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จากการที่บริษัทฯ ไดมีการสื่อสารขอมูลที่ถูกตองและโปรงใส 
อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของและผูลงทุน ซึ�งเปนการ
ชวยสรางความสัมพันธระหวางองคกรและผูลงทุน รวมถึงการใสใจ
สังคม ชุมชน สิ�งแวดลอม ภายใตการดูแลกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางสมดุล ทำใหปน�้เปนปที่ 4 ที่บริษัทฯ ไดรับรางวัลนักลงทุน
สัมพันธยอดเย่ียม (Best Investor Relations Company) นอกจากน�้ 
คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ ยังไดรับรางวัลผูนำ
องคกรยอดเยี่ยมในเอเชียแหงป ประเภทบุคคล Asia’s Best CEO 
(Investor Relations) และคุณรัชดาภรณ ราชเทวินทร รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
รับรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) 

นอกจากบริษัทฯ จะไดรับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันใน
ระดับเอเชียแลว บริษัทฯ ยังไดรับการจัดอันดับอยูใน 100 หลักทรัพย
จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเดนดาน สิ�งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 
ตอเน��องเปนปที่ 3 ที่ประกาศโดยสถาบันไทยพัฒน  ซึ�งการจัดอันดับ 
ESG100 น� ้จะทำใหผูลงทุนไดรับประโยชนใชประกอบเปนตัวเลือก
ในการลงทุน รวมถึงบริษัทยังใชเปนเครื่องมือสำหรับการพัฒนาไดดวย

สุดทายน�้ ใครขอเรียนเชิญทานผูถือหุน IRPC ทุกทานเขารวม
กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทฯ ประจำป 2560 หากทานใดสนใจเขารวม
กิจกรรมติดตามรายละเอียดไดในหนา 14 และขอขอบคุณทุกทาน
ท่ีใหความเชื่อมั�นตอบริษัทฯ ดวยดีเสมอมาคะ

As a result of the Company’s accurate and transparent 
communication, acceptance of relevant parties’ and investors’ 
comments, which help build constructive relationships between 
the Company and investors, as well as our care of society, 
community, and environment under an equal management of all
stakeholders, IRPC has been awarded Best Investor Relations
Company for the fourth consecutive year. In addition, Mr. Sukrit 
Surabotsopon, President, was also awarded Asia’s Best CEO
(Investor Relations) and Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, Senior
Executive Vice President - Corporate Accounting and Finance, 
was awarded Asia’s Best CFO (Investor Relations).              

On top of being recognized by institutional investors in Asia, 
IRPC has also been ranked among 100 securities companies with
outstanding environmental, social and governance performance
(Environmental, Social and Governance: ESG) for the third 
consecutive year as announced by Thaipat Institute. This ESG100 
rating will give investors the benefit of being an investment option, 
as well as being a development tool for the Company.

 
Lastly, we would like to invite all IRPC shareholders to attend

the annual Plant Visit 2017. For interested shareholders, please see
page 14 for details. Thank you for your continued confidence 
that you have placed in us.

 ฉบับที่แลว ไดมีการนำสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 เพ่ือใหผูถือหุนไดตรวจทาน ความถูกตองของรายงานฯ
น้ัน เม่ือครบกำหนดในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ไมมีผูถือหุนทานใด
ขอแกไข หรือทักทวง ดังน้ันจึงถือวาทานรับรองรายงานการประชุมแลว 
และหากทานมีขอแนะนำติชมประการใดสามารถแจงใหทราบไดที่
e-mail: ceo.office@irpc.co.th 

The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
2017 were submitted to the shareholders for review of the accuracy
of the report via last issue. As of 31 May 2017, there was no 
shareholder requesting any amendment or objection. It is deemed
that you have approved the Minutes. Should you have any feedback,
please inform us via e-mail: ceo.office@irpc.co.th

Editor’s  Note
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance
The implementation of Corporate Citizenship has been initiated

by IRPC since 2013 by announcing an anti-corruption policy, 
which has been placed as our priority in terms of corporate 
management by spreading awareness and work ethics which 
help support the Company to achieve its target and trust from 
stakeholders. IRPC has also been a member of the CAC Council
since 2014 and has been renewed its membership for another
three years (2017-2020). In addition to the anti-corruption schemes
adopted by the Company to create transparency, IRPC was also
awarded a consolation prize for the NACC Integrity Awards 
organized by the National Anti-Corruption Commission (NACC)
in 2016.  

และในปจจุบันทางรัฐบาลยังเนนย้ำในเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Right)
หลักการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGP) น้ัน จะต้ังอยูบน
เสาหลัก 3 ประการ คือ 
1. การคุมครองสิทธิมนุษยชน ( Protect) หมายถึง หนาท่ีของรัฐท่ีจะ
คุมครองมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน ( Respect) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ของธุรกิจท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยหลีกเล่ียงการกระทำท่ีละเมิด
หรือมีสวนรวมในการสรางผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน 
3. การเยียวยา ( Remedy) หมายถึง การท่ีผูไดรับผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจสามารถเขาถึงการแกไข เยียวยา ฟนฟู ท่ีมีประสิทธิผล
ทั้งกลไกตามกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ 

Presently, the government also emphasizes on Human Rights,
where the United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UNGP) are based on three pillars:
1. The Protection of Human Rights (PROTECT) means the duty
of the state to protect against human rights abuses committed
by business sector, including state-owned enterprises.
2. The Respect for Human Rights (RESPECT) means the 
responsibility of business sector to respect human rights by
avoiding acts that violate or participate in the tampering of 
human rights.
3. REMEDY means that people affected by businessoperation
must have access to effective solutions and remedies in both 
the judicial and other mechanisms. 

CG

ไออารพีซี ไดดำเนินการตามบทบาทการเปนพลเมืองโลกที่ดี 
(Corporate Citizenship) ต้ังแตป 2556 โดยมีนโยบายตอตานคอรรัปชัน
ซึ�งบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ�ง กับการบริหารจัดการ ดวยองคความรู
และจริยธรรม อันสงผลใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย
และเปนท่ีไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน�บ้ริษัทฯ ยังเปนแนวรวม
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ�งไดรับการรับรอง
เปนสมาชิกเมื่อป 2557 และยังมีการตออายุรับรองตออายุอีก 3 ป 
(พ.ศ. 2560-2563) นอกเหน�อจากการตอตานคอรรัปชันที่บริษัทฯ
ดำเนินการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือมุงหวังใหเกิดความโปรงใส
ในองคกรแลว ในป 2559 บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส
จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.)
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ซึ�งบริษัทไออารพีซี กำลังเตรียมแผนปฎิบัติในดานสิทธิมนุษยชน 
(Human Right) เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) โดยจะประกาศ
นโยบายเร่ืองสิทธิมนุษยชน และจะมีการประเมินผลกระทบดานสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจขององคกรอยางรอบดาน 
(Human Rights Due diligence :HRDD) ท่ีอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในทุกดานและมีการติดตามผลและรายงานผลตอผูถือหุน
ของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั�นแกผูถือหุนทุกๆ ทานวาองคกรเรา
น้ันยึดมั�นในเร่ืองบทบาทการเปนพลเมืองโลกท่ีดี ( Corporate Citizenship)

In addition to the aforementioned human rights actions adopted
by the Company, we would like to inform you of the result of the
evaluation of the Annual General Meeting of the Shareholders 2017
held on Tuesday 4th April 2017 at 09.30 hrs. at Bangkok Convention
Center at CentralWorld Ratchaprasong Bangkok. The Company 
placed great importance on maintaining the rights of the shareholders 
and investors by engaging in the following activities.

นอกจากเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีทางบริษัทฯไดนำเสนอในคร้ังน�แ้ลว
ทางบริษัทฯ อยากแจงใหทราบถึงการประเมินผลในการจัดงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2560 ในวันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560
เวลา 09.30 น. ณ. หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ บริษัทฯ ใหความสำคัญและคำนึงถึงการดูแล
รักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน และนักลงทุนอยางครบถวน ไดแก

IRPC is preparing a Human Rights Action Plan regarding
the Respect for Human Rights (RESPECT) by announcing 
a human rights policy and the assessment of the Human Rights
Due Diligence (HRDD), which may be derived from the Company's
business operations. Moreover, the result and the follow-up of the 
assessment will be reported to the Company's shareholders to
assure that IRPC is committed to the corporate Citizenship role.
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      ป 2559 (465 ราย)           ป 2560 (497 ราย)

1. หนังสือนัดประชุมและรายงานประจำป     4.62 (รอยละ 92.47)         4.62 (รอยละ 92.35)

2. การอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน     4.68 (รอยละ 93.52)         4.67 (รอยละ 93.47)

3. การดำเนินการประชุม     4.64 (รอยละ 92.82)         4.61 (รอยละ 92.14)

รวมคะแนน / TOTAL     4.64 (รอยละ 92.94)         4.63 (รอยละ 92.65)

Year 2016 (465 shareholders)    Year 2560 (497 Shareholders)

Notice of the Meeting and the Annual Report

Service for Shareholders

How the Meeting was conducted

หัวขอ / Subject  ระดับความพึงพอใจ 1-5 / Level of Satisfaction 1-5

• กอนการประชุม บริษัทฯ ใหขอมูลในหนังสือเชิญประชุมอยางละเอียด
โปรงใส ชัดเจนเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน/นักลงทุนแจง
บนเว็บไซตบริษัทฯ ใหผูถือทราบกอนวันประชุมเปนเวลา 31 วัน

• ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดประชุมภายใตแนวคิด “การประชุม
สีเขียว” (Green Meeting) ตามเกณฑ TBCSD บริษัทฯ ไดจัดการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2560 
ดวยแบบประเมิน AGM Checklist ซึ�งกำหนดโดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทยเพ่ือการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนไทย
เปนประจำทุกป ป 2560 ไดคะแนน 100/100 คะแนน และจัดทำ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ โดยรวมของผูถือหุนท่ีมาประชุม
ซึ�งในครั้งน�้ ทานที่สละเวลามาดวยตนเองเปนจำนวน 1,611 ราย 
สวนทานที่ติดภารกิจไมสามารถมาดวยตนเองได ก็ยังมอบฉันทะ
มาเปนจำนวน 1,999 ราย ถือวาทานผูถือหุนใหความสำคัญในการ
ดูแลสิทธิของทานเองไดเปนอยางดีมาก

• การดำเนินการประชุมโดยประธานกรรมการ และคณะกรรมการ 
ชุดยอยทั้ง 4 ชุด และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอบขอซักถาม
ผูถือหุนอยางสิ้นขอสงสัยเปนที่พึงพอใจกับผูถือหุนกอนลงมติใน
แตละวาระ 

• Before the Meeting, the Company transparently and clearly
provided information in the Notice of the Meeting, published on
the Company’s website, at least 31 days prior to the date of the
Meeting for shareholders’ and investors’ consideration. 

• The Company organized the Annual General Meeting of the
Shareholders 2017 under the concept of "Green Meeting" in 
accordance with TBCSD criteria. Moreover, the Company has
evaluated the quality of the AGM 2017 with the AGM Checklist 
formulated by the Thai Investors Association to evaluate the quality
of AGM of all listed companies. In 2017, IRPC receives a perfect
score of 100/100. Additionally, IRPC also made a survey of the
Meeting participants and found that 1,611 of the shareholders
attended the Meeting in person while another 1,999 shareholders
attended the Meeting via proxy. This can be concluded that shareholders 
have paid great attention to preserving their shareholder’s rights. 

• The Chairman, Directors of the four sub-committees and 
President openly and thoroughly clarified all questions raised 
by the shareholders before each resolution was made.  

  

สรุปผลตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูถือหุน 
ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 สรุปผลประเมินได 4.63 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 หรือประมาณรอยละ 92.65 เปรียบเทียบ
กับป 2559 ที่ไดผลประเมิน 4.64 จากคะแนนต็ม 5 หรือประมาณ
รอยละ 92.94 รายละเอียดผลประเมินประจำป 2560 สรุปไดดังน�้

The summary of the satisfaction survey of the shareholders 
on the Annual General Meeting of the Shareholders 2017 was
scored at 4.63/5.00 or 92.65%, compared to the result of AGM 
2016 at 4.64/5.00 or 92.94%. The details of the assessment 
are illustrated in the table below. 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี เริ�มกอต้ัง เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2538
(เดิมมีช่ือวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีทีพีไอ) จัดการเรียนการสอนแบบความ
รวมมือ “โรงเรียน-โรงงาน” เพ่ือผลิตชางฝมือท่ีมีคุณภาพสนับสนุนให
กับสถานประกอบการทั้งไออารพีซี กลุม ปตท. และสถานประกอบการ
ชั้นนำอื่นๆ

21 ป ที่ผานมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี ไดผลิตบุคลากร
ฝมือคุณภาพเขาสูตลาดแรงงานกวา 6,000 คน  ผลจากการดำเนินงาน
อยางมุงมั�นและมีคุณภาพ นำมาสูการยอมรับจากกลุมประเทศอาเซียน
สงนักศึกษาเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยท้ังสัญชาติเมียนมาร ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม

และในปการ 2560 น�้วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี ไดยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งในสวน
ของนโยบาย Thailand 4.0 และการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต
โครงการ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) วิทยาลัยฯ จึงมีการ
ปรับวิสัยทัศน สูการเปนสถาบันอาชีวศึกษาช้ันนำของประเทศ ในดาน
พลังงานและปโตรเคมี ในป 2563 โดยมียุทธศาสตรในการขับเคล่ือน 
3 ดาน ดวยกันไดแก

IRPC Technological College was founded on 1 June 1995 
(formerly known as TPI Technological College). The college 
provides collaborative teaching and learning of "School-Factory" 
method to produce skilled craftsmen to support IRPC, PTT 
Group and other leading organizations.

Over the past 21 years, IRPC Technological College 
has produced more than 6,000 skilled workers into the labor 
market. Our commitment and quality of teaching has earned 
an acceptance from the ASEAN countries, including Myanmar, 
Laos, Cambodia and Vietnam, who have sent their students to 
receive education at our college.  

In 2017, IRPC Technological College is raising the education 
quality in order to correspond with the national advancement 
including the national strategy of “Thailand 4.0” and the special 
economic zone of “Eastern Economic Corridor (EEC)” by 
adjusting the college’s vision to become Thailand’s leading 
vocational institution specialized in energy and petrochemicals 
by 2020 with three strategies to be implemented as follows;

ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
สรางคุณคาสูสังคม กับรางวัล CAC

IRPC Technological College, Creating 
Value for Society with CAC Awards
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ทุกมิติของการพัฒนา เป�นไปตามกรอบนโยบาย ตามหลักธรรมภิบาล สุจร�ตโปร�งใสและเป�นธรรม สามารถตรวจสอบได� โดยว�ทยาลัยฯ ได�จัดทำ
แบบประเมินตนเองในเร�่องมาตรการต�อต�านคอร�รัปชั่น ผ�านการรับรองและเป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต 
(CAC) โดย ดร.โพธิวัฒน�  เผ�าพงศ�ช�วง  กรรมการผู�จัดการและผู�รับใบอนุญาต ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี   ได�รับมอบประกาศนียบัตรดังกล�าว 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติการต�อต�านทุจร�ตฯ นับเป�นความภูมิใจในฐานะว�ทยาลัยอาชีวศึกษาและสถาบัน
การศึกษาแห�งแรก ที่ได�รับการรับรองจาก CAC นี้
Every dimension of the development is in accordance with the policy framework and good corporate governance with honesty,
transparency, and justice which can be reviewed and verified. The college also developed a self-assessments on anti-corruption 
measures, which has been certified by the Collective Action Coalition (CAC) and IRPCT has been included as a member since
28 June 2017 when Dr. Phothiwat Paopongchuang, Managing Director of IRPCT, was given a certificate from CAC. IRPCT
is proud to be the first vocational college and educational institution to be certified by CAC.

1.

2.

3.

i- EMS (IRPCT Excellent Model School) พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเลิศ 
ทั้งการเปดสาขาเฉพาะดานปโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 
การจัดเตรียมครุภัณฑและอุปกรณการสอนเพิ�มเติมเพ่ือใหไดเทคโนโลยี
ท่ีล้ำสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการสอนใหม
เรียกวา Smart Learning Model หรือเรียกยอวา “SLeM” และมีแผนสงเสริม
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษโดยพัฒนาทุกหลักสูตร ในระดับ ปวส.
ใหเปน Mini English Program (MEP)

i- EMS (IRPCT Excellent Model School) advances the college
to its excellence by opening specialized programs in Advanced 
Vocational Education in Petrochemicals and Energy (iPEC), offering
additional tools and teaching equipment to serve new technologies
for educational purposes, introducing new teaching-learning
method of “Smart Learning Model” or “SLeM”, and promoting the 
English language development by upgrading all Technical Certificate
curriculums to Mini English Program (MEP).

i- REC (IRPCT Renewable Energy Learning Center) โครงการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือก ซึ�งเปนพ้ืนท่ีสวนขยายเพิ�มเติม
อีกประมาณ 45 ไร ในพื้นที่ดินตอเน��องโดยไดรับการสนับสนุนจาก 
บมจ.ไออารพีซี เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูเร่ือง
พลังงานทางเลือก หรือพลังงานสะอาดในอนาคต

i- REC (IRPCT Renewable Energy Learning Center) is an Alternative 
Energy Learning Center Development Project, which covers an
additional 45 rai of land sponsored by IRPC Public Company 
Limited. The purpose of this land is to accommodate a learning 
center for Alternative Energy or Clean Energy in the future.

i-VOT (IRPCT Vocational & Operator Training Center) ไดมีการศึกษา
โครงการพัฒนา เพ่ือจัดต้ังศูนยอบรมพนักงานปฏิบัติการและชางเทคนิค
ตอบสนองความตองการกำลังคนของไออารพีซีและกลุม ปตท. และ
เปนแหลงฝกงานช้ันสูงสำหรับนักศึกษาอาชีวะในอนาคต

i-VOT (IRPCT Vocational & Operator Training Center) studies 
and develops a training center for operators and technicians to
serve manpower requirements of IRPC and PTT Group, from
which the vocational students can receive advanced training program.



Dr. Anusorn Sangnimnuan, Chairman of the Corporate Governance Committee, IRPC Public Company 
Limited received re-certification as member of CAC; Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption from Mr. Paron Israsena Na Ayudhya,  CAC Board as accreditation that the IRPC has completed the 
certification process. 

The CAC is an impartial system with the capability to evaluate in tangible terms with comprehensive risk 
management whereby the Company regularly assesses corruption risk of every unit that might pose a risk. IRPC 
Technology Co., Ltd. became the latest company to receive certification as member of CAC with Mr. Phothiwat 
Paopongchuang, Managing Director / Licensee of IRPC Technological College represented the company in receiving 
the certification.

IRPC Public Company Limited led by Mr. Sukrit Surabotsopon, President joined the TBCSD Annual Conference 
2017 seminar under the concept TBCSD jointly conducts business towards Sustainable Development Goals : SDGs 
with Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) and 
executives from 39 member organizations announced their commitment to sustainable development.

IRPC รับประกาศนียบัตร
การรับรองและเป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต

IRPC ร�วมกับองค�กรสมาชิก
แสดงความมุ�งม่ัน สู�เป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

BIZ FOCUS : ข�าวธุรกิจ

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ 
เขารวมงานสัมมนา TBCSD Annual Conference 
2017 ภายใตหัวขอ TBCSD รวมกันดำเนินธุรกิจ 
เพ่ือมุงมั�นสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั�งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยมี นายประเสริฐ 
บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั�งยืน และผูบริหารจากองคกรสมาชิกรวม 39 องคกร

ดร.อนุสรณ แสงนิ�มนวล ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) 
รับมอบใบประกาศรับรองใหม (Re - Certification) 
ในฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต (CAC; Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 
จาก นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะกรรมการ 
CAC เพ่ือเปนการรับรองวา IRPC ไดผานกระบวนการ

รับรองอยางสมบูรณสำหรับ โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต เปนระบบมีความเปนธรรม 
สามารถวัดผลเปนรูปธรรม และครอบคลุมเร่ืองการบริหารความเสี่ยงไว โดยบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องคกรเปนประจำทุกกลุมงาน ที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงดานการทุจริต และในปน�้ บริษัท เทคโนโลยี ไออารพีซี จำกัด 
ไดรับการรับรองเปนสมาชิก CAC  เปนปแรก

รวมประกาศเจตนารมณความมุงมั�นการขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน
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Investor Relation, IRPC Public Co., Ltd. held analyst meeting on the earnings of Q2, 2017, the briefings was carried 
out by Mr. Sukrit Surabotsopon, President and Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Senior Executive Vice President, 
Corporate Accounting & Finance. The event was notably participated by analysts, fund manager and executives from 
financial institutions.

IRPC พบนักว�เคราะห�
Analyst Meeting 2Q2017

สวนนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
จัดบรรยายสรุปผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ป 2560 โดย 
นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ และ นาง
รัชดาภรณ ราชเทวินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชี
และการเงิน เปนผูบรรยาย ซึ�งมีนักวิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพย 
ผูจัดการกองทุน และเจาหนาที่จากสถาบันการเงินเขารวม
รับฟงการบรรยายขอมูลอยางคับคั�ง

Miss Suchitra Puakpiboon, Vice President of Finance Department represented IRPC Public Co., Ltd. in receiving 
the “The Best FX Solutions Thailand” at The Asset Asian Awards 2017 organized by “The Asset Triple A”, a leading 
Asian financial and investment magazine at the Four Seasons Hotel, Hong Kong Special Administrative Region.           

IRPC has successfully co-developed Cash & Liquidity Management System with Siam Commercial Bank Public 
Co., Ltd. as service provider to improve the efficiency and attain international standard of cash management of IRPC 
group by adopting cutting edge financial technology to streamline cash management by becoming fully automated to 
support payment transaction and bank transfer by way of reducing workflow, increase time conservation, mitigate risk 
and reduce operational errors. It also reduces financial costs and operating costs in the long run; consequently, enabling 
the company to manage finances efficiently which in turn supports sustainable growth of the organization.

IRPC คว�ารางวัล
“The Best FX Solutions Thailand” 
จากนิตยสาร” The Asset Triple A

นางสาวสุจิตรา เผือกพิบูลย ผูจัดการฝาย
บริหารเงินผูแทน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
รับรางวัล “The Best FX Solutions Thailand” จากงาน 
The Asset Asian Awards 2017 จัดโดย “The Asset 
Triple A” นิตยสารช้ันนำท่ีมีความน�าเช่ือถือในตลาด
การเงินและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรม
โฟรซีซั�น เขตบริหารพิเศษฮองกง

จากความสำเร็จท่ี IRPC ไดรวมพัฒนาระบบการบริหารเงินสดและการบริหารสภาพคลองทางการเงิน (Cash & Liquidity 
Management System) โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (SCB) เปนผูใหบริการ (Service Provider) เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ยกระดับมาตรฐานการบริหารเงินของกลุมบริษัท IRPC ใหเปนระดับสากล 
โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินท่ีทันสมัยมาปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารกระแสเงินสด ใหเปนระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สามารถ
รองรับการทำรายการชำระเงินและการโอนเงินระหวางธนาคาร เพ่ือลดข้ันตอนการทำงาน ประหยัดเวลา ควบคุมความเส่ียงและ
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยังชวยลดตนทุนทางการเงิน และลดตนทุนการดำเนินงานในระยะยาว สงผลใหบริษัทฯ 
สามารถบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตขององคกรอยางยั�งยืนตอไป
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Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs represented IRPC Public Co., Ltd. in 
receiving Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017, Investment in People Category for IRPC Cubic Academy, 
a CSR project aimed at creating good governance and social responsibility from Enterprise Asia, Asia’s leading non-
governmental enterprise promoting responsible entrepreneurship and sustainability.

The IRPC Cubic Academy runs in its third year to enhance knowledge, understanding of Good Corporate 
Governance, responsible business operation and efficient and transparency in communication in accordance to the 
good practices of the Stock Exchange of Thailand. Training was provided to employees and interested individual in 
a total of 100 people per session free of charge.

Mr. Sukrit Surabotsopon, President received Asia’s Best CEO (Investor Relations), Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra 
Senior Executive Vice President, Corporate Accounting & Finance, IRPC Public Company Limited received Asia’s Best 
CFO (Investor Relations) and Mrs. Panporn Sasananan, Vice President of Finance and Investor Relations represented 
the company in receiving Best Investor Relations Company which is the 4th consecutive year that IRPC received.

IRPC คว�ารางวัล
Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 2017

IRPC คว�า 3 รางวัล
Asian Excellence Awards 2017

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ 
รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor 
Relations) ผูนำองคกรยอดเย่ียมในเอเชียแหงป นางรัชดาภรณ 
ราชเทวินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชีและ
การเงิน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
ประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) 
และ นางพรรณพร ศาสนนันทน ผูจัดการฝายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ ผูแทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองคกร 
Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ
ยอดเย่ียม ซึ�งรางวัล Best Investor Relations Company น� ้ 
IRPC ไดรับตอเน��องเปนปที่ 4 

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร ผูแทน บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล 
ผูประกอบการท่ีมีผลงานโดดเดนในดานความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และการพัฒนาองคกรอยางยั�งยืน (Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 2017) ในสาขา Investment in People จาก Enterprise Asia องคกรอิสระดานสงเสริมความรับผิดชอบ
และความยั�งยืนขององคกรเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค จากการดำเนินโครงการ IRPC Cubic Academy ซึ�งเปนโครงการ 
CSR ที่มุงสรางคนใหมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม

โครงการ IRPC Cubic Academy ดำเนินการมาเปนปท่ี 3 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ และการสื่อสารอยางโปรงใสมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยจัดอบรมใหพนักงานและผูที่สนใจรวมรุนละ 100 คน โดยไมมีคาใชจาย
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Mr. Kraisit Anukoolutaiwong, Executive Vice President, Corporate Human Resource represented IRPC Public 
Co., Ltd. is receiving honorary awards for organization that promote benefits to the society with employment support 
for the disabled 2017 from M.L. Puntarik Samiti, Permanent Secretary, Ministry of Labor at “Good Society Expo. 
Organized by Social Innovation Foundation at Central World.

IRPC รับเกียรติบัตร
องค�กรท่ีทำคุณประโยชน�ทางสังคม 
ด�านการสนับสนุนการจ�างงานคนพ�การ

IRPC Public Co., Ltd. is considered to be one of the 100 listed securities with outstanding Environmental, Social 
and Governance : ESG for the 3rd consecutive year.

The assessment uses ESG information from 6 sources, over 12,148 data points, as publicly disclosed by the 
company. The selection of listed companies in the Universe of ESG100 2017 is a selection from 656 listed companies, 
distributed in 8 industries whereby IRPC was selected in the Resources category.

ThaiPat Institute commits to develop informed investment information for investors as investors may not be able 
to access information from the company and distinguish between facts and fiction. The ESG100 rating will give 
investors the added benefit of being an investment tool by choosing the company with the highest return more than 
physical monetary profit.

สถาบันไทยพัฒน�
ประกาศ ESG100 หลักทรัพย� 
โดดเด�นพัฒนายั่งยืน ป� 60

นายไกรสิทธ อนุกูลอุทัยวงศ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล ผูแทน
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ องคกรที่ทำคุณประโยชนทางสังคม
ดานการสนับสนุนการจางงานคนพิการประจำป 
2560 จากหมอมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวง
แรงงาน ในงาน “Good Society Expo : เทศกาล
ทำดี หวังผล” จัดโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
จัดอยูใน 100 หลักทรัพยจดทะเบียนที่มี
การดำเนินงานโดดเดนดาน สิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตอเน��องเปนปท่ี 3

ทั้งน�้ การประเมินไดใชขอมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหลง จำนวนกวา 12,148 จุดขอมูล ตามที่บริษัทเผยแพรไวตอ
สาธารณะ โดยผลการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาอยูใน Universe ของ ESG100 ป 2560 เปนการคัดเลือกจาก 656 บริษัท
จดทะเบียน กระจายอยูในกลุมอุตสาหกรรมท้ังหมด 8 กลุม โดย ไออารพีซี ไดรับการคัดเลือกในกลุม ทรัพยากร (Resources)

การจัดอันดับในครั้งน�้เปนหนึ�งในความมุงมั�นของสถาบันไทยพัฒน ที่ตองการพัฒนาขอมูลการตัดสินใจการลงทุนสำหรับ
นักลงทุนอยางเปนระเบียบ ซึ�งผูลงทุนอาจไมไดสัมผัสใกลชิดกับบริษัท หรือเขาไมถึงขอมูลท่ีทำใหผูลงทุนลวงรูวา สิ�งท่ีบริษัท
กำลังฉายภาพกับขอเท็จจริงเปนอยางไร การจัดอันดับ ESG100 จะทำใหผูลงทุนไดรับประโยชนใชประกอบเปนตัวเลือกในการ
ลงทุน รวมถึงบริษัทยังใชเปนเคร่ืองมือสำหรับการพัฒนาไดดวย ท้ังน�บ้ริษัทท่ีไดรับการคัดเลือก ไมไดเลือกจากบริษัทท่ีมีกำไร
สูงสุด แตจะเลือกบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด "มากกวาเม็ดเงินกำไร"
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ดอกไมจันทน ทำจากใจ…ถวายพอ

กิจกรรมประดิษฐ “ดอกดารารัตน” ดอกไมจันทน ถือเปนสิ�งที่มีคามาก
หากไดทำดวยหัวใจและสองมือของตัวเองและแสดงถึงความจงรักภักดี
ถวายแดรัชกาลท่ี 9 เปนคร้ังสุดทาย เปนกิจกรรมแหงความจงรักภักดี
และความอาลัยที่มีตอพระผูทรงสถิตอยูในดวงใจพสกนิกรชาวไทย
ตราบนิรันดร 

The activity of making artificial “Daffodils” as Dok Mai Chan 
(artificial funeral flowers to be used for cremation) is considered 
a precious opportunity if done by our hearts and our two 
hands. It also portrays our love and devotion to the late 
King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) as our final farewell. 
It is an activity of our loyalty and mourning towards His 
Majesty who will eternally live in our hearts.

Dok Mai Chan, Made from the Hearts… For our Father

Your IRPC 13



กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิ
โครงการหลวง ไดเชิญชวนประชาชนทั�วทุกภาคของประเทศ 
รวมใจประดิษฐดอกไมจันทน “ดอกดารารัตน” ดอกไมแทน
ความรัก เพื่อทูลเกลาฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในระหวางวันท่ี 17 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 
2560 โดยตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีผูฝกสอนและวัสดุ
อุปกรณสำหรับการประดิษฐดอกไมจันทนจัดเตรียมไวให

IRPC  ไดรวมเปนสวนหนึ�งในกิจกรรมดังกลาว ดวย
การรวมทั้งพลังจิตอาสาของพนักงานสำนักงานกรุงเทพฯ 
ระยอง คลังตาง ๆ และวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออารพีซี ไดรวม
กันประดิษฐข้ึนในกิจกรรม “ดอกไมจันทน ดอกไมใจ ถวายพอ
ของแผนดิน” โดยนำไปรวมกับดอกดารารัตนของกลุม ปตท. 
เพ่ือนำไปมอบตอใหกับสำนักพระราชวังและกรุงเทพมหานคร 
สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9

The Bangkok Metropolitan Administration, Ministry 
of Culture, and the Royal Project Foundation cordially 
invite all people nationwide to make Dok Mai Chan 
“Daffodils”, as a representative of our love, to be used 
in the royal cremation ceremonies for the late King 
Bhumibol Adulyadej. The activity is open from 17 May 
to 30 September 2017 where trainers and equipment 
will be provided.   

IRPC has devoted to be a part of this activity by 
gathering volunteers from Bangkok Head Office, Rayong 
office, and several of our depot offices as well as IRPC 
Technological College to participate in the “Dok Mai Chan, 
Flowers from the Hearts for the Father of Thai Kingdom” 
campaign. All artificial flowers made by IRPC employees 
will be added to those of PTT Group to be graciously 
bestowed upon the Bureau of the Royal Household and 
the Bangkok Metropolitan Administration for the royal 
cremation ceremonies.

คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� และคุณรัชดาภรณ� ราชเทว�นทร� รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายบัญชีและการเง�น ร�วมประดิษฐ�ดอกดารารัตน� กับพนักงาน ไออาร�พ�ซี
Mr. Sukrit Surabotsopon, President, and Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, Senior Executive Vice President – Corporate Accounting and Finance, participated 
n the making of Dok Mai Chan “Daffodils” along with IRPC employees.
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ยอดขายสุทธิและกำไรสุทธิ / Net Sales and Net Profit

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (หน�วย : ล�านบาท)

หมายเหตุ : ยอดขายสุทธิ ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต / Note: Net sales excludes excise tax 

งบแสดงฐานะการเง�น / Statement of Financial Position

งวด 6 เดือนแรก ป� 25602557            2558      2559

272,968

199,595
168,349

86,796

อื่นๆ         ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี          ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

(5,235)            9,402       9,721                  3,594

2,009 3,576 
2,042 2,181 

42,133 

16,537 

102,120 

 39,128 

51,944 

3,822 

67,904 

162,798             163,174                         172,378          176,420

        

หน�วย : ล�านบาท

32,408 

11,192 

115,997 

 31,945 

53,500 

1,851 

75,878 

37,806 

11,169 

121,361 

 32,725 

56,445 

2,203 

81,005 

36,576 

10,851 

126,812 

 35,502 

58,617 

2,255 

80,046 

เง�นสด
Cash

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
Other C/A

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น
Other Non-C/A

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
PP&E

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
Other Current Liabilities

เง�นกู�ยืมระยะยาว
(รวมส�วนที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป�)
L / T Liabilities
(incl. due within 1 yr)

หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น
Other Non-Current
Liabilities

ส�วนของผู�ถือหุ�น
Shareholders’ Equity

2557                  2558                2559          มิ.ย. 2560

อัตราส�วนทางการเง�น / Financial Ratios    
อัตราส�วนความสามารถในการทำกำไร / Profitability Ratio       หน�วย / Unit           2557        2558    2559      6 เดือนแรก  ป� 2560         
อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย /          %                     N/A   7.95     9.42                   7.68
EBITDA Margin
อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�จากการขาย /           %                 N/A   4.39     5.25                   3.80
Net Profit Margin
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น /                       บาท/หุ�น              (0.26)   0.46     0.48                   0.18
Earning per share         Baht/Share
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น /            %                 N/A          13.09   12.41                   8.94
Return on Equity

อัตราส�วนสภาพคล�อง / Liquidity Ratios      
อัตราส�วนสภาพคล�อง /            เท�า                0.94   0.99     0.76                   0.89
Current Ratio

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว /           เท�า                0.28   0.35     0.23                   0.31
Quick Ratio

อัตราส�วนความสามารถในการชำระหนี้ / Financial Policy Ratio    
อัตราส�วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น /         เท�า                 0.87   0.66     0.75                  0.84
Net Debt to Equity

  Others             Petrochemical               Petroleum

Net Profit/(Loss) (Unit: Million Baht)

Unit: Million Baht

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำป 2560

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

Results of Operations : The First Six months/2017

the firs six months/2017



ประจำป� 2560

ดวยบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด
จัดโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำป 2560
ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียว จำนวน 300 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด
กำหนดการเดินทางและใบสมัครเขารวมโครงการฯ ปรากฎตาม
เอกสารท่ีแนบมาพรอมกันน� ้บริษัทฯ ขอเชิญผูถือหุนท่ีมีช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่สนใจ
สงใบสมัครเขารวมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางแบบ
บริการธุรกิจตอบรับภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ในกรณ�ท่ีมีผูถือหุนสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ มากกวาจำนวน
ท่ีกำหนด บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผูสมัครโดยวิธีสุมเลือก
รายช่ือ (Random) พรอมประกาศรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับคัดเลือก
เขารวมโครงการฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.irpc.co.th
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อนึ�ง เน��องจากมีผูถือหุนบริษัทฯ จำนวนมาก เพ่ือเปนการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผูถือหุน เขารวมโครงการฯ
โดยใหสิทธ์ิ ผูถือหุน ทานละ 1 สิทธ์ิ (งดผูติดตามและการโอน
สิทธิ์ใหผูอื่น) และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผูถือหุนที่ยังไมเคย
ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ เทาน้ัน  

โครงการผู�ถือหุ�นเยี่ยมชมกิจการ
 บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 

โครงการผู�ถือหุ�นเยี่ยมชมกิจการ
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เงื่อนไขการสมัคร

   1. ผูถือหุนไดสิทธิ์ทานละ 1 ที่นั�ง ใหสิทธิ์เฉพาะผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมโครงการฯ เทานั้น
   2. เปนผูถือหุนตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
   3. ผูถือหุนนิติบุคคลตองแนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปนหลักฐานประกอบการมอบอำนาจดวย
   4. สงใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 (ใชวันประทับตราไปรษณ�ย) ผานทางแบบบริการธุรกิจตอบรับ จะไมรับ
      พิจารณาใบสมัครที่สงโดยวิธีอื่น
   5. ในกรณ�ท่ีมีผูประสงคเขารวมโครงการฯ มากกวา 300 ราย บริษัทฯ จะสุมเลือกรายช่ือ (Random) ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับสิทธิในเว็บไซด
      ของบริษัทฯ www.irpc.co.th ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560    
   6. บริษัทฯ จะโทรศัพทติดตอกลับเฉพาะผูถือหุนท่ีมีช่ือตามประกาศเพ่ือยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ และในกรณ�บริษัทฯ
     ไมสามารถติดตอไดภายในวันทำการระหวางวันท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2560 จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะติดตอผูถือหุนท่ีมีช่ือในรายช่ือ
     สำรองลำดับถัดไป
   7. กรณ�ที่ทานมีโรคประจำตัว แพอาหารบางชนิดหรืออื่นๆ กรุณานำยาติดตัวไปดวย พรอมกับแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนา
   8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
   8.1 ไมพิจารณาแบบตอบรับที่ใหขอมูลไมครบถวน ไมชัดเจน หรือไมสามารถติดตอได
   8.2 ไมอนุญาตใหผูถือหุนที่ไดสิทธิ์พาผูติดตามเดินทางไปดวย
   8.3 ไมอนุญาตใหผูถือหุนที่ไดสิทธิ์โอนสิทธิ์ใหผูอื่นเดินทางแทน
   8.4 สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดตามความเหมาะสม
   9. กรุณานำบัตรประชาชนมาดวย เพื่อลงทะเบียนในวันเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

06.00 น.      ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น G ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร B (อาคาร EnCo B)

07.00 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 

11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 น.      ชมวีดีทัศนแนะนำบริษัทฯ กจญ.กลาวตอนรับคณะผูถือหุน ผูบริหารบรรยาย

               สรุปกิจการของบริษัทฯ  ถาม - ตอบ

15.00 น.      เยี่ยมชมโรงงานและโครงการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 

       (IRPC Eco-Industrial Zone) ของบริษัทฯ นำชมและบรรยายโดยผูบริหารฯ บนรถบัส

16.30 น.       เดินทางกลับ

19.30 น.      ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กำหนดการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ประจำป 2560
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ทางดวน

จุดลงทะเบียน
ชั้น G อาคาร ENCO B

ศาลอาญา

เซ็นทรัลฯ
ลาดพราว

ทางดวน

ถนนพหลโยธิน

ถนนลาดพราว

ถนนรัชดาภิเษก

เซนจอหน

ถนนวิภาวดี-รังสิต

สถาน�ขนสงหมอชิต 2

สถาน�รถไฟฟา
หมอชิต

ถนนพหลโยธิน

หมายเหตุ : เน��องดวยบริเวณ ท่ีจอดรถของอาคาร ENCO มีพ้ืนท่ีจำกัดเพ่ือความสะดวก 
            

ณ บริเวณชั้น G ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แผนที่ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (ENCO)

จุดลงทะเบียน

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

โปรดใชบริการขนสงสาธารณะ

 รถไฟฟา BTS (สถาน�หมอชิต) รถไฟฟา MRT (สถาน�พหลโยธิน)
 รถประจำทางผานถนนวิภาวดีรังสิต สาย 3 / 29 / 52 / 69 / 187 / ปอ.504 / ปอ.510 / ปอ.555
 ผานถนนกำแพงเพชร 2 สาย 77 / ปอ.170 / ปอ.509
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ลงชื่อ……………………………………………………ผูถือหุน

(……………………………………………..)

วันที่ ………. /…………./……….

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท )…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

หมายเลขโทรศัพทติดตอที่บาน…………………………………………………………………………ที่ทำงาน…………………………………………..

มือถือ………………………………………ไปรษณ�ยอิเล็กทรอนิกส (e-mail)…………………………………………………………….

เปนผูถือหุนของบริษัท ไออารพีซี 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……………………………………………….เปนตัวแทนของบริษัทไปเยี่ยมชมกิจการในครั้งน�้

ขาพเจาขอแจงขอมูลสวนตัวที่จำเปนใหบริษัทฯ ทราบ……………………………………………………………………………………………………..  

       ขาพเจาขอแจงขอมูลสวนตัวที่จำเปนใหบริษัทฯ ทราบ ดังน�้    

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

    ขอใหจัดอาหารมังสวิรัติ    ขอใหจัดอาหารสำหรับมุสลิม        

                ขาพเจาไดอานและยอมรับเงื่อนไขการสมัครน�้ และขอรับรองวาขอความในใบสมัครฉบับน�้เปนความจริงทุกประการ

ใบสมัครเข�าร�วมโครงการผู�ถือหุ�นเยี่ยมชมกิจการ บร�ษัท ไออาร�พ�ซ� จำกัด (มหาชน) ประจำป� 2560

สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมโครงการฯ เทานั้น และตองเปนผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 2 มีนาคม 2560

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาสงกลับบริษัทฯ ทางไปรษณ�ยภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณ�ย



บร�ษัท ไออาร�พ�ซ� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� 
อาคาร บี ชั�น 10 ถนนว�ภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

บร�การธุรกิจตอบรับ

 โครงการผู�ถือหุ�นเยี่ยมชมกิจการของบร�ษัทฯ

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

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น) / 4034 ปณศ.จตุจักร
ถ�าฝากส�งในประเทศไม�ต�องผนึกตราไปรษณียาก


