


Your IRPC ฉบับนี ้ขอเสนอบทความจาก คณุธรรมศกัดิ์ 
ปัญโญวฒันก์ลู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏบัิตหินา้ท่ี
ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และคุณชาญยุทธ ผู้ล้ำา
เลศิ ผูจ้ดัการสว่นบรหิารความเสีย่งองคก์ร เพือ่ให้ท่านผู้
ถอืหุ้นรับทราบบทบาทหนา้ท่ีของสำานกัตรวจสอบภายใน 
และบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทำาให้สามารถ
ดำาเนินธุรกิจใด้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังสร้างความ
เช่ือมั่นต่อท่านผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้าน
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังการบริหารความ
เสีย่งท่ีดนีบัเป็นการเตรยีมพรอ้มในการตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้
ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น นับเป็นการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลครั้งแรกในรอบ 6 ปี ซึ่งคงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดง
ถึงการเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงของบริษัท ฯ ที่ท่านผู้ถือ
หุ้นคงจะพึงพอใจ

จากฉบับท่ีแล้ว บริษัทฯ นำาส่งรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทาน
ความถูกต้องของรายงานฯ ซ่ึงเมื่อครบกำาหนดในวันท่ี 
10 มิถุนายน 2560 ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดขอแก้ไข หรือทักท้วงค่ะ 

สุดท้ายนี้ IRPC ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นพบปะ
ประจำาปีกันอีกครั้งกับกิจกรรมเย่ียมชมบริษัทประจำาปี 
2561 ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามราย
ละเอียดการลงทะเบียนได้ในหน้า 20 และขอให้ทุกท่าน
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงสดใสอยู่เสมอ และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความเช่ือมั่นต่อ IRPC มาโดย
ตลอดค่ะ

In this edition of Your IRPC, we present interviews 
with Mr. Thammasak Punyowatkool, Executive 
Vice President - working as Internal Audit Manager, 
and Mr. Chanyut Phulumlerd, Division Manager, 
Corporate Risk Management with insights on their 
roles as our corporate internal audit office and risk 
management department which are vital to the 
organization, not only in terms of assuring maximum 
profits for the Company, but also in building trust for 
shareholders based on the fairness of interests for 
all stakeholders. Moreover, a good risk management 
is considered a good defensive preparation towards 
changes which can be responded to in an appropriate 
and timely manner.        

In 2018, IRPC approves the first interim dividend 
payment in 7 years at 0.10 Baht per share. This 
demonstrates a steady growth of our Company which 
should please all shareholders.  

From the last edition, IRPC submitted a report 
on the Annual General Meeting of the shareholders 
2017 for shareholder’s approval. The deadline for 
revision request was on 10 June 2018 and we would 
like to report that no revision request was made by 
shareholders.   

Finally, IRPC would like to invite shareholders to 
participate in an annual plant visit 2018. Those who 
are interested can find further information on page 
20 We wish you good health and happiness. Thank 
you for your constant trust in IRPC.  

EDITOR’S NOTE

กองบรรณาธิการ/Editor
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ที่ ลข  171/2561

               13 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ ลข 102/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  ได้นำาส่งสำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ไปพร้อมกับวารสาร Newsletter ฉบับที่ 27/2561 ให้ท่านผู้ถือ

หุ้นทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยขอให้ส่งข้อทักท้วง หรือแก้ไขกลับมาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น  

 บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ไมม่ผีูถ้อืหุ้นทา่นใดขอแกไ้ขรายงานการประชมุฯ หรอืมขีอ้ทกัทว้งใดๆ บรษิทัฯ จึงถอืวา่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561ได้รับการรับรองแล้ว  และจะไม่นำา

เสนอเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป ทั้งนี้ รายงานการประชุมฯ ได้นำาเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท ฯ ที่ http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

      

ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวมนวิภา  จูภิบาล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกิจการองค์กร

และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์

โทรศัพท์ 0-2765-7890

โทรสาร  0-2765-7999

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

IRPC Public Company Limited
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มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาท 
จากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มปตท. ให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

IRPC Donates 1 Million Baht to Seub Nakhasathien 
Foundation out of PTT Group Sports Day Winning Price 

IRPC Delivers Traffic Cones to Department for 
Empowerment of Persons with Disabilities

IRPC to Proceed with the 
Country’s Sustainable Development Policy 

มอบกรวยยางจราจรเสริมสร้างความปลอดภัย 
ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เดินหน้านโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจำานวน 1 ล้านบาท ให้แก่ คุณศศิน เฉลิมลาภ 
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มปตท. ประจำา
ปี 2561 ซ่ึงเงินบริจาคดังกล่าวประกอบด้วยเงินรางวัล และวงเงินบริจาคเพิ่มเติมจาก 
IRPC เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ในการรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และการ
ทำางานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, IRPC Public Company Limited, handed over a donation of 1 million Baht to Mr. Sasin Chalermlarp, 
secretary general of Seub Nakhasathien Foundation, on behalf of IRPC’s executives and employees. The donation came from the winning 
price of PTT Group Sports Day 2018 and an additional amount supported by IRPC for projects and activities of the foundation such 
as forest conservation, wildlife conservation, and to support the works of forest rangers. The purpose was also to raise consciousness 
on the conservation of natural resources. 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) ส่งมอบกรวยยางจราจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ที่มี
ส่วนผสมของน้ำายางธรรมชาติ จำานวน 200 อัน ให้กับ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหม
มา รองอธบิดกีรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร กระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สำาหรับใช้ประโยชน์ ในการจัดระเบียบการ
จราจร และความปลอดภัย ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในความดูแล
ของกรมฯ จำานวน 11 แห่ง

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, IRPC Public Company Limited, delivered 200 traffic cones to Mr. Jeerasak Sripromma, deputy 
director general of the department for empowerment of persons with disabilities, Ministry of Social Development and Human Security. 
The traffic cones are made by an innovative plastic production which has a mixture of natural rubber, and will be used for traffic and 
safety management at 11 institutions for the protection and development of disabled persons under the care of the department.   

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) เป็นผูแ้ทนบรษัิทฯ รว่มกบั องคก์รภาคเอกชน 36 องคก์ร ประกาศเจตนารมณ์
ดำาเนนิธุรกจิตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยนืของประเทศ รว่มพิธแีสดงความมุง่มัน่ 
“ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอยา่งยั่งยืนของประเทศ” 
รว่มกบั นายศริ ิจริะพงษ์พนัธ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ ์
ประธานองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธาน
กรรมการมูลนิธิสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย ในงานสัมมนา TBCSD ประจำาปี 2561 ภาย
ใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ” จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, IRPC 
Public Company Limited, represented IRPC 
along with other 36 private organizations in the 
declaration to pursue the country’s sustainable 
development policy and joined in the declaration ceremony called “Thai Private Sectors are Ready to Steer the Country’s Sustainable 
Development Policy” where Mr. Siri Jirapongphan, minister of energy, Mr. Prasert Bunsumpun, chairman of Thailand Business Council 
for Sustainable Development (TBCSD), and Mr. Mechai Viravaidya, chairman of the Thai Environment Institute (TEI) presided over the 
ceremony at an annual TBCSD Seminar 2018 under the theme of “TBCSD - Thai Private Sectors are Ready to Steer the Country’s 
Sustainable Development Policy”. The event was organized by the Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD). 
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IRPC Signs MOU for Sustainable 
Plastic and Waste Management

IRPC Joins Press Conference of 
CARE THE BEAR Project  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศ
เจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง
ยั่งยืน” โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงาน
ภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เล็งเห็นถึงความสำาคัญของปัญหา จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการฯ ซึ่งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้
แสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมัน่ท่ีจะดำาเนนิการขับเคลือ่นโครงการไปดว้ยกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เพ่ือจดัการปัญหาขยะและสง่เสริมการ
ใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่
ต่ำากว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 และมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, IRPC Public Company Limited, signed a Memorandum of Understanding (MOU) and joined 
the declaration ceremony to support the “Public - Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management” Project, orga-
nized by Plastic Industry Club, Federation of Thai Industries, a member of Thailand Business Council for Sustainable Development 
(TBCSD), together with private sectors and Thai Environment Institute Foundation (TEI). The project started from the rising environ-
mental concerns so the partnership was formed in order to solve waste problems and support a sustainable management of plastics, 
under the Circular Economy model. The partnership expects at least 5 years in cooperation with an objectives of reducing the ocean 
plastic pollution by 50% by 2027 with more than 20 partners representing public, private, and people sectors.         

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
CARE THE BEAR

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการ
องค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และองค์กรพันธมิตร ร่วมเปิดตัวโครงการ “Care the 
Bear: Change the Climate Change by Eco Event” โดยมีวัตถุประสงค์
ให้บรษัิทจดทะเบียนไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการดำาเนนิงานโดยคำานงึ
ถึง  สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and 
Governance หรอื ESG) จงึสง่เสรมิให้ลดปัญหาโลกรอ้นดว้ยการจดักจิกรรม 
Eco Event เป็นการรว่มสรา้งความเปลีย่นแปลงในมติขิองผูบ้รโิภค ให้มสีว่น
ขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ  Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13  
“Climate Action” 

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs, represented IRPC Public Company Limited, the Stock 
Exchange of Thailand (SET), and partner organizations in the press conference of “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco 
Event”, a project with an objective of raising an awareness of being environmentally and socially responsible with good governance 
under the Environmental, Social, and Governance or ESG criteria. The Eco Events were developed in order to help raise awareness 
about global warming and the need to change consumer behaviors to help tackle the global warming issues, which also correspond 
with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) No. 13 under the topic of “Climate Action”.   
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สนับสนุนเยาวชนภาคใต้ ในโครงการ 
“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12”

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจากการ
จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ “สานฝัน
ต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี โดยหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ไออาร์พีซี และ บ.เอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบัน
การศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในท้องถิ่นและนำา
ไปสูค่วามรกั ความปรองดอง ความสามัคคีในท้องถิน่ภาคใตต้อนลา่งให้แนน่แฟน้
มากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเองและต่อสังคมโดยรวม

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs, 
IRPC Public Company Limited awarded a trophy and scholarships from 
the youth band competition as part of the “Reach for the Star and Peace 
Project No. 12”, chaired by General Prem Tinsulanonda, President of the 
Privy Council and Statesman, government sector with support from IRPC 
and other related private organizations. The project was founded to create 
harmony among youths and educational institutions in the southernmost 
region, while reducing social gaps caused by their differences in religion and 
culture. The love, harmony, and unity among local communities will result 
in a betterment of each individual youth and also the society as a whole.    

นายไกรสทิธิ ์อนกุลูอทัุยวงศ ์ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล  ผู้แทน 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับรางวัล 
Asia-Pacific Stevie Awards 2018 ระดับ Bronze 
Award ในประเภท Award for Innovation in Human 
Resources Management, Planning & Practice 
จากองค์กร Stevie Awards และสำานักพิมพ์สำาหรับ
ธุรกิจและนักการตลาดช้ันนำาต่างๆ ณ Mira Hotel, 
Hong Kong 

Mr. Kraisit Anukoolutaiwong, Executive 
Vice President – Human Resources, represented 
IRPC Public Company Limited in receiving the 
Asia-Pacific Stevie Awards 2018 – Bronze level 
in the category of Innovation in Human Resources 
Management, Planning & Practice. The event 
was organized by the Stevie Awards and other 
leading business publishers and marketers at 
Mira Hotel, Hong Kong. 

Asian Excellence Awards 2018
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบ

รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) 
ผูน้ำาองคก์รยอดเย่ียมในเอเชียแห่งปี คณุรชัดาภรณ ์ราชเทวนิทร ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายบัญชีและการเงนิ บรษัิท ไออารพ์ซีี จำากดั 
(มหาชน) รบัมอบรางวลัประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor 
Relations) และ คณุพรรณพร ศาสนนนัทน ์ผู้จดัการฝา่ยการเงนิ
และนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กร 
Best Investor Relations Company รางวลันกัลงทุนสมัพันธย์อด
เยี่ยม ซึ่งรางวัล Best Investor Relations Company นี้  IRPC 
ไดร้บัตอ่เนือ่งเป็นปีท่ี 5 สะท้อนถงึศกัยภาพดา้นนักลงทุนสมัพันธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจาก
นักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, IRPC Public Company 
Limited, received an award for Asia’s Best CEO (in the category 
of Investor Relations), while Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra, 
Senior Executive Vice President – Corporate Finance, received an 
award for Asia’s Best CFO (in the category of Investor Relations), and 
Mrs. Panporn Sasananan, Vice President – Corporate Finance and 
Investor Relations, represented IRPC for the Best Investor Relations 
Company, which IRPC has been awarded for the 5th consecutive 
year. The awards demonstrate our success and recognition from 
regional investors in an Asian level.     

IRPC Supports Youths in Southern Region in the “Reach 
for the Star and Peace Project No. 12” 

รางวัล 
Asia-Pacific Stevie Awards 
2018
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รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5

IRPC received awards for 
Ecological Industry Level 5

นายพงศป์ระพนัธ ์ฐติทวีวฒัน ์รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
พร้อมด้วย ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารความยั่งยืน 
รบัมอบเกยีรตบัิตร และคณุวรวุฒ ิศวิะเพช็รานาถ 
ผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี
และการกลั่น พร้อมด้วยคุณวิชัย ปิยพรธนา 
ผู้เช่ียวชาญสำานักบริหารความย่ังยืน รับมอบโล่
รางวัลจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco 
Industrial Zone ; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) 
ในงานมอบโลร่างวลัและเกยีรตบัิตร เขตประกอบ
การอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

    Mr. Pongpraphan Titathavewatana, Senior Executive Vice President, 
Petrochemical & Refinery Business Unit  together with Miss. Awrapin 
Ketratanakul, Executive Vice President, Office of Sustainability Management 
received the certificate and Mr. Woravuth Sivapetranart, Executive Vice 
President, Refinery and Petrochemical Operation together with Mr. Wichai 
Piyapornthana, Specialist, office of Sustainability Management received the 
awards from Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister of Industry for IRPC’s 
Eco Industrial Zone ; EIZ Level 5 (Happiness) at the Ecological Industrial 
Zones, Ecological Industrial Park and Ecological Industrial Estate awards 
ceremony. 

รางวัล 
Asia Responsible 

Entrepreneurship Awards 2018

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานกักจิการองคก์ร ผูแ้ทน บรษัิท ไออารพ์ซีี จำากดั (มหาชน) 
รับมอบรางวัลผู้ประกอบการท่ีมีผลงานโดดเด่นในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018) 
ในสาขา Social Empowerment จากโครงการ Smile Farm 
for Chance สร้างอาชีพให้กับผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิ
พระมหาไถ่ สามารถต่อยอดการตลาดสินค้าเกษตรตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ครอบครัวและทำาให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น จาก Enterprise Asia องค์กรอิสระด้านส่งเสริม
ความรบัผดิชอบและความย่ังยืนขององค์กรเอกชนในภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิค โดยรับรางวัลจาก  LT. General Sudhir 
Sharma - Former Quarter Master / General Indian Army 
/ Advisor to Enterprise Asia ณ Manila Marriott Hotel, 
Philippines 

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, 
Corporate Affairs, represented IRPC Public Company Limited in 
receiving the Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018 in 
the category of Social Empowerment for outstanding social and 
environmental responsibility, as well as corporate sustainable 
development from the success of the Smile Farm Change Project, 

which aims at creating jobs for disabled persons under the care of The Redemptorist Foundation for People with Disabilities, 
while adding values to local agricultural products, increasing family income, and elevating quality of life in accordance with 
sufficiency economy. The award was granted by LT. General Sudhir Sharma - Former Quarter Master / General Indian Army 
/ Advisor to Enterprise Asia, an independent organization promoting corporate responsibility and sustainability among private 
sectors in Asia-Pacific region. The ceremony was held at Manila Marriott Hotel, the Philippines.    
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“IRPC ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่ ได้ผลติและสร้างสรรค์นวัตกรรม

พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิด

ชอบและคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีและพลาสติก นับว่ามีส่วนสำาคัญท่ีช่วยให้การ

ดำาเนนิชีวติสะดวกสบายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น บรรจภุณัฑ์ ช้ินส่วนประกอบเครือ่งใช้ไฟฟ้า รวมถงึรถยนต์ 

ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติกทั้งสิ้น อีกทั้ง IRPC ได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่นำาพลาสติกไป 

Recycle ในด้านต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ Recycle พลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิง สามารถจะนำามา

ใช้ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พลาสติกอย่างถูกวิธแีละคำานงึถงึหลกั 3R กส็ามารถใช้พลาสตกิให้มี

ประโยชน์สงูสดุได้” คณุสกุฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี กล่าว

รักษ์โลกได้...
ถ้าใช้พลาสติกเป็น

IRPC รว่มกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และชุมชน
รอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดกิจกรรม 
“Plastic Rights” ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิด
ชอบ รู้คุณค่า มุ่งเน้น 3R ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปรับทัศนคติ “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ ถ้าใช้
พลาสติกเป็น”
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The Plastic Rights event held in Rayong was supported by several organizations, 
operators, specialists, and academics who shared their knowledge and participated in 
a series of activities such as a clean-up kayaking which allows participants to exercise 
and help collect garbage while kayaking in the Rayong River, one of the main rivers in 
Rayong province with lushness and bio-diversity. This activity not only creates harmony 
among communities and volunteers who share the same love for the local water resources 
but also creates awareness of a responsible use of plastics, environmental conservation, 
and proper garbage disposal to ease the problems of public waste. 

กิจกรรม Plastic Rights จัดขึ้นที่จังหวัดระยองโดย
ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้ และกิจกรรม
ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมพายเรือเก็บขยะอนุรักษ์
แม่นำา้ระยอง โดยการพายเรอืคายัคซ่ึงเป็นกฬีาอย่างหนึง่ 
นอกจากจะได้ออกกำาลงักายแล้วยังได้ร่วมกนัทำาประโยชน์
ด้วยการเกบ็ขยะในแม่นำา้ระยอง ซ่ึงเป็นแม่นำา้สายท่ีมีความ
สำาคัญของจังหวัด ระยอง เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีความหลากหลายของชีวภาพ อีกท้ังยังเป็นร่วมสร้าง
จิตสำานึกในการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบสร้างความ
สามัคคีระหว่างชุมชนและกลุ่มจิตอาสาท่ีรักสิ่งแวดล้อมด้วย
กนัด้วยการรกัษาแหล่งนำา้ อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ไม่
ทิ้งขยะลงแม่นำ้าลำาคลอง หรือทะเล เพื่อลดปัญหาขยะให้
แม่นำ้าระยองสวยสะอาด 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตลาด 3R Reduce Reuse 
Recycle ตามแนวทางการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของ
ภาคธุรกิจ ด้วยหลักการ 3R คือ Reduce ใช้เท่าที่จำาเป็น 
Reuse นำากลับมาใช้ซำ้า Recycle แยกก่อนทิ้งเพื่อนำาไป
ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ อาทิ สาธิตการทำา Eco bricks 
การนำาขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่
ขวดพลาสตกินำามาใช้แทนอฐิในงานก่อสร้าง และเฟอร์นเิจอร์ 
ตลอดจนการประกวดการแต่งกายโดยพลาสติกเหลือใช้ 
“Fantastic Plastic” โดยเยาวชนจากโรงเรียนและชุมชน
รอบเขตประกอบการ IRPC และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big 
Cleaning  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ IRPC ได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาครัฐ ผู้นำาและชุมชน ชาวระยอง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูป้ระกอบการ นกัวิชาการ อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา สมาคมเดอะเชฟ และโครงการ Care 
the bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับ
เป็นกจิกรรมท่ีตรงกบัเป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยนืของ
สหประชาชาต ิหรอื sustainable development goal ข้อ 17

IRPC, in collaboration with Thammasat University and local communities surrounding 
IRPC industrial zone in Rayong, organized a “Plastic Rights” event to promote 
a responsible use and the value of plastics by focusing on the 3R mindset (Reduce, 
Reuse, Recycle), reducing impact on environment, and altering people’s attitudes towards 
plastics that “plastic is not a culprit. A proper use of plastic can save the world.”   

“Plastic is not a Culprit. A Proper Use 
of Plastic Can Save the World.”
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@ เกาะปันหยี จ. พังงา (Sep 7, 2018)
“จบการทำางาน Project CSR และการทำางานร่วมกับกองถ่าย

รายการ “SuperWeir” ท่ีชุมพร และ พังงาไปอย่างสวยงาม ขอขอบคุณ
พี่ติ๊ก (คุณมนวิภา จูภิบาล) ที่ให้โอกาสน้อง ๆ ได้ทำางานเพื่อสังคม 
และไดท้ำาสิง่แปลกใหม่เสมอ ๆ  ขอบคณุพ่ีใหญ่ใจดขีองเรา พีต่ะ๊ (คณุ
กฤษฎา ประภัศรานนท์) ที่คอยให้กำาลังใจ คอยผลักดันน้อง ๆ ใน
ทีมให้ไดเ้รยีนรู ้และ ทำางานในสิง่ท่ีตวัเองถนดั ขอบคณุพีน่อ้งในทีม 
พี่ป๊อป (คุณชัชชาญ ทองขาว) และน้องอาร์ท (คุณณัฐพล ชิดไทย) 
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน และสู้ไปด้วยกันเสมอค่า

ปล. ขอเล่าถึง “น้องอ้ัม” น้องในโครงการขาเทียมฯ ของไออาร์
พีซี สักเล็กน้อย “น้องอั้ม” เป็นชาว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ขณะ
นี้อายุ 13 ปี มีพี่ชายฝาแฝด (หน้าตาเหมือนกันมาก ชื่อ น้องอุ้ม) 
ตอนอายุ 6 ขวบ หลังโรงเรียนเลิก ขณะน่ังอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ ท่ีคุณน้า
มารับที่หน้าโรงเรียน และจอดต่อท้ายรถบรรทุก 10 ล้ออยู่ โดยที่
นอ้งอ้ัมนัง่อยู่ด้านหนา้ อุ้มนัง่อยู่ดา้นท้าย รถสบิลอ้ไดถ้อยหลงัโดยท่ี
ไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดต่ออยู่ด้านหลัง จึงถอยทับไปที่ร่างกาย
ท่อนล่างของน้องอั้ม ทำาให้ขาซ้ายหัก ขาขวาเกิดแผลฉีกขาด และ
เกดิการตดิเขือ้ ทำาให้ตอ้งถกูตดัขาดา้นขวาตัง้แตร่ะดบัสะโพกลงมา
อั้มต้องเข้ารับการรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลนาน 3 เดือน 
และได้รับขาเทียมจากทางโรงพยาบาลกลับมาด้วย แต่การ
ใส่ขาในตอนนั้นทำาให้อั้มรู้สึกเจ็บ อั้มจึงไม่ใส่ขา ต้องใช้

ซูเปอร์อั้ม 
ขอนำาความในใจของพนักงาน CSR IRPC คุณชลียา 

ชัยวัฒนา ท่ีถ่ายทอดไว้ใน Facebook Chaleeya 
Chaiwattana ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับรู้ถึงบรรยากาศการ
ทำางานเพื่อสังคมในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตและความ
สุขของเยาวชน และความสำาเร็จของโครงการขาเทียม
พระราชทาน ของ IRPC ที่ทำาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

ไม้ค้ำา หรือ บางทีก็ใช้วิธีกระโดดขาเดียว เวลาไปโรงเรียนจนกระทั่ง 
ประมาณ 3 ปีท่ีแล้ว มีพ่ี ๆ  จากไออาร์พีซีระยองผู้ใจดีไปพบน้องอ้ัม จึง
ได้ติดต่อมาท่ีพ่ีต๊ะของเรา ให้ช่วยพาน้องไปใส่ขาเทียม ท่ี มูลนิธิขาเทียม 
จังหวัดเชียงใหม่ จากน้ัน นัองอ้ัมจึงกลับมาเดิน มาเตะฟุตบอลได้อีกคร้ัง 
เนือ่งจากไดข้าเทียมอันใหม ่ท่ีน้ำาหนกัเบาข้ึน ใสส่บายข้ึน และไมเ่จบ็ และ
เนื่องจากน้องอั้ม อยู่ในวัยกำาลังโต น้องจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องไป
เปล่ียนขาเทียมข้างใหม่อยู่เป็นระยะ ไม่อย่างน้ัน ก็จะเกิดอาการ ขา 2 
ข้างยาวไม่เท่ากนั และทุกครัง้ท่ีตอ้งเดนิทางไปเปลีย่นขาท่ีมลูนธิขิา
เทียมฯ ที่ จ. เชียงใหม่ ก็จะมีพี่จิตอาสาจากไออาร์พีซี และ พี่อาร์ท 
(พี่เพลีย) พาไปเสมอ
 
 พี่ ๆ ทุกคนดีใจท่ีเห็นน้องอ้ัมกลับมาเดินได้ และมีความสุข 
ถ้าอยากทราบเร่ืองราวของ “น้องอ้ัม” สามารถติดตามชมได้จาก
รายการ “SuperWeir” ในวันที่ 15 และ 23 ตุลาคม เวลา 11:00 น. 
ทางข่อง 7 HD นะคะ”

ขอขอบคุณครอบครัวน้องอั้มอย่างยิ่ง ที่ไว้ใจทีม CSR IRPC 
อนุญาตให้น้องอั้มมาร่วมทำา Project CSR ในครั้งนี้ที่เอาจริงเข้ามี
ทั้งขึ้นรถ ลงเรือ ซ้อน Big Bike เตะบอล เก็บขยะชายหาด ลุยน้ำา
เก็บหอยชักตีน ทำาซ้ังปลาหน้าเกาะเสม็ดใกล้คลังน้ำามันไออาร์พีซีชุมพร 
ท้ังสนุก ท้ังเปียก ท้ังร้อนแดดเผาจนผิวเปล่ียนสีไปตามๆ กัน น้องอ้ัม
และน้องอุ้ม ไมบ่น่ซักนิด และสนุกสนานกับทุกกิจกรรม สร้างความ
ประทับใจให้กับพี่ๆ และทีมงานจน SuperWeir เขียนในไอจี @
                         weir19 ติดตามชมได้ในรายการ “Super
                           Weir” แต่ทริปนี้ยกให้เป็น “SuperAum” 
        ครับ
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@ Koh Panyee, Pang Nga (Sep 7, 2018)
 “A beautiful ending with the CSR Project and the co-production 
with “SuperWeir” TV program in Chumpon and Pang Nga. I 
would like to thank P’Tik (Khun Monwipa Choopiban) for giving 
us the opportunity to work for the society and try new things. 
Thanks to our big brother, P’Ta (Khun Krisada Prapatsaranonth) 
for always supporting and pushing us to learn and find our talents. 
Thanks to P’Pop (Khun Chudchan Thongkao) and N’Art (Khun 
Nattapol Chidthai) for working and fighting together.    
PS: I would like to tell a story of N’Aum, who participated in 
IRPC prostheses foundation. He’s from Rayong province with 
a twin brother. When he was 6 years old, he had a motorcycle 
accident and lost his right leg from the hip down.  
Aum was hospitalized for 3 months and received a prosthetic 
leg from the hospital. However, the prosthetic leg caused him 
pain so he ended up not using it. Until 3 years ago, one of 
our IRPC staff met Auum and brought his story to P’Ta, who 

We would like to share the thoughts and views of our IRPC CSR officer, Miss Chaleeya Chaiwattana, who wrote 
about her experiences on her personal Facebook page about her work promoting a quality of life for youths 
and the success of the prostheses foundation of H.R.H. the Princess Mother which IRPC has been supporting 
since 2015. 

eventually brought Aum to Chiang Mai for a new prosthetic leg. 
After that, Aum can now walk and play football. 
Aum will need to replace the prosthetic leg as he grows, but 
he doesn’t need to worry because P’Art and our IRPC staff will 
always take good care of him. If you want to learn more about 
Aum’s story, stay tuned to “SuperWeir”, to be aired on Chanel 
7 HD on 15 and 23 October 2018 at 11.00 hrs.
I would like to thank Aum and his family for trusting IRPC CSR 
team and allowing us to share his story while asking him to 
join our CSR activities such as playing football, cleaning the 
beach, etc. We and the “SuperWeir” crew had so much fun 
and memorable experiences. You can find out more on IG: 
@weir19 and on “SuperWeir” program. But now, it’s time for 
“Super Aum”.  
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IRPC 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไออาร์พีซี สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีนโยบายเน้นการปฏบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมท้ัง
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

นายธรรมศักดิ์  ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการ
สำานักตรวจสอบภายใน กล่าวว่า การตรวจสอบ
ภายในมีความสำาคัญอย่างมากในการเป็นเครื่องมือ
ทางการบรหิาร และสง่เสรมิการปฏบัิตงิานในองคก์ร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการเป็นหลัก
ประกันความเช่ือม่ันจากการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และความคุม้คา่ของกระบวนการปฏบัิติ
งาน การใหค้ำาปรึกษา และนำาเสนอรายงาน เพือ่กอ่
ให้เกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าและความสำาเร็จแก่
องค์กร อาทิ เช่น  

- การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) : การกำากับดูแล
เป็นมาตรการถว่งดลุแห่งอำานาจ (Check & Balance) 
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร เพ่ือ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจท่ี
จะเพิ่มมูลค่าขององค์กรและรักษาผลประโยนช์ของ
ทุกฝ่ายในระยะยาว  

  

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
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- การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการรายงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) : โดย
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน และมีการรายงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ “หลัก
ความโปร่งใส (Transparency)” และ “ความสามารถในการตรวจ
สอบได้ (Auditability)”

- การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) : 
การประเมินและวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลางและมีมาตรฐาน ส่งเสริม
ให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององคก์รเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม
ลำาดับความสำาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

- การให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) : การ
ตรวจสอบช่วยลดโอกาสของการประพฤตมิชิอบ การทุจรติในองคก์ร 
หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีสูงเกินกว่าท่ีฝ่ายจัดการกำาหนดไว้ โย
การสื่อสารให้ทราบตัวช้ีวัดการทุจริต และเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันกาล

“สำานักตรวจสอบภายในมุ่งมั่นท่ีจะได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ
เพ่ือให้ความเช่ือม่ันและคำาปรกึษาอยา่งเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพือ่
เพิม่มลูคา่ ปรบัปรงุการทำางานอย่างตอ่เนือ่ง และช่วยให้องคก์รบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกำาหนด โดยจัดให้มีการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการกำากับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม”

IRPC, Transparency and Auditability The Charter of 
the Audit Committee at IRPC is in line with the notifications 
of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities 
and Exchange Commission (SEC), who issue policies focusing 
on corporate good governance and all legal and regulatory 
compliance of business operations, as well as reviewing 
and ensuring that all business operators have appropriate 
internal control and internal audit systems.    

Mr. Thammasak Punyowatkool, Executive Vice President, 
Officiate as office of Internal Audit Manager stated that 
internal auditing is a management tool that provides support 
for the organization to effectively achieve its objectives and 
goals. Such support is considered a confidence assurance 
which derives from an assessment of effectiveness, 
efficiency, and the value of operational processes. In addition 
to that, internal auditing also provides recommendations 
and reports, which contribute to a corporate success in 
several areas including; 

- Good Corporate Governance: a good governance 
is a Check & Balance system between the board of directors 
and the management to ensure that all operations are in 
accordance with corporate policies and missions that will 
add value to the organization and maintain the benefits for 
all parties concerned in the long run.       

- Accountability and Responsibility: having a clear 
distribution of roles and responsible reporting with proven 
evidence is a foundation of “Transparency and Auditability”   

- Efficiency and Effectiveness of Performance: a 
fair, impartial, and standardized evaluation and comparison 
of resource consumption and performance results encourage 
an appropriate allocation of corporate resources in a priority-based 
basis for the most benefit of the organization.   

- Warning Signals: internal auditing can help reduce 
the possibility of misconduct, corporate corruption, or high-risk 
events that exceed the management’s acceptable level by 
sharing fraud indicators for prompt rectification.  

“The Internal Audit Office is determined to perform 
their duties to assure confidence and provide independent 
and impartial counseling in order to add value and make 
continuous improvement. They also help the organization 
to achieve its objectives by systematically assessing and 
improving the effectiveness of risk management process, 
internal control, and corporate governance for the benefits 
of the Company, shareholders, and stakeholders.”   
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บุคลากร IRPC 
ทุกคนมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ในการควบคุม
ภายใน

นายชาญยุทธ ผู้ล้ำาเลิศ
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร

ชาญยุทธ ผูล้้ำาเลศิ ผูจ้ดัการสว่นบริหารความเสีย่งองคก์ร 
กลา่ววา่ การควบคมุภายใน เป็นกระบวนการท่ีดำาเนนิการ โดย
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำาเนิน
งาน ด้านการรายงานและด้านปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ 
การมีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีจะชว่ยให้การดำาเนินงานของ
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ช่วย
ป้องกนัความสญูเสยีของทรัพยากร ช่วยให้รายงานทางการเงนิ
และรายงานอ่ืนๆ มคีวามถกูตอ้งสมบูรณแ์ละเชือ่ถอืได ้รวมถงึ
ช่วยกำากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่ใช้บังคับกิจการ 

ไออารพ์ซีี ไดน้ำากรอบการควบคมุภายในของ Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(“COSO”) ซึง่เป็นท่ียอมรบัและนำามาปรบัใช้กบัการดำาเนนิงาน
ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

“ผมอยากจะให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน มั่นใจได้ว่า ไออาร์พีซี 
มีการจดัวางระบบการควบคมุภายในเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
สากลและมีการดำาเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วนในองค์กร 
อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงของการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรบัได ้โดยบริษทัฯ ได้รายงานผลการดำาเนินการของระบบ
การควบคุมภายใน ลงในรายงานประจำาปีอย่างต่อเนื่อง”

Mr. Chanyut Phulumlerd, Corporate Risk Management division 
Manager, explained that the process of internal control is undertaken 
by the board of directors, the management, and employees to achieve 
reasonable assurance of operational objectives, regulatory reporting 
and compliance. The benefits of good internal control system will 
enable the business operations to achieve its objectives with efficiency, 
help prevent loss of resources, and help provide accurate and reliable 
financial and other reports. It also assists in supervising all operations 
regarding legal and regulatory compliance.  

IRPC has adopted the internal control framework of the Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) which 
has been applied to both government and private sectors worldwide.”

“I would like to assure all IRPC shareholders and investors that 
we have set up our internal control system according to international 
standards. We also conduct internal control on each and every sector 
within the organization in order to reduce corporate risks and keep the 
management failure rate to an acceptable level. The results on internal 
control system are also reported on the Company’s Annual Report on 
a yearly basis.”     

ไออารพี์ซี ให้ความสำาคัญในการบรหิารความเสีย่งเพือ่สรา้งความเช่ือมัน่ในการนำาพาองคก์รสูเ่ป้าหมายท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบควบคุมภายในติดตามควบคุม
ดูแลการดำาเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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บูรณาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
การดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

ไออารพี์ซี ไดใ้ห้ความสำาคญัถงึการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) เพือ่นำามาปฏบัิติใช้

ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นระยะเวลานาน  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญท่ีมากกว่าการ

กำากับดูแล จึงนำาแนวคิดเรื่อง “GRC” (“Governance Risk and Compliance”) มาบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบ 3 

องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 “Governance” , องค์ประกอบที่ 2 “Risk Management” และ องค์

ประกอบที่ 3 “Regulatory Compliance” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

GRC Integrates to Build Effective 
Business Immunity
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1. Governance หมายถึง โครงสร้าง / ระบบการบริหารจัดการ
นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ถูกกำาหนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการและกำากับดูแล
องค์กรโดยกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือการบริหารองค์กรท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การนำามาปรับใช้ในองค์กรจึงเรียกว่า Corporate 
Governance 

2. “Risk Management” หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยง
ท่ีมีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจมีโอกาสเกิด
ขึ้นได้ในองค์กร 

3. “Compliance” หมายถงึ การปฏบัิตติามกฎระเบียบข้อบังคบั 
และ กฎหมาย ตลอดจนการปฏบัิตติามนโยบายและมาตรฐานอยา่ง
ถูกต้อง

การท่ีบริษัทฯ จะดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องนำาองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของ GRC มาบูรณาการ
และปรับใช้ในการดำาเนินงานอย่างถูกวิธี 

กลา่วถงึ การปฏบัิตติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทียมกนั จากการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำาปี 2561 ในวันพุธที่ 4 
เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ. ห้อง ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

IRPC has realized the importance of Corporate Governance and its implementation in corporate management and towards 

its stakeholders, therefore, the Company decides to integrate the idea of “GRC” (Governance Risk and Compliance) with 3 com-

ponents including 1) “Governance”, 2) “Risk Management”, and 3) “Regulatory Compliance” in order to enhance the efficiency 

of the Company as follows;  

In order for the organization to effectively achieve the 
objectives, the organization needs to integrate all these 3 
components of GRC with a proper and accurate adjustment.  

That means an equal treatment of stakeholders. Given 
an example of the Company’s Annual General Meeting of the 
Shareholders 2018 (AGM 2018),   

• Before the Meeting, the Company provided full details of 
the Meeting in the meeting invitation letter which were transparent, 
clear, and adequate for shareholders / investors to make an 
informed decision. The details were also published on the 
Company’s website for shareholders to study 31 days prior to 
the date of the Meeting. 

• At the AGM, the Company organized the Meeting under 
the theme of “Green Meeting” in accordance with the TBCSD 
criteria. The Company also conducts an assessment on the 
quality of the AGM 2018 with the AGM Checklist, designed by 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและคำานึงถึงการดูแล รักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างครบถ้วน ได้แก่

• ก่อนการประชุม บริษัทฯ ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมอย่าง
ละเอียด โปร่งใส ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น / นัก
ลงทุน แจ้งบนเว็บไซด์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันประชุมเป็น
เวลา 31 วัน 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมภายใต้แนวคิด “การ
ประชุม สีเขียว” (Green Meeting) ตามเกณฑ์ TBCSD บริษัทฯ ได้
จัดการ ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำา
ปี 2561 ด้วยแบบประเมิน AGM Checklist ซึ่งกำาหนดโดยสมาคม
ส่งเสริม ผู้ลงทุนไทยเพื่อการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจด
ทะเบียนไทย เป็นประจำาทุกปี ปี 2561 ได้คะแนน 100/100 คะแนน 
และจดัทำาแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจโดยรวมของผูถ้อื
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้

• การดำาเนนิการประชมุโดยประธานกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทั้ง 4 ชุด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงตอบข้อซักถาม 
ผู้ถือหุ้นอย่างสิ้นข้อสงสัยเป็นท่ีพึงพอใจกับผู้ถือหุ้นก่อนลงมติใน
แต่ละวาระ

the Thai Investor Association for an evaluation of AGM of all 
Thai listed companies. This assessment has been conducted 
annually, and for 2018, IRPC received a perfect score of 
100/100. Moreover, the Company also conducts its own questionnaire 
to assess the satisfaction survey of the shareholders.   

• Each and every agenda of the Meeting was clearly and 
fully clarified by the chairman, the board of directors, the 4 
sub-committees, and president until the shareholders were 
satisfied and had no further doubts and questions before the 
resolutions were made.   

• A summary of the shareholder’s satisfaction survey of 
the AGM 2018 is as follows. An overall evaluation was scored 
at 4.90 out of 5.00, or approximately 98%, compared to the 
score of 2017 at 4.63 out of 5.00, or approximately 92.65%. 
The details of the evaluation are shown in the table below. 

16   Your IRPC



หัวข้อ / Subject ระดับความพึงพอใจ 1-5
Satisfaction Rate 1-5

หนังสือนัดประชุมและรายงานประจำาปี ผลการประเมิน
Meeting invitation, Annual Report

การอำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น
Facilitating and Service to Shareholders

การดำาเนินการประชุม
Conducting the Meeting

รวมคะแนน
Total 

ปี 2560 (497 ราย)
Year 2017 (497 assessors)

ปี 2561 (380 ราย)
Year 2018 (380 assessors)

4.62 (92.35%)

4.67 (93.47%)

4.61 (92.14%)

4.63 (92.65 %)

4.93 (98.55%)

4.95 (98.95%)

4.80 (96.32%)

4.89 (97.94%)

• สรุปผลตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 สรุปผลประเมิน
ได้ 4.90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 หรือประมาณร้อยละ 98.00 เปรียบเทียบ กับปี 2560 ที่ได้ผลประเมิน 4.63 จากคะแนนต็ม 5 
หรือประมาณ ร้อยละ 92.65 รายละเอียดผลประเมินประจำาปี 2561 สรุปได้ดังนี้
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จัดงานสัมมนา EVEREST 
“Entire Business Innovative Transformation”     

IRPC 

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติ
กล่าวเปิดงานสัมมนา EVEREST “Entire Business 
Innovative Transformation (EBIT)” 

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ 
IRPC และบรรยายในหัวข้อ Why Everest? โดยมีผู้
บริหาร IRPC ให้เกียรติร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้ง
นีด้้วย เพือ่ให้ผูร้ว่มงานรบัทราบถงึข้อมลูโครงการ EVEREST  
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของ IRPC ในการยกระดับ
ศักยภาพขององค์กร ผนวกกับการพัฒนาองค์กรและ
บคุลากร ดว้ยการนำาระบบงานทีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) 
จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำาระดับโลก มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และการดำาเนินการของ IRPC   

นอกจากผูเ้ข้ารว่มสมัมนาจะไดร้บัความรูแ้ลว้ ยังได้
รว่มในกจิกรรม CSR ของ IRPC ดว้ย โดยรายไดท้ั้งหมด
จากงานสัมมนาจะมอบให้ โครงการ “ลำาไทรโยงโมเดล” 
หนึ่งในโครงการ CSR ด้านเศรษฐกิจชุมชนของ IRPC  
ซ่ึงเกดิขึน้จากแนวคดิดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ท่ีมุง่
เน้นการทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยไม่จำากัด
เฉพาะพื้นที่ทำาธุรกิจของ IRPC เท่านั้น  

Mr. Sukrit Surabotsopon, president, IRPC Public Company 
Limited, presided over the opening ceremony of EVEREST 
“Entire Business Innovative Transformation (EBIT)”, organized 
by the Thai Listed Companies Association in conjunction with 
IRPC, where Mr. Sukrit gave a lecture on “Why Everest?” along 
with other IRPC executives who also participated as lecturers 
to give details about Everest Project.   

In addition, all proceeds of this seminar will go to the 
“Lamsaiyong Model”, a water management plan as one of 
IRPC’s CSR projects aiming at improving local economy and 
quality of life of the locals and the society as a whole.  
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โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2561

ด้วยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำาหนดจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำาปี 2561  

ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียว จำานวน 250 คน ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดกำาหนดการ

เดนิทางและใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้บรษัิทฯ ขอเชิญผูถ้อืหุ้นท่ีมช่ืีอปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครง

การฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางแบบบริการธุรกิจ ตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าจำานวนที่กำาหนด บริษัทฯ จะทำาการคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีสุ่มเลือก

รายชื่อ (Random) พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำานวนมาก เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  ตามหลักการกำากับดูแล

กจิการท่ีด ีบรษัิทฯ จงึขอสงวนสทิธิในการคดัเลอืกผูถ้อืหุ้นเข้ารว่มโครงการฯ โดยให้สทิธิ ์ผูถ้อืหุ้น ท่านละ 1 สทิธิ ์(งดผูต้ดิตาม

และการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น) และขอสงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคย    ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น 
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กำาหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2561
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

06.00 น.     ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น G ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี (อาคาร EnCo C)

07:00 น.     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 

11:30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 น.     ชมวีดีทัศน์แนะนำาบริษัทฯ  กจญ.กล่าวต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจการของ

              บริษัทฯ ถาม – ตอบ

15:00 น.     เยี่ยมชมโรงงานและโครงการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 

               (IRPC Eco-Industrial Zone) นำาชมและบรรยายโดยผู้บริหารฯ บนรถบัส

16.30 น.     เดินทางกลับ

19.30 น.     ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่ง ให้สิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น

2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน   

   วันที่ 2 มีนาคม 2561

3. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลต้องแนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นหลักฐานประกอบการมอบอำานาจด้วย

4. ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (ใช้วันประทับตราไปรษณีย์) ผ่านทางแบบ

   บริการธุรกิจตอบรับจะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งโดยวิธีอื่น

5. ในกรณีที่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 250 ราย บริษัทฯ จะสุ่มเลือกรายชื่อ (Random)             

   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในเว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.irpc.co.th  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561    

6. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำาการของ

   บริษัทฯ และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันทำาการระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2561 

   จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำารองลำาดับถัดไป

7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำาตัว แพ้อาหารบางชนิดหรืออื่นๆ กรุณานำายาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯ 

   ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :

   8.1 ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้

   8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิพาผู้ติดตามเดินทางไปด้วย

   8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิโอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน

   8.4 สามารถเปลี่ยนแปลงกำาหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม

9. กรุณานำาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อลงทะเบียนในวันเดินทาง
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ณ บริเวณชั้น G ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถามโทร. 02-765-7000 ต่อ 7924 , 7912  และ  7936

หมายเหตุ : เนื่องด้วยบริเวณที่จอดรถของอาคาร ENCO  มีพื้นที่จำากัด เพื่อความสะดวก

  โปรดใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

  รถไฟฟ้า BTS (สถานีหมอชิต) รถไฟฟ้า MRT (สถานีพหลโยธิน) 

  รถประจำาทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิต สาย 3 / 29 / 52 / 69 / 187 / ปอ.504 / ปอ.510 / ปอ.555    

  ผ่านถนนกำาแพงเพชร 2 สาย 77 / ปอ.170 / ปอ.509

จุดลงทะเบียน
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