


In November, IRPC arranged an annual plant visit for the 
shareholders. We are appreciative of your comments and suggestions
which will be applied to our future activities.

2017 has been a year of pride and recognition for IRPC due
to our success in receiving the highest honor from various leading
institutions, both domestically and internationally, such as the
Honorable NACC Integrity Award from the National Anti-Corruption 
Commission for the second consecutive year, Best Sustainability
Awards, Best Innovation Company Awards, and Best Investor
Relations Awards from the Stock Exchange of Thailand (SET 
Awards 2017). Moreover, IRPC is also ranked on the Dow Jones
Sustainability Index 2017 (DJSI 2017) for the fourth consecutive
year in the category of Oil & Gas Refining and Marketing.

For this year, the EVEREST project will be
continued as “Beyond Everest” by applying 
modern digital and innovative system to every
stage of business operations to be in line with 
the state policy and the advancement of 
corporate culture called the “NEW DNA”,
the project aiming at creating “new blood”
to steer IRPC 4.0. The details of this
project will be described in the next 
volume.

Finally, let us wish you a very 
happy new year and wish you all
the happiness and success. Be
safe on this New Year 
holiday. 

ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา IRPC ไดมีโอกาสตอนรับคณะ
ผูถือหุนเย่ียมชมกิจการประจำป 2560 ดวยความประทับใจท่ีมีโอกาส
ไดทำกิจกรรมและสรางประสบการณดีๆ รวมกัน ขอขอบคุณสำหรับ
คำติชมตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป

ป 2560 นับเปนปแหงความภาคภูมิใจของ IRPC ท่ีประสบความสำเร็จ
และไดรับความเชื่อมั�นรวมทั้ง ไดรับรางวัลสูงสุดจากสถาบันชั้นนำ
ท้ังในและตางประเทศ อาทิ รางวัลชมเชยองคกรโปรงใส จาก ป.ป.ช.
ตอเน��องเปนปท่ี 2 ซึ�งเปนหนึ�งในรางวัลเกียรติยศท่ีแสดงถึงการใหความสำคัญ
กับการดำเนนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรมความซื่อตรงและเปน
ความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน IRPC ทุกคน 
ท่ีจะรวมกันพัฒนาการดำเนินงาน โดยยึดมั�น นโยบายการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี มีความโปรงใส ตอตานทุจริตและมุงเนนความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน นอกจากน�้ ยังมีรางวัล SET Awards
2017 ยอดเย่ียมดานความยั�งยืน (Best Sustainability Awards 2017) 
รางวัลบริษัทยอดเย่ียมดานนวัตกรรม (Best Innovation Company Awards)
และรางวัลบริษัทจดทะเบียน ดานนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม (Best 
Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และยังไดรับการจัดอันดับใหเปนสมาชิก DJSI ตอเน��องเปนปที่ 4
ของอุตสาหกรรมการกลั�นและจำหน�ายน้ำมันและกาซ (Oil and Gas 
Refining and Marketing) ของโลก ซึ�งเปนการประเมินและจัดอันดับ
ผลการดำเนินงานดานความยั�งยืน ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดลอม ผานการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ดวยเชนกัน

สำหรับในปน� ้IRPC ไดมีแผนงานตอเน��องจาก โครงการ EVEREST
คือ โครงการ Beyond Everest โดย การนำระบบดิจิทัลและนวัตกรรม
ท่ีทันสมัยเขามาใชทุกข้ันตอนของธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล และการนำเทคโนโลยีมาใชกับพนักงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ภายใตโครงการ "NEW DNA" 
ซึ�งเปนการสรางเลือดใหม ท่ีจะมาขับเคล่ือน IRPC 4.0 รายละเอียด
เปนอยางไร นั้นฉบับหนาจะมาบอกเลาใหทราบกันตอไปคะ

สุดทายขอกลาวสวัสดีป 2561 ขออวยพรใหทานและครอบครัว
มีสุขภาพพลังกายพลังใจที่เขมแข็งสดใส และประสบความสำเร็จ
ดังหวังไวทุกประการ เดินทางทองเท่ียวในชวงปใหมปลอดภัยทุกทานคะ

(นางสาวมนว�ภา จ�ภิบาล) 
กองบรรณาธิการ/Editor

Editor’s  NoteEditor’s  Note



รับรางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส จาก ป.ป.ช. 
ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 2

คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) 
รับมอบรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ตอเน��องเปนปท่ี  2 จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) นับวาเปน
อีกหนึ�งรางวัลเกียรติยศท่ีแสดงถึงการดำเนินกิจการของ IRPC ตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ตอสังคม อันเปนรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมความซ่ือตรง และเปน
ความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  IRPC ทุกคน ท่ีจะรวมกันพัฒนาการดำเนินงาน
ใหเกิดความโปรงใส ตอตานทุจริตและมุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน งานดังกลาว
จัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

สำหรับพิธีมอบรางวัลองคกรโปรงใส (NACC Integrity Awards 2017) ในคร้ังน� ้สำนักงาน ป.ป.ช.
ไดกำหนดจัดงานเน��องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ป ภายใตแนวคิด ป.ป.ช. 
มุงมั�นสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการยกระดับความโปรงใสของประเทศไทย
สรางขวัญ กำลังใจ และยกยองเชิดชูหน�วยงาน องคกร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอ่ืนๆ ใหเปนแบบอยางท่ีดี ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางกระแสใหสังคมเกิด
คานิยมสงเสริมการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบตอสังคม

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited (IRPC) received
Honorable NACC Integrity Awards for the second year from Pol Gen Watcharapol Prasanratchakij,
Chairman of National Anti-Corruption Commission which is another honor demonstrating 
the virtues, ethics, integrity and pride of the Board of Directors, executives and employees 
of IRPC which steadfastly adhere to Good Corporate Governance Policy, transparency, 
fight against corruption and focus on the responsibility of all stakeholders. The event was 
held on November 17, 2017 at the NCCC office (Sanambinnam).

The Office of the National Anti-Corruption Commission (NCCC) organized The "NACC
Awards 2017" ceremony on the occasion of 18th anniversary of the founding of NCCC under
the concept NACC commitment to building corruption free society. The award was given to
promote Thailand’s transparency, create morale, and honor the organizations or institutes, both
public and private sectors, as well as other entities as role models who can create social impacts
on good governance, work ethics, and social responsibility.

IRPC received Honorable NACC Integrity Awards from 
National Anti-Corruption Commission for the second year.
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ผลงานเม็ดพลาสติก UHMWPE
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คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไออารพีซี 
รับรางวัลบริษัทยอดเย่ียมดานนวัตกรรม 

บร�ษัทยอดเยี่ยมด�านนวัตกรรม

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมดานนวัตกรรม 
(Best Innovative Company Awards) สะทอนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดน
พรอมเปนองคกรตนแบบ 

Best Innovative Company Awards 

รางวัล

รางวัลนวัตกรรม 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited, 
received the Best Innovative Company Award from the Stock Exchange of
Thailand for the outstanding product of Ultra High Molecular Weight Polyethylene
(UHMWPE), which possesses a superior quality than normal polyethylene
including its high resistance to impact, corrosion, tensile stress, and chemicals.
These special characteristics are suitable for engineering materials such as knee 
prostheses, bulletproof vests, battery filters, and industrial machinery parts.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเย่ียม ดานนวัตกรรม
ใหกับไออารพีซี ในผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีน ชนิดน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ�งยวด
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene : UHMWPE) ท่ีมีคุณสมบัติโดดเดน
กวาพอลีเอทิลีนธรรมดามีความความทนทานตอแรงกระแทกสูง ทนตอการสึกกรอน
ทนตอแรงดึงสูง และทนทานตอสารเคมี ดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดน สามารถนำมาใชงาน
วัสดุเชิงวิศวกรรม เชน ขอเขาเทียม เส้ือเกราะกันกระสุนแผนกรองในแบตเตอร่ีรถยนต
และชิ้นสวนเครื่องจักรอุตสาหกรรม



นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE
ร�วมพัฒนาชิ�นส�วนหุ�นยนต�ช�วยเดินสำหรับคนพ�การอัมพาตคร�่งล�าง

คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ IRPC นายแพทยธีรพล โตพันธานนท อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และดร.รัชน�พร พุคยาภรณ
พุกกะมาน อธิการบดี ม. ศรีปทุม รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการพัฒนาชุดหุนยนตชวยเดิน สำหรับผูพิการอัมพาตครึ�งลาง”

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited Dr. Theerapol Topanthanont MD , Director General, the Department 
of Medical Services and Dr. Ratchaneeporn Pookyaporn Pookamarn, President of Sripatum University joined in signing  Memorandum of 
Understanding for " Walking Robot Development Project For Paraplegic "

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
ที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษ ทนทานตอการสึกกรอนเสียดสี รองรับแรงกระแทกไดดี และน้ำหนักเบา รวมพัฒนาชิ้นสวน
หุนยนตชวยเดินสำหรับคนพิการอัมพาตครึ�งลาง โดยรวมกับสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือชวยใหคนพิการสามารถชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ�ง โดยอาศัยกลไกการทำงานของหุนยนตอัตโนมัติ
ท่ีไมซับซอนมาก ซึ�งนับเปนความภาคภูมิใจ ท่ีเปนตนแบบของนวัตกรรมเม็ดพลาสติกไออารพีซีี จะถูกนำไปตอยอดวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสรางประโยชนตอสังคม 

นอกจากน�้ ยังรวมกันนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปพัฒนาอุปกรณทางการแพทยใหสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับสังคมในวงกวางตอไป

Hence, it can be used to replace the original parts of the walking robot.
In addition, there were presentations of research and development whose
works resulted in helping people with disabilities and develop medical equipment
that can be produced for the benefits of the society.

Joined hands with Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute and Sripatum University 
Medical Innovations Development in " Walking Robot Development Project For Paraplegic "

IRPC Public Company Limited, in collaboration with Sirindhorn National Medical Rehabilitation
Institute and Sripatum University, jointly develops robot parts for the Walking-Aid Robots 
for Paraplegics by using Ultra High Molecular Weight Polyethylene which is specially durable,
highly resistant to impact and corrosion, and light-weighted. The development aims at improving
paraplegics’ quality of life, reducing dependency, and encouraging them to be independent
to a certain extent with the help of simple robotic assistance. The prototype of this innovation 
will be further researched and developed to serve the society and create more opportunities 
for the disables to have equal access to such innovation.
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ฉบับน�้ขอเก็บภาพความประทับใจของ ผูถือหุนเกือบ 300 ทาน
ในกิจกรรมผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการไออารพีซี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 มาเลาสูกันฟงอยางทั�วถึงมากที่สุด

เราดีใจท่ีไดรับคำชมจากผูถือหุนท่ีไปรวมกิจกรรมฯ วากรรมการ
ผูจัดการใหญใหขอมูลกระจางชัดตรงประเด็นดี มุงมั�นท่ีจะสรางมูลคา
ทางธุรกิจใหกับ IRPC ในอนาคต เพ่ือใหเปนบริษัทปโตรเคมีครบวงจร
ชั้นนำในอาเซียนในป 2563 (Leading Integrated Petrochemical 
Complex in Asia by 2020) ทำใหเชื่อมั�นวา IRPC มีอนาคตสดใส
และจะเติบโตไดอยางยั�งยืน

การสรางมูลคาเพิ�มทางธุรกิจเปนบทบาทความรับผิดชอบสำคัญ
ของกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ 
IRPC มีความรูความสามารถ ประสบการณในการดำเนินธุรกิจ ปฎิบัติ
หนาที่ดวยจริยธรรมและโปรงใส มีการพัฒนาตนเอง และประเมินผล
การปฎิบัติงานเปนประจำทุกป ทั้งการประเมินตนเอง และประเมิน
กรรมการทานอ่ืน ภายใตหลักเกณฑ ท่ีชัดเจนโปรงใสสะทอนผลการ
ปฎิบัติงานอยางเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสีย

This edition of IRPC Newsletter will share all the good memories
from over 300 shareholders who participated in the 2017 IRPC’s
annual plant visit held on 16 November 2017. 

We were glad to hear that our shareholders were impressed 
with the president’s honest and straightforward report as well
as his determination to add value to IRPC’s businesses with
the goal of becoming a “Leading Integrated Petrochemical 
Complex in Asia by 2020”. This certainly ensures IRPC’s 
bright future with sustainable growth.  

Creating business value added is a significant responsibility 
of the Company's directors. In accordance with the good corporate
governance principles, IRPC's Board of Directors is competent,
experienced, and self-reliant, who performs duties with ethics
and transparency. The Board will conduct a self-assessment
and the assessment of the committees by using clear and 
transparent guidelines to truly reflect the performance of their
roles as well as their responsibilities towards the shareholders
and stakeholders. 
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บริษัทฯ ใหคำมั�นวา จะนำพาธุรกิจใหกาวไปสูความเจริญเติบโตอยาง
มั�นคงและยั�งยืน ดวยพลังความรู ความสามารถ ประสบการณ และท่ีสำคัญ
ยิ�งคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจท่ีมีอยูในคณะกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน 

และในปน�ไ้ออารพีซีไดจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมกับผูถือหุน ดังเชนทุกป

โดยในปน� ้จะเปนการใหความรูสรางความเขาใจแกเยาวชนในจังหวัดระยอง 

ในการใชพลาสติกดวยความรับผิดชอบ ใหแกนักเรียน โรงเรียนรอบเขต

ประกอบการ IRPC จังหวัดระยอง 15 โรงเรียน จาก 5 ตำบล ไดแก โรงเรียน

วัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา โรงเรียนวัดชางชนศิริราษฎรบำรุง 

โรงเรียนบานเนินเสาธง โรงเรียนวัดบานดอน โรงเรียนบานหนองจอก

โรงเรียนวัดเกาะกลอย โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบานแลง

โรงเรียนตะเกราทอง โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียนบานชะวึก โรงเรียน

บานเขาวังมาน โรงเรียนวัดน้ำคอน และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

โดยมีเปาหมาย เพ่ือสรางเยาวชนใหเปนผูนำและสรางเครือขายขยายผล

ใหสังคมรวมกันใชพลาสติกดวยความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอมประหยัด

การใชทรัพยากรและพลังงานออกไปสูชุมชนใหประเทศไทยเจริญกาวหนา

ไมแพใครในอาเซียน ซึ�งจะมีการรายงานผลการประเมินไวในรายงาน

ประจำปของบริษัทฯ ทุกป

As usual, in this past year, IRPC has organized a social event

with our shareholders by educating our young generation of how 

to use plastics responsibly. These young people were selected from 

15 schools from 5 sub-districts surrounding IRPC’s plants including 

Wat Tapong Nok School, Wat Yaida School, WatChangchonsirirat-

bumroong School, Baan Nernsaothong School, Wat Baandorn School,

Baan Nongjork School, Wat Kohloey School, Wat Pluakkate School,

Wat Baanlaeng Community School, Takeaothong School, Wat Natakwan

School, Baan Chawerk School, Baan Kaowangmarn School, Watnaamkorn

School, and Rayong Municipal Demonstration School. The objective 

of the event was to train these children into future leaders who will

then expand their networks and spread the words about how to

use plastics and save the environment, natural resources, and energy

at the same time. This project will be evaluated and reported in 

the Company’s annual report on a yearly basis.

IRPC promises to deliver sustainable growth with our 
expertise, experiences, and most importantly, code of ethics
and professional conduct upheld by our executives, employees,
and the Board of Directors. 
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BIZ FOCUS : ข�าวธุรกิจ

IRPC รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด�น 
ประจำป� 2560  
  นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ 
นายพงศประพันธ ฐิตทวีวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�นและ นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น
เปนผูแทน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประจำป 2560 (The Prime Minister's
Industry Award 2017) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนผูมอบ 
ในโอกาสท่ี โรงงานโอเลฟนส ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประเภทการเพิ�มผลผลิต โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน
ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
และโรงงานผลิตน้ำมันหลอล่ืนพ้ืนฐาน ไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดน

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, Mr. Pongpraphan Titathavewatana, Senior Executive Vice President, Petrochemical & 
Refinery Business Unit and Mr. Woravuth Sivapetranart, Executive Vice President, Refinery and Petrochemical Operation represented
IRPC Public Co., Ltd. in receiving The Prime Minister's Industry Award 2017 from Ministry of Industry awarded by HE Prime Minister 
General Prayut Chan-ocha in the occasion that Olefins Plant received The Prime Minister's Industry Awards for Productivity
Improvement, Polystyrene Plant received The Prime Minister's Industry Awards for Quality Management and Lube Base Oil Plant 
received The Prime Minister's Industry Awards for Energy Management by efficient use of resources. 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เปน 1 ใน 55 ผูนำองคกรธุรกิจ
ของเอเชีย ที่ CNBC สถาน�โทรทัศนขาวธุรกิจชั้นนำระดับโลก 
คัดเลือกจาก 5,000 องคกร ทั�วเอเชีย ใหเขาชิงรางวัลThe 16th 
Asia Business Leaders Awards 2017 (ABLA) ถึง 5 สาขา 
ไดแก 1. Asia Business Leader of the Year Award 2. Asia 
Disruptor of the Year Award 3. Asia Talent Management 
of the Year Award 4. Corporate Social Responsibility Award 
5. Country Business Leader of the Year Award ณ นครเซ่ียงไฮ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. is 1 of 55 leading Asian business leaders selected from 5,000 
corporations by CNBC to be nominated for 5 categories in The 16th Asia Business Leaders Awards 2017 (ABLA) 1. Asia Business 
Leader of the Year Award 2. Asia Disruptor of the Year Award 3. Asia Talent Management of the Year Award 4. Corporate Social 
Responsibility Award 5. Country Business Leader of the Year Award in Shanghai, People's Republic of China.

CNBC ประกาศ CEO IRPC เป�น 1 ใน 55 
ผู�นำองค�กรธุรกิจของเอเชีย จาก 5,000 องค�กร

อัตราส�วนทางการเง�น / Financial Ratios    
อัตราส�วนความสามารถในการทำกำไร / Profitability Ratio       หน�วย / Unit           2557        2558    2559        9 เดือน ป� 2560         
อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย /          %                     N/A   7.95     9.42                   9.19
EBITDA Margin
อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�จากการขาย /           %                 N/A   4.39     5.25                   4.52
Net Profit Margin
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น /                       บาท/หุ�น              (0.26)   0.46     0.48                   0.33
Earning per share         Baht/Share
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น /            %                 N/A          13.09   12.41                 11.11
Return on Equity

อัตราส�วนสภาพคล�อง / Liquidity Ratios      
อัตราส�วนสภาพคล�อง /            เท�า                0.94   0.99     0.76                   0.85
Current Ratio

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว /           เท�า                0.28   0.35     0.23                   0.32
Quick Ratio

อัตราส�วนความสามารถในการชำระหนี้ / Financial Policy Ratio    
อัตราส�วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น /         เท�า                 0.87   0.66     0.75                  0.74
Net Debt to Equity
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Best Investor Relations Awards 

 นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบัญชีและการเงิน ไออารพีซี รับรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม (Best Investor Relations Awards) 
จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รางวัลดังกลาวมอบให
แกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดานการดำเนินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ โดยพิจารณาผานการตอบแบบสอบถามและ
การสำรวจความพึงพอใจ จากนักวิเคราะหและนักลงทุนสถาบัน 
ในฐานะผูใชขอมูลในการไดรับขอมูลที่มีคุณภาพ และทีมงาน
นักลงทุนสัมพันธ ตลอดจนประสิทธิภาพของชองทางการส่ือสาร
ท่ีมีความหลากหลายอันกอใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน

สถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด�น

Mr. Somkiat Lertritpuwadol, Senior Executive Vice President, Corporate Commercial and Marketing received the first National 
Outstanding Practice for work safety, health and environment (Gold Level) for Lube Blending, IRPC Oil Co., Ltd. whereby Mr. Somboon 
Satasin, Vice President of Depot Management and Products Delivery Department received diamond level for the 5th year for 
Ayudhya Depot and Mr. Seerachon Sanpetch, IRPC Ayudhya Depot received National Outstanding Safety Management from the 
Ministry's Employment Department at Thailand Management Excellence Award 2017

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายพาณิชยกิจและการตลาด รับรางวัล
สถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
(สปก.คปอ.ตนแบบดีเดน) ระดับทองเปนปท่ี 1 ของแผนก 
Lube Blending ในนาม บริษัท น้ำมันไออารพีซี จำกัด  

นายสมบูรณ สาตสิน ผูจัดการฝายบริหารคลัง และจัดสงผลิตภัณฑ รับรางวัลสปก.คปอ. ตนแบบดีเดน ระดับเพชร เปนปท่ี 5 ของแผนกคลังน้ำมัน
ไออารพีซีอยุธยา นายสีรชน สรรเพ็ชร คลังน้ำมันอยุธยา รับรางวัล จป.บริหารดีเดนระดับประเทศ และ นายยุทธนา ภาพเสน�ห คลังน้ำมันอยุธยา
รับรางวัล จป.หัวหนางานดีเดน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในงาน Thailand Management Excellence Award 2017

Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, Senior Executive Vice President, Corporate Accounting & Finance of IRPC Public Company 
Limited, also received the Best Investor Relations Awards from the Stock Exchange of Thailand for an outstanding performance 
in investor relations reflected from the results of the satisfactory survey conducted on analysts and institutional investors as IRPC’s clients.
The award was also presented as an assurance of efficient and diverse means of communication for the utmost benefits of 
shareholders and investors. 

ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล�อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำป� 2560
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IRPC รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) 

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) 9 โรงงาน ไดแก โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส
โรงงานผลิต พีทีเค คะตะลิสต โรงผลิตน้ำประปา โรงงานบำบัดน้ำเสีย
รวม 1 และ 2 โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 3 โรงงานผลิตสารตัวเรงปฏิกิริยา
HA1 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก CCM
และโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

IRPC received 9 awards for EPS Plant, Catalyst Plant PTK, Water
Supply Plant, Wastewater Treatment Plant 1 and 2, Wastewater
Treatment Plant 3, Catalyst Plant HA1 , ABS Plant, CCM Plant and
Ethylbenzene Styrene Monomer Plant from the Ministry of Industry

IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมด�านความยั่งยืน 
Best SET Sustainability Awards 2017

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
รับรางวัลยอดเยี่ยมดานความยั�งยืน Best SET Sustainability Awards 2017 
และนางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร รับรางวัล
Thailand Sustainability Investment (รางวัลหุนยั�งยืน) จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. received
Best SET Sustainability Awards 2017 and Miss Monwipa Choopiban, Executive
Vice President, Corporate Affairs received Thailand Sustainability Investment
from the Stock Exchange of Thailand (SET). 

IRPC รับรางวัล Golden Peacock
Global Award for Excellence 
in Corporate Governance 2017

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร บริษัท ไออารพีซี 
จำกัด (มหาชน) เขารวมงาน The17th London Global 
Convention on Corporate Governance and 
Sustainability 2017 และเปนผูแทนบริษัทฯ รับรางวัล
Golden Peacock Global Award for Excellence 
in Corporate Governance 2017 จากสถาบัน 
Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
      

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs, IRPC Public Co., Ltd.  participated in the17th London
Global Convention on Corporate Governance and Sustainability 2017 and represented the company in receiving the Golden Peacock 
Global Award for Excellence in Corporate Governance 2017 from the Institute of Directors (IOD), India
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Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. presided over the opening of IRPC Business Forum 2017 organized 
by Corporate Commercial and Marketing under the concept “Revamp Business to succeed in Mission 4.0”. The event provided 
an overview of the company and petrochemical business, established a leadership image in the industry and as a platform for knowledge
sharing of new perspective on Thai economy 4.0. 

IRPC จัดงาน Business 
Forum 2017 
“พลิกโฉมธุรกิจ พ�ชิตภารกิจ 4.0”

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
กลาวเปดงาน IRPC Business Forum 2017
จัดโดย สายพาณิชยกิจและการตลาด ภายใต
แนวคิด “พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตภารกิจ 4.0”
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัท 
และผลิตภัณฑปโตรเคมี สรางภาพลักษณ
ความเปนผูนำในอุตสาหกรรมพรอมเปนเวที
แบงปนความรูเปดมุมมองใหมเศรษฐกิจไทย
ยุค 4.0 

สิทธิมนุษยชนร�วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สำนักกิจการองคกร เขารวมงาน
เตรียมความพรอมกอนประกาศวาระแหงชาติ ภายใต
หัวขอ “สิทธิมนุษยชน รวมขับเคล่ือน Thailand 4.0
เพื่อการพัฒนาที่ยั�งยืน” โดย พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด
และปาฐกถาพิเศษเพื่อนอมนำพระราชกรณ�ยกิจ
รัชกาลท่ี 9 และสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลท่ี 10 
ท่ีทรงเปนแบบอยางของการชวยเหลือประชาชน

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs participated in national agenda under the topic "Human 
Rights, Propel towards Thailand 4.0 for Sustainable Development” whereby General Prayut Chan-o-cha Prime Minister presided 
over the opening with keynote address for the celebration of the royal duties during King Bhumibol Adulyadej Rama 9's reign and
carrying out the royal wishes of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkunas as a role model in helping 
the nation in equality and without discrimination with consideration of human values in accordance to human rights, as well as 
delivering human rights dimension to promote and support the development of a 20-year national strategy, coupled with innovative
economy driven by Thailand 4.0 to bring the country towards sustainable prosperity with commitment to place human rights
 as a national policy.

ทุกหมูเหลาอยางเสมอภาคเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการเห็นคุณคาของความเปนมนุษยสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยแทจริง ตลอดจนการนำมิติสิทธิมนุษยชนมาชวยสงเสริม สนับสนุนและชวยเพิ�มขีดความสามารถของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ควบคูกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 เพ่ือนำพาประเทศ ไปสูความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน พรอมท้ังแสดง
เจตนารมณความมุงมั�นทำใหเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนนโยบายระดับชาติ
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IRPC รวมกับ สถาน�วิทยุสวพ.FM91 เปดตัวโครงการ “GIVE 
NEVER STOP มอบอุปกรณชวยชีวิต” โดยมี นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ 
ดร.ไจตนย ศรีวังพล รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สถาน�วิทยุ สวพ.
FM91 ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน โครงการน�เ้ปนส่ือกลางในการ
สงมอบน้ำใจ ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม เน��องจากทราบวา

IRPC together with FM91 Trafficpro station launched “GIVE NEVER STOP Project Providing Life Saving Equipment” whereby
Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited and Dr. Jaitana Sriwangpol, Deputy Chief Executive Officer
of FM91 Trafficpro presided over the opening. This project is a platform in helping the underprivileged as there is still a great need 
of medical devices or life support equipment such as oxygen tanks, wheelchairs, patient beds, and inhalers to help the needy 
and the underprivileged to have better quality of life.

        IRPC also co-organized the "One coin, One chance" project as another channel to raise funds by inviting IRPC 
staff and the general public to donate money.

IRPC - สวพ. FM 91 เป�ดตัวโครงการ
“GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ�ช�วยชีว�ต”
พร�อมเป�นสื่อกลางช�วยเหลือผู�ยากไร�และผู�ด�อยโอกาส
ทางสังคม

IRPC ร�วมลงนามสัญญา
ผู�ถือหุ�น 
บร�ษัท สานพลัง ว�สาหกิจเพ�อ่สังคม จำกัด

Mr. Tevin Vongvanich, the President and CEO of PTT, Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited
together with executive management of PTT Group joined in signing Shareholders’ Agreement of Sarn Palung Social Enterprise
Company Ltd. The establishment of the company is to boost cooperation of companies within the group, to raise the level 
of support for CSR towards social enterprise.       

นายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ปตท.จำกัด (มหาชน) นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี
จำกัด (มหาชน) พรอมคณะผูบริหารระดับสูง
บริษัทในกลุม ปตท. รวมลงนามสัญญาผูถือหุน
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 
เพื่อสานพลังความรวมมือ บริษัทในกลุม
ยกระดับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)
สูการดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

ในโอกาสน�พ้นักงานจิตอาสา IRPC ยังรวมกันจัดต้ังโครงการ “One coin, One chance หนึ�งเหรียญ หนึ�งโอกาส” เพ่ือเปนอีกหนึ�งชองทาง
ในการระดมทุน นำไปสรางโอกาสใหกับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย

ยังมีผูที่ขาดแคลน และตองการอุปกรณทางการแพทยหรืออุปกรณชวยชีวิตอีกเปนจำนวนมาก เชน ถังออกซิเจน รถเข็นผูปวย เตียงผูปวย 
และเครื่องพนละอองยา เปนตน เพื่อชวยผูยากไรและผูดอยโอกาสทางสังคม ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพมากขึ้น 
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