนี้ และขอรับรองวาขอความในใบสมัครฉบับนี้เปนความจร�งทุกประการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมโครงการฯ เทานั�น และตองเปนผูถือหุนที่มีรายช�่อ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบร�ษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

ใบสมัครเขารวมโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน) ประจำป 2559
Application Form 2016 “Shareholders Plant Visit the Company 2016 ”, IRPC PLC.

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

ID. Card No.:

Current Address: House No

Current Address: House No

Street Sub-District

Street Sub-District District

District

Tel.: Home

Tel.: Home

Mobile

Mobile

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 24, 2016.

Please return this form to the company after completed by post within October 20, 2015 
and the company would judge by date of post seal. 

to be the representative of the company in this visitation

I would like to inform essential personal information to the company

Congenital Disease Allergic Food

I am vegetarian

ลงช�่อ……………………………………………………ผูถือหุน

(……………………………………………..)

วันที่ ………. /…………./……….

Signature

Date

Sharehoder

I am Muslim

the shareholder of IRPC PLC.,

Natural Person amount 

amount shares would authorize (Mr./Mrs./Ms./)Juristic Person

E-mail

Work

Province

Province

Age
Year

ID. Card No.: Age Year

เมื่อกรอกใบสมัครเสร�จเร�ยบรอยแลวกรุณาสงกลับบร�ษัทฯ ทางไปรษณียภายในวันศุกรที่ 30 กันยายน 2559 
โดยบร�ษัทฯ จะพ�จารณาจากวันประทับตราไปรษณีย

shares (must personally participate)

YOUR IRPC 31   



บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 
อาคาร บี ชั�น 10 ถนนว�ภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

 โครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการของบร�ษัทฯ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น) / 4221 ปณศ.จตุจักร

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บร�การธุรกิจตอบรับ

บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited


