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Message from our President 
IRPC มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม การด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจ�าเป็นต้องท�าเคียงคู่
ไปกับการให้ความส�าคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังจะต้องสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด             
ให้ชดัเจน ซึง่ปัจจบุนั IRPC ได้รบัการยอมรับจากนานาชาตใิห้เป็นผูน้�าทางนวตักรรมด้านงานบรกิารซือ้ขายผ่านสือ่ออนไลน์
ด้านปิโตรเลียมด้วยระบบ IRON และเป็นผู้น�าทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ                
สิ่งแวดล้อมในกลุ่ม Styrenic ที่รู้จักกันแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ GREEN ABS และในวันนี้ IRPC ยังได้ทุ่มเททรัพยากร
เพื่อคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน และเป็นวัตถุดิบ
ทางเลือกที่ปลอดภัยด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์น�้ามันยางลดมลพิษ TDAE และ RAE ซึ่งพัฒนาคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ   
เพือ่ไปใช้ผลติยางสงัเคราะหแ์ละยางล้อรถจากบรษิทัชัน้น�าของโลก ซึง่ถอืเป็นผูผ้ลติรายแรกในประเทศไทยท่ีใช้เทคโนโลยี
ของตัวเอง และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียนที่มีก�าลังการผลิตสูงถึง 50,000 ตันต่อปี อันจะสร้างคุณประโยชน์มากมาย          
ต่อลูกค้า ต่อประเทศชาติ และ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยุคใหม่ได้ด้วย 

ผมใคร่ขอเรยีนว่าการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี ้เป็นความภาคภูมิใจของเราชาว IRPC ทีไ่ด้ก้าวข้ามขีดจ�ากดั
เดิมเข้าสู่ความเป็นผู้น�าทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย
และมีคุณสมบัติพิเศษเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานโลก เราเชื่อว่าในวันน้ีจะเป็นก้าวส�าคัญอีกก้าวที่น�าพาให้ IRPC                 
ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีและการกล่ันครบวงจรชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2557 ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งใจไว้                 
และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยนี้ต่อไป

Social responsibility is always the key priority in IRPC. It is a key for sustainable growth for all                      
stakeholders; the company, customers, environment, and society. It is also a key for the breakthrough in 
differentiation of our products and services since the day we started. 

IRPC is globally reputed by all nations throughout the world as the innovator in oil business through           
many of the breakthrough, such as IRON, the system in our petroleum business that makes it easier for                 
online transaction to perform in just a fingertip away and Green ABS which is another innovation in                            
petrochemical business as environmental friendly styrenic. IRPC will not stop moving forward just because 
we were the top innovator in the past. Since all of our personals have been working hard and putting a 
lot of resources into our research and development to create better products and services. 

As a result, today I would like to announce the new breakthrough in the lube base oil and related products, 
called TDAE and RAE. These products are environmental friendly and safe for health aromatic oil, labeled 
as non-carcinogenic substances. Our TDAE and RAE are also widely accepted by top multinational tyre 
producers throughout the world. We are the first producer in Thailand that uses our own advanced          
technology to produce these products, and we are one of the biggest producers in Asia with the                 
capacity of 50,000MT per year.

IRPC is truly the leader in petroleum and petrochemical innovation, and we will always be. I believe that 
this achievement in TDAE and RAE is one of our important step toward the future developments in         
environmental friendly and safe for health products. It is also one important step toward our goal to thrive 
and become the top integrated refinery and petrochemical company of Asia in 2014.

32



Introduction
ปัจจุบันน�้ามันที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ล้วนประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวน                      
อะโรเมติกส์หลายวง (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAHs และ Poly Cyclic Aromatic: PCA) ในโครงสร้าง 
ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธ์ุ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเซลล์หรือเกิดการกลายพันธ์ุในมนุษย์
และยังสร้างมลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงออกข้อก�าหนดที่ 2005/69/EC ลงวันที่ 
16 กันยายน 2548 ว่าด้วยการจ�ากัดการใช้สารอันตรายในกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอะโรเมติกส์             
หลายวง โดยมรีะดบัสงูสดุของ PAHs ในน�า้มนัทีใ่ช้ในการผลติยางรถยนต์ไม่เกิน 10 มลิลกิรัมต่อกโิลกรัม ส่งผลให้ผูผ้ลติ
ยางสังเคราะห์และยางล้อรถในยุโรปยกเลิกการใช้น�า้มันยางที่มี PAHs และ PCA ในปริมาณสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยครอบคลุมรายการสินค้ายางรถยนต์ ยางรถบรรทุก ยางที่ใช้ในการเกษตร และยาง                      
รถจักรยานยนต์

จากข้อก�าหนดนีเ้อง จงึท�าให้มกีารตืน่ตวัสนใจทีจ่ะศกึษาหาน�า้มนัชนดิใหม่เพือ่ทดแทนน�า้มนัทีม่ปีรมิาณ PAHs และ PCA 
สูงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Nowadays the tyre and rubber industry has been growing up all over the world. Despite the slowdown       
in economic and the fall of big automotive such as GMs and Ford, the growth continues with the                
momentum shipped to Asian countries. The market for Rubber Process Oil (RPO), also known as                
extender oil or   aromatic oil, as one of the key components for rubber formulation, is also growing along 
side with the industry. 

The RPO is known as a substance that mostly contains Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs),                   
the substance that has been proven to be a Carcinogen, triggering mutation and altering the human cells. 
Because of that, the European Union (EU) has announced an EU regulation number 2005/69/EC on             
16 September 2005 regarding limitation on the usage of these substances, not to contain PAHs over than 
10mg per 1 kg of rubber.  Later on, the European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA) has 
agreed with the regulation and required all suppliers of both oil and rubbers to follow the regulation.          
The regulation then has concluded to be enforced starting from 1 January 2009.

It is the regulation that caught IRPC attention and let us foresee the future of the Rubber Process Oil. 
Since IRPC has started to invest on its research and development in order to study and formulate a new 
Rubber Process Oil with low PAHs content.
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Property Unit DAE TDAE MES RAE6080 RAE4050 RAE2030

Density @ 15oC g/cm3 1.0122 0.9600 0.9080 0.9950 0.9723 0.9391

Viscosity @ 40oC 
@ 100oC

cSt 1240
30

697
26

135
13

9,985
80

1,687
47

357
21

Carbon Type CA
CN
Cp     

%wt 43
26
31

27
33
40

13
28
59

37
26
37

30
31
39

21
32
47

VGC - 0.9640 0.8950 0.8400 0.9380 0.9050 0.8740

Glass Transition oC -38 -50 -64 -35 -44 -58

B(a)Pyrene wtppm 8.935 0.049 0.010 0.177 0.188 0.092

8 PAHs wtppm 77.718 0.783 0.140 3.889 3.014 1.416



Lube Base and Related Products Business

IRPC ได้ถือก�าเนิดโรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยมีก�าลังการผลิต 360,000 ตัน ในปี 2537 ถือเป็นโรงงาน          
แห่งแรกและมีก�าลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามทาง IRPC ไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน : น�าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันหล่อล่ืนใช้ส�าหรับรถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และ
เครื่องยนต์ของเรือ น�้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานของ IRPC เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทข้ามชาติชั้นน�าของโลก 
โดย IRPC มีสัดส่วนการขายให้กับบริษัทต่างๆ เหล่านี้มากกว่า 50% ของปริมาณที่ผลิตได้ 

ยำงมะตอย : IRPC เป็นบรษิทัเดยีวทีส่ามารถผลติยางมะตอยได้ตามความต้องการของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะยางมะตอยเกรดพิเศษที่ผลิตเพื่อประเทศออสเตรเลีย

ไขพำรำฟิน : เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไข ใช้เป็นตัวประสานในการผลิตไม้อัดแปรรูปเพื่อใช้ท�าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 
คณุภาพของไขพาราฟินของ IRPC ได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้คณุภาพเป็นท่ียอมรับของตลาด ปัจจบัุนตลาดหลกั
ของ IRPC คือประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน เป็นต้น

น�้ำมันยำง : น�้ามันยางของ IRPC เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายต่อผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นวัตถุดิบที่       
ใช้ในการผลิตทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น หมึกพิมพ์และพลาสติก รวมไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลิต       
ยางรถยนต์และยางสังเคราะห์ เป็นต้น ซึ่ง IRPC ได้พัฒนาน�้ามันยางให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับ          
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท�าให้เกิดเป็นน�้ามันยางชนิดใหม่ซึ่งมีชื่อว่า TDAE และ RAE

IRPC lube base oil plant is the first and the largest lube base oil producer in Thailand with production 
capacity over 360,000MT on stream in 1994. Utilizing licensed technology from Exxon Mobil Research         
& Engineering (EMRE), IRPC lube base plant has proved to be the one of the highest quality producer of 
lube base oil and related products in South East Asia. In addition the products are also approved from 
most of major oils and well-known multinational corporations especially located in Asia such as Singapore 
and Australia, and even export to the western region such as US and Europe.

Four major products from IRPC lube base oil plant and their applications are as following,

Lube Base Oil : Lube base oil is high viscosity and resistibility oil derived from petroleum refining. The oil 
is then used as intermediary to formulate lubricant for all applications, ranging from tiny motor oil to         
gigantic marine engine oil. IRPC lube base oils are at the highest quality which is proven by the approval 
from most of major oils and well-known MNCs, especially in Asia.  

Asphalt : Asphalt is uniquely condensed heavy oil with adhesive properties that can be use as a strong 
adhesive substance. The applications are ranged from surfacing road, water repellant, and adhesive. IRPC 
is the only company in Thailand which can supply special grade of Asphalt, matching all customers’ needs.

Slackwax : Slack Wax is a solid crystallize substance in petroleum oil which can be used as intermediary 
to create paraffin or microcrystalline wax that can be applied to variety of applications such as candles, 
polisher, crayon, particle board emulsion, and adhesive. IRPC slackwax is very well-known in its highest 
quality accepted by US and European markets.

Rubber Process Oil : Rubber Process Oil (RPO) is high aromatic oil derived from refinery. It plays                    
a critical role as one of the key components for rubber formulation. The applications for the RPO are 
ranged from large scale rubber applications such as automotive tyres to small scale applications such as 
plasticizer, disposable oil, and ink. 

Recently IRPC has enhanced the RPO products by reducing its carcinogenic properties, and the result is 
newly innovated non-carcinogenic oil namely TDAE and RAE.
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Lube Process & Derivative Products
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Property Specification

V100,cSt 20-30

VGC 0.8600 – 0.9400

PCA, %wt 3.0% max

Property IRPC Company A Company B Company C

SG 0.9620 0.9582 0.9530 0.9500

V100,cSt 26 19 20 22

Aniline 70 66 71 75

%CA 28 29 25 26

%CN 33 30 33 30

%CP 39 41 42 44

Sulfur ,wt% 3.6 3.7 3.5 na

Pour Point , C 39 15 36 na

PCA, wt% 2.8 2.7 2.5 2.4

VGC 0.900 0.900 0.8929 0.889

Comparison with Other Company
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Property Unit RAE6080 RAE4050 RAE2030

Density @ 15oC g/cm3 0.9950 0.9723 0.9391 

Viscosity @ 40oC 
             @ 100oC cSt 9,985

80
1,687 
47

357
21 

Carbon Type    
CA  CN  Cp               

%wt 
37
26
37 

30
31
39 

21
32
47 

VGC - 0.9380 0.9050 0.8740 

Aniline point oC 65 75 86 

Refractive Index @ 20oC - 1.5620 1.5422 1.5212 

Sulfur %wt 4.3 3.5 2.6 

Pour point oC +30 +21 -3 

Flash point  (COC) oC 268 290 272 

Glass Transition oC -35 -44 -58 

B(a)Pyrene wtppm 0.177 0.188  0.092

8 PAHs wtppm 3.889 3.014 1.416 



CSR TDAE
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประเด็นท่ีสังคมก�าลังให้ความใส่ใจอยู่ในขณะนี้ ซ่ึงการ                 
มองหาความสมดุลระหว่าง ประสิทธิภาพสูงสุด กับ สุขภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่างเป็นสิ่งที่
เราให้ความส�าคัญเป็นที่สุด

ท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจในทุกวันนี้ IRPC มีความยินดีที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ TDAE และ RAE ซ่ึงเป็นน�้ามันยาง         
ลดมลพิษ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันน�้ามันยางลดมลพิษของ IRPC มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยบริษัทชั้นน�า
ของโลก เช่น Goodyear, Yokohama, TSRC และ BSTE เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้น�้ามันยางลดมลพิษของ IRPC 
ยังสามารถส่งออกไปยังยุโรป โดยบริษัท IRPC ได้จดทะเบียนการน�าเข้าน�้ามันยางลดมลพิษผ่านมาตรฐานยุโรป           
(REACH REGULATION) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ IRPC ส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรปอย่างต่อเนื่อง และได้ส่ง   
ตัวอย่างไปทดสอบค่าสารประกอบต่างๆ ทุก 6 เดือนกับสถาบัน Biochemisches Institut fur Umwelt carcinogene  
(BIU) ประเทศเยอรมันที่ได้รับการยอมรับจากประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า TDAE และ RAE ของ IRPC 
ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

Nowadays people are talking about how we can preserve the environment and thrive for the betterment of 
the society. IRPC has the same thought because it is always our primary concern over the environmental 
improvement. After the company has achieved many CSR programs, such as planting Mangrove along the 
coastline, free doctor support, and various scholarships, that restore the environment and support the 
society for better life, IRPC goes beyond and think what else we can do to help. With that in mind along 
with our superior research and development team, IRPC has developed TDAE and RAE, the cleaner        
products with compatible properties compared to traditional rubber process oil.

These TDAE and RAE products are environmental and health friendly. With low PAHs content, the products 
are assigned into non-carcinogenic substances by European Union. Even though the products are already 
accepted by many tyres manufacturers such as Goodyear, Yokohama, TSRC, and BSTE, we still                    
proactively ensure the quality, safety, and cleanliness of our TDAE and RAE products by regular testing 
with globally accepted institution such as Biochemical Institution for Environmental Carcinogens in              
Germany. We also registered to the REACH regulation in EU, in order to ease up the concern for our 
customers who send their products to European Union. These are just some of our achievements to prevail 
our commitment to the customers, environment, and society.

Because we understand that the company should not only operate for the profit, but also for the betterment 
of environment and society in order to secure the future for next generation.

1514



Petroleum Business Management

1. คุณนันทชัย ประภำวัฒน์เวช    รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยพำณิชยกิจและกำรตลำด
 Mr. Nuntachai Prapawatwech  Senior Executive Vice President, CCM
2. คุณก้อง รุ่งสว่ำง    ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนกำรตลำด
 Mr. Gong Rungswang   Executive Vice President, CCM
3. คุณศิริพร รัตนศักดิ์โสภณะ    ผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจปิโตรเลียม
 Miss Siriporn Ratanasaksopon  Vice President, CCM

Patent Inventor

1. คุณ โรมัน สเตรำส์    ที่ปรึกษำส่วนส�ำนักวิจัยและพัฒนำ
 Dr. Roman Helmuth Adam Strauss  Expert, R&D
2. คุณ ฟู ฮอง ชี   ที่ปรึกษำส่วนส�ำนักวิจัยและพัฒนำ
 Mr. Fu Houng-Chi   Advisor, R&D
3. คุณวชิระ เสำวภำคย์    ผู้จัดกำรส่วนเทคนิคพัฒนำ
 Mr. Wachira Saowapark   Division Manager, BDT
4. คุณบรรจง บุหิรัญ    ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำ
 Mr. Banjong Buhiran   Specialist, R&D
5. คุณอำคม ปำโส    พนักงำนส่วนส�ำนักวิจัยและพัฒนำ  
 Mr. Arkhom Paso   Supervisor, R&D
6. คุณกำญจนำพร รุจิรำวรวุฒิ    พนักงำนส่วนส�ำนักวิจัยและพัฒนำ
 Ms. Kanjanaporn Rujiraworawut  Scientist, R&D

Development Team

1. คุณประนำช โกศำยำนนท์    ผู้จัดกำรฝ่ำยคอมเพล็กซ์ 5
 Mr. Pranarch Kosayanont   Complex Manager, Complex 5
2. คุณอภิรมย์ ป้องนพภำ    ผู้จัดกำรส่วนเทคโนโลยี 5
 Mr. Apirom Pongnoppa   Division Manager, Technology 5
3. คุณเกษมสุข กิตติโชติรัตน์    ผู้จัดกำรส่วนกำรผลิต 5
 Mr. Kasemsuk Kittichotirut   Division Manager, Production 5
4. คุณปรัชญำ ชื่นพงศ์พันธ์    พนักงำนอำวุโสส่วนผลิตและปรับปรุงคุณภำพน�้ำมันหล่อลื่น
 Mr. Prachaya Cheunpongpant  Section Manager, C51T
5. คุณกิ่งกำญจน์ มำนะช�ำนิ์    พนักงำนอำวุโสส่วนควบคุมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 5
 Ms. Kingkarn manachumni  Section Manager, C51T C5TP 
6. คุณไพบูลย์ ปรัชญำนุพัทธ์   พนักงำนอำวุโสส่วนควบคุมคุณภำพ 5
 Mr. Paiboon   Pratchayanupat  Section Manager, C5TQ
7. คุณวิทยำ เหวรำรักษ์    พนักงำนอำวุโสส่วนวิศวกรรมกระบวนกำรผลิต 5
 Mr. Wittaya   Hewararuk   Senior Engineer 1, C5TE
8. คุณเศรษฐำ งำมมำนะ   พนักงำนส่วนควบคุมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 5
 Mr. Sestha   Ngammana   Engineer, C5TP     
Petroleum Business Sales Team

1. คุณธวัชชัย ประยูรทอง    ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจผู้คำ้ปิโตรเลียม
 Mr, Tawatchai Prayoontong  Division Manager, Wholesale Petroleum Business
2. คุณฐนิตกิตติ์ เล็กศรีสกุล    ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจปิโตรเลียมเพื่ออุตสำหกรรมและกำรส่งออก
 Mr. Thanitkit Leksrisakul   Division Manager, Industrial & Export Petroleum Business
3. คุณวรภัทร สุวงศ์    ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
 Mr. Vorapat Suwongse   Division Manager, Base Oil & Related Products Business
4. คุณวันดี บรรยงคะรัติ    ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์
 Ms. Wandee Banyongkarat  Division Manager, Aromatics Business
5. คุณวำรีย์ ไชยด�ำ    ผู้จัดกำรส่วนกำรตลำด วิเครำะห์และวำงแผนธุรกิจปิโตรเลียม
 Ms. Waree Chaiyadum   Division Manager, Petroleum Marketing, Planning & Analysis Business
6. คุณกิติศักดิ์ มำลำรัตน์    ผู้จัดกำรส่วนบริหำรธุรกิจปิโตรเลียม
 Mr. Kitisak Malarat   Division Manager, Petroleum Business Management
7. คุณสุธรรม อุดมรัตน์   พนักงำนส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
 Mr. Suthum Udomrat   Domestic, Base Oil & Related Products Business
8. คุณสุรวิช สุธีรภำคย์   พนักงำนส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
 Mr. Suravit Suteerapark   Export, Base Oil & Related Products Business   
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