




ค่านิยม

วิสัยทัศน์
บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
ความเป็นเลิศด้านการผลิต

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

สังคม และสิ่งแวดล้อม

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่

เราคือบริษัท บริษัทคือเรา

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมสร้างนวัตกรรม

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมสร้างพลังความดี

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

I คิด ล ทาเหมือนเป็นเ ้า อง

R มุ่งผลลัพ

P รักษาสัญญา

C พั นาต่อเนื่อง

D ทางานร่วมกันเพ่อผลลัพ ที่ดีกว่า

N ริงใ  สื่อสารตรง ปตรงมา
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มุ�งมั่นดำเนินธุรกิจเพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน
ควบคู�ไปกับการรักษาสมดุลด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล�อม

ต�นแบบการบร�หารจัดการน้ำ
ให�แก�ชุมชนในพ�้นที่ภัยแล�ง  

ลำไทรโยงโมเดล 

รับการเปลี่ยนแปลงของลูกค�ายุคใหม�  
ระบบการว�เคราะห�ราคาด�วย AI

เพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีกว�าของผู�พ�การ

เบ�าขาเทียมโปร�งแสง

PP3340H

IRPCT
สถาบันอาชีวศึกษา
พร�อมผลิตช�างฝ�มือที่มีคุณภาพ

ในพ�้นที่

12รองรับ 
อ�ตสาหกรรมเป�าหมาย

EEC

เพ��มข�ดความสามารถและรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล 
IRPC 4.0 สะท�อนความสำเร็จในการใช�เทคโนโลยี
ขับเคลื่อนองค�กร เทียบชั้นบร�ษัทระดับโลก



Customers Connect
ร�วมสร�างผลิตภัณฑ�มูลค�าเพ��ม
ตอบโจทย� Human Centric
 
PP Compound

ของชิ�นส�วนพลาสติก
ที่ผลิตเป�นชิ�นส�วนรถยนต� ไฟฟ�า

90%คิดเป�นสัดส�วน

เติบโต อย�างต�อเนื่อง 

ด�วยความโปร�งใส มี จร�ยธรรม 
สร�างความยั่งยืนในธุรกิจ 

โดยคำนึงถึง ผู�มีส�วนได�เสีย ทุกฝ�าย 

เป�น Solution Provider ให�กับลูกค�า 
สร�างสรรค� ทันโลก เพ�่อธุรกิจที่ยั่งยืน

มุ�งสู�การเป�น Plastic 
E-commerce Platform

ที่มีฐานผู�ซื้อใหญ�ที่สุด
ใน South East Asia

Plastket.com

รายได�กว�า
4,000 ล�านบาท

100,000 ตัน

ตั้งเป�ายอดขาย
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

จ น าร �า นนงาน

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 71%

หน่วย : ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 28%
อื่น ๆ 1%

ในประเทศ 56%
ต่างประเทศ 44%

น�้ามันดีเซล 59%
น�้ามันเบนซิน 15%
น�้ามันเตา (HSFO) 2%
น�า้มันเตาก�ามะถนัต�า่ (LSFO) 1%
น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน  
และยางมะตอย 11%
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ 12%

โอเลฟินส์ 
และโพลิโอเลฟินส์ 63%
อะโรเมติกส์ 13%
สไตรีนิคส์ 24%

ราย
จา าร าย

ราย จา าร ายปี 2562

�า ร

น ร ยร

น นร

216,577

ารจ จ�า นาย

216,577

ป ร ย

153,451

ป ร

59,656 
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อม �า ั ทา การ ิน

�า าง าร งน

หมายเหตุ : 
(1)	 จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่	(The	Account	Reclassification)
(2)	 รายได้จากการขาย	ประกอบด้วย	ธุรกิจปิโตรเลียม	ธุรกิจปิโตรเคมี	ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์	ค่าบริการท่าเรือ	และอื่นๆ	
(3)	 รายได้จากการขายสุทธิ	ประกอบด้วย	ธุรกิจปิโตรเลียม	(ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต)	ธุรกิจปิโตรเคมี	และ	ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
(4)	 EBITDA	หมายถึง	ก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(5)	 หนี้สินสุทธิ	หมายถึง	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	หัก	เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
(6)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2563	เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	2563	เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2562	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาทต่อหุ้น	

256  (1)  256   2562 
านะ าร งน
นทรัพ ์หมน น  47,583  46,629  43,647 

นทรัพ ์ร ม  184,544  182,446  177,850 

หนี นหมน น  49,353  48,896  45,707 

หนี นร ม  96,894  95,066  94,448 

น อ อหน  87,650  87,380  83,402 

ทนจดท บี น  20,475  20,475  20,475 

ทนช�าร  20,434  20,434  20,434 

าร �า นนงาน
รา ไดจากการ า  (2)  214,101  280,551  239,315 

รา ไดจากการ า ท  (3)  197,594  258,919  216,577 

นทน า  192,946  264,637  236,569 

ก�าไร ัน น  21,155  15,914  2,745 

EBITDA (4)  20,420  18,344  5,940 

ก�าไร ( าดทน) ท  11,354  7,735  (1,174)

รา น าง าร งน
อั รา น  อรา ไดจากการ า 9.54% 6.54% 2.48%

อั ราก�าไร ท อรา ไดจากการ า 5.30% 2.76% (0.49%)

อั รา อบ ทนจาก นทรัพ ์ 6.36% 4.22% (0.65%)

อั รา อบ ทน อ อหน 13.48% 8.85% (1.38%)

อั รา น าพ อ  ( ทา)  0.96  0.95  0.95 

อั รา นหนี น ท อ น อ อหน ( ทา) (5) 0.65 0.63  0.67 

อั ราการจา ิน น 52% 50% n.a.

ิน น จา อหน (บาท หน) 0.29 0.19  (6) 0.10

ม า ามบั ชี อหน (บาท หน) 4.28 4.27 4.07 

ก�าไร ( าดทน) ท อหน (บาท หน)  0.56  0.38  (0.06)

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

นา าร �า  ะราง ง า �า รจ

รางวัลองค์กรโปร่งใส  

จากคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และ (ป.ป.ช.)  

มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร  
ที่มีการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบตามหลัก
นิติธรรม รวมทั้งให้ความส�าคัญ 
กับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัต ิ
ตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ 

Gold Class และเป็น Industry 

Mover ใน The Sustainability 

Yearbook 2019 
เป็นบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด 
และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2018  
ที่มากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมการ 
กลั่นและการตลาดก๊าซและน�้ามัน 
(OGR: Oil & Gas Refining  
and Marketing)

รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2562  

ประเภทองค์กรธุรกิจที่มีผลการด�าเนินงานโดดเด่น 
ในเรื่องการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พร้อมน�าเสนอการด�าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 
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พั นาการที่สาคัญ ล รางวัล ห่งความสาเร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) 

ประจ�าปี 2561 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
สามารถน�าประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ 
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาศักยภาพทุกด้านขององค์กร 

รางวัล Asia Responsible 

Enterprise Awards 2019 

สาขา Social Empowerment 
จากโครงการขาเทียมที่ได้ร่วม 
ด�าเนินการกับมูลนิธิขาเทียม  
ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

รางวัล “Change Agent Award”  
จากการเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดี 
ในการด�าเนินธุรกิจโปร่งใสตลอด  
Supply โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มา 
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ 
โครงการ CAC จากโครงการแนวร่วม 
ปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective  
Action Coalition Against  
Corruption: CAC)

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน  

และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน”  
ปี 2562 ในกลุ่ม Sustainability Excellence  
ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน  
(Sustainability Awards of Honor)  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที ่IRPC  
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนที่ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียน 
ด้านความยัง่ยนืยอดเยีย่ม (Best Sustainability Awards)”  
ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

รางวัล Valuable Partner Award 

2019 รางวัล Partner ดีเด่นแห่งปี  

จดัโดยกลุม่บรษิทัอนิโนเวชัน่ ในโอกาส 
จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี 
“Glorious Celebration – A New 
ERA of Innovation” พร้อมตอกย�้า 
ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยียาง 
และพลาสติกที่ให้บริการแบบครบ 
วงจรและครอบคลมุในทกุอตุสาหกรรม 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

จรรยาบรรณดีเด่น  

หอการค้าไทย ประจ�าปี 2562  
จากหอการค้าไทย ด้วยเป็นบริษัท 
ที่มีการน�าหลักบรรษัทภิบาล  
(Good Corporate Governance) 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
องค์กรอย่างยั่งยืน 

รางวัล Global Good Awards UK 

2019 ระดับทอง
ประเภท Community Partnership 
(Wellbeing in the Community)  
ในโครงการขาเทียม
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

รางวัลด้านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตใน 
ผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC ในงาน 
Thailand Quality Prize 2019 

•  รางวัลระดับ DIAMOND ประเภท  
Manufacturing QCC Prize  
ผลงาน“ลดปริมาณการสูญเสีย 
น�้าหนักเม็ดลูกบดในขั้นตอนการบด
ต่อเนื่อง” จากหน่วยงาน SAPN 
ฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์

•  รางวัลระดับ Gold Awards  
ผลงาน “ลดการใช้น�้าใช้โรงงาน 
(Potable Water: WP)  
ที่ 41D003” จากหน่วยงาน REA2 
ฝ่ายโรงกลั่น และผลงาน  
“ลดการสูญเสีย Acetylene Black 
Product จากตัวกวาดผง 
ฝาเตาติดที่ 1F4701”  
จากหน่วยงาน OLPA ฝ่ายโอเลฟินส์

•  รางวัลระดับ Silver Awards 
ประเภท Task Achieving  
QCC Prize ผลงาน  
“ลดเวลาการเตรียมระบบที่  
Recycle Gas Pump 10P090  
ให้พร้อมใช้งาน” จากหน่วยงาน 
PLP1 ฝ่ายโพลีโอเลฟินส์

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ

ดีเด่นด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ประจ�าปี 2562  
ได้แก่โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสท
เรสซดิวิ โรงงานพเีอส โรงงานอบีเีอสเอม็  
คลังน�้ามันไออาร์พีซี อยุธยา และ 
คลังน�้ามันไออาร์พีซี ชุมพร  
โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

รางวัล CSR-DIW Continue  
ในโรงงาน PLP1/ PLEH/ PLPC/ 
ABS/SAN/ CCM/ EPS/ PS/ BTX/ 
EBSM/ ADU1/ ADU2/ DCC/ 
โรงงานน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน/ ETP/ 
PRP และ ACB จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

รางวัล Eco Factory  
ในโรงงาน Nano/ โรงงานบีทีเอ็กซ์/ 
โรงงานโพลิสไตรีน/  
โรงงานโพลิเอทิลีน/  
โรงงานโพลิโพรพิลีน/  
โรงงานผลิตโพรพิลีน/  
โรงงานอะเซทิลีนแบล็ก/  
โรงแปรสภาพคอนเดนเสเรสซิดิว  
และโรงงานแปรสภาพคอมไบน์ 
แก๊สออยล์ จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้รับ 

การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการ 

รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ 

ท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2562 

(Zero Accident Campaign 2019) 
ระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานโดยแผนกคลงัน�า้มัน 
ไออาร์พีซี อยุธยา รับรางวัลระดับเงิน 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และแผนกคลัง 
น�า้มนัไออาร์พซี ีชมุพร รบัรางวลัระดบั 
ทองแดง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ
ส�านักงานกรงุเทพฯ รบัรางวัลระดับเงนิ  
เป็นปีที่ 1

รับใบประกาศ Carbon Foot Print 

Organization (CFO)  
ในโรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน  
จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัล Asian Excellence Awards 

2019  
โดยนางณิชชา จิรเมธธนกิจ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน  
รับรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best 
CFO (Investor Relations)  
และบริษัทยังได้รับรางวัลประเภท 
องค์กร Best Investor Relations 
Company ซึ่งรางวัล Best  
Investor Relations Company นี้ 
IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  
จากนิตยสาร Corporate  
Governance Asia 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2562  

จากกระทรวงอุตสาหกรรมจ�านวน 4 รางวัล โดย

•  โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC & VGO) 
รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต  

•  โรงกลั่นน�้ามัน (ADU2) ได้รับรางวัล 
อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน    

•  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP)  
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท 
การบริหารงานคุณภาพ  

•  โรงงานผลิตเอทิลีน (ETP) ได้รับรางวัล 
อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
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พั นาการที่สาคัญ ล รางวัล ห่งความสาเร

การต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ  

กับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหว่างบริษัท 
ในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ วงเงินกู้จ�านวน 10,000 
ล้านบาท และวงเงินให้กู้จ�านวน 1,500 ล้านบาท 

ก่อตั้งบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด (iPolymer)   

โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 55) และ บริษัท Guangzhao Saiju 
Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) (ถือหุ้นร้อยละ 45) 
สร้างธุรกิจพลาสติกอีคอมเมิร์ซ แพลทฟอร์ม (Plastic 
E-commerce platform) ในชื่อ PLASTKET.COM  
“พลาสเก็ตดอทคอม” ตามนโยบาย IRPC 4.0  
ที่น�าเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบ 
การซื้อขายเม็ดพลาสติกขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล 
สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บริษัทฯ ลงนามสัญญาซื้อขายน�้ามันเชื้อเพลิง 

ที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก

ระหว่างบริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จ�ากัด และบริษัท วีเอ 
เอนเนอร์จี จ�ากัด โดยบริษัทฯ จะได้รับน�้ามันแปรรูปจากขยะ
พลาสติก 300,000 – 400,000 ลิตรต่อเดือน เป็นน�้ามัน 
ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ลดปริมาณขยะ
พลาสติกได้ 560 ตัน ต่อเดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก
ได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(CIRCULAR ECONOMY)

บริษัทฯ ร่วมลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการ Engineering, 

Procurement and Construction, Commissioning 

(EPCC) of Floating Solar Power 12.5 MWp
มูลค่าโครงการ 493 ล้านบาท ร่วมกับ บริษัท สยามราช 
จ�ากัด (มหาชน) (SR)  นับเป็นโครงการต้นแบบส�าหรับ 
Floating Solar Power เพือ่ผลติไฟฟ้าใช้ในเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี  ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และยังเป็นการใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรด
พิเศษ HDPE เกรด P301GR ของบริษัทฯ ผลิตเป็น
ทุ่นลอยน�้า Floating Solar ซึ่งมีการรับประกันอายุการใช้
งานของวัสดุได้ไม่ต�่ากว่า 25 ปี

บริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนและส่งเสริม 

การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน  
เพื่อสานต่อโครงการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
ในทางที่ดีขึ้น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)











คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 

สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที่ 5/2553, 

KELLOGG & SASIN, Chicago, USA 
• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, สหรฐัอเมรกิา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรฐกิจสาธารณะ 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice 

(LEAP) สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่นที่ 11/2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2554 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2561 – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีดจิติอลโซลชูัน่ จ�ากัด
ต.ค. 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – ส.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ต. ค. 2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
 โครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีอาซาฮเีคมคิอล จ�ากัด
ม.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
พ.ย. 2558 – มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 หน่วยธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลั่น  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ  
 บรษิทั ปตท.กรนี เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จ�ากัด
เม.ย. 2558 – ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2555 – ก.ค. 2558  กรรมการ บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ โลจสิตกิส์ จ�ากัด
มี.ค. 2556 – ก.ย. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจ 
 และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2555 – ก.ย. 2557 กรรมการ บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด
มิ.ย. 2555 – ก.ย. 2557  กรรมการ  
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ก.ย. 2557  กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททิลีน จ�ากัด
พ.ย. 2554 – ก.ย. 2557  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
พ.ย. 2554 – ส.ค. 2557  ประธานกรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด
ธ.ค. 2554 – มิ.ย. 2557  กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
ต.ค. 2554 – ก.พ. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือ 
 และบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/  
 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

ประวัติกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 59 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
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รายงานประจ�าป 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Master of Policy Science (M.P.S.) International Program,  

Saitama University, Japan
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ที ่1 สถาบนัพระปกเกล้า 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 – ส.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2558 – ก.ย. 2561 ทีป่รกึษา คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญู 2560
2554 – ต.ค. 2561  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.ย. 2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการภาครัฐ
ต.ค. 2557 – เม.ย. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2558  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2555 กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2552 – เม.ย. 2558  กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/  
 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐสภา
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและ 
 ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2559 – ปัจจบัุน กรรมการสภามหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
2554 – ปัจจุบัน อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมือง 
 การปกครอง ส�านักงานคณะกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลยี
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  

รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)  

รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – 2560 กรรมการอสิระ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
2556 – 2560 กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556 – 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2558 ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน)
2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี ่ จ�ากัด
2554 – 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อุบล ไบโอเอทานอล จ�ากัด
2551 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
2551 – 2554 ประธาน องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD)
2551 – 2554 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2550 – 2554 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 65 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  

รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.)  
รุ่นที่ 5/2556 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงู การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)  
รุ่นที่ 65/2552 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.)  
รุ่นที่ 2/2551 ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 50,000 หุ้น      คิดเป็น 0.00024 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2561 – 2562 ทีป่รกึษาคณะกรรมการ สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน
พ.ย. 2560 – 2561 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เม.ย. 2559 – พ.ย. 2560 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2558 – 2562 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน  
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
2556 – 2557  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2554 – 2556 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2549 – 2554 ผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัยธุรกิจน�้ามัน  
 กรมธุรกิจพลังงาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
• Oxford Energy Seminar, UK
• Break Through Program for Senior Executives (BPSE),  

IMD Institute, Switzerland
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 – ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 – มิ.ย. 2562 ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ
พ.ค. 2557 – เม.ย. 2559 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่รีซอร์สเซส จ�ากัด
2556 – เม.ย. 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 – พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย  
 จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

นายสมนึก บ�ารุงสาลี
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับริษทัตามทีก่�าหนดในหนงัสอืรบัรอง

อายุ 64 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
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รายงานประจ�าป 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III)  

รุ่นที่ 2 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  

รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2561 – ต.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแลองค์กร 
 และกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและ 
 ความยั่งยืน บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ก.พ. 2562 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2560 – ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด
มี.ค. 2559 – ส.ค. 2562 กรรมการบริหาร โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ (KVIS)
ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและ 
 ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ บรษิทั เอนเนอร์ยคีอมเพลก็ซ์ จ�ากัด
ส.ค. 2558 – ม.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – ก.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมการ/  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at 

Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International 

Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

(ปรม.) รุ่นที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562 

สถาบัน Leadership Focus Institute
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT)  

รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2563 กรรมการ/ ประธานกรรมการ  
 ธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 – ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ บรษิทั การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 – ต.ค. 2562 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – พ.ค. 2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – พ.ค. 2561 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ บรษิทัข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
ต.ค. 2558 – พ.ค. 2561 ผู้อ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
พ.ย. 2557 – ก.ย. 2558  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ย. 2555 – พ.ย. 2557 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
 กระทรวงการคลัง
ก.ย. 2553 – พ.ย. 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง)  
 ประจ�าสหราชอาณาจักรและยุโรป
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC)  

รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
• หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 26/2555  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.)  
รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Class 2009,  
The Wharton School of the University of Pennsylvania, สหรฐัอเมรกิา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2562 – ก.พ. 2563 กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ�ากัด
พ.ค. 2561 – พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ก.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรอง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2558 – มี.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2558 – มี.ค. 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ากัด
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ากัด
ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ากัด
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนัธ์บริษทัตามทีก่�าหนดในหนงัสอืรบัรอง 

อายุ 53 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่13
• โรงเรยีนนายเรอือากาศ รุน่ที ่20
• วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมอากาศยาน Hochschule der 

Bundeswehr München (มหาวทิยาลยัทหารเยอรมนั), เยอรมนี
• โรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงู รุน่ที ่56
• โรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศ รุน่ที ่33
• วทิยาลยัการทพัอากาศ รุน่ที ่36
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.)  

รุน่ 8/2559 สถาบันวทิยาการพลังงาน
• การประชมุระดบัชาตว่ิาด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้าน การทจุรติ ครัง้ที ่5 หวัข้อ “Tackling Corruption through 
Public-Private Collaboration”

• สมัมนา “แนวทางการจดัตัง้บรรษทัวสิาหกจิแห่งชาต”ิ
• หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP)  

รุน่ 7/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ 117/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Role of the Nomination & Governance Committee Program 

(RNG) รุน่ 7/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 – 2561 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2559 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
2554 – 2556 รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ/  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
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รายงานประจ�าป 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program,  

The Wharton School University of Pennsylvania
• หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, 

New York, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  

รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – 2561 ทีป่รกึษา บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด 
2556 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
2555 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และ 
 บริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและ 
 บรหิารโครงการ หน่วยธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2548 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหาร 
 บริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

นายชาครีย์ บูรณกานนท์
กรรมการอิสระ/  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปี 2553 

สถาบันพระปกเกล้า
• PTT - GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2556 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
รุ่นที่ 103/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 55,000 หุ้น      คิดเป็น 0.00027 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31

• โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 74

• โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 71

• หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  
รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น  คิดเป็น    -    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2561 เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

ก.ย. 2559 – พ.ค. 2562  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2559 – 2560 รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2558 – 2559 เจ้ากรมยุทธการทหารบก กองทัพบก

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน  รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก  
 และผู้ช่วยผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 ราชอาณาจักร

  นา า ย
กรรมการอิสระ/  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 58 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

นาย น ง  ร า
กรรมการ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of Business Administration (MBA),  
Western Michigan University, USA

• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)  
รุ่นที่ 86 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น  คิดเป็น     -    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2561 – เม.ย. 2562 รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
 แผนพลังงาน

เม.ย. 2558 – ก.พ. 2561 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายไฟฟ้า  
 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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นายจุมพล ส�าเภาพล
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้น�ามหานคร”  

จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่  

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
• ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  

การจราจรและขนส่ง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวง 
การคลัง (PDI รุ่นที่ 11)

• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 
“มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร

• ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and  
Decision Making: SPSDM)

• ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”  
รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

• ประกาศนยีบตัร “หลกัสตูร BRAINS” รุน่ที ่2 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 136/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น  คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556 – 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2554 – 2556 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
2554 – 2556 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554 ผู้อ�านวยการส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริม  
 สภาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  

รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)  

ปี 2560, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• G – 20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
• Mitsui – Harvard Business School HBS - Global Management 

Academy 2015 Japan and USA
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 19/2557 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรมส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III),  
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• Breakthrough Program for Senior Executives International 
Leading Business School (IMD) Lausanne, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• หลักสูตร Assessor Training Program ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลกัสตูร Financial Statement for Directors, บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)  

รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2562 – ส.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
ต.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ�ากัด
2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี  จ�ากัด
เม.ย. 2559 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ 
 ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค .2558 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2561 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 55 ปี 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
 ปฏิบัติงาน Secondment ในต�าแหน่ง  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์  
 ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติ 
 ส�าหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการ 
 คณะกรรมการบรษิทั  
 บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III)  

ปี 2561 ประเทศสิงคโปร์ 
• หลักสูตร IRDPE Leadership & Effective Corporate Culture 

Program ปี 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร (IRDP)
• หลักสูตรนักบริหารกลยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8/2560 สถาบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ป.ป.ช.ป)

• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA)  
รุ่นที่ 4/2558 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

• หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II)  
ปี 2557 ประเทศจีน 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 261/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2561 – ก.พ. 2562 กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด(มหาชน)
ธ.ค. 2559 – ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
2558 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ทรพัยากรบคุคล องค์กร บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2558 Vice President, Finance, Account and  
 Corporate Support  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร์ จ�ากัด
2553 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลและนโยบายการเงิน 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2549 – 2553  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 และนโยบายสนิเชือ่ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร 
 และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท บิซิเนสโปรเฟสซั่นแนล โซลูชั่นส์ จ�ากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์
อายุ 59 ปี 
ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, USA
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School, Cambridge, 

Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 
รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

• หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลกัสตูรนกับรหิารการงบประมาณระดบัสงู (นงส.) รุน่ที ่2 ส�านักงบประมาณ
• หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง  

รุ่นที่ 6 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ต.ค. 2562 กรรมการ มูลนิธิอัศนี พลจันทร
ก.ค. 2557 – เม.ย. 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2555 – 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
มี.ค. 2554 – ก.พ. 2560 กรรมการ มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธ ิ
 และสถานะบุคคล
2552 – 2554 รองผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม  
 กระทรวงยุติธรรม
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2559– ปัจจุบัน กรรมการ/ อนุกรรมการกลั่นกรอง/  
 ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานกรรมการ 
 ความเสีย่ง บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากัด
ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อายุ 55 ปี 
ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18/2518
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29/2520
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  

รุ่นที่ 54/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2560 – มิ.ย. 2562 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 – มิ.ย. 2562 กรรมการอิสระ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ส.ค. 2557 – พ.ย. 2559 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 แม่ทัพภาคที่ 1 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 แม่ทัพน้อยที่ 1 
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 รองแม่ทัพภาคที่ 1 
ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28
• หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation,  

Governance Matters Australia
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2557 – มิ.ย. 2562 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2557 – มิ.ย. 2562 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 รองผู้บัญชาการทหารบก
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 เสนาธิการทหารบก
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 รองเสนาธิการทหารบก
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2558 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
อายุ 61 ปี 
ลาออกวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

พลเอก สสิน ทองภักดี
อายุ 61 ปี 
ลาออกวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
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นายเจษฎา พรหมจาต
อายุ 58 ปี 
ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  

รุ่นที่ 9/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1/2553 สถาบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  
รุ่นที่ 5/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
รุ่นที่ 7/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 25,000 หุ้น (ตนเอง    5,000 หุ้น คิดเป็น 0.00002 %)  
 (คู่สมรส  20,000 หุ้น คิดเป็น 0.00010 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2559 – ต.ค. 2562 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ต.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2559 – เม.ย. 2560 กรรมการ บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 – พ.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนเซอร์วิส จ�ากัด
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จ�ากัด
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนระยอง จ�ากัด

ก.ย. 2557 – พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท์ จ�ากัด
2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ๊มคอท จ�ากัด
2556 – 2557 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และปฏิบัติ 
 หน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)  
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2555 กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2552 – 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)  
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  
 (เทียบเท่ารองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่)
2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
2551 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลสัญญาร่วมด�าเนินกิจการ 
 โทรทัศน์สีระหว่าง บมจ. อสมท และ 
 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด  
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ�ากัด
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
 บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จ�ากัด
ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส.เทรนนิ่ง จ�ากัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารออมสิน
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย  
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์ 
 จุฬาภรณ์
มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์  
 ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่าน พหลโยธิน 
 ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยและ 
 บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จ�ากัด  
 การรถไฟแห่งประเทศไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 

รุน่ที ่26/2556 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ที ่16/2556 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงู การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  

รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation,  

Governance Matters Australia
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นที่ 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control  

& Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/255  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 132/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
มิ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
ม.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
มี.ค. 2558 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
ก.พ.2558 – มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ�ากัด
ต.ค. 2557 – ม.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค.2557 – ม.ค.2562 ประธานกรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
ส.ค. 2557 – พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีโพลอีอล จ�ากัด 
ส.ค. 2557 – ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
ม.ค.2557 – ม.ค.2562 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2557 – ก.พ. 2561 ประธานกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่น�า้มนัปิโตรเลยีม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการ  
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 – มิ.ย. 2558 กรรมการ บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 – ต.ค. 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556  กรรมการ  
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 – ก.ย. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2552 – ต.ค. 2556 กรรมการ  
 บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
อายุ 61 ปี 
ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2562
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สายงาน ครงสร้าง
สาธารณูป คและ ลจิสติกส์ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พ ี

ส นักกิจการองค์กร

ายก หมาย

า า นการ
า บริหาร นการ
า จัดหา า ั ดบ
า า รกจ ร มี
า าด รกจ ร มี
า รกจ ร ี ม
า รกจทา รอ ทรัพ ์ น

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายป ิบัติการผลิต
ป ตรเคมีและการกลั่น

สายนวัตกรรมและป ิบัติการ
เพ่อความเป็นเลิศ

า บริหาร ิน
า การ ิน นัก ทน ัมพัน ์
า บั ชีบริหาร บ ร มา
า บั ชี

สายบัญชีและการเงิน

หน าน ับ อนก ท ์
ทรัพ ากรบ
หน าน ร ท อ ์กร
หน านอ ์กร ห การ ร นร
หน าน รา า
ทรัพ ากรบ
หน านบริการ
ทรัพ ากรบ นก า

า จัดซอจัดหา

า ท น ี

สายบริหารและพัฒนา
ศักย าพองค์กร

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานป ิบัติการผลิต สายงานวิศวกรรม
และบ รุงรักษา

า น บริหารก ท ์
า พั นา รกจ ร มี

ั ์ มบั พ ษ
า พั นา รกจ ร ี ม

พ ั าน
า บริหารจัดการ

ับ อน ท า ร์อ ์กร
า การ ทน ช ก ท ์

สายกลยุทธ์องค์กร

ส นักตรวจสอบ ายใน

ส นักบริหารความยั่งยืน

กรรมการ ูจัดการ หญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

า พ อ น ์
า ไ รน ์ อ ร ม ก ์
า ร ก ัน
า อ น ์
า น มันห อ นพน าน
า อาร์ดีซีซี

า บ ร รักษา ร าน 
า บ ร รักษา ร าน 
า ร จ อบ

าม ชอมัน ร าน
า ิ กรรม

า บริหาร ั
จัด ั ์

า ร ไ า
า ท ์ าร์ม

บั การทา รอ
า กจการ พอ ั ม

ร กอบการอ าหกรรม
ไออาร์พีซี

า บริหาร ร กอบการ
อ าหกรรมไออาร์พีซี

า บั การ ิจั
พั นา ั ด มี ั ์

า บั การ ิจั
พั นาพอ มอร์

า บั การ ิจั
พั นา ั ์ รบ จร

า น ์ ิ รา ห์
หอ บั การ

า ท น ี าร น ท
า บริหาร าม อด ั  

อาชี อนามั ด อม
า บั การที น

บริหาร าพอ ์กร 
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โครงสรางองค์กร
ณ วันที่  มกราคม 5







ประวัติ ูบริหาร
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  

รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)  

ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• G – 20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
• Mitsui – Harvard Business School HBS - Global Management 

Academy 2015 Japan and USA
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 19/2557 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรมส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III),  
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• Breakthrough Program for Senior Executives International 
Leading Business School (IMD) Lausanne, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• หลักสูตร Assessor Training Program ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลกัสตูร Financial Statement for Directors, บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)  

รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2562 – ส.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
ต.ค. 2560 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ�ากัด
2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี  จ�ากัด
เม.ย. 2559 – ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ 
 ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ 55 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ต.ค .2558 – ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2561 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
 ปฏิบัติงาน Secondment ในต�าแหน่ง  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์  
 ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติ 
 ส�าหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการ 
 คณะกรรมการบรษิทั  
 บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• GE Global Customer Summit, ASEAN Executive Program, 

Crotonville, USA
• หลักสูตร Leadership Development Program III,  

PTT Leadership and learning Institute
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)  

รุ่นที่ 32 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Advanced Management Program 3 (AMP3),  

PTT Leadership and learning Institute
• โครงการ Executive Energy Management Program (EEM)  

รุ่นที่ 3 กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 279,351 หุ้น      คิดเป็น 0.00137 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 – ก.พ. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
 และการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏบัิติการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2554–2557 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานปฏบิตักิาร 2  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานปฏิบัติการ 2  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายวรวุฒิ ศิวะเพชรานาถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายป ิบัติการผลิตป ตรเคมีและการกลั่น

อายุ 56 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
 เอสเตท ระยอง จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีคลนี พาวเวอร์ จ�ากัด
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีเอ แอนด์ แอล จ�ากัด
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• NIDA Executive Leadership Program – Wharton University  

of Pennsylvania
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  

รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  

รุ่นที่ 36/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุน้ IRPC : 311,480 หุน้ (ตนเอง 295,580 หุน้   คดิเป็น 0.00145 %) 
  (คู่สมรส 15,900 หุ้น    คิดเป็น 0.00008 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2557 – ก.พ. 2562 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)  
 จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ 
 การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ�ากัด
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานการตลาด บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ก.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 กรรมการ บรษิทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จ�ากัด
2554 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผน 
 จัดหาและค้าวัตถุดิบ/ 
 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักวิจัย 
 และพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายกลยุทธ์องค์กร

อายุ 57 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
 เอสเตท ระยอง จ�ากัด
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด 
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Executive Development Program by Fiscal Policy Research 

Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with 
Maxwell School of Syracuse University

• Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management
• CFOs Orientation Course for New IPOs  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�า  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินปฏิบัติงาน 
 ในต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บรหิารการเงนิ บรษิทั ปตท.น�า้มนัและการค้าปลีก 
 จ�ากัด (มหาชน)
2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง  
 รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
 PTT Regional Treasury Center Pte Ltd.
2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

อายุ 57 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
 เอสเตท ระยอง จ�ากัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด)  

National University, San Diego, สหรัฐอเมริกา
• PLLI Leadership Development Program, IMD, Singapore
• Advance Management Program, DDI
• Leadership/ The 7 HABITS of Highly Effective People, PacRim/ 

FranklinCovey
• PTT HBS Leadership Development Program, Class 1, Harvard 

Business School, India & China
• Refinery Economics, Solomon Associates, Singapore
• Advance Price Risk Management, Invincible Energy, Singapore
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance 

Matters Australia 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 210,440 หุ้น      คิดเป็น 0.00103 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2561 – มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
ต.ค. 2561 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักบริหารจัดการ 
 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหา 
 และค้าวัตถุดิบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ/  
 รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/  
 รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ/  
 รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการส่วนน�้ามันดิบและวัตถุดิบปิโตรเลียม  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

อายุ 53 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ 
 การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กว่างโจว ไซจวี เพอร์ฟอร์แมนซ์  
 พอลิเมอร์ จ�ากัด
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อเูบะ เคมคิอลส์ (เอเชยี) จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Executive Development Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 10,579 หุ้น    คิดเป็น 0.00005%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 – ก.พ. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1 และฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบริหารและพัฒนาศักย าพองค์กร

อายุ 57 ปี 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายนวัตกรรมและป ิบัติการเพ่อความเป็นเลิศ

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development Program 1
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 245,292 หุ้น    คิดเป็น 0.00120 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 – ก.ค. 2562 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานปฏิบัติการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายโรงกลั่น  
 สายงานปฏิบัติการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – ต.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่ายน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน  
 สายงานปฏิบัติการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานปฏิบัติการผลิต  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

นายประนาช โกศายานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานป ิบัติการผลิต

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร The Global Petrochemical Industry
• หลักสูตร Lummus Technology Seminar, Lummus Technology  

a CB&I company
• หลักสูตร Pro ect Management (FOSTER WHEELER)
• หลักสูตร The Global Customer Summit GE Crotonvill, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Leadership Development Program III,  

PTT Leadership and Learning Institute
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 1 หุ้น    คิดเป็น 0.00000 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 – ก.ค. 2562 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการ 
 อุตสาหกรรมไออาร์พีซี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ 
 การกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้จัดการฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์   
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์/  
 รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม 
 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงาน ครงสร้างสาธารณูป คและ ลจิสติกส์

อายุ 56 ปี
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร The Manager รุ่นที่ 47 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา 
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation,  

Governance Matters Australia
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – 2560 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน  
 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จ�ากัด

นายธรรมศักดิ์ ปญโญวัฒน์กูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ป ิบัติหน้าที่ผู้จัดการส�านักตรวจสอบ ายใน

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิควิศวกรรมปิโตรเคมี  

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 2,200 หุ้น    คิดเป็น 0.00001 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ก.ย. 2562 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารองค์กร  
 บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จ�ากัด
2556 – 2562 ผู้จัดการส่วน สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2560 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2556 พนักงานวิเคราะห์และวางแผน  
 ปฏิบัติงานในบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน รกัษาการผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ส�านักบริหารความยั่งยืน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ส�านักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ประจ�าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ�ากัด

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกิจการองค์กร  
และเลขานุการบริษัท/ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักบริหารความยั่งยืน

อายุ 44 ปี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส�านักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมผังเมือง)  

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Great Leaders, Great Teams, Great Results 

By PacRim
• Management Accounting for Non-Financial Executives  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• Air Emission Abatement Technology for Petroleum & Petrochemical  

Industry, The Overseas Human Resources and Industry  
Development Association (HIDA)

• Change Acceleration Process, GE
• PTT Group VP Leadership Development Program  

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
• Executive Development Program 2010 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation,  

Governance Matters Australia 
• McKinsey Leadership Academy Program
• Digital Leadership Acceleration Program 2018, The Boston 

Consulting Group
• Embracing Higher Productivity Mindset, Lead Business Institute
• Power Grid, Compass Institute
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 92,600 หุ้น    คิดเป็น 0.00045 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล

อายุ 60 ปี 
(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – ธ.ค. 2562  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ส�านักบริหารความยั่งยืน  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2551 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 แห่งประเทศไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑิต (การพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนษุย์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญ-เครื่องกล (สก) 

สภาวิศวกร
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation,  

Governance Matters Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 243/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 64,320 หุ้น    คิดเป็น 0.00031 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ส�านักบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด

นายโพธิวัฒน์ เ าพงศ์ชวง
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เทค น ลยี ไออาร์พ ี จ�ากัด

อายุ 59 ปี

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สังกัดสายนวัตกรรมและป ิบัติการเพ่อความเป็นเลิศ

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2561 – ก.พ. 2562 รักษาการหน่วยงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 ทรัพยากรบุคคล/ รักษาการหน่วยงานประสิทธิผล 
 องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด
ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 กรรมการ บรษิทั ทพีไีอ อนิเตอร์เนต็ พอร์ทลั จ�ากัด
2554 – ก.พ. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานทรัพยากรบุคคล  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดสายนวัตกรรม 
 และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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นายวิชิต นิตยานนท์

อายุ 60 ปี 
(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางปิยดา จงพยุหะ

อายุ 58 ปี   
กลับไปปฏิบัติงานที่ บมจ.ปตท. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2554 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC : 333,394 หุ้น    คิดเป็น 0.00163 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มี.ค. 2562 – ธ.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม  
 ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน  
 ปฏิบัติการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
ธ.ค. 2557 – ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
ก.พ. 2555 – เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
2555 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2555 – ก.ค. 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
ก.พ. 2555 – ก.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2558 กรรมการ บรษิทั อุตสาหกรรมโพลียรูเีทนไทย จ�ากัด
2553 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไออาร์พซี ีโพลอีอล จ�ากัด
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม 
• เศรษฐศาตร์บัณฑิต (ศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Arts (M.A.), Public Policy & Admin.,  

University of Wisconsin-Madison, USA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น IRPC :    -    หุ้น      คิดเป็น    -    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2561 – ก.ย.2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ส�านักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค.2561 – ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
2559 - ก.ย.2561  ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ 
 กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2559 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และงบประมาณ  
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2555 ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แผนและการเงิน 
 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด
ต�าแหน่งปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  
 บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน เรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด�าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั โดยการซกัถามข้อมลูและพจิารณาแบบประเมนิฯ ทีฝ่่ายบรหิารและหน่วยงานควบคมุภายในสายกลยทุธ์
องค์กร จัดท�าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/ 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
ตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control – Integrated Framework บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทใน
เครือให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแล้ว ส�าหรบัการควบคมุภายใน
หัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งจะช่วยให้ 
การด�าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกจิอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการมี
จรรยาบรรณในการด�าเนินงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี 
และเหมาะสม ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรม (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และก�าหนดให้พนักงานทุกระดับท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ�าทุกปี และมีแบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อทิศทาง
กลยทุธ์ของบรษิทัฯ ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางจดัท�าแผนธรุกจิและแผนปฏบิตังิาน พร้อมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และ
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จะบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด
บรษิทัฯ ก�าหนดโครงสร้างองค์กรในลกัษณะกลุม่ธรุกจิและสายงาน เพือ่ให้การบรหิารจดัการของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพและด�าเนนิ
งานไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้กลุม่บรษิทั มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่�าคญั เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุระหว่างกนั และมกีารก�าหนด
แผนพัฒนาบุคลากร โดยการก�าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต�าแหน่งอย่างชัดเจน และก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน 
ที่ส�าคัญ พร้อมทั้งก�าหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของการ
ด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ใช้ในการพจิารณาให้รางวลัอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจงูใจต่อบคุลากรในการปฏบิตังิานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three 
Lines of Defense)”  ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริมผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน 
ในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคมุภายใน หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และหน่วยงาน
สนับสนุนอื่นๆ (Second Line) และส�านักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง ก�าหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ท�าหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�าคัญที่สุดที่ท�าให้แนวทางดังกล่าวประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการน�าพาองค์กรสู่เป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal 
Control Committee: RMCC) โดยมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพือ่ก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมถงึการน�าการบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั
ทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
บริษัทฯ ได้น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO Enterprise Risk Management และก�าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยปฏิบัติการ  
(Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ (Projects Risk) โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัย 
ภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวน
ความเสี่ยงและติดตามการด�าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการรายงานสรุปผลการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคมุภายในและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�าทุกไตรมาส ส�าหรบัการบรหิารความเสีย่งระดบัหน่วยปฏบิตักิาร
จะมีการรายงานสรุปผลต่อการประชุมแต่ละสาย/สายงาน 
บริษัทฯ ได้น�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 
มาใช้ในการบริหารจัดการ เมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ ได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และค�านึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งช่วยลด 
ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดท�าระเบียบ นโยบาย ข้อก�าหนด คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึง 
การก�าหนดอ�านาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อก�าหนด และคู่มือ
การปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การท�าธรุกรรมทีม่คีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนมุตัธิรุกรรมโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ
บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) ส�าหรับกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างและการจ่าย 
ช�าระเงนิ และกระบวนการขายและรบัช�าระเงนิเพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยในการตดิตามและตรวจสอบความผดิปกตขิองการด�าเนนิงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี
บริษัทฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เป็น 3 ประเภท คือ แบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเองในภาพรวมขององค์กร แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองเฉพาะกระบวนการ และแบบ
ประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเองระดบักระบวนการปฏบิตังิาน ซึง่การประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเองจะช่วยให้ผูบ้รหิาร
พัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม
บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาแนวทางก�ากับดูแลการบริหารโครงการ (Project Governance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดท�าระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามความคืบหน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จและด�าเนินการได้
ภายในปี 2563
บริษัทฯ ก�าหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 - 
Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศบริษัทฯ
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การควบคุมภายใน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในคณุภาพของสารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีส่นบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด�าเนนิ
อยา่งมปีระสทิธผิล โดยมกีารสือ่สารต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นได้เสยีอยา่งเหมาะสม ในสาระส�าคัญ
ที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ จัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม 
Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line รวมถึงบริษัทฯ 
ด�าเนินการจัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail, 
Facebook และ Website ของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง เพือ่เปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สม�า่เสมอ บรษิทัฯ มช่ีองทางรบัเรือ่งร้องเรยีนพร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเรือ่งร้องเรยีน (Whistleblower System) 
อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและ
เป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม
บริษัทฯ ได้น�าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท�างาน ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์
ผลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานและลูกค้า ภายใต้โครงการ “IRPC 4.0” โดยขอบเขตของ
โครงการครอบคลมุถงึการผลติ (ควบคมุและวางแผนระบบการผลติด้วยปัญญาประดษิฐ์) การตลาด (การเข้าถงึความต้องการลกูค้า
และตอบสนองอย่างฉับไว) การจัดซื้อจัดจ้าง (ลดความซ�า้ซ้อนในกระบวนการท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดซื้อ) 
การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน (วเิคราะห์พฤตกิรรมการซือ้ของลกูค้าและความพร้อมในการส่งมอบวตัถดุบิของคูค้่าในการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของไออาร์พีซี) และระบบการจัดการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
บริษัทฯ พัฒนาระบบ E-Compliance เพื่อเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการประเมิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
บรษิทัฯ มกีารสือ่สารและสร้างความตระหนกั เรือ่ง GRC (Governance Risk Management/ Internal Control และ Compliance) 
ให้กับพนักงานทราบถึงแนวทางการด�าเนินการและการน�าไปปฏิบัติกับการท�างาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และเป็นไปตามกฎระเบียบ 
5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง  
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยก�าหนดให้ผูบ้รหิารทกุระดบั (First Line) 
ท�าหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการท�างานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย  
ข้อก�าหนดและระเบียบการที่รัดกุม และหน่วยงานการควบคุมภายในสายกลยุทธ์องค์กร (Second Line) ท�าหน้าที่ในการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบ 
ข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน ทัง้นี ้บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการรายงานข้อบกพร่องทีพ่บต่อผูบ้รหิารได้รบัทราบอย่างทนัท่วงที 
รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผล และแล้วเสร็จตามที่ก�าหนดไว้
ส�านกัตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมนิประสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกจิกรรมต่าง ๆ  ตามแผนตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทศิทาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของการควบคมุภายใน โดยสือ่สารให้ผูบ้รหิารรบัทราบ เพือ่ด�าเนินการแก้ไขปรบัปรงุ และรายงานผลการตรวจสอบและ
ผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านธุรกิจพลังงานและวิศวกรรม ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร  
ณ ปัจจุบัน มีนายสมนึก บ�ารุงสาลี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ และนายจุมพล ส�าเภาพล  
เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2562 มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการตรวจสอบรวม 2 ครัง้ เนือ่งจากนางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล 
ครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 3 เมษายน 2562 และนายเจษฎา พรหมจาต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ซึง่สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยเป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทีส่�าคัญของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2562 รวมถงึรายการระหว่างกนั
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม
ในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ 
งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน  
และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงรายการโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือ 
ผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัแผนปฏบิตังิานการตรวจสอบบญัช ีข้อเสนอแนะทีพ่บจากการตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Significant Risks) และเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM)
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเสีย่งจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี 
และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลเรือ่งความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่ครอบคลมุทัง้การอนมุตันิโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง ตดิตามการประเมนิ
ความเสีย่ง อนมุตัมิาตรการจดัการความเสีย่ง และมกีารสรปุรายงานผลการบรหิารความเสีย่งขององค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ท�าให้เชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัสภาพการด�าเนนิธรุกจิ 
และสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 เพื่อให้
มัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีและรายงานผลการติดตาม
การปฏบิติัตามข้อเสนอแนะงานตรวจสอบ รวมถงึจดัให้ผูบ้รหิารท�าการตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ตามกรอบแนวทางปฏบิตัด้ิานการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผล 
การประเมินสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ  
ท�าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงาน ง ะ รร าร ร จ  
ร  าร  จำา  า น  ประจำาปี 2562
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4. สอบทานและก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดแูลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ มกีารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบทีไ่ด้อนมุตัไิว้ รวมทัง้พจิารณาประเดน็จากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มี 
การแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบังานตรวจสอบระหว่างบรษิทัในกลุม่ ปตท. และสนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในมปีระกาศนยีบตัร
วชิาชพีด้านการตรวจสอบภายใน เพือ่ยกระดบัความรูค้วามสามารถและคณุภาพงานตรวจสอบให้เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานวชิาชพีสากล 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น
5. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง 
ทีม่สีาระส�าคญัของบรษิทัฯ กบับคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยพจิารณาให้เป็น
ไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการก�าหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม 
และมีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
การทุจริตของบริษัทฯ (Whistleblower) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษัทฯ  
และบริษัทย่อยต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย)
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการ
ควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิผล
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เมื่อเห็น
ว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนน�าเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้ ได้พิจารณาการใช้
บริการอื่นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการสอบบัญชี 
โดยสรุปในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 
ค�าแนะน�าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบ 
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโต 
อย่างยั่งยืน

(นายสมนึก บ�ารุงสาลี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ารจา ประ าน รร าร ำา จ าร

(นายอนุสรณ  แสงนิมนวล)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการได ้
ตระหนักดีว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จดังกล่าวต้องมาจากพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่จากภายในองค์กรที่ได้ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ กย็งัต้องการความร่วมมอืสนบัสนนุและการยอมรบัจากภายนอกเพือ่การเตบิโตไปพร้อมๆ กบัความผาสกุ
ของสังคมโดยรวม 
ภาพรวมบรษิทัฯ ในปี 2562 ทีผ่่านมาถอืเป็นอกีปีทีม่คีวามล�าบากและท้าทายอย่างมาก ทัง้จากภาวะทางเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน
และความขดัแย้งของประเทศมหาอ�านาจของโลก อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้มพีฒันาการด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง 
ทัง้ด้านนโยบาย แนวปฏบิตัทิีด่ ีการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั การสนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาต ิ(การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม) การสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
e elopment oals S s) และการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่างๆ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงและยกระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปสู่สากล รวมถึงการด�ารงตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
( ood Corporate Citizenship) ดงัจะเห็นได้จากรางวลัแห่งความภาคภมูใิจด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัฯ ได้รบัในปี 2562 
อาทิ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of onor) รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบ 
ด้านสทิธมินษุยชน ประเภทองค์กรธรุกจิเอกชน รางวลั CAC  Change Agent Award รางวลัองค์กรโปร่งใส และประกาศเกยีรติคณุ
จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นต้น
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ียงัคงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ให้องค์กรมกีารปฏบิตัิ
ที่เข้มข้น ครบถ้วน เป็นมาตรฐานตามกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และอย่างเป็นรูปธรรม จนถึงขั้นเป็นแบบอย่างที่ดี  
(Role Model) ของการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะสนับสนุนทั้งมาตรฐานบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทย 
และการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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กำาหนด า อบ ทน

ารจา ประ าน รร าร รร า ะ ำา น า น

(นายว ิสาร ตัน ชย)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปี 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายวุฒิสาร ตันไชย  
กรรมการอิสระ ท�าหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2. นายก ษณ์ อิ่มแสง กรรมการ และ 3. พลอากาศโท 
บญุสบื ประสทิธ ิกรรมการอสิระ ท�าหน้าทีก่รรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยตระหนกัถงึบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกบัหลกัการการกบัดแูลกจิการ
ที่ดีในระดับที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และ C  Code ฉบับใหม่ ตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้ประกาศเมือ่วนัที ่1  มนีาคม 256  เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัใิห้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน น�ามาประยกุต์
ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวังของการด�าเนินธุรกิจ 
ผู้ลงทุนตลาดทุน ภาครัฐ และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมกีารประชมุรวมทัง้สิน้จ�านวน 1  ครัง้ ในปี 2562 นอกจากด�าเนนิการในภารกจิหลกั 
คือ การสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว  
ในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่สอดคล้องตามเกณ ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่มีความรู้ ความช�านาญ และมีประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ได้พจิารณา กลัน่กรองคณุสมบตัขิองผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสมจะเข้าด�ารงต�าแหน่งในระดับรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรหิาร
ศกัยภาพองค์กร และสายนวตักรรมและปฏบิตักิารเพือ่ความเป็นเลศิ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตักิารปรบัโครงสร้างองค์กร 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รองรับการเติบโตในระยะยาว 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้น�าเสนออัตรา 
ค่าตอบแทนเดมิซึง่ผูถ้อืหุน้ก�าหนดไว้ตัง้แต่ปี 25  และยงัไม่มกีารเสนอเปลีย่นแปลงจนถงึปัจจบุนั รวมถงึการเสนอโบนสักรรมการ
ก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับอัตราร้อยละของผลก�าไรที่ผู้ถือหุ้นอนุมัตไิว้ในอดีต ควบคู่กับอตัราการเสนอ
จ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหุน้ อตัราผลตอบแทนเงนิปันผล ( i idend ield) และผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ซึ่งในปี 2562 มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีแผนงานและแนวทางที่จะพัฒนาการด�าเนินงานและการประเมิน 
ผลส�าเรจ็ของงานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ อาท ิ การน�าหลกัเกณ ใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จากศนูย์พฒันา 
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นทุกท่าน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ตลอดไป
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ารจา ประ าน รร าร ร าร า ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ยังคงเชื่อมั่นและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่สร้างความมัน่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนด รวมถงึป้องกนั
และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ให้ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและ 
เสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงิน สัญญาอนุพันธ์ กลั่นกรองและให้ค�าแนะน�าต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน 
ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูงและมีภาระผูกพันระยะยาว ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานให้มีการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางและนโยบายที่ก�าหนด รวมถึงการก�าหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจากการที่ไม่ได้ใช้โอกาสที่ 
เกดิขึน้จากสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
 1. นายณัฐชาติ จารุจินดา  ประธานกรรมการ
 2. นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภาศ   กรรมการ
 3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ   กรรมการ
 . นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท   กรรมการ
 5. นายนพดล ปินสุภา   กรรมการ
 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

โดยตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมฯ รวม  ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.   ก�ากับดูแล และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล SO 31  ซึ่งประกอบด้วย  

การก�าหนดบริบท การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามและ 
สอบทานผลการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และบรรลเุป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ ( usiness Risk) และ
ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk) และมกีารประชมุเพิม่เตมิในกรณทีีม่คีวามเสีย่งส�าคญัเร่งด่วนทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

2.   ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรต่อฝ่ายจดัการ โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ
ภายใน (Risk Management and nternal Control Committee: RMCC) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ผลักดันให้การบริหารความ
เสีย่งระดบัองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีก่�าหนด และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านห่วงโซ่อปุทานและการเงนิ 
ท�าหน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด บริหารความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของน�้ามันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณ ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการจัดท�าธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

3.   สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเป็นประจ�าทุกไตรมาส
.   พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความเสี่ยงด้านชุมชนรอบๆ เขตประกอบการฯ เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่ามาตรการจดัการความเสีย่งเพยีงพอในการปกป้องชวีติ ทรพัย์สนิ ธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ 
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5.   ให้ข้อเสนอแนะต่อการก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัในเครอืฯ ได้แก่ บรษิทั ไอพอลเิมอร์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัท uangzhao Sai u erformance olymer td. ของประเทศจีนในการท�าธุรกิจสร้าง 
igital latform 

6.   พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด รวมถึงแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญอย่างเป็นระบบ และไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

.   พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพ
และเพิ่มมูลค่าขององค์กร โดยการจัดหาระบบป้องกันและจัดท�าระบบควบคุมความปลอดภัยของระบบ Cloud ให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ

.   พจิารณาและให้ความเหน็ความเสีย่งระดบัองค์กรประจ�าปี 2563 ก่อนการน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

.   ด�าเนินการสอบทานความเหมาะสมและความเสี่ยงในการลงทุนส�าหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือกิจกรรมที่มี 
ความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญก่อนน�าเข้าพิจารณาขออนุมัติต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

1 . รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส
ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และครบถ้วน เตม็ก�าลังความรู้
ความสามารถ ด้วยความเป็นอสิระและสอดคล้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี
อื่นๆ อย่างเหมาะสม

(นายณั ชาติ จารุจินดา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRPC
เลขทะเบียนบริษัท 1 53 256  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 2 5  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

2 5  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 2 3 1 2 6 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน

2 3 1 2 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งบริษัท ส�านักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 2  หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต�าบลเชิงเนิน 
อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 3 611 333 โทรสาร 3 612 13

ส�านักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 555 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
1 โทรศัพท์ 2 65  โทรสาร 2 65 1

เว็บไซต์ www.irpc.co.th
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
1  โทรศัพท์ 2  โทรสาร 2 1

ผู้สอบบัญชี นายมงคล สมผล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
11 1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 2    
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 1 12  
โทรศัพท์ 2 3  โทรสาร 2 3 1

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
3  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 1   
โทรศัพท์ 2 2 1111

ป
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อม ทั ไ

น ร  น ง ร ย ะ 

ำา ร น าร น น ำาระ
น ย  าน า

1 บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
ที่อยู่ :  555 2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 2 65  โทรสาร 2 65 1

ประเภทธุรกิจ : จ�าหน่ายผลิตภัณ ์น�้ามัน

99.99% 2,000

2 บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด
ที่อยู่ :  555 2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 2 65  โทรสาร 2 65 1

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด

99.99% 30

3 บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
ที่อยู่ :  3  หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง  
โทรศัพท์ 3 2 2 35 โทรสาร 3 2 2 35 ต่อ 3 1

ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนอาชีวะ 

99.99% 750

4 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
ที่อยู่ :  555 2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 2 65 5   โทรสาร 2 65 55

ประเภทธุรกิจ : จ�าหน่ายเม็ดพลาสติก

5 . 10

5 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด 
ที่อยู่ :  555 2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 211 3  65 1 56  

ประเภทธุรกิจ :  จ�าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณ ์ผ่านระบบ 
Commerce

55.00% 120

6 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด 
ที่อยู่ :  555 2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 2 65 6666  โทรสาร 2 65 66

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณ ์โพลีออล

50.00% 300

7 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
ที่อยู่ :  2  หมู่ 5 ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โทรศัพท์ 3 61 1333  โทรสาร 3 61 2 13
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายไ ้าและไอน�้า

. 3 3
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหต ุ: แสดงเฉพาะบรษิทัฯ ทีม่กีารด�าเนนิงาน

ำา ร น าร น น ำาระ
น ย  าน า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ�ากัด
ที่อยู่ :   ชั้น 1  อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามค�าแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 2 1 555 โทรสาร 2 1 5 6

ประเภทธุรกิจ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

40.00% 650

9 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :   อาคารสาทรสแควร์ ออ ิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 1   

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 22 6 3  โทรสาร 22 6 312

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณ ์ปิโตรเคมี

25.00% 10,739

10 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
ที่อยู่ :   ถนน มาบชลูด แหลมสน ต�าบลห้วยโป่ง  

อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 3 3  โทรสาร 3 333

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

20.00% 150

11 บริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd.
ที่อยู่ :  31  o. 2 1  Kezhu Road  ew and i tech 

ndustrial e elopment one  Science City   
uangzhou  China  51   

โทรศัพท์ ( 6) 2 2 1 31  ( 6) 2 2 1 31  
ประเภทธุรกิจ :  จ�าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณ ์ผ่านระบบ 

Commerce ในประเทศจีน

15.00% .
(ล้านหยวน)

12 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด
ที่อยู่ :  555 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 1   

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 253 2 1 

ประเภทธุรกิจ : สนับสนุนการด�าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

15.00% 2.5

13 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ�ากัด
ที่อยู่ :  2 3 หมู่ที่ 1  ถนนบางนา ตราด กม.6.5 ต�าบลบางแก้ว 

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 233 61   โทรสาร 2312 126

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายแกสอะเซททีลีน

13.04% 115
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อม ทั ไ

ำา ราย น จำาน น น น าร น
 ร ย ะ

1 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)(1) 1 6 6 . 5
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด(2) 1,621,252,579 7.93
3 ส�านักงานประกันสังคม 36 51 1.77
4 SO T  AST AS A K (T  C) OM S M T 35 1 2 61 1.75
5 STAT  STR T RO  M T 335,602,294 1.64
6 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 252,999,100 1.24
7 T  A K O  W ORK ( OM S) M T 209,435,175 1.02

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 139,462,500 .6
9 .C. .TR ST M T O  O  CO TR S  C 11 5 51 .5
10 C R AT  M T 3 65 0.46

รวม 13,308,609,460 65.12

ร ย ะ น

หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 2 5  บาท ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว 2 3 1 2 6 บาท มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 1  อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

หมายเหตุ : 
(1)   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการก�าหนดนโยบายการจัดการและการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 5 คน จาก
จ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คน

(2)   บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร on oting epository Receipt 
( R) ซึง่เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ขายให้ผูล้งทนุ และน�าเงนิทีไ่ด้จากการขาย R ไปลงทนุในหลกัทรพัย์อ้างองิไทยทีเ่ป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุน ที่ถือ R จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
  ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ  ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว ณ วนัที ่2  กมุภาพนัธ์ 2562 หุน้ของบรษิทัฯ 
ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 12.  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 
 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่  และ  เป็น OM S ACCO T ไม่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการของบริษัทฯ  

น ยบายการจ่ายเงินปนผล
บริ ัท ออารพ ี จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หลังหักภาษีและทุนส�ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็น
สมควร

บริ ัทย่อย
บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจะพจิารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ  โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ  หรือก�าไรสุทธิ เทียบ
กบังบลงทนุของบรษิทัย่อยนัน้ๆ และได้ตัง้ส�ารองตามกฎหมาย
แล้ว หรอืกรณอีืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัย่อยเหน็สมควร
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ ้น โดยค�านึงถึงการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
อย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ 
บรษิทัฯ และพจิารณาวาระการประชมุตามก หมาย  
รวมถึงการอนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
งบการเงิน และให้แนวทางในการ 
ตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการ 
อย ่างน ้อย 1 คน มีความรู ้ และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าที่จัดการ
ก�ากับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่เป ็น
ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น โดยค�านงึถงึประโยชน์
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม มคีวาม
รับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี 
และแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีของโลก

คณะกรรมการบริษัท  ก�าหนดวิสัยทัศน์ ให้ ไออาร์พ ี

ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทป ตรเคมีครบวงจรชันน�า องเอเชีย 

ก�าหนดแผนกลยุทธ์ทังระยะสันและระยะยาวเพ่อให้มั่นใจว่า

บริษัท  จะสามารถเติบ ตไปตามทิศทางที่วางไว้

เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู ้มีอ�านาจควบคุม และ 
ผู ้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดง
ความเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2562  
มีจ�านวนกรรมการอิสระ 8 คน กรณีที่
ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ 
อาจตั้งประธานกรรมการอิสระเพื่อ 
ท�าหน้าที่ในการประชุมบางวาระหรือ
บางโอกาส

ะ รร าร ย ย

น

ะ รร าร ร
รร าร ระ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
สมาชกิประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ท�าหน ้าที่คัดเลือกบุคคลที ่
ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
บรษิทัฯ กรรมการชดุย่อย และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ รวมทัง้ก�าหนดค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยมกีรรมการอย่างน้อย  
1 คน เป็นกรรมการอิสระ

รายงาน

แต
่งต

ัง
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รง ราง ารจ าร

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
ท�าหน้าทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบัิติหน้าทีอ่ย่าง
เต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตาม
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการให ่
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ บรหิารงาน 
ในความรบัผดิชอบตามนโยบายและเป้าหมาย 
ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการจัดการ
บริหารจัดการให้เกิดระบบการท�างานที่ 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั พจิารณาประเดน็
ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและกลั่นกรอง
วาระเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ

ประกอบด้วย
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
สมาชกิประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ท�าหน้าที่พิจารณาเสนอแนว
ปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

แต่งตัง้และก�ากบัดแูลโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท�าหน้าที่บริหารจัดการงาน 
ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่
เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด  
รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ

เล านุการบริษัท

รร าร จ ารประ าน รร าร

รร าร จ าร

าน าร ร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
สมาชกิประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายบริหาร
ความเสีย่ง แผนจดัการความเสีย่ง และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

บริษัท  ด้นาหลักการบริหารอย่างมี
ปร สิท ิ าพ ล การกากับดู ลกิ การที่ดี
มาใช้ในการกาหนด ครงสร้างการ ัดการ 
ดยคานง งความสัมพัน ร หว่างผู้ ือหุ้น

ค กรรมการบริษัท  ล าย ัดการ 
เพ่อสร้างความสามาร ในการ ่ง ัน  
ล เพ่มมูลค่าให้กับผู้ ือหุ้นในร ย ยาว
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ครงสร้างการจัดการ ปี 5   

ส�าเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ 
มกี�าไร มกีารเติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื และพนกังานได้รบัการ
ดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน 15 คน ซึง่เป็นจ�านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาด 
ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งประเภท
ได้ดังนี้

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของ
กรรมการทั้งคณะ)

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คนมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการ 
ทั้งคณะ) และเป็นกรรมการเพศหญิง 1 คน

โครงสร้างการจัดการ หรือ โครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหาร
สงูสดุของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ มีความรบัผดิชอบ
ตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตาม
หน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยได้มกีารน�าหลกัการบรหิาร
อย่างมปีระสทิธภิาพและหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีมาใช้ใน
การก�าหนดโครงสร้างการจัดการโดยค�านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว น�าไปสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยนื ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โปร่งใสและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

ในระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีผูถ้อืหุ้นจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการก�ากับดูแลการบริหาร
กิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะท�าหน้าที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และงบประมาณ 
ประจ�าปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการเพื่อให้

รง ราง ารจ าร
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหต ุ: ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบวาระ หรอื ลาออกในปี 2562 ดงันี้ 
1.  นายนพดล  ปินสภุา เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพันธ์ 

2562 แทนนายสกุ ตย์ สรุบถโสภณ ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่3  มกราคม 2562  
2.  พลอากาศโท บญุสบื ประสทิธ ิเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มผีลตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2562 แทนนางสาวรืน่วดี 

สวุรรณมงคล ซึง่ครบวาระเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2562
3.  นางสาวสริวิรรณ เจยีระพงษ์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2562 แทนนางสาวนนัทกิา ทังสุพาณชิ ซึง่ลาออก

เมือ่วนัที ่6 พ ศจกิายน 2561
.  นายชาครย์ี บรูณกานนท์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มผีลตัง้แต่วนัที ่ 22 พ ษภาคม 2562 แทนพลเอก สสนิ ทองภกัดี  
ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่2 พ ษภาคม 2562 

5.  พลเอก ณฐัพล นาคพาณิชย์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมผีลตัง้แต่วนัที ่2  มถินุายน 2562 แทนนายปรชีา โภคะธนวฒัน์ 
ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2562 

6.  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 แทนพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  
ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่2 พ ษภาคม 2562 

.  นายจมุพล ส�าเภาพล เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่16 ตลุาคม 2562 แทนนายเจษฎา พรหมจาต ซึง่ลาออกเมือ่วนัที่  
1 ตลุาคม 2562 

ำา ำา นง น ร าร ง ง
ปน รร าร  าระ

1. นายชาญศิลป ตรีนุชกร กรรมการ     ประธานกรรมการ 2  ตุลาคม 255        วาระที่ 1
 เมษายน 2561       วาระที่ 2

2. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ      ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

1  มิถุนายน 255        วาระที่ 1
 เมษายน 256        วาระที่ 2

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ      ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

2  เมษายน 255        วาระที่ 1
 เมษายน 2561       วาระที่ 2

. นายสมนึก บ�ารุงสาลี กรรมการอิสระ    ประธานกรรมการตรวจสอบ  เมษายน 255        วาระที่ 1
 เมษายน 256        วาระที่ 2

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ      ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

2  สิงหาคม 255        วาระที่ 1
 เมษายน 256        วาระที่ 2

6. นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภาศ กรรมการ     กรรมการบริหารความเสี่ยง 1  พ ศจิกายน 255     วาระที่ 1
 เมษายน 256        วาระที่ 2

. นายก ษณ์ อิ่มแสง กรรมการ      กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

2 ธันวาคม 256        วาระที่ 1
3 เมษายน 2562       วาระที่ 2

. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ กรรมการ     กรรมการบริหารความเสี่ยง 1  กันยายน 2561       วาระที่ 1
3 เมษายน 2562       วาระที่ 2

. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ(2) กรรมการอิสระ      กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

3 เมษายน 2562       วาระที่ 1

1 . นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์(3) กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ 3 เมษายน 2562       วาระที่ 1

11. นายชาครีย์ บูรณกานนท์( ) กรรมการอิสระ     กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 22 พ ษภาคม 2562     วาระที่ 1

12. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย(์5) กรรมการอิสระ    กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2  มิถุนายน 2562       วาระที่ 1

13. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท(6) กรรมการ     กรรมการบริหารความเสี่ยง 21 สิงหาคม 2562       วาระที่ 1

1 . นายจุมพล ส�าเภาพล( ) กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ 16 ตุลาคม 2562       วาระที่ 1

15. นายนพดล ปินสุภา(1) กรรมการ      กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1 กุมภาพันธ์ 2562       วาระที่ 1

ราย ะ รร าร ร   น   น า  2562 
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ร รา การจัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ ตามหนงัสอืรบัรอง 
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 
 คน ได้แก่ (1) นายชาญศิลป ตรีนุชกร (2) นายณัฐชาติ  

จารจุนิดา (3) นายวรวฒัน์ พทิยศริ ิและ ( ) นายนพดล ปินสภุา 
โดยกรรมการ 2 ใน  คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ 
ตราส�าคัญของบริษัทฯ
องค์ประกอบและคุ สมบัติของค ะกรรมการบริษัทฯ 
1.    คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2.    มกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

และต้องมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3.   กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน  ปีบริบูรณ์
.    วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ 

คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายก�าหนด รวมกันไม่เกิน  
3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน  ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

5.    การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวิสาหกจิ และ  หรอืบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระ
ส�าคัญ ดังนี้

     (1)  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ  หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

     (2)  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตาม (1) และ (2) รวมกนั
แล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

6.    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้
ความสามารถที่จ�าเป็น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้าน
ธรุกจิปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมอีย่างน้อย 3 คน ผูม้คีวามรู้
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรูด้้านบญัชแีละ
การเงนิอย่างน้อย 1 คน ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณ ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐาน 
การศกึษา ประสบการณ์การบรหิารจดัการในด้านนัน้ๆ และ
ความส�าเรจ็ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในธรุกจิทีม่ขีนาดเทยีบเคยีงได้
กับบริษัทฯ

.    มคีณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราช
บญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

.    มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมต ิ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่2  มกราคม 255  เรือ่งการแต่งตัง้
ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจ และ  หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ง

.    มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ 
กล้าแสดงความคดิเหน็ มคีวามคดิสร้างสรรค์ ปฏบิตัหิน้าที่
ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ( uty of Care 
and uty of oyalty) ทุ่มเท อทุิศเวลา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

1 .  หากเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอย่างเตม็ความสามารถ และ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

กรรมการอิสระ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก�าหนดให ้
คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระ
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการอิสระที่ 
ครบวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันหรือ
รวมกันแล้วไม่เกิน  ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น 
กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถและมี
คุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ และตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด ซึง่คณุสมบตัิ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อก�าหนดของประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ ในเรือ่งสดัส่วนการถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ .5 (ก.ล.ต. ก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยบริษัทฯ  
ได้เปิดเผยนยิามกรรมการอสิระไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ 
ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ มีการเข้าประชุม
อย่างสม�่าเสมอ เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและธุรกิจอย่างเพียง
พอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษา
ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร รวมถึงกรรมการ 
บริษัทฯ ผู้มีอ�านาจควบคุมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 
 คน หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 

(มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งมากกว่าเกณ ์ที่
กฎหมายก�าหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้ 
1. นายวุฒิสาร  ตันไชย  กรรมการอสิระ
2. นายสมนึก  บ�ารุงสาลี กรรมการอสิระ
3. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ
. พลอากาศโท บุญสืบ   ประสิทธิ  กรรมการอสิระ

5. นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ กรรมการอสิระ
6. นายชาครีย์   บูรณกานนท์ กรรมการอสิระ
. พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์  กรรมการอสิระ
. นายจุมพล   ส�าเภาพล กรรมการอสิระ

กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.  ท�าความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จ�ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ส�านักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ

2.  กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ 
มตคิณะกรรมการและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตลอดจนกฎเกณ ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแล

3.  กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ น�าหลักการและแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

.  ดแูลให้มรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.  ดแูลให้มกีารปฏบิตัแิละเปิดเผยนโยบายด้านการท�ารายงาน
ทีเ่กีย่วโยงกนั การท�ารายการกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผย
ข้อมลูเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส�าคญั การให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขและระยะเวลาตามข้อบงัคบั
ของตลาดหลักทรัพย์

6.  ให้ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการอย่างเป็น
อิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ม ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ

.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

.  กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทัง้นี ้หากมกีรรมการอสิระพ้นจากต�าแหน่ง บรษิทัฯ จะพจิารณา
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจ�านวนกรรมการ
อิสระให้ครบถ้วนตามเกณ ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างไรกต็าม กรรมการคนอืน่ๆ 
หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่ก�าหนด 
เมือ่ใด กรรมการคนนัน้ๆ กส็ามารถมีฐานะเป็นกรรมการอสิระ
ของบริษัทฯ ได้ โดยในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะน�าเสนอ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

า า าย าง  
 พ ห

รป า ร ง ประ ะ รร าร ร    น   น า  2562 

-  ามมี รรม ามรับ ดชอบ  
ามซอ ั ์ จริ  

-  ามร าม ามาร  ร บการ ์ที 
ห ากห า ที น ร ชน์ ด รา ม า
พม ห กบริษัท

-  ามม มัน ทม ท ามรับ ดชอบ อ ั ม
-  ามก า ด าม ด หน าม ด

รา รร ์
-  ักษ าพ ักษ ์ดานการกำากับด

กจการทีดี ามรับ ดชอบ อ ั ม

น ง ร าร น ปน รร าร 

าย ย ง รร าร ง ะ 
 

าย ย าระ าร ำารง ำา นง รร าร ง ะ
  

ประ าร าง ร จ ย ง
กรรมการ หรอกรรมการทีไมได น บริหาร ร มจำาน น  ทาน  

น มี ร บการ ์ทา ดานพ ั าน ร ี มหรอ ร มี

ง ประ ง ะ รร าร
 ร รา กรรมการบริษัท  ทั   ทาน 
 กรรมการอ ร   ทาน 
 กรรมการทีไม ช บริหาร  ทาน 
 กรรมการที น บริหาร  ทาน 

รา ย าร าร ประ ะ รร าร
 อ การ ร ชมทั หมด ( ัน ำาไมนอ ก า )

าร ำารง ำา นง รร าร น ร น 
กรรมการทีไมได น บริหาร หรอกรรมการอ ร  
ร มจำาน น  ทาน จ ดำาร ำา หน กรรมการ น
บริษัทจดท บี นอนไม กน  ห  
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การแต่งตั้งและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริ ัท
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเกีย่วกบัการแต่งตัง้และการพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
1.  ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอ�านาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะท�าหน้าทีค่ดัเลอืก
บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการบรษิทัฯ และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมี 
หลักเกณ ์ดังต่อไปนี้

 (1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอื 
โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

 (2)  การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง 
ลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังเป็นรายบุคคล หรือ
เป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง  
จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
คนนัน้มอียูท่ัง้หมดตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าว จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใด 
ไม่ได้ 

 (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจ�านวนเท่ากับ
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา 
มคีะแนนเสยีงเท่ากันท�าให้มีจ�านวนเกินจ�านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธาน
ในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลอืกกรรมการคนหนึง่
หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่
ตามข้อบงัคบับรษิทัฯ และตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย 
(ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3.  คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึง่มาจากการ
สรรหาตามกระบวนการ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

.  ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึ
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมาย 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 

ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดอืน บคุคลซึง่เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ 
ตนแทน มตขิองคณะกรรมการในการเลอืกตัง้กรรมการแทน
นี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน  ของ
จ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.  กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่
จะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการทีเ่หลอือยูก่ระท�าการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 
โดยให้กระท�าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนกรรมการ
ว่างลงเหลอืน้อยกว่าจ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ และบคุคล
ซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6.  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับ ังการบรรยาย
สรปุเกีย่วกบัข้อมลูทีจ่�าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการ ( irector Orientation) ภายในเวลา  
3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ
1.  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้)
2.  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น

จากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ
บรษิทัฯ การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึ บรษิทัฯ

อ�านาจหน้าที่ องคณะกรรมการบริ ัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้ปวงด้วยความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ  ( uty of 
Care and uty of oyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดี และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย ดังนี้ 
1.  ก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่

สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง 
เต็มที่ ให้ความส�าคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการก�าหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็น
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ด้านการเงนิ และทีไ่ม่เกีย่วข้อง



68
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

   กับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถน�า 
วสิยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให ้
เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย

2.   ทบทวนและให้ความเหน็ชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ 
รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมติดตาม
ให้มีกระบวนการรายงาน และการก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนงานทีก่�าหนด ตามทศิทางและกลยทุธ์ของบรษิทัฯ 
อย่างสม�่าเสมอ  

3.   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล

.   จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น และ
ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
ครอบคลมุ ดแูลให้มรีะบบหรอืกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจัดการความเสีย่ง รวมถงึการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5.   สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ให้ความส�าคญัในการพจิารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความส�าคญั 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียโดยรวม

6.   จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ 
ผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

.   ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอืน่ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการของ
บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจ�านวนสัดส่วนการ
ถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

.    ก�าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและ
แนวทางการบริหารแบบ alanced Scorecard รวมถึง 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

.   จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ
ประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า  
มคีวามถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชือ่ถอื และมมีาตรฐาน

1 .  เป็นผูน้�าและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทีด่ ีสอดคล้อง
กับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความ 
รับผิดชอบต่อสังคม

11.  สนบัสนนุให้บรษิทัฯ มกีารด�าเนินงานเพือ่ต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

12.  แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั โดยบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการ
บริษัทตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ�านาจการอนุมัติของค ะกรรรมการบริษัทฯ 
1.   อนมุตัวิสิัยทศัน์ กลยุทธ์ แผนธรุกจิระยะสัน้ ระยะยาว และ

นโยบายที่ส�าคัญ เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทาง 
การค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการท�า
รายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

2.   อนมุตัหิลกัเกณ ก์ารเงนิ การลงทนุ และทศิทางการลงทนุ
ของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และ
งบประมาณประจ�าปี

3.   อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.   อนุมัติโครงการลงทุน และการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ 
บรษิทัฯ ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย กรอบวตัถปุระสงค์ 
ข้อบังคับบริษัทฯ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตาม
ดูแลให้มีการด�าเนินการตามนโยบายและแผนงานที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.   อนุมัติการท�ารายการตามหลักเกณ ์ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณ ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

6.   อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
วงเงินปรับค่าตอบแทนประจ�าปีและโบนัสของพนักงาน

.   อนมุติัองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏบิตังิาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

.   อนุมัติการไปด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

.   อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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อ�านาจการอนุมัติ องผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่กรณีที่ก หมายก�าหนด การด�าเนินงานในเรื่องส�าคัญที่
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

2.   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
มาเป็นของบริษัทฯ

3.   การท�า แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 

4.   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 

5.   การรวมกจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งก�าไร 
ขาดทุนกัน

6.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

7.  การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 

8.  การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

อ�านาจหน้าที่ องประธานกรรมการ

1.   เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.   อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

3.   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น 
และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบยีบข้อบงัคบับรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนบัสนนุและเปิดโอกาส
ให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.   ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

5.   สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.   ดูแล ติดตามการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก�าหนดไว้

7.   ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน  
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ 
เพือ่พจิารณากลัน่กรองการด�าเนนิงานทีส่�าคญัเป็นการเฉพาะเรือ่ง 
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ โดยโครงสร้างของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ขอบเขตการด�าเนนิงานตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ 
สอบทานความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ โดยมรีายชือ่
ดังนี้

เพือ่ให้อ�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งการก�าหนดนโยบาย และการบรหิาร
งานของบรษิทัฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชดัเจน รวมถึง
เพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้น�าคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ก�ากับดูแลการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธาน
กรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
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โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้ รายละเอียด ดังนี้

1.  นายสมนึก  บ�ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลา ประสบการณ์ในการท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

2. นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลา ประสบการณ์ในการท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

3. นายจุมพล  ส�าเภาพล กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลา ประสบการณ์ในการท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

จ การสา กตรวจสอบ า 	 ะ า การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบ
ภายใน ท�าหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ผู้บรหิาร
และพนักงานให้เป็นไปตามก หมาย ก  ระเบียบ และระบบ
ควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคล
ภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการส�านักตรวจสอบ
ภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการส�านักตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่
ช่วยเหลอืการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม 
การจดัเตรยีมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชมุ และการ
บันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการด�าเนินงานตามนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

1) นายสมนึก บ�ารุงสาลี 
(กรรมการอิสระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ 
(กรรมการอิสระ) 

กรรมการตรวจสอบ

3) นายจุมพล ส�าเภาพล  
(กรรมการอิสระ) 

กรรมการตรวจสอบ

นายธรรมศักดิ ปญโญวั น์กูล

ด�ารงต�าแหน่ง ผูจ้ดัการส�านักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 – ปัจจบุนั 
(ข้อมลูประวตันิายธรรมศกัด ิปัญโญวฒัน์กลู ประวตัคิณะผูบ้รหิาร 
หน้า 41)

วาระการ าร ตา อ คณะกรรมการตรวจสอบ	

1.  กรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี) 

2.  กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
การแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกีตามทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระหรือ 
9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น) 

3.  กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด
กรณีหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย      

4.  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มี
จ�านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ก�าหนด
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ครงสร้างการ ัดการ

อา าจ ะ า ตามก บตร

1.   สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิตามมาตรฐาน
การบัญชทีีก่�าหนดโดยก หมายอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ

2.   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และสอบทานประสทิธผิลและ
ความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.   สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามก หมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ 

4.   พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามก หมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ 
เหน็ว่าไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ 
หรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ รวมทัง้เข้าประชมุร่วมกบัผูส้อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

6.   พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ 
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและส�านักตรวจสอบภายใน ให้มี 
ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั และลดความซ�า้ซ้อนในส่วนที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

7.   ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการพจิารณางบประมาณและอตัราก�าลังของส�านัก
ตรวจสอบภายใน

8.   พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ ้างผู ้ จัดการส�านัก 
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
ส�านักตรวจสอบภายใน

9.   สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

10.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  

11.  มอี�านาจในการเข้าถงึข้อมลูของการตรวจสอบและสอบสวน
ผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

12.  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�าซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันเวลา ได้แก่

  (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (2)  การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคัญ
ในระบบควบคุมภายใน

  (3)  การฝ่าฝนก หมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืก หมายทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

   หากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหต ุ
อนัควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่า มรีายการ
หรอืการกระท�าทีฝ่่าฝนก หมายดงักล่าวต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทนัทเีมือ่ได้รบัทราบข้อมลู
ดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

.	คณะกรรมการสรร า ะกา คาตอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจาก 
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1)  นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2)  นายก ษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ) 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3)  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นางปิยดา จงพยหุะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส�านักกิจการ
องค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่  
16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านัก
กิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2562  ปัจจุบัน
วาระการด�ารงต�าแหน่งของค ะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
1.  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
(คราวละไม่เกิน 3 ปี)

2.  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทีพ้่นจากต�าแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเห็นสมควร (รวมแล้ว
ไม่เกิน 3 วาระหรือ  ปีติดต่อกัน  โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อ�านาจและหน้าที่ตามก บัตร
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ 
1.  พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ให้มคีวาม
เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ 
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจ
ควบคุม และสร ้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก  
เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ และ  หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

2.  พิจารณาคณุลกัษณะของบคุคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
ให้มคีวามเหมาะสม โดยมแีนวทางในการพจิารณา ดงัต่อไปนี้

 1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ 
ความรูค้วามสามารถ มคีณุสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายและหลกัเกณ ท์ีเ่กีย่วข้อง คูม่อืก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ 

 2)  คุณลักษณะทั่วไป ( eneral Characteristics) อาทิ 
ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วย
ข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและ
มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการท�างาน อายุ  
และเพศ

 3)  คุณลักษณะด้านความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน (Skill 
Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความ
ต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจ�าเป็น 
และหากอยู ่ ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มี 
การรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 )  พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการท�าหน้าที่
กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการบริษัทอื่น และ  หรือรัฐวิสาหกิจ และ  หรือ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ  หรือ 
   นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง  
   ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ  
   (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
3.  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ  

ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณ ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

.  เสนอหลักเกณ ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา

5.  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น 
กรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีต�าแหน่งว่าง หรือกรณี
กรรมการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง เพื่อเสนอคณะ 
กรรมการบรษิทัฯ และ  หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ 
แล้วแต่กรณี

6.  พิจารณารายชือ่กรรมการบรษิทัฯ ทีส่มควรได้รบัการแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ

.  พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอ
ชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ
เหมาะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ เพือ่เสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

.  พิจารณาก�าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งในเรื่องความเป็นผู้น�า 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�าหนดและการด�าเนินการ
ตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร เป็นต้น เพือ่ใช้เป็น
เกณ ใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และก�าหนดค่าตอบแทน
ประจ�าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
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.   พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณ ์ที่ก�าหนด รวมถึงอัตราการ
ปรับเงินเดือนประจ�าปี บ�าเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

1 .  พิจารณาแผนผูส้บืทอดต�าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผู ้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มี 
ผู้สืบทอดงาน ในกรณทีีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูบ้รหิาร
ระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง  

ส่วนที่ 2 ด้านการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1.   พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณ ์ และรูปแบบการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 
เช่น ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer ees) โบนสั เบีย้ประชมุ 
และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และ 
เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ 
ไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดย 
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชดุย่อย จะต้อง
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.   ก�าหนดหลักเกณ แ์ละรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยค�านึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และ
เป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสามารถรักษาผู้บริหารที่มี
ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ 

3.   ในกรณีจ�าเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น
อิสระ เพื่อให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดค่าตอบแทนของ 
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่าง 
เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ

.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือก
รายชื่อบุคคลที่ถกูเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ
ชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก�าหนดและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1.   พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้  ประสบการณ์  

ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือ
เกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�าเนิน

กิจการอยูเ่พือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีงค์ประกอบตาม
ที่ก�าหนด เพื่อช ่วยให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.   พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ความช�านาญ ทักษะ และประสบการณ์ ( oard Skill  
Matri  oard i ersities)  ความรูค้วามสามารถทัง้ทาง
ด้านวชิาการ ( ard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจยั
สนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ 
องค์ประกอบคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะ มคีวามครบถ้วน
สมบรูณ์ ทัง้ในมติคิวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
มิติความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การท�างานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิทัไทย ( irector ool) ประกอบการ
พิจารณาด้วย  

3.   ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

.   พิจารณาการอทุศิเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการ
เดิมที่จะกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระ ให้
พิจารณาผลการปฏบิตังิานในช่วงทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
รวมถงึพจิารณาจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละ
คนด�ารงต�าแหน่ง ให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธรุกจิ
ของบริษัทฯ ซึ่งต้องด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่เกนิตามทีก่�าหนดไว้ และสอดคล้องกบัมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่2  มกราคม 255  เกีย่วกบัมาตรการป้องกนัการ
ทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรอืบคุคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิหลายแห่ง

5.    กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น
อิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณ ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด และหลักเกณ  ์
ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจ�าเป็นในการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระ
ปัจจบุนัขาดคณุสมบตั ิทัง้นี ้เพือ่ให้โครงสร้างคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก�าหนด 

6.   พิจารณาวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ  
(คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับ
เข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ จะต้องมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
ต่อเนือ่งนบัจากวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้ว 
ไม่เกิน  ปี  
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7.   ด�าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดเพื่อมั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมี
ความยนิดทีีจ่ะมารบัต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ หากได้
รับการแต่งตั้ง 

8.   เสนอรายชือ่บคุคลทีไ่ด้พจิารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น 
พร้อมคณุสมบตัแิละเหตผุลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้น
อนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้ง
ได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนต�าแหน่ง 
ที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไป
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด

9.   ส�าหรบักรรมการชดุย่อย คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การ
ด�ารงต�าแหน่ง  Board Skill Matrix/ Board Diversities 
คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

.	คณะกรรมการกากบ กจการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ 
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ  
เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าด้าน
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายชือ่
ดังนี้

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านัก
กิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 
– ปัจจุบัน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

1.   กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ (คราวละ
ไม่เกิน 3 ปี)

2.   กรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ทีีพ้่นต�าแหน่ง อาจได้รบัการ
แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ป ี
ติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บ บา 	 า 	 ะความรบ อบ อ คณะกรรมการกากบ
กจการ  

1.   ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ นโยบายการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน (Anti-corruption) การบริหารความยั่งยืน 
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งข้อก�าหนดด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ 
หลักการ มาตรฐาน และข้อก�าหนดของสถาบันหรือหน่วย
งานก�ากับบรษิทัจดทะเบยีนต่าง  ได้แก่ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มี 
ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและระดบัสากล และให้
มีการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการ
ก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.   ก�าหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนการก�ากับดูแล และ
ติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3.   พิจารณาและให้ความเหน็ชอบวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย 
พร้อมทัง้เปิดเผยผลการประเมนิการปฏบัิติหน้าทีฯ่ ต่อผูถ้อืหุน้

4.   ก�ากับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ พร้อมทัง้ให้มกีารเสนอ
ข้อมลูเกีย่วกบัการท�าธุรกิจของบรษิทัฯ รวมทัง้สภาพแวดล้อม 
ที่ต้องค�านึงถึง 

1 2 3

1)  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)        
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2)  นายชาครีย์ บูรณกานนท์ (กรรมการอิสระ)  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3)  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นางปิยดา จงพยหุะ  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกักจิการ
องค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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5.  ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยจัดท�านโยบายและ
แผนการพัฒนากรรมการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ 
ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาความรูท้างด้านการก�ากบัดแูลกจิการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

6.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7.  ทบทวนก บตัรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีอย่างน้อย
ทุก 2 ปี

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

.	คณะกรรมการบร ารความ ส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ 
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
ปิโตรเคมโีดยมอี�านาจหน้าทีก่�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1)  นายณัฐชาติ จารุจินดา (กรรมการ)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2)  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (กรรมการ)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4)  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (กรรมการ)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5)  นายนพดล ปินสุภา (กรรมการ)   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานแผนธรุกจิองค์กร ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  จนถึงเดือนธันวาคม 2561 (เนื่องจากได้รับ
แต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ 
การตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน

วาระการ าร ตา อ คณะกรรมการบร ารความ ส

1.  กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละ 
ไม่เกิน 3 ปี)

2.  กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ้่นจากต�าแหน่ง อาจได้รบัการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระหรือ 
9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)

ค กรรมการบริษทั  
เยีย่มชมการป บิตังิาน 
สายการผลติป ตรเคม ี
องบริษทั

1 2 3

4 5
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

อ�านาจและหน้าที่ตามก บัตร
1.  ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่ง

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

2.  ก�ากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผล 
กระทบและโอกาสเกิด จัดล�าดับความเสี่ยงและเลือกใช้
มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

3.  สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง 
การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสทิธิภาพ เช่น สญัญาอนุพันธ์ทางการเงนิ สญัญาซือ้ ขาย
สินค้าล่วงหน้า สัญญาก�าหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น

.  ก�ากับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยง
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง 

5.  รายงานการก�ากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการด�าเนนิ
งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ประจ�า ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร

.  กลั่นกรองและให้ค�าแนะน�าต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการลงทนุ หรอืกจิกรรมทีม่คีวามซบัซ้อนเชงิเทคนคิสงู 
มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ

.  เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจ�าปี

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ค ะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ ่ายจัดการ
นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการ 
บรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ในระดับฝ่ายจัดการ คณะท�างาน และตัวแทนความเสี่ยง เพื่อ
ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
ทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 
1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk 

Management and nternal Control Committee: 
RMCC) 

2.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านห่วงโซ่อุปทานและด้าน
การเงิน ( edging Committee)

3.  ผู้จัดการความเสีย่ง (Risk Manager) มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

.  ผู้รบัผิดชอบความเสีย่ง (Risk Owner) มหีน้าทีใ่นการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง ก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยง

5.  ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) มีหน้า
ที่ประสานให้หน่วยงาน หรือโครงการ ร่วมกันด�าเนินการ 
จดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานความคบืหน้า หรอื
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการ
โครงการ เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารบรหิารความเสีย่งทีต่อบสนอง
ต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

การประชมุคณะกรรมการบริ ทั  และคณะกรรมการชดุย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชุมและวาระ
การประชุมที่ส�าคัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจะมีการน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก�าหนดการประชุม
ล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม หรือเดือนพ ศจิกายนของทุกปี  
มหีลกัเกณ แ์นวปฏบิตัใินการจัดประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เดือนละ 1 ครั้งในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสม   
ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็น 
ผู้ร่วมกันก�าหนดระเบียบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะบรรจเุป็น
วาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุได้ ก�าหนดวาระส�าคญัทีต้่องพจิารณาเป็นประจ�าในแต่ละ
เดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดท�าวาระสืบเนื่องเพื่อ
ติดตามความคบืหน้าของโครงการลงทุนหรอืผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการด�าเนินการตาม 
ความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อติดตาม
ดูแลให้มีการน�านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ครบถ้วนและ
เพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้ค�าแนะน�าและข้อมูลด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ การจัดท�าเอกสาร
สนับสนุนวาระการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม  
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม เป็นต้น
ตั้งแต่ปี 256  บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ( oard ortal) ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก 
Computer  Smartphone และ Tablet  ซึ่งเป็นการน�าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บ
และสืบค้นเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการ
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  
รวมถึงแผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารส�าคัญส�าหรับ
กรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง  
ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผล 
ครบถ้วน เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 5 วันท�าการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการ
ศึกษาก่อนการประชุม)  

ในการประชมุทกุครัง้ กรรมการทีเ่ข้าข่ายมคีวามเกีย่วข้อง หรอื
มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม 
หรืองดออกเสียงในวาระนั้น  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประธาน กรรมการจะ
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคดิเหน็อย่างเป็น
อสิระ และให้มกีารชีแ้จงข้อซกัถามในทกุประเดน็ก่อนทีจ่ะลงมติ 
โดยคะแนนเสยีงข้างมากหรอืมตพิเิศษ (ตามทีข้่อบงัคบับรษิทัฯ 
ก�าหนด) 

ในการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกต
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะน�าเสนอที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงาน 
การประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระ
การประชุม จะถูกจัดเก็บไว ้อย ่างเป ็นระบบในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่สะดวกต่อการสบืค้นอ้างอิง และมลี�าดบัชัน้
ความลับของการเข้าถึงข้อมูล 

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง 
โดยมกีารประชมุเพือ่ก�าหนด หรอืทบทวนทศิทาง  กลยทุธ์ และ
แผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STS) เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง   
มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และมีการประชุม 
คณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้  

เพือ่สนบัสนนุหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยกรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้
อภิปรายการท�างานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ  
โดยทีป่ระชมุได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการน�าข้อเสนอแนะดงักล่าว
ไปพิจารณาด�าเนินการ และให้รายงานผลการด�าเนินการต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเป็นระยะ โดยสรปุประเดน็หารอื ดงันี้

การประชมุคณะกรรมการอสิระ (วนัที ่21 พ ษภาคม 2562 และ
วันที่ 15 ตุลาคม 2562)  ได้หารือเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ อาทิ 
มาตรการลดผลกระทบจากธรุกจิด้านพลงังาน แผนการสบืทอด
ต�าแหน่ง (Succession Planning) การด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) การ
ด�าเนนิงานด้านวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
การแก้ป ัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนการผลิตให ้ได ้
ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการ
ขนส่ง เป็นต้น 

การประชมุคณะกรรมการโดยไม่มผีูบ้รหิาร (วนัที ่23 กรก าคม 
2562) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นส�าคัญที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อาท ิการด�าเนนิงานกรณโีครงการ
ลงทุนไม่ตรงตามเป้าหมาย การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
บทบาทของภาคองค์กรเอกชนในการสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่การ
สาธารณประโยชน์ (NGO) การด�าเนินการเชิงรุกภายใต ้
หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) 
กรณีศึกษาด้านธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

สดัส่วนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะทีเ่ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 96 และกรรมการบริษัทฯ 
แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
(ร้อยละ 75-100) รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

าร าร ประ ง ะ รร าร ร  ะ ะ รร าร ย ย นปี 2562

มา ต :  
(1) นายสุก ตย์ สุรบถโสภณ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562
(2) นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2562
(3) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ครบวาระกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
(4) พลเอก สสิน ทองภักดี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พ ษภาคม 2562
(5) พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พ ษภาคม 2562
(6) นายเจษ า พรหมจาต ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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ะ รร าร
ร จ

ะ รร าร
ร าร 
า ยง

ะ รร าร
�า จ าร

ะ รร าร
รร า ะ
�า น า

น

ารประ
า น

ประจ�าปี 2562

จ�าน น 5 น
จ�าน น 
ารประ
  รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ

 รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ
2 รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ
 2 รง

จ�าน น 5 น
จ�าน น 
ารประ
  รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ
 6 รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ
  รง

จ�าน น  น
จ�าน น 
ารประ  

 รง

1.  นายชาญศิลป ตรีนุชกร 13/13 1/1 - - - - - 1/1

2.  นายวุฒิสาร ตันไชย 13/13 1/1 2/2 - - - 10/10 1/1

3.  นายณัฐชาติ จารุจินดา 13/13 1/1 - - 7/7 - - 1/1

4.  นายสมนึก บ�ารุงสาลี 13/13 1/1 2/2 12/12 - - - 1/1

5.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 13/13 1/1 2/2 - - 6/6 - 1/1

6.  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 12/13 1/1 - - 6/7 - - 1/1

7.  นายก ษณ์ อิ่มแสง 12/13 1/1 - - - 1/1 7/7 1/1

8.  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 13/13 1/1 - - 6/7 - - 1/1

9.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ 10/10 1/1 2/2 - - - 6/6 -

10.  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ 10/10 1/1 2/2 9/9 - - - -

11.  นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 7/7 1/1 1/1 - - 3/3 - -

12.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ 5/6 1/1 1/1 - - 3/3 - -

13.  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 3/4 - - - 3/3 - - -

14.  นายจุมพล ส�าเภาพล 2/2 - - 2/2 - - - -

15.  นายนพดล  ปินสุภา 12/12 - - - 7/7 - - 1/1

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562

16.  นายสุก ตย์ สุรบถโสภณ(1) 1/1 - - - - - - -
17.  นายปรีชา โภคะธนวัฒน์(2) 2/2 - - - - - 3/3 -

18.  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล(3) 2/3 - - 1/3 - - - 1/1

19.  พลเอก สสิน ทองภักด(ี4) 5/5 - - - - 3/3 - 1/1

20.  พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์(5) 5/5 - - - - 3/3 - 1/1

21.  นายเจษ า พรหมจาต(6) 10/10 1/1 1/1 9/9 - - - 1/1
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ร รา การจัดการ

ายจัดการ 
บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็น
ผู้บรหิารสงูสดุ รบัผดิชอบในการบรหิารกจิการตามทีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมีนัยส�าคัญ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่ม สาย
บริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และสายนวัตกรรมและ
ปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการด�าเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต มุ ่งเน้นการพัฒนา
ศกัยภาพองค์กร การน�าเทคโนโลยดิีจิตัลมาประยกุต์ใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การปรับพอร์ทการลงทุนให้กระจายออกไปจาก
ธุรกิจ Oil and as มากขึ้น มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่
เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พซี ีให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ การสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อม
ในการสร้างผู้สบืทอดต�าแหน่งอย่างเป็นระบบ รวมถงึการสร้าง
ความเข้มแขง็ในงานการผลิตให้มีความปลอดภยั มเีสถยีรภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด

นายชาญศิลป ตรีนุชกร ประธานกรรมการบริษัทฯ รักษาการ 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันที่ 31 มกราคม 2562
นายนพดล ปินสุภา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ปัจจุบัน         
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1)   บริหารกิจการของบริษัทฯ ให ้เป ็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2)   บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ  
บรรจ ุแต่งตัง้ ก�าหนดระเบยีบข้อบงัคบัในการท�างาน อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือ
ปรับเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต�าแหน่ง และการ
ลงโทษทางวนิยัต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทฯ มอบหมาย

3)   ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป ็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

)   อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ภายใต ้
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ 
กรรมการบริษัทฯ

5)   บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบ
อ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

6)   พิจารณาผลประกอบการของบรษิทัฯ และน�าเสนอการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจ�าปี เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

)   ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความ
ก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�า
ทุกไตรมาส

)   เป็นผู ้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ (Compliance 
and Code of Conduct) 

)   เป็นผูน้�าและเป็นแบบอย่างทีด่เีพือ่สนบัสนนุและกระตุน้ให้
พนกังานมกีารปฏบิตัติามวฒันธรรมองค์กร มกีารตดัสนิใจ
ในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และการให้ความส�าคญั
กับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

1 )  ด�าเนินการให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามแนวทางการต่อต้าน
คอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้  
โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชดัเจน 
รวมถงึมกีารจดัท�าระเบยีบบรษิทัฯ ในการด�าเนนิงานด้านต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ 
นายสกุ ตย์ สรุบถโสภณ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  3  มกราคม 2562 รวมระยะ
เวลา 5 ปี  เดือน 
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11)  ด�าเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความ
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate  
Citizenship)

12)  ด�าเนินการใด  เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน  คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

า ะความรบ อบ อ บร าร

1)   น�านโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไป
ปฏิบัติ 

2)   ก�าหนดแผนกลยทุธ์ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายส�าคญัของ
สายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
เพือ่ด�าเนนิการและใช้เป็นแนวปฏบิตัขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

3)   รบัผิดชอบการบรหิารงานให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ และแผนกลยทุธ์ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร 
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4)   แนะน�า สนบัสนนุ ช่วยเหลอื และแก้ไขปัญหาให้กบัทมีงาน 
สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน เพือ่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏบัิติงานได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล

5)   สนบัสนนุผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มกีารพฒันา และดึงศกัยภาพ
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร

6)   สนบัสนนุการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ภายใต้หลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีการเป็นบรรษทัภิบาล และเป็นองค์กร
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7)   เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา (IRPC DNA Role 
Model)

มา ต :
(1) นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารศักยภาพองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
(2)  นายวิชิต นิตยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562  

และครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการจ การ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงาน
ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน
และบริษัทในเครือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) 
ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู ้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกักจิการองค์กร ท�าหน้าทีเ่ลขานุการ
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี
โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห ์ 
โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 42 ครั้ง

า ะความรบ อบ อ คณะกรรมการจ การ 
คณะกรรมการจดัการ มหีน้าทีป่รกึษาหารอืและพิจารณาร่วมกนั
เพือ่การตดัสนิใจประเดน็ทีส่�าคญัต่อกลยทุธ์ ทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจ แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน 
งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหาร
จัดการให้เกิดระบบการท�างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 ราย �า นง

1. นายนพดล ปินสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

3. นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร 

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

6. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ(1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

7. นายวชิติ นิตยานนท์(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
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รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลต่อกรรมการผู ้จัดการใหญ่ เพื่อการ 
ตัดสินใจ หรือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณี
ทีเ่กนิอ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรปุภารกจิได้ดงันี้

1)   พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน การจัดสรร 
งบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

2)   พิจารณากลั่นกรองเรื่องส�าคัญทางธุรกิจที่น�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

3)   พิจารณาแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ  
บนพื้นฐานข้อมูลที่น�าเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

4)   รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ 
และสถานการณ์โลกที่มีผลต่อธุรกิจ

5)   พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ  

6)   พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่ส�าคัญ 
ภายใต้อ�านาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

7)   พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไก
การบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

8)   พิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนิน
ธุรกิจ

9)   พิจารณาการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

10)  พิจารณาการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิง่แวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพือ่สร้าง
ความตระหนักและพัฒนาร่วมกัน เช่น ข้อร้องเรียนหรือ
อุบัติการณ์ เป็นต้น 

11)  ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา 
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อแนะน�าเพือ่การพฒันา
ร่วมกันทั้งองค์กร

12)  ติดตามความก้าวหน้า และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

13)  น�าเสนอข้อมูลอื่น  ในสายงาน และ/ หรือที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการ
ด�าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ	 ะคณะ า า อ ระ บ า
จ การ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะ
ท�างานย่อยอ่ืน  ตามความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่บริหาร
จัดการขับเคลื่อน ด�าเนินงาน หรือกลั่นกรองการด�าเนินงาน 
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ 

1)   คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) 
ท�าหน้าที่บริหารจัดการ และบูรณาการงานในภาพรวม
ทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยอง ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ มีความพร้อมทีจ่ะก้าวสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
ของบริษัทฯ  

2)   คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9  
ท�าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ 
บริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชน ให้มีความ
โปร่งใสและเกดิประโยชน์ทัง้ต่อชมุชนและการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ 
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3)   คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( MC) 
ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มบรษิทัไออาร์พซี ีให้สอดคล้อง
กับนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ( SS ) 

)   คณะผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่าย มกีารประชมุคณะผูบ้รหิาร
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (  Meeting)  ก�าหนดล่วงหน้า
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้ 
ผู้บริหารรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้าน 
ต่างๆ และพจิารณาหารอืในประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน 
และอืน่ๆ ร่วมกนั กรณทีีม่ปีระเดน็ส�าคญัจะน�าไปพจิารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป    

เล านุการบริ ัท 
เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกิจการองค์กร 
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
1)   ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามให้มีการ
ปฏบิตัติามอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

2)   จดัการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ

3)   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

)   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานก�ากับดูแล และตามระเบียบและข้อก�าหนดของ
หน่วยงานราชการ

5)   จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ ทะเบียน
กรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจ�าปีของ 
บรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผู้บรหิาร 
และด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศก�าหนด

6)   จดัท�าข้อมลูและรายงานทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการเป็น
สมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดขีองสังคมและประเทศชาติ 
(Corporate Citizenship) ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล

)   รับผิดชอบงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบาย
และมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

)   ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับงานเลขานุการบริษัท และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง
ในประเทศและระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะ
กับบริษัทฯ รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ
เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

)   จดัให้มกีารสือ่สารการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้ง One 
Way Communication และ Two Way Communication 
อาทิ พนักงาน ผูบ้รหิาร นกัลงทนุ ผูถ้อืหุ้น สือ่มวลชน และ
ประชาชนทั่วไป

นางปิยดา จงพยุหะ
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 3  กันยายน 2562 (ข้อมูลประวัตินางปิยดา จงพยุหะ  

ปรากฏใน หน้า 
นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ 
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 ป ัจจุบัน (ข ้อมูลประวัตินางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ   

ปรากฏใน หน้า 1
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนค ะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณ ์และรูปแบบการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมแีนวทางการพจิารณาค่าตอบแทน 
ดังนี้
1.   ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1)  

ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มี
ค่าตอบแทนในรปูแบบอืน่ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ)

2.   ก�าหนดค่าตอบแทนโดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
แนวปฏบิตัขิองบรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัซึง่มขีนาด
ของธุรกิจใกล้เคียงกันและความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ 
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   โดยสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้
ข้อมลูการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2562 
เทยีบเคยีงได้กับค่าเฉลีย่ (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท (รายเดือน คน) (Retainer ee by Category) จาก
รายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย ( O ) เดือนธันวาคม 
2561  
3.   ก�าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

.   ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ
ชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่า
ตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 3

5.   คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ก�าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง 
ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมจริง 

6.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
ชุดย ่อย จะต ้องได ้รับอนุมัติ โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น  
โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่  
3 เมษายน 2562 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ในอตัรา
คงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี้ 

6.2 โบนัสกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาเสนอค่าตอบแทนในส่วนทีเ่ป็นโบนสักรรมการ โดยอ้างอิงผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติโบนัสกรรมการส�าหรับ 
ผลการด�าเนนิงานปี 2561 จ�านวน 23 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ .3  ของก�าไรสทุธปีิ 2561 โดยให้จดัสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่าน
ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการประมาณ 
ร้อยละ 3  รายละเอียดดังตาราง

ะ รร าร า นราย น น ยประ รง น

1. ค ะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ 6  บาท 6  บาท
กรรมการ 5  บาท 5  บาท

2.  ค ะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ ค ะกรรมการตรวจสอบ ค ะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ค ะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ค ะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และค ะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งข้นโดยค ะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานกรรมการ ไม่มี 6  บาท
กรรมการ ไม่มี 5  บาท

6.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ 
ปี 25 )

(หน   บาท)
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ร
า น ยประ

ะ รร าร
ร

ยประ  
ะ รร าร

ย ย

น
ประ าร
ปี 256

ร

1.  นายชาญศิลป ตรีนุชกร(1) 2 1 2 5 3 22 5
2.  นายวุฒิสาร ตันไชย 5 5 5 6 1 66 25 3 3 25
3.  นายณัฐชาติ จารุจินดา 5 5 5 2 1 55 26 3 5 26
.  นายสมนึก บ�ารุงสาลี 5 5 5 2 1 66 25 3 51 25

5.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 5 5 5 36 1 66 25 3 15 25
6.  นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภาศ 5 5 2 1 55 26 2 26
.  นายก ษณ์ อิ่มแสง 5 5 36   1 55 26 2 26
.  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 5 5 5 2 6 31 1 1 31
.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ 5 5 2 1 12 5

1 .  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ 5 5 5 1 255 5
11.  นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 32 65 315 135 65
12.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ 2 225 135 63
13.  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 1 5 6 135 135 65 6
1 .  นายจุมพล ส�าเภาพล 113 226 2 3 226
15.  นายนพดล ปินสุภา 5 5 315 1 35
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี

16.  นายสุก ตย์ สุรบถโสภณ(2) 3 5    5 1 66 25 1 5
1 .  นายปรีชา โภคะธนวัฒน์(3)   135 6 31 1 31
1 .  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล( ) 13 5   5 1 3 3 1 5 2 3
1 .  พลเอก สสิน ทองภักด(ี5) 1 1 52 225 135 1 55 26 2 1
2 .  พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร(์6) 1 1 52 225 135 1 3 5 1 61 5
21.  นายเจษฎา พรหมจาต( ) 5  5 5 1 66 25 2 2 25
22.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช( ) 1 2 21 1 2 21
23.  นายชวลิต พันธ์ทอง( ) 11 232 11 232
2 .  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ(1 ) 5 6 163 5 6 163
25.  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช(11) 1 311 56 1 311 56
รวม 53 211 115 5 3 23 2 211

า น ะ รร าร ร  ประจำาปี 2562

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ) 
หมายเหตุ :    
(1)   นายชาญศิลป ตรีนุชกร ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการ ผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
(2)  นายสุก ตย์ สุรบถโสภณ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562
(3)  นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2562
( )  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ครบวาระกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
(5)  พลเอก สสิน ทองภักดี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พ ษภาคม 2562
(6)  พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พ ษภาคม 2562
( )  นายเจษฎา พรหมจาต ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
( )  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
( )  นายชวลิต พันธ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2561
(1 ) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(11) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 พ ศจิกายน 2561

(หน   บาท)
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้ถกูก�าหนดภายใต้หลกัเกณฑ์
ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค�านึง 
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณา
และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มกีารด�าเนนิงาน
อย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เสนอ 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในช่วงต้นปี 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และแจ้งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ตลอดทั้งปี โดยค�านึงถึง 
องค์ประกอบต่างๆ ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ความท้าทายในการปฏบิตังิาน วธิกีารรบัมอืกบัปัญหา
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
การจดัการกบัปัญหาหากมกีรณสีุม่เสีย่งในเรือ่งธรรมาภบิาล 
และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น  
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

4.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน น�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน 
และอัตราการปรับค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ
เป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนดนโยบายการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management  
System)  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 3 ด้าน 
คือ  

1)  ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators: KPIs) 
เป็นภารกจิส�าคญัทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากบรษิทัฯ ในแต่ละปี 
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานด้านการเงนิ ซึง่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  

2) สมรรถนะในการท�างาน (Competency) และ 

3) พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) 

เป็นเครื่องมือส�าหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
เชิงพฤติกรรม ซึ่งก�าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน
แสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2562 มีผู้บริหารตามเกณฑ์ส�านักงาน ก.ล.ต. จ�านวน  
7 ราย รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562 1 ราย โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และ 
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 
56.23 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2560 (16 ราย)   ปี 2561 (18 ราย)   ปี 2562 (7 ราย)

ค่าตอบแทน

เงนิเดือน 77.30 81.45 40.05
โบนัส  32.08 39.05 12.87

ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ     6.87 7.53 3.31

รวม 116.25 128.03 56.23

้า า
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ราย ะ ย ย รร าร ง ร ย ย

2  ร  น ย าร  จำา

ราย รร าร ร ำา นง

1 นายนพดล ปินสุภา ประธานกรรมการ
2 นายวรีวฒัน์ ศรนีรดษิฐ์เลศิ กรรมการ
3 นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ กรรมการ
 นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล กรรมการ

5 นางกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการ
6 นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผูจ้ดัการ

 ร  าร   น   จำา   

ราย รร าร ร ำา นง

1 นายนพดล ปินสุภา ประธานกรรมการ
2 นางณชิชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ
3 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา กรรมการ
 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ

5 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
6 Mr. Toshiro Ko ima กรรมการ
 Mr. ideyuki Tokimasa กรรมการ
 Mr. Kengo Shiba กรรมการ
 Mr. Takayuki Mano กรรมการ

1  นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ

 นายวิชิต ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563

 ร  นำา น าร  จำา

ราย รร าร ร ำา นง

1 นายนพดล ปินสุภา ประธานกรรมการ
2 นางณชิชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ
3 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา กรรมการ
 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ

5 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
6 นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ

 นายวิชิต ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563 5  ร  ร จำา  

ราย รร าร ร ำา นง

1 นายนพดล ปินสุภา ประธานกรรมการ
2 นายสมเกยีรต ิเลศิ ทธภิวูดล กรรมการ
3 นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ
 นายหู เจียจาง กรรมการ

5 นางหลิว อวี้หง กรรมการ

 ร  ร ปา  จำา  

ราย รร าร ร ำา นง

1 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการ
2 นายสรุชยั ต่ออภชิาตตระกลู กรรมการ
3 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
 นายสมบูรณ์ สาตสิน กรรมการผู้จัดการ

 นายวิชิต ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563
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หมายเหตุ :   ประธานกรรมการ       กรรมการ      ผู้บริหาร     เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2562

าราง ง าร ำารง ำา นง รร าร ะ ร าร ำารง ำา นง น ร ย ย  ร ร  ร ย ง
 น   น า  2562

ำา ราย ร ร ย ย ารร า ร ร ร ย ง
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1 นายชาญศิลป ตรีนุชกร  

2 นายวุฒิสาร ตันไชย

3 นายณัฐชาติ จารุจินดา

นายสมนึก บ�ารุงสาลี

5 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

6 นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภาศ 

7 นายก ษณ์ อิ่มแสง

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ 

1 นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ 

11 นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 

12 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ 

13 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

1 นายจุมพล ส�าเภาพล

15 นายนพดล  ปินสุภา  

16 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

1 นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล

1 นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

1 นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

2 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

21 นายวิชิต นิตยานนท์( )
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงาน าร ร ง ร ย ง รร าร ะ ร าร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีดังนี้

ำา ราย
   6

น าร น
จำาน น น

   62
น าร น

จำาน น น

จำาน น น   
ระ างปี  

 2562

าย

1. นายชาญศิลป ตรีนุชกร ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายวุฒิสาร ตันไชย ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. นายสมนึก บ�ารุงสาลี . 2
5

. 2
5

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

6. นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภาศ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. นายก ษณ์ อิ่มแสง ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
เมื่อการประชุม A M

3 เมษายน 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

1 . นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
เมื่อการประชุม A M

3 เมษายน 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

11. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ A . 2
55

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่  

22 พ ษภาคม 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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12. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่  

2  มิถุนายน 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

13. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่  

21 สิงหาคม 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

1 . นายจุมพล ส�าเภาพล A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่  

16 ตุลาคม 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

15. นายนพดล ปินสุภา A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่  

1 กุมภาพันธ์ 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

กรรมการครบวาระ  ลาออกระหว่างปี

1. นายสุก ตย์ สุรบถโสภณ .
1

A A A ลาออกจากกรรมการ 
บริษัทฯ มีผลวันที่

31 มกราคม 2562คู่สมรส ไม่มี A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

2. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ไม่มี A A A ลาออกจากกรรมการ 
บริษัทฯ มีผลวันที่
1 มีนาคม 2562คู่สมรส ไม่มี A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

3. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ไม่มี A A A ครบวาระเมื่อวันที่
3 เมษายน 2562

คู่สมรส ไม่มี A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

. พลเอก สสิน ทองภักดี ไม่มี A A A ลาออกจากกรรมการ 
บริษัทฯ มีผลวันที่

2 พ ษภาคม 2562คู่สมรส ไม่มี A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

5. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ไม่มี A A A ลาออกจากกรรมการ 
บริษัทฯ มีผลวันที่

2 พ ษภาคม 2562คู่สมรส ไม่มี A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

6. นายเจษฎา พรหมจาต . 2
5

A A A ลาออกจากกรรมการ 
บริษัทฯ มีผลวันที่
1 ตุลาคม 2562คู่สมรส . 1

2
A A A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี A A A

ำา ราย
   6

น าร น
จำาน น น

   62
น าร น

จำาน น น

จำาน น น   
ระ างปี  

 2562

าย

หมายเหตุ : A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ 
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ในปี 2562 ตลอดจนในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ ไม่มกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญา 
ซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 25 6 และไม่มคีวามผดิในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

หมายเหตุ : A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ 

าร ร ง ร ย ง ร าร  น   น า  2562

2.  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ 
ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้
แจ้งในสาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.  การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทนุในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือ 
เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว

ำา ราย
   6

น าร น
จำาน น น

   62
น าร น

จำาน น น

จำาน น น   
ระ างปี  

 2562

าย

1. นายนพดล  ปินสุภา A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่

1 กุมภาพันธ์ 2562คู่สมรส A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ . 13
2 351

. 13
2 351

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล . 1 5
2 5 5

. 1 5
2 5 5

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส .
15

.
15

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา . 1 3
21

. 1 3
21

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

6. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ . 5
1 5

. 5
1 5

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

. นายวิชิต นิตยานนท์ . 163
333 3

. 163
333 3

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บริหารเกษียณอายุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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 ดมันการดำา นน รกจ 
า ห ักการกำากับด กจการทีดี  

มีการบริหารจัดการที น   
มี าม ร  ร จ อบได  
ม นนการ รา ร ชน์ ด 
ห ก อหน
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รายงาน าร �า จ าร

น ยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) “ไออาร์พีซี” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให ้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ รวมไปถงึบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอืน่ทีไ่ออาร์พซีมีอี�านาจในการควบคมุ 
เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�ากับกิจการและ
การบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันและตรวจสอบได้ 

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ประกาศใช้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้จดัท�าคูม่อืการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง และมีการปรับปรุงคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเรื่อยมา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบรบิทในแต่ละช่วงเวลา โดยได้น�าหลกัการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจาก
รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลัก
สากลของ The Organization for Economic Cooperation 
and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การ
ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของ Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท 
ชัน้น�าในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏบัิติ
ที่ดีของบริษัทฯ เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
สืบต่อไป

น ยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท  
ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็น
องค์กรที่ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น ค�านึง
ถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยรวม โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาใช้ในการด�าเนินงาน ได้แก่ 

1.  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน 
ระยะยาว (Creation of Long Term Value) 

2.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ 
เป็นธรรม และมีค�าอธิบายได้ (E uitable Treatment)

4.  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง 
สามารถชีแ้จงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได้ (Accountability)
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5.  ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้  
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง  
(Transparency)

6.  การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ( thics 
and Code of Conduct) 

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุแล้ว คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
เพื่อน�าไปสู ่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผล
ประกอบการทีด่ ีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนา
หรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึความสามารถ
ในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยได้น�าหลัก
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 256  (C  
Code) ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
โดยมีหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผู ้น�าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2 :  ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ  :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ

บริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 5 :  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอย่างมี

ความรบัผดิชอบ
หลักปฏิบัติ 6 :  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติ  :  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ 

เปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ  :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ 

ผู้ถือหุ้น 

1. รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่พฒันาและยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้มมีาตรฐาน
และเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.1  การป บิตัหิน้าทีข่องค ะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี 

•   คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีได้วางแผนการประชมุ
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้ง
สิน้ 6 ครัง้ ได้พจิารณาอนมุตัิ  ให้ความเหน็ชอบเรือ่งส�าคัญ
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อาท ิอนมุตักิรอบ
การจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติการ
ปรบัปรงุนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อนุมัติ
การต่ออายสุมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อนุมัติหลักการ
ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิธรุกจิ อนมุตัแิผนงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
(C ) และแผนงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณ ์  
(Compliance) ประจ�าปี 2563 อนมุตักิฏบตัรและกรอบการ
ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณ  ์(Compliance ramework) 
อนุมัติรายชื่อผู้แทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ oard of  
ounding Member ของสมาคมเครือข่ายโกลบอล 

คอมแพ็กประเทศไทย ( C T) รบัทราบรายงานผลส�ารวจ
ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบยีน รบัทราบรายงานเรือ่งข้อร้องเรยีนของบริษัทฯ 
รบัทราบรายงานการด�าเนนิงานตามแนวทางบรหิารจดัการ
แบบกลุ่ม ปตท. ( TT roup Way of Conduct) และ
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ( R C 

roup Way of Conduct) เป็นต้น
•   การประเมินกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก  

( ndependent Assessment) ซึง่ก�าหนดไว้อย่างน้อยทกุ 3 
ปี โดยในปี 2562 ได้ด�าเนนิการนับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มอบ
หมายให้ K M  hoomchai usiness Ad isory td. 
(K M ) เป็นผูป้ระเมนิ (ครัง้ที ่1 ด�าเนนิการประเมนิเมื่อปี 
255  โดย ndependent Assessment: o ernance 
Matter Thailand)

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี โดยมีการทบทวนแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อย และประเมินประสิทธิผลของการจัด
ประชุมคณะกรรมการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    การพัฒนากรรมการ โดยจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
ทุกท่านได้รับ ังการบรรยายเรื่อง Measure The RO  of 
igital Transformation Strategy  K s for igital 

Transformation Success โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก K M  
hoomchai usiness Ad isory td.
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1. 		การ ส อ อ ะการ บตตอ อ
อ า า มก

    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้น 
รายย่อย เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 
2 กันยายน - 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ก�าหนดให้บริษัท 
จดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปี 
บัญชี โดยบริษัทฯ ได้ท�าหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์
บริษัทฯ 

1. 			การกา กรอบ ะ บา การ บตตาม กณ 	
ว า การส สรมจร รรม	ความ ร ส	 ะการ

ตอตา การ จรตคอรร  
   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ASEAN CG Scorecard มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติอันเป็น 
สากลอื่น  ที่น�ามาปรับใช้ เช่น UN Global Compact, 
SDGs, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ 
การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนในมิติส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง  

   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของ 
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) 

    พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรอื CG Code มาปรบัใช้ให้เหมาะสมตามบรบิททางธรุกจิ
ของบริษัทฯ  

   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายก�ากับการปฏิบัติ
ตามก เกณฑ์ (Compliance) ให้ครอบคลมุประเดน็ส�าคัญ
อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถน�าไป
ปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสูค่วามยัง่ยนืและความ
เป็นเลิศด้าน Compliance เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ค กรรมการตรว สอบ ล กรรมการผู้ ัดการใหญ่ องบริษัท  เหนชอบให้มีการมอบรางวัล เพชรนาหน่ง  ให้กับหน่วยงาน 
ที่มีการกากับดู ลด้านการควบคุม ายในดีเด่น ล สนับสนุนงานตรว สอบ ายในให้เกิดปร สิท ิ าพต่อองคกร 

เพ่อเป็นราก านสาคัญ องการกากับดู ลกิ การที่ดี
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ และคุณประสิทธิ 
ไวยาวัจมัย จากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ�ากัด เป็น 
ผู ้ด�าเนินรายการ โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีต 
ผู ้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วยสทิธมินษุยชน ดร.เสร ีนนทสตู ิมาบรรยายในหวัข้อ 
“สิทธิมนุษยชนกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ” และ 
คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) บรรยาย
ในหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 180 คน

   จัดงาน IRPC CG Roadshow และ Corporate  
Compliance Academy ภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของ
ขวัญ GRC” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กร
แบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) และ
มีคุณธรรม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. 		กจกรรมสรา จตสา ก ก ก า 	 ระจา 	

  า จร รรม

   ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 
2019 ภายใต้แนวคดิ “Digitalization: Challenge for the 
Governance” เพื่อแสดงพลังการเป็นบรรษัทภิบาล 
ของกลุ่ม ปตท. และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตาม
หลัก CG ให้เป็น CG 4.0 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามหลัก
คุณธรรม ไปสู ่ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและจริงใจ 
ภายในกิจกรรมได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมงานเป็น
จ�านวนมากโดยคาดหวังให้มีการขยายผลการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีออกไปในกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดสายโซ่
อุปทาน

   จัดงาน IRPC CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “The  
Creation of TRUST: SUSTAINABILITY FOR ALL” 
เพื่อผนึกก�าลังและขับเคลื่อนให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอด
จนลูกค้า คู่ค้า ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนิน
บทบาทการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีใน 4 มิติ คือ สิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 
เพือ่เป็นพลงัทีพ่ร้อมขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามเป็นเลศิอย่าง
ยัง่ยนื ภายในงานมกีารเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ใน
หัวข้อ “Sustainable Value Chain & Human Rights” 
โดย คณุนรลีกัษณ์ แพชยัภมู ิผูอ้�านวยการกองสทิธมินษุยชน
ระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยตุธิรรม คณุประกายรตัน์ พกุกะเปรมะ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้
จัดหาของบริษัทฯ คุณพงษ์ศักดิ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการ
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	 	 า การตอตา การ จรต ะส สรมจร รรม

   บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Thailand’s Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 
เมื่อเดือนธันวาคม 2562

   การจดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรปูแบบ
ออนไลน์ โดยก�าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องจดัท�ารายงานการเปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผล
ประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้
ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 และได้
บรรลุเป้าหมาย 100    

   บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ ประจ�าปี 2562” จัดโดยองค์กร 
ต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2562 

ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เพื่อตอกย�้าการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ 
โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

   บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จัดโดย ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
เพือ่แสดงพลงัการสร้างสงัคมทีโ่ปร่งใส ไม่ทนต่อการทจุรติ 
รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุความซือ่สตัย์สจุรติให้เกดิขึน้
ในสงัคมไทย เพ่ือร่วมกันสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทัง้ชาตต้ิานทจุรติ” (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
และเป็นการด�าเนินตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน 
(แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
ทุจริต) ที่บริษัทฯ ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554
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และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ s  
ซึง่ให้ความส�าคญักบั 3 เสาหลกั ได้แก่ คุม้ครอง ( rotect) 
เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) (วันที่ 16 ธันวาคม 
2562)

1.5  รางวลัแห่งความส�าเรจ็ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ในป 2562 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จในปี 
2562 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ที่จะด�าเนิน
ธรุกจิอย่างมคีณุธรรมและโปร่งใส รางวลัทีบ่รษิทัฯ ได้รบัถอืเป็น
ก�าลงัใจและความภาคภมูใิจทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เกดิความมุง่มัน่
สร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏในหมวด
รางวัลและพัฒนาการที่ส�าคัญ ปี 2562 หน้า 1 13

2.  การปฏิบัติตามกรอบ องหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐาน
สากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for conomic Co operation  
and e elopment: O C ) หรือ O C  rinciples of 
Corporate o ernance และสอดคล้องกบัหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณ ์โครงการ AS A  C   
Scorecard และโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน (Corporate o ernance Report of Thai isted 
Companies: C R) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้น�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 256  (C  Code) มา
ปรบัใช้เป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบัคณะกรรมการตามแนวทาง apply 
or e plain เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
ก้าวสู่ระดับสากล สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไร
ก็ตามใน 2562 ยังมีเรื่องที่บริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้อง 
ตามหลักเกณ ์ C R แต่ได้มีการด�าเนินมาตรการทดแทน 
ที่เหมาะสม ดังนี้

   ด้านการสร้างเครือข่าย Glo al om act et or   
hailand

   บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย lobal  
Compact etwork Thailand ( C T) ซึ่งถือก�าเนิดขึ้น
จากการรวมตวัของ 15 องค์กรชัน้น�าของไทยทีเ่ป็นสมาชกิ 

 lobal Compact มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลกัสทิธมินษุยชนและเป้าหมายสหประชาชาตว่ิาด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 1  ประการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

   ร ่ วมการประชุมเพื่ อขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผน
ปฏิบัติการระดับชาติว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(ประเด็นการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ) 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก 

s เผยแพร่แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั
สทิธมินษุยชน และเตรยีมความพร้อมในการน�าแผนปฏบิติั
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ  
โดยเฉพาะประเด็นการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจาก 
ภาคธุรกิจ (วันที่  กันยายน 2562)

   ร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ครั้งที่ 3 : อะไรที่ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องรู้  วัตถุประสงค์
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ s เผย
แพร่แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน 
และความเชือ่มโยงของหลกัการเงนิทีย่ัง่ยนืกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (วันที่ 
13 กันยายน 2562)

   ร่วมงานประกาศแผนปฏบัิติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 พ.ศ. (2562 2565) จัดโดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( nited ations  
e elopment rogram  ) เพื่อเป็นการสร้าง 

ความรู ้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิด 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริง 
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ยงป ง  าร ำา นนงาน ง ร

การก�าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในระยะยาว (เช่น การให้ SO  

 เป็นต้น) เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มีมาตรฐานทั้งพนักงานในปัจจุบันและ
อนาคต มีความคล่องตวัในการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเดยีวกัน 
นอกจากนี ้ ยงัมรีะบบบรหิารผลการปฏบิตังิานของบคุลากรโดยการก�าหนดตวัชีว้ดัระดบั
องค์กร (Corporate K ) ตามหลกั alanced Scorecard ทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เชือ่มโยงผลประกอบการของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�า ท�าให้
สามารถถ่วงดุลอ�านาจในการก�ากับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 5 )

ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66 ) และมีกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 5 )

ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66 ) และมีกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 5 12 คน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
แต่ไม่เกิน 15 คน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระ  ท่าน (คิดเป็น 53.33 ) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 
ซึ่งจ�านวนคณะกรรมการดังกล่าวนี้ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่
ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม จึงมีความจ�าเป็นต้องมีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถที ่
หลากหลาย ( i ersities) อันจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระเป็นจ�านวนเท่าไร

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 
 ท่าน (คิดเป็น 53.33 ) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 
2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมการด�าเนินงาน
ส�าคัญใน 5 หมวดดังนี้ 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ือหุ้น ( ight  of Shareholder )
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิในความเป็น
เจ้าของโดยการควบคมุบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ให้ท�าหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ จึงให้ความเคารพ ให้ความ

คุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและ
เสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ การเลอืกตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลก�าไร  เงินปันผล และ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนได้ง่าย  
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
และตัดสินใจ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการตลอดปี 
2562 ดังนี้
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การ ตร มความ รอมกอ การ ระ ม อ

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัก หมาย 
ก ระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ ได้น�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามีมติเรียกประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้เปิดเผยมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ดงักล่าว พร้อมระเบยีบวาระการประชมุฯ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ในวันเดียวกัน ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ  

บรษิทัฯ ให้สทิธกิบัผูถ้อืหุน้รายย่อยทกุรายทีถ่อืหุ้นรายเดยีวหรอื
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง  อาท ิเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วารสาร
ส�าหรับผู้ถือหุ้น “IRPC Newsletter” ฉบับที่ 29/2019 (ภาษา
ไทยและภาษาอังก ษ) หนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมโดยสรปุรายละเอียดก�าหนดเวลาต่าง  
ดังนี้

การจ ระ มสาม อ 	

บรษิทัฯ ได้จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ตามมติ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยจดัขึน้ในวนัพธุที ่3 เมษายน 
2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว การก�าหนดสถานที่จัดงานประชุม
ดังกล่าว ได้ค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น 
ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า (BTS) และ
รถยนต์ขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดประชุมฯ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และภายใต้แนวคดิการประชมุ
สีเขียว หรือ “Green Meeting” เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่
บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่อง
เป็นปี 7 เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดประชุม โดยค�านึงถึง 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 
การจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมนิจาก
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ เพือ่น�าความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มี
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีพิเศษ หรือ การประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น) 
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อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2563 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ไว้บน 
เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th   
หนังสือเชิญประชุมผู้ ือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีค�าอธิบาย
วัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่าง
ชัดเจนในแต่ละวาระ รวม  วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ  
ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อวันที่  
2  เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง 
ครบถ้วน หรอืคดัค้านขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด
คัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรอง
แล้ว) รายละเอยีดวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 
ดังนี้
(1)   วาระรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2562  

และพจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2562
   โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

(2)   วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561   

   บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถ
คงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทที่มาของก�าไรที่ 
น�ามาจ่ายปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู ้ถือหุ้น 
จะได้รบัอย่างละเอยีด อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย ก�าหนด
วันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาไว้อย่างชัดเจน 

(3)   วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

   บริษัทฯ ให้ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง 
พร้อมวิสัยทัศน์ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้

  3 กนัยายน 2561  
ถงึ 31 มกราคม 
2562

ก�าหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ  หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

  12 กุมภาพันธ์ 
2562

เปิดเผยมติคณะกรรมการเรื่องก�าหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
และระเบียบวาระการประชุม ผ่าน 
ช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (S T 
ortal)

  2  กุมภาพันธ์ 
2562

วันก�าหนดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของ 
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record ate) 

  1 มีนาคม 2562 เผยแพร ่หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บนเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังก ษ) ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 3  วันก่อนวันประชุม

  5 มีนาคม 2562 จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ�าปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ 
อาท ิรายงานประจ�าปี รายงานความยัง่ยนื 
รายงานบรูณาการ รายงานทางการเงิน 
เพือ่น�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ผ่าน
ทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ TS )

  2   22 มีนาคม 
2562

ลงประกาศโ ษณารายละเอียดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังก ษ (หนังสอืพิมพ์ข่าวหุ้น 
และหนังสอืพิมพ์ angkok ost) อย่าง
ต่อเนื่อง 3 วันท�าการก่อนวันประชุม

  3 เมษายน 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว
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(4)   วาระพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2562 

   บรษิทัฯ น�าเสนอนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัส
กรรมการ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ ซึ่งนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนตามทีเ่สนอให้ผูถ้อืหุ้นอนมุตัแิล้ว บรษิทัฯ ไม่มี
การให้ค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่น

(5)   วาระพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ�าปี 2562  

   บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่  
ชือ่ผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีโดยตรง และการให้บริการอื่นของ 
ผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

การ า การ ว ระ ม อ 	

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่
เพียงพอส�าหรับรองรับผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไว้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริเวณหน้าห้องประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูล
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ 
ไว้คอยให้ข้อมูลและอ�านวยความสะดวกผู้ถือหุ ้น และเพื่อ

แสดงออกถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ  
ได้สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส/ คนพิการ อย่างต่อเนื่องดังเช่น 
ทุกปี โดยมีองค์กรเพื่อสังคม อาทิ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการ
ผ่าตัดหัวใจเด็ก มาร่วมแสดงนิทรรศการ และรับบริจาคใน 
วันงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบเงินบริจาค 
จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิเพื่อ
สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก 

บริษัทฯ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
อย่างเหมาะสม และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดย
เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีและ
ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ส�าหรับการลงทะเบียนและ 
การนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และ
ความรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุม สามารถเข้าประชุมได้แม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้ว
ก็ตาม และให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระ 
ทีย่งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและจะนบั
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวร่วมเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วาระที่ได้
เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป 

ก่อนเริ่มการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ฉายวีดีทัศน์แนะน�าความ
ปลอดภยัในการใช้ห้องประชมุ และทางออกฉุกเฉินให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้แนะน�าคณะกรรมการ คณะ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาก หมายที่มาร่วมประชุม 
ดังนี้ 



103
รา านการกำากับด กจการทีดี

 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
(จ�านวน 13 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น 13 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 1  อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ 
ก�าหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
15 คน)

1.  นายชาญศิลป ตรีนุชกร ประธานกรรมการ
2.  นายสมนึก  บ�ารุงสาลี กรรมการอสิระ  ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ
3.  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอสิระ  กรรมการ 

ตรวจสอบ
.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการอสิระ  กรรมการ 

ตรวจสอบ
5.  นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ  ประธาน

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
6.  พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมการอสิระ  กรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
.  พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ กรรมการอสิระ  กรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา กรรมการ  ประธานกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง
.  นายวรวัฒน์  พิทยศิริ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1 .  นายเอกนติ ิ นติทิณั ป์ระภาศ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง
11. นายวุฒิสาร  ตันไชย กรรมการอสิระ  ประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

12. นายก ษณ์  อิ่มแสง กรรมการ  กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

13. นายนพดล  ปินสุภา กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง  กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

(มีกรรมการอิสระรวม  ท่าน)
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี
และการกลั่น

2. นายสมเกียรติ  เลิศ ทธิภูวดล รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายกลยุทธ์องค์กร

3. นางณิชชา  จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

. นางสาววนิดา  อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายพาณิชยกิจและการตลาด

5. นายวิชิต  นิตยานนท์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่   
สายนวัตกรรมและปฏิบัติการ
เพื่อความเป็นเลิศ

6. นายวีรวัฒน์  ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้ใหญ่  
สายบริหารและพัฒนา 
ศักย์ภาพองค์กร

. นางปิยดา  จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดใหญ่ 
ส�านักกิจการองค์กร  
เลขานุการบริษัท 

นอกจากนี ้ยงัมผีูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีอ่ยูด้่านหน้า
เวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถาม 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิม่ศกัด ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3 2  
บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
 ที่ปรกษาก หมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานิตย์ สุธาพร
2. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
3. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์
(เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และสอบทานการลง
คะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)
  ผูต้รวจสอบบตัรลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ทีเ่ปน

อิสระ
1. นางสาวรัตนชาติ   ทิพย์โท  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุม
2. นางสาวช่อทิพย์     อิศรเดช  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุม
 จ�านวนผู้ ือหุ้น (  เวลาปดการประชุม 12.  น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น  ราย โดยมาประชุมด้วย
ตนเอง 1  ราย และรับมอบฉันทะ 2 3 5 ราย รวมจ�านวน
หุ้นทั้งสิ้น 13 1 66 31  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 .12 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ 
การประชุมใด จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และต้องออกจาก
ที่ประชุมโดยงดออกเสียงหรือให้ความเห็น เว้นแต่กรณีม ี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ข้อมลูเพือ่ตอบข้อซกัถามของกรรมการ 
และเป็นข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการพจิารณาเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 
ก็ควรจะพิจารณาให้อยู่ในที่ประชุมประธานฯ เพื่อการให้ข้อมูล
เช่นนั้น แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในวาระนั้น  โดย
เลขานกุารบรษิทั และ/ หรอืเลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยจะ
จดบนัทกึความเกีย่วข้อง/ ความมส่ีวนได้เสยีของกรรมการเป็น
ลายอกัษรไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ทีม่กีารพจิารณาเรือ่ง
ลักษณะดังกล่าว

และส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมี
ความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการประชุมใด 
กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอออกจากห้อง
ประชุมพร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้น  ด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เป็นรายงาน
ประจ�าปี และรายงานระหว่างปีกรณมีกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูใด  
เพื่อน�าส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบ

รา า การ ระ ม ะการ มตการ ระ ม อ  
บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
ในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองัก ษบนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ 
และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวันประชุม (3 เมษายน 2562) อย่างทันทีหลังจากเสร็จสิ้น
การประชุม 

บรษิทัฯ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชมุ โดยบันทึก
รายงานการประชมุอย่างละเอยีด ครบถ้วน ทัง้รายชือ่กรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาวาระการ
ประชมุ ขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนน ประเดน็
ข้อซกัถามต่าง  จากผูถ้อืหุน้ และการชีแ้จงข้อมลูหรอืการตอบ
ค�าถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้ง 
รายละเอยีดคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง
ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตาม 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและหลกัเกณฑ์ทีก่ หมายก�าหนด 

ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
ภายใน 14 วัน หลังวันประชมุ (เมือ่วนัที ่ 16 เมษายน 2562)  
บนเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในวารสาร

	 า บการ ระ ม สาค

 -  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว 
(One Class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ ้น 
ต่อหนึ่งเสียง 

 -  ในวาระการแต่งต้ังกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
หรือทั้งคณะได้ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้น 
ลงคะแนนทีละคน

 -  ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอ
ความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ โดยจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
และให้กรรมการ/ ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง ชีแ้จงและให้ข้อมลู
ต่าง  แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึก
ประเด็นค�าถาม ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้
ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ  

 -  ประธานฯ ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอย่างชดัเจน พร้อม
รายละเอียดจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

 -  ประธานฯ ได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระที่แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม อย่างเคร่งครัดและไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่น  ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

การ บต ก วกบความ อ ระ สา รบ 
การ ระ ม

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการความขดัแย้ง
ของผลประโยชน์ส�าหรับการประชุม ดังนี้
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ส�าหรับผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 31/2019 น�าส่งให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย 
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2562 โดยระบุ 
ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง สามารถแจ้งกลับมายัง
เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพือ่ด�าเนนิ
การแก้ไข หรือหากไม่มีการแจ้งกลับให้ถือเป็นการรับรอง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

มว 	 	การ บตตอ อ อ า า มก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วย
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยการปฏิบัติในเรื่องต่าง  ดังนี้

ส การออก ส

  บรษิทัฯ มกีารออกหุ้นเพยีงหนึง่ประเภทเท่านัน้ (One Class 
of Share) และให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชดัเจนไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกต็าม ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล
แต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการ
บริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  
รับทราบแล้ว

  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 บรษิทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารบั
การพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2563

การอา ว ความสะ วก ะส สรมการ ารวม ระ ม 
อ

  บรษิทัฯ ค�านึงถึงความสะดวกและการส่งเสรมิสิทธิของผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้มี 
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม

การ ส อวาระการ ระ ม ม ตม	 ะ ส อ อบคค อ
ต ต กรรมการ

  บรษิทัฯ มกีารให้ข้อมลูการประชมุแก่ผูถ้อืหุ้นก่อนวนัประชมุ 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระ 
การประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ 

  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 บรษิทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ระหว่าง
วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดย

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก
สถานที่จัดประชุมที่มีขนาดเพียงพอต่อจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีจ่ะ 
เข้าร่วมประชมุ และต้องเป็นสถานทีท่ี่ผู้ถือหุ้นมีความสะดวก
ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS, MRT, 
รถยนต์ขนส่งสาธารณะ รวมทัง้จดัเตรยีมเจ้าหน้าทีส่่วนงาน
ต่าง  ไว้เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่
พยาบาล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น มีการจัดเตรียม
ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับ รวมถึงเตรียมพร้อมเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
เพื่อสร้างความอุ่นใจ สบายใจให้กับผู้ถือหุ้น  
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  บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา
เริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และหากเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ 
Custodian สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัทฯ 
เพื่อตรวจความพร้อมในการลงทะเบียนได้ 

  ในการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่
คอยอ�านวยความสะดวกเรื่องการถ่ายเอกสาร การตรวจ
เอกสาร การติดอากรแสตมป และการลงทะเบียน โดยได้
น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส�าหรับการลงทะเบียน
และการนับผลคะแนนเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และได ้
จัดช่องทางให้บริการลงทะเบียนจ�านวน 30 ช่อง เพื่อ 
ความสะดวกเร็วรวดขึ้น อาทิ ช่องลงทะเบียนส�าหรับบุคคล
ธรรมดามาด้วยตนเอง หรอืส�าหรบับคุคลธรรมดาทีไ่ม่ได้น�า
เอกสารลงทะเบียนหรือใบมอบฉันทะมา หรือส�าหรับบุคคล
ธรรมดาผู้รับมอบฉันทะ และส�าหรับกองทุน/ Custodian

  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมส�ารองและระบบการ
ถ่ายทอดสัญญาณเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบการ
ประชุมและบรรยากาศในการประชุมอย่างตลอดเวลา และ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ 
ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาไทย/ อังก ษ ส�าหรับการตอบ
ข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็น 
ชาวต่างชาติอีกด้วย

การมอบ ะ

  บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทั้งแบบ ก และแบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ได้
ระบถุงึเอกสารและหลกัฐาน รวมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอนการมอบ
ฉันทะอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้
อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอก
รายละเอียดตามวิธีการมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบ
ฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (กรณี Custodian) ได้
จากเว็บไซต์บริษัทฯ

  ในกรณผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและ
ประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีไ่ม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในวาระการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้ระบรุายละเอยีดกรรมการอิสระ 
และระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสอื
เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 จ�านวน 4 ท่าน คอื 
นายวุฒิสาร ตันไชย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายสมนึก 
บ�ารุงสาลี และนายเจษ า พรหมจาต เพื่อเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบเอกสาร 

ทีใ่ช้ประกอบในการประชมุ เช่น แผนทีก่ารเดนิทาง รายนาม
และประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข้อ 
บงัคบับรษิทัฯ (เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุผูถ้อืหุ้น) 
และหนังสือมอบฉันทะ

  บรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมอากรแสตมปเพือ่อ�านวยความสะดวก
แก่ผูถ้อืหุ้นในกรณมีกีารมอบฉนัทะ (โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย) เพือ่
ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามก หมาย  

มว 	 	การคา บ บา อ มสว ส

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ที่ครอบคลุมถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน และกระบวนการส่งเสรมิ
ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่เป็น
แนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
ยึดถือปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลงานประจ�าปี  
(Corporate KPIs) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced 
Scorecard เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งการค�านึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Perspective) เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของ Corporate KPIs ดังกล่าวด้วย 

ว า บตตอ มสว ส ต ะก ม

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ จัดท�าจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ยึดถือเป็น 
แนวปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องและเหมาะสม โดยยดึมัน่ในหลกัการ
พื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตลอดมา อันจะน�ามาซึ่งความมั่นใจให้กับผู ้ถือหุ ้น  
นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ในปี 2562 บริษัทฯ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผ่านช่องทาง
และกิจกรรมต่าง  ที่หลากหลาย อาทิ
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ครงการ   
 เป็น ครงการร รงค

การทิง ย ให้ กูที ่ ล
ส ท้อนวิก ติ ย พลาสตกิ
บนชายหาด ล ในท้องท เล

โดยได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากโครงการ “โกบี ้เดอะ ฟิช” (Goby 
the Fish) ซึ่งได้รับความสนใจมาแล้วทั่วโลก เช่น อินเดีย 
อนิโดนเีซยี (เกาะบาหล)ี เมก็ซโิก ไอร์แลนด์ เวยีดนาม เป็นต้น 
ซึง่การตดิตัง้ประตมิากรรมรมิชายหาดเพือ่คดัแยกขยะพลาสตกิ
ในลักษณะนี้ นับเป็นการต่อยอดโครงการ Goby the Fish ใน
ประเทศไทย และเป็นที่แรกในจังหวัดระยอง

ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บรษิทัฯ จดัท�าระเบยีบบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วย 
การบริหารงานการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายพาณิชยกิจ
และการตลาด (ปี 2559–2565) โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 
ทีค่รอบคลมุการบริหารจัดการลกูค้า กระบวนการวางแผนและ
วเิคราะห์การตลาด ไปจนถงึการส่งมอบสนิค้าถงึมอืลกูค้า และ
การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ปี 2562 บริษัทฯ จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการ
ด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่า ลกูค้า ผูบ้รโิภค โดยมุง่เน้นสร้างการเตบิโต
ให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value 
Added Products: HVA) ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิงานตามแผน 
IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข ่งขัน รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนทาง 
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ใน 
ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น และนอกจากการวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์มลูค่าเพิม่แล้ว บรษิทัฯ ยงัได้บรหิารจดัการกระบวนการ

  กิจกรรมสื่อสารผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อ On-Line 
กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น  
เช่น จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผล 
การด�าเนนิงานและกจิกรรมทีส่�าคัญของบรษิทัฯ ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

  กิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

  กิจกรรมสื่อสารให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนตลอดทั้งปี เพื่อ 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในช่องทางที่หลากหลาย

  กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเชงินเิวศไออาร์พซี ี ณ จงัหวดัระยอง ในวนัพธุ
ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ 
ผู้ถือหุ้นในการรณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ร่วมมอบประติมากรรม
ริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติก หรือ Goby the Fish 
ให้กบัผูแ้ทนชมุชนรอบเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
ไออาร์พีซี  

โครงการ GOBY THE FISH เป็นโครงการรณรงค์การทิ้งขยะ
ให้ถกูที ่และสะท้อนวกิ ตขิยะพลาสตกิบนชายหาดและในท้อง
ทะเล ซึง่ถอืเป็นการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมเชงิ
สัญลักษณ์ พร้อมทั้งสร้างกรอบความคิดในการรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดท�าเป็นประติมากรรม 
ริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกนี้มีรูปทรงของปลาทะล  
มีลักษณะสวยงาม ท�าด้วยโครงเหล็กพร้อมตะแกรงรอบตัว  
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ผลิตโดยผลักดันโครงการก�าจัดขยะพลาสติกให้เหลือศูนย์ 
(Zero Waste) ผ่านกระบวนการ 3R (Reduce Reuse and 
Recycle) เพือ่แก้ปัญหาขยะพลาสตกิจากภาคอตุสาหกรรมโดย 
การน�า Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง  อาทิ กล่องนา ิกาแบรนด์เนม กล่องจิวเวลรี่ 
รวมถึงได้ด�าเนินกิจกรรมและการพัฒนาต่าง  ตลอดปี ได้แก่ 
 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส�าหรับลูกค้า 

แต่ละกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

  พัฒนานวัตกรรมโดยก�าหนดนโยบายด้านผลติภณัฑ์ซึง่เป็น
ส่วนส�าคัญที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต�่าลง และเติมเต็มความต้องการของตลาด 
นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อ
ความยัง่ยนืของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั ยงัเป็นสิง่ที่
ผลักดันให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบ
ทีม่าจากแหล่งในประเทศเพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  จดักจิกรรมส่งเสรมิร่วมกบัลกูค้า คูค้่าประจ�าปี เช่น กิจกรรม
การพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการ
ส�ารวจความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า 

  พฒันาความร่วมมอืด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัลกูค้า 
โดยการรับซื้อน�้ามันจากขยะพลาสติกแปรรูปจากลูกค้า 
(บรษิทั เทคซ่า เอนเนอร์ย ีจ�ากดั และบรษิทั วเีอ เอนเนอร์ยี 
จ�ากัด) เฉลี่ยประมาณ 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน ซึ่ง

น�า้มนัดงักล่าวเป็นเชือ้เพลงิทีไ่ด้จากการแปรรปูขยะพลาสตกิ
ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเรียกว่า กระบวนการ  
“ไพโรไลซสิ” (Pyrolysis) เป็นผลให้สามารถลดปรมิาณขยะ
ลงได้ประมาณ 560 ตัน/เดือน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง 
อันเป็นการตอบโจทย์และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน (Circular Economy) เพือ่ผูบ้รโิภคและโลกอย่าง
ยัง่ยนื โดยบรษิทัฯ มแีผนจะพฒันาขดีความสามารถร่วมกบั
ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

  พัฒนาความร่วมมือกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่เป็นต้นแบบการสร้างระบบ
รบัรอง Zero Plastic Waste “พาสงัคมปลอดขยะพลาสติก” 
อันเป็นการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งก�าเนิด  
โดยตั้งเป้าขยายความร่วมมือสู ่ผู ้ผลิตรายอื่นในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกตลอด Supply Chain น�าประเทศ 
สูส่งัคม Zero Plastic Waste ภายใต้โมเดล ECO Solution 
การบรหิารจดัการทัง้ห่วงโซ่การผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(Closed Loop) โดยไม่ปล่อยให้มี Waste Polymer หรือ
ของเสยีออกจากกระบวนการผลติเมด็พลาสตกิ ซึง่หมายถงึ 
กระบวนการรไีซเคลิอย่างถกูวธิ ีมปีระสทิธภิาพ ไม่ท�าให้ขยะ
พลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็น
ภาระแก่ชุมชนและสังคม

  ส่งเสริมการตลาดโดยจัดกิจกรรม IRPC Exclusive Trip 
“The Unseen of Kansai Heritage” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่
ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา 
และเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลกูค้าและผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ 

พั นาความร่วมมือกับสานักงานการวิ ัย ห่งชาติ ล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เพ่อเป็นต้น บบการสร้างร บบรับรอง    พาสังคมปลอด ย พลาสติก  
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ร ่วมกับหน่วยงานผู ้ใช ้งานเพื่อการใช ้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้ได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจเพือ่เพิม่
คุณภาพและพัฒนาระบบการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ และ 
จัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็น
ประจ�าทุกปี มีการอบรม พัฒนาคู่ค้าด้านต่าง  เช่น มาตรฐาน
คุณภาพความปลอดภัย จริยธรรมในการด�าเนินงานเพื่อร่วม
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชนในการ
ด�าเนินธุรกิจ และการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 
ฯพณฯ องคมนตร ีศ.นพ.เกษม วฒันชยั จาก “โครงการประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2562” 
ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีน่�าหลกับรรษทัภบิาล (Good Corporate 
Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ 
ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 
– ปัจจบุนั นบัเป็นปีที ่17 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
องค์กรให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจากลูกค้า 
คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค
และคู ่ค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานที่ดี 

โดยผลคะแนนที่บริษัทฯ ได้รับจากการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณตามโครงการประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีด่น 
หอการค้าไทย ประจ�าปี 2562 ปรากฏดังนี้ 

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการค้า ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการด�าเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก Code of Ethics ปฏบัิติ
ตามก หมาย กตกิา และเงือ่นไขทีม่ต่ีอคูส่ญัญาอย่างเคร่งครดั 
สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ มีแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจนและมีระบบควบคุมดูแลมิให้มีการด�าเนินการใด   
เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
การทีไ่ม่สจุรติ และไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันที่ 
เป็นธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกัน
อย่างยัง่ยนื เป็นคณุประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตโิดยรวม

คคา บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดหาและตรวจสอบคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดซื้อ 
จดัหาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Procurement Excellence) 
จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
พสัดมุเีนือ้หาคลอบคลมุด้านจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ สทิธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาความลับ โดยมี
การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าตามคู่มือ “การด�าเนินงาน
จัดหาอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดหาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Procurement/ 
E-Auction) การบริหารจัดการด้านอุปสงค์ (Demand  
Management) เพื่อรวบรวมความต้องการและการวางแผน 
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คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดย
สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายใต้ 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท�าลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย  
รวมทัง้ไม่ท�าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งหรอืบคุคลใดทีม่ลีกัษณะ
เป็นการลดหรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า

หมายเหตุ : N : จ�ำนวนที่เก็บแบบสอบถำม, Max : คะแนนเต็ม 

การป ิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มี 
ต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดแผย อันจะท�าให ้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการ 
ค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุและกรณทีีเ่กดิการผดินดัช�าระหนี้
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ หรือการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณ ี
ทีอ่าจไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ บรษิทัฯ จะ
รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

า ง จ น าร ำางาน   6    

1. งาน 6. 3 ( .6 )
2. เพื่อนร่วมงาน 6.23 ( .6 6)
3. การบังคับบัญชาในการท�างาน 6.2  ( . )
. ค่าตอบแทน 6.  ( .56 )

5. โอกาสก้าวหน้าในการท�างาน 6.12 ( . 5 )

ความพึงพอใจโดยรวม 6.33 ( .1 3)

ประ น า  า 
  6    

น งาน 
  6    

น

1.  การให้ความเป็นธรรม .55 2. 1 5
2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส .6 2. 5
3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค .6 2. 3 5
.  การรักษาความสุจริต . 2 2. 5

5.  กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม . 2. 5
6.  กิจกรรมช่วยเหลือสังคม .56 2. 2 5
.  บ�าบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม .6 2. 5
.  สิทธิเสรีภาพ . 2. 1 5
.  การลดความเสี่ยงของกิจการ .62 2. 5

1 . มุ่งส่งเสริมหลักการอันเป็นเลิศ .6 2. 5

จรรยาบรรณโดยรวม .65 2. 5

ะ นนร จาร า น
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บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบและแนวการปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล เพื่อก�าหนดการปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับ 
กฎหมาย เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถสือ่สารกบัผูบ้รหิารเป็น
ประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เช่น การประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่
พบพนักงานรายไตรมาส (C O Townhall) การประชมุสายงาน
ตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ระยอง และคลังน�้ามันทุกแห่ง) การจัด
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และการรับ ังข้อเสนอแนะของพนักงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) โดยมีการถ่ายทอดความรู ้ของพนักงาน 
สู่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
จดัการองค์ความรู ้(KM) ดูแลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการอย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 
และให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานทุกระดับ มีแนวทางและกระบวนการด้าน 
อาชวีอนามยั โดยก�าหนดนโยบายการปฏบิติัด้านความปลอดภยั
ในทีท่�างาน ตามหลกักฎหมายแรงงานสากล พร้อมสือ่สารผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น mail วารสารภายใน  
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงผ่านทาง R Champion 
ซึง่เป็นผูแ้ทนของแต่ละสายงานเพือ่ให้พนกังานทกุคน ทกุระดบั
ได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ก�าหนดแนวการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือว่าด้วยการบริหารจัดการบุคคล โดยอาศัย
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง
ในการประพ ตปิฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและกฎระเบยีบด้วย
ความซือ่สตัย์ เคารพสทิธขิองบคุคล ค�านึงถือผลประโยชน์ของ
นายจ้าง และสทิธพิงึมพีงึได้ของลกูจ้างว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ดงันี้
 การว่าจ้างและการบรรจุ 
 วันท�างาน เวลาท�างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 การพัฒนาพนักงาน
 วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 การพันสภาพพนักงาน
 บทก�าหนดโทษ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ของพนักงานทุกระดับ โดยจะด�าเนินการแนวทางและ
กระบวนการด้านอาชีวอนามัย และได้ก�าหนดนโยบายปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในที่ท�างาน ตามหลักกฎหมายแรงสากล

พนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น
สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม เสรมิสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทาง
อาชีพ พัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพของพนักงานอย่าง 
ต่อเนือ่ง ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยั 
ตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการท�างานทีด่ ีนอกจากนี ้ยงัขยายผลความ ห่วงใย 
แบ่งปัน ใส่ใจ  ไปสู่ครอบครัวของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยเคารพสิทธิ
แรงงาน สิทธิสตรี เด็ก และศักดิศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง
เสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธ ิ
มนษุยชนขององค์การสหประชาชาต ิ(  uiding rinciples 
on usiness and uman Rights) ในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะต้องไม่มีการกระท�าใดอันเป็น 
การละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องตาม
นโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ( ood Corporate  
Citizenship) ของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศไว้ จะต้องไม่มีการจ้าง
แรงงานที่ผิดกฎหมาย งดเว้นจากการท�างานล่วงเวลาโดย 
ไม่ได้รับค�ายินยอมจากพนักงาน หลีกเลี่ยงการข่มขู่ทุกรูปแบบ  
รวมถึงจัดให้มีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแก่
พนักงานเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการ 
รวมกลุ ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ ่มจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานผูบ้รหิาร และสหภาพแรงงานพนกังาน ทัง้ของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี ปัจจุบันมีจ�านวนรวม  
สหภาพฯ เพื่อเป็นผู้แทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมและ
เพิ่มอ�านาจต่อรองให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
และสง่เสรมิกจิกรรมของสหภาพฯ และจดัให้มชีอ่งทางการให้
ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยงัพนกังานทัว่ทัง้องค์กรผ่านทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต 
( ntranet) 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความ
ปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อยู่เสมอ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและ 
ลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้มกีารตอบแทนสิง่ดีๆ  กลบัคนืสูช่มุชนและสงัคมโดยรวม 
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน 
พร้อมมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนและมุ ่งมั่นพัฒนา
พลังงานทางเลือก
บริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจัดสรรงบประมาณร้อยละ 3 
ของก�าไรสทุธเิฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงัเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการเพื่อการศึกษา 
โครงการเพือ่สงัคมชมุชนรอบเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศไออาร์พีซี และโครงการเพื่อสังคมโดยรวมทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะมี
งบประมาณอย่างเพยีงพอในการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมได้อย่าง
ต่อเนือ่ง นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัตัง้กองทนุสขุภาพชมุชนรอบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี โดยมีการ
บริหารงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนบริษัทฯ และ
ผู้แทนหน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถ 
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของชมุชน โดยรายละเอยีดสรปุ
การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบขององค์กรและการจดัการ
อย่างยัง่ยนื ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ การด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  หน้า 221
การเคารพก หมายและหลกัสทิธมินษุยชน
นโยบายก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทฯ พิจารณาถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ให้สามารถก�ากับดูแลการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ซึง่นอกเหนอืจากงานก�ากับดูแลกิจการ 
และงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ปี 25  แล้ว คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้ให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอนุมัติให้จัดตั้ง 
หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ (Corporate  
Compliance) ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของบรษิทัฯ 
และกลุม่ไออาร์พซี ีเมือ่วนัที ่1  พ ศจิกายน 255  

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษาในคู่มือก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร 
หรือเครื่องหมายการค้า มีการควบคุมหรือจ�ากัดสิทธิในการ 
เข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าที่จะจ�าเป็นต่อการ
ท�างานเท่านัน้ รวมถงึตดิตาม ดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการระวังรักษาความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน ( assword) ที่ใช้
ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เพื่อให้มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี เมื่อปี 256  เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัใิน
การด�าเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ 
พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจในสายโซ่
อุปทานของกลุ่มไออาร์พีซี และรวมไปถึงสิทธิในทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนิน
ธรุกจิของกลุม่ไออาร์พซี ีจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่กระท�าการใดๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิการละเมดิหรอืสร้างผลกระทบ
ต่อสทิธมินษุยชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ไม่ส่งเสรมิ
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความขดัแย้งหรอืข้อพพิาททีส่�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย   
รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่ใน 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ซึง่เปิดเผยในแบบแสดงรายการประจ�า
ปี 2562 (แบบ 56 1)

หมวดที ่  การเปดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏบิตัิ
ที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ด้านการเงิน เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา มีความโปร่งใส 
น่าเชือ่ถอืและเท่าเทยีมกนั ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึได้ง่าย ซึง่รวม
ถึงการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูล และเก็บรักษาความลับ 
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การเปดเผยข้อมูล
ในการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีอ่าจกระทบต่อการตดัสนิใจลงทนุ
หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และ 
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ข้อมูลที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ ์
ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจ�าเป็นต่อการ
ตัดสินใจลงทุน
บรษิทัฯ ก�าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรอืแหล่งข้อมลู โดย
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) หมวดนักลงทุน
สัมพันธ ์ และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการด�าเนินงาน
ในปี 2562 สรุปดังนี้
(1)   จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่มี
รายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

(2)   เปิดเผยข้อมูลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(56 1) รายงานประจ�าปี (56 2) และเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้
อย่างครบถ้วน เช่น ผลการด�าเนนิงานงบการเงนิ นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประชุม 
ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
รวมถึงผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ และจากสือ่สิง่พมิพ์ ข่าว On line และอืน่ๆ และ
ยังได้จัดท�าสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ ( ntegrated 
Report) ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีอีกด้วย 

   ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูบรษิทัฯ เพิม่เตมิได้ทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.irpc.co.th หรอืตดิต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   :  ir irpc.co.th 
  โทรศัพท์        :  2 65 3
  โทรสาร          :  2 65 3
(3)   เปิดเผยหลักเกณ ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน

( )   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ ้นของกรรมการและ 
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณ ์ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านักงาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ก�าหนด

(5)   บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6)   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 โดยพิจารณา 
คัดเลือกผู ้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณ  ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน�าเสนอ 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ( on  
Audit ee) ของผู ้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีได้พิจารณาอนุมัติ

( )   งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชี

( )   เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักรรมการ และผูบ้รหิารไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ต�าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท�างาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
และวันที่เข้ารับต�าแหน่ง

( )   จัดท�ารายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562 (Corporate 
Sustainability Report 2 1 ) เพื่อสื่อสารแนวทางการ
บรหิารจดัการ และผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting 

uidelines ของ lobal Reporting nitiati e รุ่นที่  
(  uidelines) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล และประเมนิความสมบรูณ์ของเนือ้หา
สอดคล้องที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทาน 
ข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง 
ความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงาน
ประจ�าปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายงานบูรณาการประจ ปี 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจ ปี 2561
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(10)   จัดท�ารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะทีไ่ออาร์พีซีเป็นบรษิทั 
ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการด�าเนินงานและ
รายงานผลการด�าเนนิงานตามแนวทางของ UN Global 
Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 
2554 และตัง้แต่ปี 2557 บรษิทัฯ ได้ยกระดบัการรายงาน 
เป็นระดบั GC Advanced Level ซึง่นบัเป็นระดบัสูงสุด
ของการรายงาน โดยได้จัดท�ารายงานและเผยแพร่ไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และส่งรายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์
บนเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UNGC 

(11)   สื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เปิดเผย
สารสนเทศที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.
co.th เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว 
(Press Release) โครงสร้างการถอืหุน้ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ 
ผู้บรหิาร ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ หนงัสอืรบัรองบรษิทั 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจ�าปี 
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เอกสารน�าเสนอ
ในการประชมุนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Analyst Meeting) 
นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และ 
สารสนเทศอื่น  ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
องค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการด�าเนินงานเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

(12)   สือ่สารผ่านสือ่สิง่พมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ กจิกรรมกบัผูม้ส่ีวน
ได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น  เช่น การส่ง
จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการ
ด�าเนินงานและกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอ

การรก า อม า

(1)    งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึง
ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อน
รายงานผลประกอบการต ่อตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย (Silent Period)

(2)    รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในของ 
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผู้อื่น

(3)    งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยประการใด

(4)    ปฏิบัติตามก หมาย ก เกณฑ์ ก  ระเบียบ รวมทั้ง
นโยบายของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาข้อมลูภายใน
ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

การ อม อ า า ม ะ รรม

(1)    ก�าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น�าเสนอในการประชุม
เฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Meeting ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบรษิทัฯ ภายหลังการประชมุเสรจ็สิน้ เพือ่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

(2)    จดัช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่างเท่าเทียมกัน  
ผ่านทางอีเมล ir irpc.co.th หรือ โทร 02-765-7380 
เพื่อไม่ท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(3)    ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) โดยหากจ�าเป็นต้องมีการชี้แจงใด  
จะต้องมกีารด�าเนนิการผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดย
ทั่วกัน

ความสม กบ ก ะสอมว

บริษัทฯ จัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อความประจ�าปีเพื่อ
บรหิารจดัการการให้ข้อมลูส�าคัญของบรษิทัฯ แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
แต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ  
การจัด Road Show นักลงทุนไทยและต่างประเทศ การประชุม
พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส การพบปะสื่อมวลชน 
การจัดกิจกรรมผู ้ถือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการ การเปิดให้ชุมชน 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ (Plant 
Open House) ฯลฯ โดยบริษัทฯมอบหมายให้หน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานชมุชน
สัมพันธ์ รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจ
กับนักลงทุน สื่อมวลชน และชุมชนสังคม  
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รา านการกำากับด กจการทีดี

จ รร น ง น น  ประจำาปี 2562 2    จำาน น รง ปี

การจัดกิจกรรม  oad ho  เพื่อพบปะนักลงทุน จ�านวน 1  ครั้ง แบ่งเปน :
 การพบนักลงทุนต่างประเทศ ( nternational Roadshow) 2
 การพบนักลงทุนในประเทศ ( omestic Roadshow) 11

ไออาร์พีซีประชุมทางโทร ัพท์กับนักวิเคราะห์ ( naly t onference all) ประจ�าไตรมาส 4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ ( naly t eeting) ประจ�าไตรมาส 4
om any i it ( ointment) 21

ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน ( ortunity ay) จ�านวน  ครั้ง แบ่งเปน :
 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจ�าไตรมาส) 4

Site i it จ�านวน  ครั้ง แบ่งเปน :
 ในประเทศ 2
 ต่างประเทศ 1

ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งป (S  in the ity) 1 ครั้ง :
 S T in the City 2 1  มหกรรมการลงทนุครบวงจรแห่งปี ครัง้ที ่15 :  วนัที ่1   1  พ ศจกิายน 2562 1

รป า ร จ รร ป ย น ะน ง น ำา ร ปี 2562

จ รร จำาน น รง ปี

1. แถลงข่าว  สัมภาษณ์ 11
2. ข่าวแจก  ภาพข่าว
3. สื่อสิ่งพิมพ์  T  วิทยุ 1

รป า จ รร ป ย น ำา ร ปี 2562 

การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้า งข้อมูล และการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส ( hi tle lo er)  
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม 
ไออาร์พีซี) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้อง
เรยีนส�าหรบัผูร้้องเรยีนภายในและภายนอกองค์กร เกีย่วกบัการ 
กระท�าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าที่ 
หรือมีพ ติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริต ประพ ติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  
พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบรษิทัฯ รวมทัง้มขีัน้ตอนการตรวจสอบและ
แก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : auditor irpc.co.th
 จดหมายธรรมดา        :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) 
เลขที่ 555 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1

 ตู้ไปรษณีย์            :  ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซัน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 1
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการ
ด�าเนินการและติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระท�าผิด
หรอืละเมดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ เพือ่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและราย
ไตรมาส ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของค ะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต ่อผู ้ถือหุ ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติ
ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดทิศทางการ 
ด�าเนินงาน และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจที่เหมาะสม 
มปีระสทิธภิาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและก�ากับดูแล
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้าอันเป็น 
พื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 256  (C  Code) หลักปฏิบัติ  
 ประการ  ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
  ยึดหลักปรัชญาการด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ค�านึงถึง

การสร้างมลูค่าเพิม่และความเตบิโตด้านเศรษฐกจิ รบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายัง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมา 
ตามล�าดับ เพื่อน�าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

ง า ง างร ร งร ง รยน ประ ง ร งร ง รยน

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

(ข้อร้องเรยีนเป็นหนงัสอื
ผ่าน O  C O  CA  
พนกังานหรอืหน่วยต่างๆ 

ของบรษิทัฯ)

mail
Auditor irpc.co.th

(ข้อร้องเรียนผ่าน 
mail ทีร่บัผดิชอบ 

โดยส�านักตรวจสอบ
ภายใน)

ตู้ ปณ. 35
ปณฝ. ซันทาวเวอร์
(ข้อร้องเรียนเป็น
จดหมายผ่าน
ไปรษณีย์ไทย)

A:
พ ติกรรม
พนักงาน

: 
การปฏบิตัิ

งาน

C:
เรื่องทุจริต

:
ข้อเสนอแนะ

รวม 4 2 3 11 11 21

และวางระบบให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานด้านต่างๆ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�า 

  ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ก�ากับ
ให้มีการสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรม
กระตุ้นจิตส�านึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
สร้างเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในคู่ธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ 

  ก�าหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแล
โครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม และก�าหนดโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และพนกังานบรษิทัฯ 
ที่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักขององค์กร

  ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามจรยิธรรม
ธุรกิจ และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และติดตามการ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

  ทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์
ของบริษัทฯ เพื่อการประกอบธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน  
วางกรอบและอ�านาจการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

จะพจิารณาว่าเรือ่งทีร้่องเรยีนมมีลูหรอืไม่ และตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนในล�าดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณา
ลงโทษตามระเบยีบวนิยัของบรษิทัฯ และมกีระบวนการคุม้ครอง
พยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
โดยในปี 2562  ส�านกังานตรวจสอบภายในได้รบัเรือ่งร้องเรยีน
ตามช่องทางและประเภทต่างๆ สรุปดังนี้
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  อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กร (Corporate K ) และ 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะด�าเนินธุรกิจให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย
หลักนั้นได้ส�าเร็จ

  อนุมัติโครงการลงทุนที่ส�าคัญในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการ
ด�าเนินงานและโครงการลงทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในส่วน
ที่เกินอ�านาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบ 
น�าเสนอเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

  อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า  
มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการบริหาร
บริษัทฯ 

รายละเอียดและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจดัการ  
หน้า 6
ค ะกรรมการชดุย่อย การประเมนิผลกรรมการ การป มนเิท
กรรมการ และการพั นากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการทีดี และนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มี
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการอนมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ
สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อกลั่นกรองการท�างานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

จ�านวนอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
คณุสมบตัแิละหน้าทีต่รงตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
ความรู้ประสบการณ์เพียงพอ และมีความสามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และการท�า
หน้าที่อื่นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ ก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางทีถ่กูต้อง ดแูลให้มรีะบบการรายงานข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื 
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 คน รับผิดชอบเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงาน  
มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทาง 
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบการพิจารณา
โครงสร้าง คัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการ
ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี 

.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อ 
การบริหารความเสี่ยงในกิจการของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  หน้า 6
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562 
 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และน�าผลการประเมนิมาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการพัฒนากรรมการ โดยมีการประเมิน 2 แบบ 
ดังนี้
1.  ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ( ndependent 

Assessment) ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุก 3 ปี โดยใน 
ปี 2562 บรษิทัฯ ได้พจิารณามอบหมายให้ บรษิทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอก 
เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้จริง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบวิธีการประเมินเป็นการ
พิจารณาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ ได้น�าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผล 
การประเมินไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของ
คณะกรรมการให้ดยีิง่ขึน้ สร้างความโปร่งใส ความน่าเชือ่ถอื 
ตลอดจนเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ง ระ ำา น ารประ น ะ รร าร

ครงสร้างและคุณสมบัติ
คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ องประ าน
คณะกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ

การพิจารณาค่าตอบแทน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
องคณะกรรมการ

น ยบายและการก กับดูแลกิจการ
บริ ัทย่อยและกิจการอื่นที่ลงทุน ป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างทัก ะและความรู้
คณะกรรมการ

การบริหารจัดการ ้อมูล
และเล านุการบริ ัท

ารประ น ะ รร าร ร  ประจำาปี 2562 ย ประ น ระจา ายน

ง ประ น ารประ น จำาน น า ร าน

ง ป า ยาง
ร น

ป า าง น ป า

1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 1 1
2. บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ 5 5
3. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 6 6
. การพิจารณาค่าตอบแทน 4 2 2

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ 5 56 3
6.  นโยบายและการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่น

ที่ไปลงทุน
3 2 1

. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 1

. การเสริมสร้างทักษะและความรู้คณะกรรมการ

. การบริหารจัดการข้อมูลและเลขานุการบริษัท 2 2 1

รวมทั้งสิ้น 1 121 9 -

* บริษัทฯ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนอย่ำงครบถ้วนหรือปฏิบัติตำมมำตรฐำนอย่ำงสมเหตุสมผลตำมควำมซับซ้อนและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
** จำกกำรประเมินทั้งสิ้น 130 มำตรฐำน พบว่ำ ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตำมอย่ำงครบถ้วน 121 มำตรฐำน คิดเป็น
ร้อยละ 93 และปฏิบัติตำมบำงส่วน 9 มำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 7 
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2. ประเมนิตนเอง คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประเมนิ
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่ (1) การประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะ (2) ประเมนิตนเองของกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย  คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้กรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้ค�าแนะน�าแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน น�าไปสู ่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2  ารประ น ารป งาน ย ะ รร าร ร  ง ะประจำาปี 2562

ารประ น ารประ นปี 2562

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ .1
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการก�าหนดนโยบายธุรกิจที่ส�าคัญ 5.5
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 6.
. การประชุมของกรรมการ .

ผลประเมนิรวม 6.

2 2 ารประ น ารป งาน รร ารราย

ารประ น ารประ น น ง
ปี 2562

ารประ น 
 ปี 2562

1. คุณสมบัติของกรรมการ .2 .  
2.  ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถ

อธบิายการตดัสนิใจได้
6.6 .62

3.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

. 1 . 2

.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถ
มีค�าอธิบายได้

. 6 .3

5.  มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมี 
การเปิดเผยข้อมูล

6. . 5

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 5. 1 6.6
. การมีจริยธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ .1 1

ผลประเมนิรวม 5. 6 .12
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2   ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ยประ าน รร าร ร

ารประ น ารประ นปี 2562

1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 1
2. การสอบทานงบการเงิน 1
3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 1
. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 1

5. การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง 1
6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณ ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. 1
. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1
. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ 1

ผลประเมนิรวม 1

2  ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ง ะ

ารประ น ารประ นปี 2562

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1
2. บทบาทและความรับผิดชอบ 1
3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 1
. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 1

5. การรายงาน 1
6. การควบคุมคุณภาพ 1

ผลประเมนิรวม 1

2 6 ารประ น ารป งาน ะ รร าร ย ย ประจำาปี 2562

ารประ น ะ รร าร รร า ะ
ำา น า น

ะ รร าร ำา
จ าร

ะ รร าร ร าร
า ยง

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 1 3.33       1                 
2. นโยบายคณะกรรมการ 5. 5.25 .
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ .5 .1 .6
. การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 1 6.6 1

ผลประเมนิรวม .13 5. 3 . 2

ารประ น ารประ นปี 2562

1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 1
2. ความเชีย่วชาญในการปฏบิตัหิน้าที่ 1
3. อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1
. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 1

5. ความเข้าใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 1
6. การปฏบิตังิานและการประชมุ 1

ผลประเมนิรวม 1

2 5 ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ราย
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นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในรปูของ
แบบประเมนิ เพือ่ความโปร่งใส เป็นธรรม และผลการปฏบิตังิาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม หรือกระบวนการขับเคลื่อน
ท�าให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยอัตรา 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบรษิทัฯ อยูใ่นมาตรฐาน
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และจ�านวน 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้มกีารรายงานรวมไว้
ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณ ์ ก.ล.ต. ในรายงานประจ�าปี 
2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ  หน้า 6
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ( irector Orientation) 
เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของ 
กรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณ ์มาตรฐานสากล 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อน
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได ้
ส่งมอบข้อมลูองค์กร ระเบยีบข้อบงัคบั และคูม่อืการด�าเนนิงาน
ให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปี 2562 ได้แก่

1.  นายนพดล  ปินสุภา  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

2.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3.  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

.  นายชาครีย์ บูรณกานนท์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

5.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

6.  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท   
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

.  นายจุมพล ส�าเภาพล  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิและน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและ 
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุสิน้ปี ทัง้นีผ้ลการประเมนิ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่
สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณ ์การประเมินตามองค์ประกอบ
และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม 
และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Corporate K ) 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ตัว ได้แก่ 
1. inancial erspecti e 
2. Stakeholder erspecti e   
3. nternal rocess erspecti e 
. earning  rowth erspecti e

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการ
ด�าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านภาวะผู้น�า  
2. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3.  ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กร  
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกน�าไปพิจารณาประกอบการปรับ
เงินเดือนประจ�าปีและโบนัสของกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณ ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2562 เมื่อวันที่  
3 เมษายน 2562 ซึ่งเกณ ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกก�าหนด
ให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการด�าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวทั้งด้านที่เป็น 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้าน alanced Scorecard  
ซึ่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่รับหลักเกณ ์ดังกล่าว และใช้
ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ด�าเนินไปได้ตาม 
เป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการน�าองค์กร และการแก้
ปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างฉบัไวใน
ทศิทางทีถ่กูต้องและประสบความส�าเรจ็ รวมถงึการสือ่สารเพือ่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของ
บุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ
ที่จ�าเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะช่วยส่งเสริม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้
พิจารณาคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความช�านาญเฉพาะด้าน  
โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ แต่อย่างใด  
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  เรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ หน้า 65
ส�าหรบัหลกัเกณ ใ์นการคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณา
บุคคลที่เหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่รายชือ่ทัง้หมดจะต้องผ่านการพจิารณา
เหน็ชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตาม
หลกัเกณ ท์ีก่�าหนด และอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
1. การสรรหากรรมการ
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ   
และ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  หน้า 63
 กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนฯ และตามคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ 
ของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติที่ เข้มกว่า  ข้อก�าหนดของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุฯ ในเรือ่งสดัส่วนการ
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ .5 (ก.ล.ต. ก�าหนดไม่เกินร้อยละ 1) 
และได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคูม่อืการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีและเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอสิระ จะเท่ากบัวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ 
บรษิทัฯ คอื คราวละไม่เกนิ 3 ปี และสามารถได้รบัการเลอืกตัง้
ให้เป็นกรรมการใหม่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 
ก�าหนด (ต่อเนื่องได้ไม่เกิน  ปี โดยไม่มีเงื่อนไข)

  รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข ้อ 
โครงสร้างการจัดการ  เรื่อง กรรมการอิสระ  หน้า 65

  การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

 รายละเอียดข้อมูลการปฐมนิเทศ 
1.  กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บรรยายสรุปข ้อมูลบริษัทฯ  

ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม
การด�าเนินธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ให้แก่กรรมการใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จ�ากัด

2.  เลขานุการบริษัท จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร
ส�าหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน เล่ม 1  เล่ม 3 ( irector s andbook) คู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate o ernance  
andbook) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Code of 

Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษัทฯ รายชี่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 255   2562 
รายงานประจ�าปีคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 255  
 2562) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

ที่กรรมการท่านนั้นด�ารงต�าแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56 1) รายงานประจ�าปี 2561 รายงาน 
ความยัง่ยนืปี 2561 หลกัสตูรการอบรมของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) และแนะน�าการใช้ข้อมูล
จากเว็บไซต์ R C oard ortal

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร   
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการด�าเนินบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการ ซึง่กรรมการทกุท่านได้เข้ารบัการอบรม
หลกัสตูรพืน้ฐานการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ (รายละเอยีดปรากฏ
ในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ ประวติักรรมการ  หน้า 16 31 
อย่างไรกต็าม เลขานกุารบรษิทั ได้ประสานกบักรรมการทกุท่าน
เพือ่จดัเวลาเข้าอบรมหลกัสตูรใหม่ๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย ( O ) ตามเวลาทีเ่หมาะสม โดยในปี 2562 
มีการพัฒนากรรมการ ดังนี้ 
  กรรมการทกุท่านเข้ารว่มอบรมในหวัข้อเรือ่ง Measure the 

RO  O  igital Transformation Strategy What The 
oard of irectors Should Know โดยวิทยากร K M  
hoomchai usiness Ad isory ltd.

  กรรมการ (นายเอกนิติ นิติทัณ ป์ระภาศ) เข้าอบรมหลักสตูร 
RC   Risk Management for Corporate eaders  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O )
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รา านการกำากับด กจการทีดี

ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด ไม่ได้มีข้อก�าหนดห้าม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคน
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของ 
คณะกรรมการ คอื การก�าหนดทศิทาง นโยบายและติดตามการ
ด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการ ดงันัน้ หากผู้บริหาร
สูงสุดของฝ่ายจัดการมาท�าหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจ
เกิดการครอบง�าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ 
การป ิดบังและการเลือกเป ิดเผยข ้อมูลที่ต ้องน�าเสนอ 
คณะกรรมการ การใช้อ�านาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
กดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน คณะกรรมการบริษัท 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั 
และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
รายละเอยีดบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ 
โครงสร้างการจัดการ  เรื่อง อ�านาจหน้าที่ของประธาน

กรรมการ  หน้า 6  และ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  หน้า  ตามล�าดับ
2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับ
สูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้กรรมการ 
ผู้จัดใหญ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับบริษัทฯ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่จะ
ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะ
ผู้น�าและประพ ติตนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วน
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จะต้องผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เช่นกนั
C O Succession lanning ตามระบบการบรหิารการวางแผน
สบืทอดต�าแหน่ง (Succession laning Management) บรษิทัฯ 
จะท�าการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามเกณ ์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้บริหารของ
กลุ่ม หลังจากนั้น จะด�าเนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้น�า 
( eadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�า ซึ่งผลการประเมิน 
จะถูกน�ามาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตาม

ระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ต่อไป
3. แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในระดับ 1  2 (Succession 
lanning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้า

มาผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถงึเพือ่บรหิารความเสีย่ง รองรบัการเปลีย่นแปลงบคุลากร
ในต�าแหน่งส�าคญั หรอืการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพ
เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
บรษิทัฯ ได้จดัท�าระบบการบรหิารการวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึง่มกีารด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีก�าหนดการประเมินและพัฒนา
ศกัยภาพของผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่�าเป็นต่อการบรรลุกลยทุธ์และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ โดยมแีนวปฏบิตัแิละกระบวนการด�าเนิน
งานดังนี้
1) การจดัท�าผังการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession lanning)
2)  การก�าหนดองค์ประกอบหลกัในการจดัท�าผังสืบทอดต�าแหน่ง 

(Criticality of Target Role)
3)  การจดัล�าดับความส�าคัญของการจัดท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง 

( rioritization of Target roup)
)  การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการสืบทอดต�าแหน่ง 

(Succession Readiness)
5)  การคดัเลือกกลุ่มผู้สบืทอดต�าแหน่ง (Successor Candidate)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาชั้นน�าในระดับสากล 
จัดท�าโปรแกรมการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนา 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่รยีกว่า e elopment of e t eneration 
eaders (Top 3  eaders)   โดยแบ่งการพฒันาเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่
hase 1  re Succession lanning: World Class  

Competency  eadership otential Assessment. 
hase 2  Succession lanning Actually appens: Match 

emand  Supply. 
hase 3  ap Closing  alue eli ery: mplement 

e elopment rogram  ap Closing.



124
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
โครงสร้างองค์กร  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
มัน่ใจว่ามปีระสทิธภิาพเพยีงพอและเหมาะสมส�าหรบัการบรหิาร
กิจการภายใต้การน�าของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยในปี 2562 
มีการอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธ์ศาสตร์และเป้าหมายในการสร้างความเติบโต 
ทางธุรกิจในอนาคต ด้วยการแสวงหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่  
การควบรวมกจิการหรอืการซือ้ขาย และการสร้างมลูค่าเพิม่แก่
องค์กรอย่างยัง่ยนื รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 
เรื่องผังโครงสร้างองค์กร หน้า 31
กลไกการก�ากับดูแล   
นอกจากการก�ากับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหาร 
ระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บรหิารของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมทุน โดยการเสนอ
ชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 เรือ่ง โครงสร้าง
การจัดการ  หน้า  และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและ 
การด�าเนนิธรุกจิทีส่�าคัญของผู้แทนบรษิทัฯ ดังกล่าวจะต้องได้รบั
การพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่
กรณี พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อทราบเป็นระยะ   
นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัหิลกัการเรือ่งการด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มาตรฐานสากล สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
1.  ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรอืได้รบัการแต่งตัง้จากคณะรฐัมนตรี 
โดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมายให้ด�ารงต�าแหน่งใด นอกเหนือ
จากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการ 
แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

2.  ในกรณทีีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้รบัการแต่งตัง้จากหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู ้เชี่ยวชาญ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ในกจิการของบรษิทัฯ ให้ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง

3.  ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิทีป่รกึษา 
หรือต�าแหน่งใดๆ ในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือ
จากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2 และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการ
ของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง ส�าหรับผู ้บริหารและ
พนกังานตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบ
ต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก่อนตอบรบัการไปด�ารงต�าแหน่ง

.  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปด�ารง
ต�าแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอ
ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง

5.  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน 
ตามจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

การใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติเรื่องเปิดเผย
สารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ 
การรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร ไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับ 
ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยว
กบับรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยมกีารจดัระบบรกัษาความลบั 
ก�าหนดชั้นความลับและจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ 
มนีโยบายห้ามใช้ข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ้ืน่ อนัรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯ ซึง่ใน
เรือ่งการใช้ข้อมลูภายในได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท  
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัไออาร์พซี ีซึง่ประกาศ
ใช้ในปี 255  และก�าลังอยู่ในช่วงทบทวนปรับปรุงนโยบาย
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รา านการกำากับด กจการทีดี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ (Code of Conduct)

บริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเนือ้หาประกอบด้วย สทิธมินษุยชน 
และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ความปลอดภัย การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่อาจสร ้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน  
การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ทรัพย์สิน 
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้การดแูลรกัษา การปฏบิตัต่ิอลกูค้า และคณุภาพ
ผลิตภัณ ์ การสื่อสารทางการตลาด การปฏิบัติต่อคู่สัญญา  
(คู่ค้า  เจ้าหนี้) และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of nterest)

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทฯ  
มีอ�านาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผย
รายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
หรือกลุ่มไออาร์พีซี ตามรูปแบบที่ก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม 
ให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ  
มีการก�ากับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
การจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ และ
บริษัทในเครือ ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On ine เป็น 
ปีที่ 5 (นับตั้งแต่ปี 255 ) นอกเหนือจากการรายงานของ
กรรมการและผูบ้รหิารตามเกณ ท์ี ่ก.ล.ต. ก�าหนด เพือ่เป็นการ
ปลูกฝังจิตส�านึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสป้องกัน 
การทุจริต และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
ในปี 2562 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัด
ท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Online  
ครบถ้วน 1  ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด โดยการไม่ปฏบิตัิ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จะมคีวามผดิทางวนิยัตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน 
หมวดที ่  คอื ละเลย ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมาย
ของบรษิทัฯ หรอืหน้าทีท่บีรษิทัฯ มอบหมาย และปกปิดข้อเทจ็จรงิ  

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ากับดูแลด้านการมี
ส่วนได้เสยีในระดบักรรมการ และเช่นเดยีวกนัผูบ้รหิารระดบัสงู
ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานดังกล่าวประจ�าปีครบถ้วน 
ทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อม
ส�าเนาให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลด้านความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่ใดๆ ของกรรมการ บริษัทฯ ได้น�าเสนอข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบเพ่ือให้ข้อมูล 
กรรมการบรษิทัฯ มคีวามเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ
การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพือ่ก�ากับดแูลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ 
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือ 
รับโอน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการเปิดเผย  
รายงาน  ขาย  โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประจ�าเดือน โดยก�าหนดเป็นวาระปกติใน
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า และในปี 
2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณ ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ ( R C)  
ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิ รายไตรมาสและรายปี และ
หลงัประกาศข่าวฯ อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ( nsider) 
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และ
ประพ ติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ขอความร่วมมือ กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งต่อ
เลขานกุารบรษิทั เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ( R C) อย่างน้อย 
1 วันท�าการล่วงหน้าก่อนซื้อ ขายดังกล่าวด้วย
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  นโยบายและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน  รายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. จึงท�าให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทใน 
กลุม่ ปตท. ซึง่เป็นการท�าธุรกิจตามปกติโดยรายการระหว่างกัน 
ที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณ ์น�้ามัน ปิโตรเคมี และการ
บริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการท�าธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุน
ธุรกิจปกติเป็นการท�ารายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่าง
จากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
มาตราการเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั นโยบายการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต และความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในการพิจารณารายการระหว่างกัน ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56 1) ส่วนที่ 2  
ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มี
ความสัมพันธ์ และ  หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
อัตราค่าจ้างดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 3 1  บาท 
ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ฯลฯ แต่ไม่เกนิ 12  บาท ซึ่งเป็น
ไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ากัด eloitte  
ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีส�าหรับปี 2562 ของบริษัทย่อย
จ�านวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวม 
ทั้งสิ้น 5  บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 1  บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ไอโพลิเมอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดเมื่อเดือนพ ศจิกายน 2561  
การป บิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่  
การเปนบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเท ชาติ  
( or orate itizen hi ) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตน
เป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริม 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม โดยก�าหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลก 
ที่ดี ( ood lobal Citizenship) ตามแนวทางของ C 
ส�าหรบัใช้ปฏบิตัใินบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัไออาร์พซีซีึง่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 256  มีเนื้อหาครอบคลุม  
6 ด้านส�าคัญได้แก่ (1) ด้านสิทธิมนุษยชน (2) ด้านแรงงาน  
(3) ด้านสิง่แวดล้อม และ ( ) ด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น 
รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรอง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคี
สนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน ท�าให้มผีลผกูพนั

า  น ย  า ปี 256    ปี 2562   

ค่าสอบบญัชสี�าหรบังบการเงนิประจ�าปี 
และรายไตรมาส (Audit ee)

3 1 3 1

ค่าบรกิารอืน่ๆ ( on audit ee) 

3 5
ค่าบริการส�าหรับ
1.   ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม 

O
2. ค่าที่ปรึกษาการเงิน
3.   ค่าพฒันาและตดิตัง้ระบบ Continuous 

Control Monitoring System ( CCMS )

3 623 5
ค่าบริการส�าหรับ
1.   ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม 

O
2.   มูลค่าสัญญาค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 

และค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือ 
ของปี 2561
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ทีจ่ะต้องปฏบิตัติามสนธสิญัญา จงึได้มกีารประกาศใช้แผนสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน โดยม ี
เป้าหมายหลัก คือ เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง สิทธิ
มนษุยชน ให้กบัองค์กรเครอืข่ายสทิธมินษุยชนจากทกุภาคส่วน 
สามารถมีกรอบแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่คนในชาตเิพือ่ส่งเสรมิหลกัการคุม้ครอง (Protect) เคารพ 
(Respect) และเยียวยา (Remedy) สิทธิมนุษยชนดังกล่าว 
สนับสนุนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ตามนโยบายสิทธิ
มนุษยนชนของบริษัทกลุ่มไออาร์พีซี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม
ประกวด “โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธมินษุยชน” ส�าหรับ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ประจ�าปี 2562 จัดโดย
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม มวีตัถปุระสงค์
เพื่อคัดเลือกองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ
เอกชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการค�านึงถึง สิทธิมนุษยชน 
โดยจะเป็นองค์กรน�าร่องทีส่ามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีให้แก่องค์กรอืน่  ในการน�าไปพฒันาต่อยอดให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภาพมีหลักการของ สิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของ 
การปฏิบัติงาน 

โดยแสดงผลงานถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

1.  Tone at the TOP: การประกาศนโยบายเพื่อให้ผู้บริหาร 
และพนักงานถือปฏิบัติ

2. โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน

3.  ระบบการบริหารจัดการ การป้องกัน การตรวจสอบติดตาม 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

4.  การสร้างความตระหนักรู ้ และการสร้างเครือข่ายอย่าง
จริงจังและสม�่าเสมอ

5. การประสานความร่วมมอืกบัคูค้่าและการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี

6.  การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right 
Due Diligence) โดยผู้ประเมินอิสระ

7.  การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ

8.  การรบัเรือ่งร้องเรยีน การคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน และ
การเยียวยาผลกระทบ 

จากผลงานและการด�าเนินการที่จริงจังและสม�่าเสมอ ท�าให้ 
บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัชนะเลศิองค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน 
ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน ประจ�าปี 2562 

บริษทั  เ า้ร่วมปร ชมุร ดบัชาตว่ิาด้วย รุกิ กบัสทิ มินษุยชน

บริษัท  ร่วมงานปร กาศ ผนป ิบัติการร ดับชาติว่าด้วย ุรกิ กับสิท ิมนุษยชน
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  บรษิทัฯ เคารพและปฏบิตัต่ิอพนกังาน ชมุชน และผูเ้กีย่วข้อง
ทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
และตามก หมายว่าด้วยเรือ่งสทิธมินษุยชน รวมถงึคุม้ครอง
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
หรอืคุม้ครองโดยก หมายไทยและก หมายระหว่างประเทศ 
และจะไม่กระท�าการใด  อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิศรีความเป็นมนุษย์  
การให้โอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิอนัเนือ่ง
มาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว 
ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับใช้ปฏิบัติในกลุ่มไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
บรษิทัฯ ตัง้แต่ ปี 2560 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม        

  บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และ 
ผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามก หมายแรงงาน การปฏิบัติ
งานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่
พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและดูแล 
ความปลอดภัยอย ่างเท ่าเทียมส�าหรับพนักงานและ 
ผู้รบัเหมา การจัดท�าคูม่อืความปลอดภยัในช่วงทีม่กีารซ่อม
บ�ารุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
การดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามก

ของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัย  
จะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอก
เวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน 
หรือเยียวยาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ�้า

  บริษัทฯ มีการท�า Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับ 
ความเสีย่งดงักล่าวอย่างเพยีงพอ นอกจากนี ้ยงัมกีระบวนการ 
ประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน 
เช่น เปิดรบัข้อร้องเรยีน 24 ชัว่โมง และมเีจ้าหน้าทีล่งพืน้ที ่
ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้ง
ก่อนหน้าและระหว่างการท�างาน 

  บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา
แนวทาง สร้างความรู ้ความเข้าใจ ก่อนจะน�าแนวทาง 
ดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล 

“บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ และให้ความส�าคัญ 
กับการวาวรากฐานตามหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่  
การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) 
และการเยียวยา (Remedy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดสายโซ่อุปทาน
ว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี จะตั้งอยู ่
บนพื้นฐานของการปกป้องและความเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีการละเมิดและ
สร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ

กรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 
ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ 

ฝ่ายบริหารจนลุล่วง ก�ากับดูแลกิจการให้มีการ
จดัการความเสีย่งอย่างเพียงพอ มกีารตรวจสอบ

อย่างเหมาะสมและการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
และเคารพสิทธิมนุษยชน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
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เนื้อหาของสัญญา จนอาจเกิดการละเมิดข้อตกลงเงื่อนไข
ในสัญญา ผลการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สามารถลด 
ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างด�าเนินการตามสัญญาลงได้

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเท
  บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน จึงได้ปรับโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่รองรบั igital Transformation 
มีการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของ
เทคโนโลยีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่างานให้องค์กร โดยได้น�า
หลักการท�า ata o ernance มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อาทิ การน�า Machine earning และ ig ata  
มาใช้ในกระบวนการผลติ เพือ่วเิคราะห์ข้อมลู และการตดัสนิใจ 
ในการวางทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนได้พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับงานด้าน igital  
ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัยของโครงข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ 
ทัง้จากธรรมชาตแิละไซเบอร์ รายละเอยีดปรากฏในรายงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง หน้า 135

  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสรมิความรบัผดิชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจากการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 
เริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อนการลงทนุ
ในโครงการหรอืธุรกิจต่างๆ น�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้
สนับสนุนมาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝัง
จติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และ
ความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

  ด้านการต่อต้านการทุจริต 

  บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมในทุก 
ขั้นตอนการด�าเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและ 
หลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั รวมถงึการให้หรอืรบัสนิบนในทกุรปูแบบ ด�าเนนิ
การขจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อ�านาจบังคับ
ทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ หรือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ 
การติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับภายในบริษัทฯ และ 
ผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ (Supply Chain) รวมทัง้มกีารก�าหนด
ช่องทางและกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนทีส่ะดวก เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

 ด้านแรงงาน
  บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตาม

กฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศของสหประชาชาติ ( nternational abour  
Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว 
เจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ และปฏบิตัติาม
กฎเกณ ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อ�านาจต่อรอง
หรือบีบบังคับให้พนักงานท�าข้อตกลงใดๆ อันเป็นการ 
ริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงาน 
ผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
(Con ention on the limination of all orms of  
iscrimination Against Women) และปฏิบัติต่อแรงงาน

เด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
(Children s Rights and usiness rinciples) ของ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( C ) บริษัทฯ 
จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการ
ท�างานทีม่คีณุค่า ( ecent Work) มปีระสทิธภิาพ มเีสรภีาพ 
และมีศักดิศรีความเป็นมนุษย์

 ด้านก หมาย
  บริษัทฯ มีการด�าเนินงานด้านกฎหมายโดยยึดมั่นตามหลัก

ธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
ด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัสงัคมและชมุชนเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนด�าเนินการด้าน
กฎหมายในเชิงรุก กล่าวคือ การผนวกงานกฎหมาย หรือ
ทีมงานกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของ
โครงการลงทนุ อาท ิโครงการลงทนุต่อยอดเพือ่สร้างมลูค่า
เพิ่มจากโครงการ  เป็นโครงการโดยติดตั้งเครื่อง
ถ่ายเทความร้อนจากตวัเร่งปฏกิริยิา (  Catalyst Cooler 
ro ect) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดย

ใช้น�้ามันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจ�ากัดของอุณหภูมิ
ในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator)  
โครงการ  หรือ R ST ore er เป็นการด�าเนิน
โครงการต่อเนื่องจากโครงการ R ST เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท�างาน และโครงการ R C .  เป็นการบรูณาการระบบดจิทิลั
และน�านวตักรรมทนัสมยัต่างๆ มาใช้ในทกุขัน้ตอนการด�าเนนิ
ธรุกจิ ซึง่ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ ได้เข้าไปร่วมตัง้แต่เริม่ต้น
โครงการ การเจรจาจดัซือ้จดัจ้าง การเจรจาจดัหาผูร้บัเหมา 
รวมถึงการจัดท�าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการไม่รู ้ ไม่เข้าใจ 
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ – ให้ของขวัญ 
การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับ
ใช้กบับคุลากรทกุระดบั ทัว่ทัง้องค์กรและบรษิทัในกลุม่  และ
จัดให้มีการฝกอบรม พร้อมกับรณรงค์กระตุ้นจิตส�านึก 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่าง  ทั้งนี้ ได้เปิดเผย
นโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทาง 
สื่อสารอื่น  ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยัง 
ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยงั 
ผู้มีส่วนได้เสยี เช่น บรษิทัในกลุม่ ผู้ร่วมทุน และผูร้บัเหมา และ
ให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ
โดยทัว่กนั โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559-2562

  คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้กระบวนการประเมิน
และบรหิารจดัการความเสีย่งจากการทจุรติเป็นหนึง่ในหวัข้อ
ของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง 

  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก (อันดับที่ 40)  
ทีป่ระกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective  Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการฯ ในปี 2553 
โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่  
4 เมษายน 2557 (ก�าหนดอายุการรับรอง 3 ปี) และได้รับ
การพิจารณารับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก (Re- 
Certification) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ในปี 2562  

บริษัทฯ ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ในวนัที ่9 ธันวาคม 
2562 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันของบริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (กลุม่ไออาร์พซี)ี เกีย่วกบัช่องทางการแจ้งเบาะแส
และการคุ้มครองผู้รายงาน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส และรับข้อร้องเรียน ส�าหรับผู้ร้องเรียนภายในและ
ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระท�าใด  ที่ผิดก หมาย  
ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพ ติกรรมที่อาจ
ส่อไปในทางทุจริต ประพ ติมิชอบของบุคคลในองค์กร 
ทุกระดับและผู ้มีส่วนได้เสียอื่น  รวมทั้งมีขั้นตอนการ
พิจารณาสอบสวน และตรวจสอบทีก่�าหนดกระบวนการอย่าง
ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส โดยยึดมั่นในนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการก�าหนด 
การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง  
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการ
ด�าเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาส ตามล�าดับ ในปี 2562 
ไม่มเีหตกุารณ์ละเมดิเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน 
รายละเอยีดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและเรือ่งร้องเรยีน 
ต่าง  ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ “การแจ้งข้อ
ร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower)” และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

  บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา
แนวทาง สร้างความรูค้วามเข้าใจ ก่อนจะน�าแนวทางดงักล่าว
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เผยแพร่ให้พนกังาน คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยี  เพือ่ให้แนวคดิ
เกิดผลอย ่างเป ็นรูปธรรมในวงกว ้างและปฏิบัติ ได ้ 
อย่างถูกต้องตามหลักสากล อาทิ ในปี 2562 คุณพนา  
รัตนบรรณางกูร ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) บรรยายในหัวข้อ 
บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  ให้แก่ 

ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 
  การจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดท�ารายงาน
การเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน
กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
ตั้งแต่ปี 255  บรรลุเป้าหมาย 1

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อง 
บริ ัท  (  )
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ และมุ่งมั่น
ที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการท�างานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เป็นการช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้
ประกาศนโยบายการก�ากับการปฏบัิติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี ตั้งแต่เดือนพ ศจิกายน 255  
โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู ้รับผิดชอบ 
ก�ากับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�าอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง โดยมีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ 
(Corporate Compliance) ท�าหน้าที่รับผิดชอบวางกลยุทธ์ 
และบริหารจัดการให้มีระบบการด�าเนินงานด้าน Corporate 
Compliance ของบรษิทัฯ รวมถงึขบัเคลือ่นด�าเนนิการเชงิกลยทุธ์
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร และครอบคลุมไปถึงใน
บริษัทในกลุ ่ม นอกจากนี้ ยังด�าเนินบทบาทการสื่อสาร  
สร ้างความรู ้ความเข้าใจและก�ากับดูแลให ้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณ ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ให้สอดคล้องตามกฎเกณ ์โดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศ 
ด้านธรรมาภิบาลระดับสูงสุด 
การด�าเนินงานด้าน or orate om liance ใน 
ป 2562
คณะกรรมการ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร
ระดับสงูของบรษิทัฯ ก�ากับดูแลให้บรษิทัฯ มีการด�าเนนิการด้าน 
Corporate Compliance เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง สรุปความก้าวหน้าการด�าเนินงานหลักที่ส�าคัญในปี 
2562 ดังนี้

กลยทุธ์ นโยบาย กระบวนการ และแนวป บิตัด้ิาน or orate 
om liance ( om liance Policy  Proce  and  

Procedure)  
1.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2562  อนุมัติกรอบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎเกณ ์ (Corporate Compliance  
ramework) ทีส่อดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของ 

บริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่มุ่งเน้น 
การปฏิบัติตามกฎเกณ ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของ 
บริษัทฯด้านการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ เป็น 3 ระดับ (Three 
ines of efense) ได้แก่

  หน่วยงานที่เป็นแนวป้องกันระดับแรก ( irst ine of  
efense)  ได้แก่ หน่วยงานทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่มหีน้าที ่

รบัผิดชอบดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณ ต่์างๆ 
ทีบ่งัคบัใช้ และบรหิารจดัการป้องกนั หรอืลดความเสีย่งจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบด้วยการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 
(Corporate Compliance Risks Management) 

  หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ เป็นแนว
ป้องกันในระดับที่สอง (Second ine of efense)  
ประกอบด้วย หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏบัิติตามกฎเกณ ์
กลางขององค์กร และหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณ ์ในแต่ละกลุ่มงาน มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ในการสร้างความเชื่อมั่นและสอบทาน (Assurance  
unction) รบัผดิชอบหน้าทีส่�าคัญ 3 ประการ คือ (1) บรหิาร

จดัการให้มรีะบบก�ากับการปฏบัิติงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณ ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
องค์กรรวมทัง้การสอบทาน สนบัสนนุและช่วยเหลอืให้หน่วย
งานต่างๆ สามารถประเมนิการปฏบิตังิานตามกฎเกณ ด้์วย
ตนเอง (Self assessment Compliance Management)  
และระบุความเสี่ยงของการไม ่ปฏิบัติตามกฎเกณ ์  
(Corporate Compliance Risk Assessment) (2) เผยแพร่
ความรู ้ รณรงค์และด�าเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกัน  
ให้ค�าปรึกษา แนะน�าแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณ  ์
ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน และ (3) ตรวจติดตาม ทบทวน
เพือ่การปรบัปรงุพฒันาและรายงานต่อผูบ้รหิารคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้เกดิ
ความมัน่ใจว่า การด�าเนนิงานทีไ่ม่ปกตจิะได้รบัการปรบัปรงุ
แก้ไขไม่ให้เกิดการกระท�าผิดซ�้า  
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  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวป้องกันระดับที่สาม 
(Third ine of efense) มคีวามเป็นอสิระในการสอบทาน
การปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ 
irst ine of efense และ Second ine of efense 

รวมถึงการท�างานประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอกของบรษิทัฯ   
2.  การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณ ์  

( egal  Compliance Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
กลยทุธ์ด้านการก�ากบัการปฏบิตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ของบริษัทฯ ประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในทางปฏิบัติกับงานก�ากับดูแลกิจการที่ดี ( o ernance) 
งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management  nternal 
Control) โดยบูรณาการกันตามแนวคิด ntegration of RC

3.  การพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความสอดคล้องการ
ปฏบิตัติามกฎเกณ  ์( Compliance ibrary) เพือ่เป็นทัง้
แหล่งรวบรวมข้อมลูด้าน กฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการปฏบิตังิานทัง้หมดขององค์กร สอดคล้องกบันโยบาย 
R C .  และเพือ่สนบัสนนุการประเมนิการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามกฎหมาย (Corporate Compliance 
Self assessment) ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว 
ในการน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม ramework  
ที่ก�าหนดไว้ 

  นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดท�าคู่มือ  แนวปฏิบัติด้าน
การป้องกันการผูกขาดทางการค้า ( o  on t for  
Antitrust or Trade Competition aw ) เผยแพร่ให้บคุลากร
รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านทาง Compliance ews และ 
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Compliance ibrary ให้
สะดวกในการเข้าถงึ ตลอดจนจดัท�า Compliance Checklist 
ส�าหรับเป็นแนวทางในการควบรวมกิจการ  การเป็นคู่ค้า
ร่วมกนั (M A ue iligence Checklist) ร่วมกบัสายงาน
แผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต

.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได ้มีมติเมื่อวันที่  
1  ธันวาคม 2562  อนุมัติให้บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี  
เพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรอย่างจริงจังและ
มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

5.  ประกาศเจตจ�านงของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ในฐานะ 
ผู้บริหารระดับสูง ในการให้ความส�าคัญและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณ ์ (Tone at the Top) เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารและพนักงานยึดปฏิบัติและให้
ความร่วมมือขับเคลื่อน

การบรู าการงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิาร
ความเสีย่ง และ การก�ากบัการป บิตังิานให้เปนไปตามก เก  ์
( ntegration of G ) 
ntegration of RC ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของบริษัทฯ  
ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณ ์  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกัน ในเบื้องต้น RC ของบริษัทฯ จึงเป็นความร่วมมือ
กันด้านข้อมูลและกิจกรรมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที ่
สอบทานเพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความโปร่งใส (Assurance 
unctions) ได้แก่ งานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate 
o ernance) งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk  nternal 

Control) และงานด้านการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎเกณ ์ (Corporate Compliance) โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้คุม้ค่าประหยดัเวลาและลดการท�างาน 
ที่ซ�้าซ้อนลงแต่เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและกิจกรรม 
ได้มากขึ้น โดยในปี 2562 สรุปการด�าเนินการ ดังนี้ 
  ได้จดัให้มกีารประชมุร่วมกนัของทัง้ 3 หน่วยงานเป็นประจ�า 

มกีารหารอืและจดัท�าแผนงานร่วมกนั มกีารน�าการประเมนิ
เรือ่งการก�ากับกิจการท่ีดี การก�ากับการปฏบัิติงานให้เป็นไป
ตามกฎเกณ ท์ีส่�าคัญไปก�าหนดเป็นหัวข้อในเกณ ป์ระเมนิ
ในด้านการควบคุมภายในด้วย เพื่อจะวัดผลการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุม
และด�าเนนิการไปภายในคราวเดียวกนัอันเป็นการประหยดั
เวลาและลดความซ�้าซ้อนที่หน่วยงานผู้รับการประเมินต้อง
ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี 

  บูรณาการกิจกรรมการสื่อสาร เสริมสร้างการตระหนักถึง
ความส�าคัญของ RC ให้แก่พนักงานและผู้บริหารโดย 
การจัดกิจกรรม แกะกล่องของขวัญ RC  เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 ณ ส�านักงานกรุงเทพฯ โดยมีการเสวนา 
ให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ 
RC นอกจากนี ้ได้เชญิวทิยากรภายนอกให้ความรูเ้กีย่วกบั

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
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ทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเน้นย�้าการมีส่วนร่วมในการ
สร้างจริยธรรมที่ดีในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการ
เป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี    

การสรา ความตระ กร ก ก า บร 	 ะบร
ก ม ออาร 	 	 	 	 	

 

  จัดให้มีการสื่อความผู้บริหารระดับต่าง  เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ตระหนกัถงึความส�าคัญของการปฏบัิติตามก เกณฑ์ 
และชี้แจงแนวปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการปฏิบัติตาม 
ก เกณฑ์ของบรษิทัฯ รวม 3 ครัง้ พร้อมกบั จดัให้มกีารประเมนิ
ความสอดคล้องตามก หมายภายใต้โครงการน�าร่อง (Pilot 
Program) จ�านวน 2 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และพระราชบญัญตักิารค้าปิโตรเลยีม 
เพื่อเป็นตัวอย่างในการประเมินความสอดคล้องให้แก ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด�าเนินการและสนับสนุน

  จดัท�า “สาส์นจาก CEO” สือ่สารไปยงับคุลากรทัว่ทัง้องค์กร 
เพือ่เน้นย�า้นโยบายผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ห้ความส�าคัญกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส อย่างเป็น 
รูปธรรมตามนโยบาย Corporate Compliance Policy 

  จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับด้านการก�ากับการปฏิบัติตาม
ก เกณฑ์ (Corporate Compliance Mandatory Training)  
โดยมกีารบรรยายหลกัสตูร “Compliance & Governance 
of IRPC” แบบ Face to Face ให้กับบุคลากรของ 
บริษัทฯ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคน รวมถึงหลักสูตร  
“เรียนรู้เรื่องการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ 
หรือ Corporate Compliance Overview” ให้กับผู้บริหาร
ระดับกลางต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง Corporate Compliance Policy และเรื่อง 
Code of Conduct Manual ของบริษัทฯ มีการตอบข้อ 
ซักถามยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเห็นภาพและ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารถ่ายทอดน�าไปสู่ 
การก�ากับการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิด้านการก�ากับการปฏิบัติงานด้าน 
Corporate Compliance & Ethics ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากล และได้ก�าหนดไว้ในแผนงานการอบรมของบริษัท
ส�าหรบัปี 2563 เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง เน้นย�า้และทบทวน
อย่างสม�่าเสมอตามแผนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการ 
อบรมอืน่  เช่น การให้ความรูโ้ดยใช้วดิทีศัน์ และการอบรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ (E-Learning) 
เป็นต้น 

  พัฒนาและจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อ 
สื่อความด้าน Corporate Compliance ได้แก่ Corporate 
Compliance News (CC News), GRC Column  
ในนิตยสารสื่อสารภายในบริษัท “ไออุ่น” ซึ่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์อินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลส�าคัญ 
ตลอดจนกรณีศึกษาต่าง  ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในทุก
พื้นที่การท�างานของบริษัทฯ (ส�านกังานกรุงเทพฯ และพื้นที่
โรงงานทีร่ะยอง และพืน้ทีป่ฏบิตักิารคลงัต่าง ) และบรษิทั
ในกลุ่มได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามกรอบการก�ากับการ
ปฏิบัติตามก เกณฑ์ของบริษัทฯ 
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า การ คา รก าการ บตตามก กณ 	 	
 

  พัฒนาเพิ่มเติมช่องทางสื่อสาร Compliance irpc.co.th  
เพื่อง่ายต่อการติดต่อ ให้ค�าปรึกษาด้านการปฏิบัติตาม 
ก เกณฑ์ระหว่างพนักงาน กับ บริษัทฯ และ Compliance 
Officer  

  จัดท�า Employee Compliance Survey เพื่อสร้างความ
เข้าใจ การรับรู้และทราบปัญหาเพื่อน�าข้อคิดเห็น หรือข้อ
เสนอแนะมาพัฒนางานด้าน Corporate Compliance  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานเสนอแนะให้
มีการแบ่งปันกรณีศึกษาจากการไม่ปฏิบัติตามก หมาย  
ก ระเบียบ และขอให้เพิ่มความรู ้หรือเปิดมุมมองด้าน
ก หมาย ก  ระเบียบต่าง  ให้เข้าใจมากขึ้น เช่น การท�า
สญัญาจ้าง ก หมายเกีย่วกบัการแข่งขนัทางการค้า เป็นต้น

  ให้ความเห็นและร่วมทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
กับหน่วยงานต่าง  ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับก เกณฑ์ และก�าหนดเป็น 
ขั้นตอนหนึ่งไว้ในกระบวนการท�างาน

  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของ 
บริษัทฯ (Whistleblowing) ให้พนักงานทราบและสามารถ
เข้าถึงได้

า การ ระ ม 	 ต ตาม	 ะรา า 	 		
	 	 	 	  

  จดัท�าการประเมนิ โดยการเกบ็ข้อมลูด้านการก�ากับดูแลการ
ปฏบิตังิานจากผูบ้รหิารระดบัต่าง  (Corporate Compliance 
Health Check Questionnaire & Corporate Compliance 
Risk Assessment) ประเมนิความพอเพยีงของการควบคมุ
ภายใน และน�าผลมาพจิารณาวเิคราะห์ปรบัปรงุ Corporate 
Compliance Program ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไปยังแบบประเมินอื่น  ที่มีความ
สัมพันธ์กัน เช่น การประเมินมาตรการควบคุมภายใน 

  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการตามแนวคิด GRC-Governance Risk & 
Compliance ในระดับนโยบาย และรับข้อมูล ข้อคิดเห็น  
ค�าแนะน�ามาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุพฒันา Corporate 
Compliance Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยใน 
ปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Workshop/ 
Study Tour on Anti-Bribery Compliance เมื่อวันที่  
8 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะตัวแทนหน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามทจุรติ ป.ป.ช. จาก 11 ประเทศอาเซยีน ทีม่าร่วม
ประชมุ 15th Principles Meeting of the South-East Asia 
Parties Against Corruption : SEA-PAC Thailand 
ระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2562 ในการนี้ IRPC ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในฐานะองค์กรเอกชนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน 
มุมมองด้าน Anti-corruption Compliance & Corporate 
Compliance Program ของบริษัทฯ นับเป็นเกียรติของ
องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการก�ากับดูแลการปฏบัิติงาน
ให้สอดคล้องกับก เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ

ร่วมเป็นเ ้า าพในการ ัด     
   เมื่อวันที่  

 ตุลาคม  ให้กับค ตัว ทนหน่วยงานปองกัน 
ล ปราบปรามทุ ริต ป ป ช  าก  ปร เทศอาเ ียน 

ที่มาร่วมปร ชุม      
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ด้านการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลในการป้องกนั และรบัมอืกบัความ
ไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ลดโอกาสและ 
ผลกระทบในเชิงลบจากภัยคุกคามต่าง  รวมถึงการแสวงหา
โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
ก�าหนดโครงสร้างในการบรหิารจดัการความเสีย่งให้ครอบคลมุ
ทกุด้าน โดยมคีณะกรรมการรบัผดิชอบด้านการบรหิารความเสีย่ง
จ�านวน 3 คณะ ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย ก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งขององค์กร 
เพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ รวมถงึสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก�าหนดไว้ โดยมกี�าหนดการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk 
Management and Internal Control Committee) โดยมี
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและผู้บริหารระดับสูง
เป็นคณะกรรมการ 

3.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านห่วงโซ่อปุทานและด้าน
การเงิน (Hedging Committee) ท�าหน้าที่ในการติดตาม
วเิคราะห์สถานการณ์ตลาด บรหิารความเสีย่งด้านราคาและ
ปริมาณของน�้ามันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคม ีราคาค่าขนส่ง และการจดัท�าธุรกรรมด้านการเงนิ 

มาตร า า การบร ารความ ส

บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง ISO 
31000: Risk Management – Principles and Guidelines 
และ COSO - Enterprise Risk Management มาใช้ในการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง ร่วมกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
(The Principles of Good Corporate Governance) ระบบ
การควบคมุภายใน (Internal Control System) ระบบการบรหิาร
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management 
System) แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti- 
corruption) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Management) และระบบการบริหารด้านปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System) นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัได้พฒันาเครือ่งมอืเพือ่ช่วยให้การบรหิารความเสีย่ง
มีประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การก�าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง (Key 
Risk Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดน�าเพื่อช่วยแจ้งเตือนก่อนจะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้เครื่องมือ Value at Risk 
(VaR) ช่วยในการประเมนิมลูค่าความเสีย่งเบือ้งต้นเพือ่ช่วยให้
บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
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การส่งเสริมวั นธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ส่งเสรมิและปลกูฝังให้การบริหารความเสี่ยงให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยการสร้างความตระหนัก 
ความรูแ้ละความเข้าใจให้กบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการน�ามาตรฐานและกรอบ
การบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตั ิเพือ่ให้องค์กรเตบิโตไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2562 ได้มีการด�าเนินการ 
ดังนี้ 
  คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักการ กรอบนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานน�าไปปฏิบัติ และให้มี
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ  
คณะกรรมการ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ มีการ
ปรับปรุงและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

  มีการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม 
ของคณะกรรมการ การประชมุของผูบ้รหิาร การประชมุของ
หน่วยงาน การท�า unctional Risk Management Workshop 
การแจ้งผ่าน mail หรือ learning วารสารไออุ่น  
การฝกอบรม เป็นต้น 

  ผลกัดนังานด้าน RC ( o ernance  Risk Management 
 nternal Control  Compliance) เพื่อบูรณาการงาน

บรหิารจดัการในภาพรวมและยกระดบัการบรหิารความเสีย่ง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ�้าซ้อนของงานและน�า
ข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ได้มกีารวเิคราะห์
เพือ่หาปัจจยัเสีย่ง โดยการใช้เครือ่งมอื ST  ( olitical 

conomic Social Technological n ironmental  
egal) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย  
กฎระเบียบใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทางด้าน
โครงสร้างองค์กร กลยทุธ์ บคุลากร ความรูค้วามสามารถ 
ระบบการท�างาน และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลังจากนั้นจะท�าการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิด ( ikelihood) และผลกระทบ 
( mpact) จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง ก�าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง และมีการติดตาม รายงาน 
ทบทวนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ 

สรุปการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
แนวทางจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญในป 2562 ดังนี้
ความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาวะเ รษ กจิและราคา 
( conomic and Price i )

จากความไม่แน่นอนและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิของ
ไทยและของโลก รวมถึงประเด็นปัญหาการเมืองระหว่าง
ประเทศ เช่น สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ
จนี ปัญหาความไม่สงบในประเทศกลุ่มตะวนัออกกลางระหว่าง
สหรฐัอเมรกิากบัอหิร่าน ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิรวมถงึเหตกุารณ์
ความไม่สงบที่อาจส่งผลกระทบท�าให้เกิดสงครามและการ
ก่อการร้ายขึน้ในหลายพืน้ทีข่องโลก ทัง้หมดนีล้้วนส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณความต้องการใช้และการจัดหา ( emand   
Supply) ของน�า้มนัดบิซึง่เป็นวตัถดุบิส�าคัญของบรษิทัฯ โดย 
ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี เพื่อน�า
มาผลิตเป็นผลิตภัณ ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ดังนั้นจาก
ความไม่สมดุลของ emand  Supply ท�าให้ราคาซื้อขายใน
ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผันผวนและส่งผล 
กระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัฯ อย่างมีนัย
ส�าคญั โดยบรษิทัฯ มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
  ด�าเนนิการจดัหาน�า้มนัดบิชนดิใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น�้ามันดิบ
ที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ถูกลง โดยบริษัทฯ ใช้เครื่องมือ
การค�านวณเชิงเส้น ( inear rogramming: ) ในการ
เลือกใช้น�้ามันดิบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัทฯ 

  ลดต้นทนุการผลติ โดยการบรหิารจดัการการใช้พลงังานและ
เชื้อเพลิงอย ่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช ่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทและกักเก็บความร้อนในเตาเผา
อตุสาหกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการกาซเชือ้เพลงิ
เหลือใช้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี
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  ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิด  
รวมถงึมกีารคาดการณ์ราคาทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงในอนาคต 
และรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบเป็นประจ�าทุกสัปดาห์  
เพือ่ให้ผูบ้รหิารและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องได้จดัเตรยีม
ความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงที 

  บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัของน�า้มนัดบิ ผลติภณั ปิ์โตรเลยีม
และปิโตรเคม ีให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ลดผลกระทบจาก
การเกิด Stock ain หรือ Stock oss 

  ท�าสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์โดยมกีารก�าหนดเป้าหมาย
ของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจภายใต้
การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านห่วงโซ่
อุปทานและด้านการเงิน ( edging Committee) และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee)

  ประเมินและสอบทานกระบวนการจัดซื้อน�้ามันดิบและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด 
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในกระบวนการปฏบิตังิาน โดยมี
การจัดท�าแบบประเมินการควบคุม (Risk Control Matri : 
RCM) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านป ิบัติการ ( eration  i )

และความเสีย่งของการบรหิารจดัการน�า้ เป็นต้น โดยมแีนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  ด�าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยโดย

ก�าหนดเป็นนโยบาย และแผนด�าเนนิการภายใต้แผนกลยทุธ์
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เช่น การก�าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับและ
ทุกคนในองค์กร  การน�าระบบการจัดการความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน O SAS 1 1  การน�ากระบวนการด้าน
ความปลอดภัยมาใช ้ในการออกแบบและปฏิบัติงาน  
( rocess Safety Management)  น�าระบบจดัการอุบตักิารณ์ 
( ncident Management System: idMS) มาใช ้
เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูและวเิคราะห์หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิของการ
เกิดอุบัติการณ์ต่างๆ การให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมาและ
ผู้รบัจ้าง โครงการพัฒนา Outsource Safety Man โครงการ 
oal ero 365 days เพือ่รณรงค์การลดอบุตัเิหต ุนอกจากนี้

ได้มีการจัดตั้งทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ  
จัดท�าเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับพนักงาน เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตซุ�า้อกี ซึง่จากการด�าเนนิงานด้านต่างๆ 
บริษัทสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ตามเป้าหมาย
เทียบได้กับกลุ่มบริษัทชั้นน�าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และมีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงทุกปี

  จัดวางระบบจัดการเสถียรภาพของโรงงานผลิต ( lant 
Reliability) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่เกิดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 
โดยด�าเนนิการตามโปรแกรม ero nplanned Shutdown 
อย่างเข้มงวด และมีการจัดวางระบบป้องกันการเกิดซ�้า  
ซึ่งต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุ ก�าหนดแนวทางการ
ป้องกัน และตรวจติดตามผ่านระบบวิเคราะห์อุบัติการณ์ 
นอกจากนีม้กีารตรวจสอบสภาพของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ของโรงงานอย่างทั่วถึงในจุดเสี่ยงต่างๆ ( lant ealth 
Check) รวมถึงยังมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งระบบ 
ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

  มุง่เน้นการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมทัว่ทัง้องค์กรอย่าง 
บูรณาการภายใต้กรอบด�าเนินงานต่างๆ อาทิ ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม SO 1 1 ระบบการจัดการพลังงาน 
SO 5 1 รวมถึงการปฏิบัติตามและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อก�าหนด และมาตรฐาน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการควบคุมป้องกันและ 
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามหลกัประสทิธภิาพเชงินเิวศ

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการความเสีย่งด้าน
ปฏิบัติการของกระบวนการผลิต และกระบวนการสนับสนุน 
การผลติ โดยความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อาจส่งผลกระทบต่อบคุลากร 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทรพัย์สินและการสูญเสียโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิ 
เช่น ความเสีย่งด้านความปลอดภยั ความมัน่คง อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดล้อม (SS : Safety Security ealth n ironment) 
ความเสี่ยงของการด�าเนินการผลิตและเสถียรภาพในอุปกรณ์
การผลติของโรงงาน ไม่เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ ความเสีย่ง
ด้านชมุชน ความเสีย่งทีเ่กดิจากเหตฉุกุเฉนิและภาวะวกิ ตต่างๆ 



138
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ การลดความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย การจัดการของเสีย การจัดการน�้าเสียและ
โครงการอนรุักษ์พลังงาน เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนเิวศ และมุ่งสู่
สังคมคาร์บอนต�่า   

  สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีเพื่อมุ่งสู่การได้รับ
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ โดยบริษัทฯ 
ได้ด�าเนินการตามแนวทางการจัดการด้านชุมชนและสังคม 
เช่น การก�าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) จัดท�ารายงาน
การศกึษาผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment: 
SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social  
Return on Investment: SROI) ผ่านโครงการล�าไทรโยง 
การสร้างและบูรณะสาธารณูปโภคต่าง  การสนับสนุน 
ผู้ประกอบการท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษา การสร้างความ
เข้าใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ โดยมโีครงการเปิดบ้าน
สานสมัพนัธ์ (Open House) การด�าเนนิงานศนูย์ประสานงาน
ภาคสนาม การลงพืน้ทีร่่วมกจิกรรมของชมุชน จดัตัง้โครงการ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการเพื่อการ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟนฟูสุขภาพของประชาชนจ�านวน 76 
ชุมชน ตลอดจนการร่วมเป็นเจ้าภาพในการฝกซ้อมแผน
ฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น
และในระดับประเทศ 

  น�าระบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ (Operational Excellence 
Management System: OEMS) ทั้ง 12 องค์ประกอบ เช่น 
กลยุทธ์และความเป็นผู ้น�า การจัดการความเสี่ยงด้าน 
ปฏบิตักิาร การบรหิารการเปลีย่นแปลง เป็นต้น มาใช้อยา่ง
เตม็รปูแบบ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า การปฏบิตังิานในด้านต่าง  
ยังคงไว้ซึง่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยูเ่สมอ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก เข้ามาตรวจ
ประเมินระบบ OEMS เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป

  น�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System: BCMS) มาใช้ โดยมี
การจดัท�า การน�าไปปฏบัิติ การเก็บรกัษาและการพัฒนาแผน
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) 
เพื่อรองรับสถานการณ์วิก ตและเหตุฉุกเฉินต ่าง   
รวมถงึด�าเนนิการฝกซ้อมตามแผนทีก่�าหนดไว้ โดยบรษิทัฯ  
น�ามาตรฐานสากล ISO 22301 Business Continuity 
Management System มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมเพือ่รองรบัวกิ ตการณ์ต่าง  อย่างเตม็รปูแบบ
ทัง้ทีส่�านักงานกรงุเทพฯ และโรงงานต่าง  ในเขตประกอบการฯ

  มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้น�า้ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
ชุมชนเมืองที่ขยายตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ท�าให้เกิด
ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน�้า ดังนั้น เพื่อลดความขัด
แย ้งที่อาจจะเกิดขึ้น และให ้การบริหารจัดการน�้ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงใช้มาตรการ 3R คือ ลดการ
ใช้น�้า (Reduce) น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และการน�า  
น�้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
จัดสร้างบ่อน�้าส�ารองปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อ
ส�ารองน�้าใช้ในกระบวนการผลิตในช่วงที่น�้าจากแหล่ง
ธรรมชาติขาดแคลน เป็นต้น

 

ส่วนสื่อสารองคกร องบริษัท  ัดอบรมเชิงป ิบัติการ เทคนิคการสื่อสารกับสื่อมวลชน
อย่างมีปร สิท ิ าพ      สาหรับผู้บริหาร
ร ดับสูง เพ่อสร้างความเ ้าใ เกี่ยวกับหลักเก  วิ ีการทางาน ล ้อควรป ิบัติต่าง   
ในการสื่อสารกับสื่อมวลชน ล เสริมสร้างทักษ ในการให้สัม าษ ก่สื่อมวลชนอย่างมี
ปร สทิ ิ าพ ทงัใน าว ปกติ ล าว วิก ตทีอ่า เกดิ น ล ยงัสามาร นาความรู้ ากการ

กอบรมในครังนี ปใช้กับกลุ่ม  อื่น  ด้อีกด้วย
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ความเสี่ยงด้านการเงิน ( inancial i )
บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
  ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ( oreign 

Currency change Risk) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
บาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในระดับหนึ่งต่อรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ 
เนือ่งจากรายได้จากผลติภณั ปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคม ีและ
ต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ามันดิบจะได้รับและจ่าย
ช�าระเป็นเงนิบาท แต่ยงัคงอ้างองิราคาตลาดโลก ซึง่ก�าหนด
ราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ( S  inked) รวมทั้ง 
เงนิกูเ้พือ่โครงการลงทนุต่างๆ ดงันัน้ เพือ่ลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว บรษิทัฯ ด�าเนนิ
การจดัโครงสร้างของเงนิกู้  หุน้กู ้ทีเ่ป็นสกลุเงนิต่างประเทศ
ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ 
( atural edge) โดยการบรหิารหนีส้นิสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
ให้มสีดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัรายได้ทีอ่งิกบัสกลุเงนิต่างประเทศ 
ทั้งนี้การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ดงักล่าว อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแล อนุมัติ และติดตามผลจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และลด 
ผลกระทบในระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได้ อกีทัง้การท�าสญัญา
ซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ (  Swap) พร้อมกันของ
รายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายค่าวตัถดุบิทีเ่ป็นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรฐัฯ เพือ่ลดภาระส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

เสนอซื้อและเสนอขาย มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย 

  ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุน ( unding Risk) บริษัทฯ 
มแีผนการลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้มภีาระ
จ่ายช�าระคนืเงนิกูแ้ละหุน้กูท้ีค่รบก�าหนดช�าระ บรษิทัฯ จงึมี
ความจ�าเป็นในการจดัหาเงนิทนุให้เพยีงพอ ทนัตามก�าหนด
เวลา ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม  ซึ่งความสามารถ
ในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน อันดับความน่าเชื่อถือของ 
บรษิทัฯ ภาวะอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีรวมทัง้
ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดเงินทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องท�าให้ไม่สามารถจัดหาเงนิทุนหมุนเวยีนได้อย่างพียงพอ 
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยจดัหา
เงินทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการจัดโครงสร้างเงิน
ทุนเพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญให้อยู ่ในระดับ 
ทีเ่หมาะสม มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ตดิตามปัจจยั
ที่มีผลกระทบหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน ซึ่งท�าให้
บริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนด้วยต้นทุน
ทางการเงนิทีเ่หมาะสม ประกอบกบัปัจจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิ
กู้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาว ที่ยัง
ไม่ได้เบิกถอนจ�านวน 6 5  ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น
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ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 3 6  ล้านบาท รวมทั้ง
วงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. 
ปตท. โดยเป็นวงเงนิกูจ้�านวน 1  ล้านบาท และวงเงนิ
ให้กู้จ�านวน 1 5  ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง
ทางการเงินภายในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน ( a ital Project  i ) 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการโครงการลงทุนส�าคัญ คือ 
โครงการ ltra Clean uel ( C ) เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพน�า้มนั
ดีเซล จากมาตรฐานยูโร  ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ทันตาม
ก�าหนดของรฐับาลทีจ่ะเริม่บงัคบัใช้ในปี 256  โดยโครงการจะ
ต้องมีลงทุนก่อสร้างโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ ได้มี
การเตรียมความพร้อมส�าหรับโครงการและมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงทีอาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
  จดัเตรยีมแผนการตลาดและการขายรองรบักบัปรมิาณของ

ผลิตภัณ ์อย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้า
ที่ผลิตออกมาทั้งหมด สามารถจ�าหน่ายได้และมีตลาด
รองรับที่เพียงพอ 

  จดัเตรยีมทรพัยากรด้านต่างๆ ในการสนบัสนนุและผลกัดนั
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านพื้นที่ก่อสร้างและการ
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น  

  จัดท�าระบบและกระบวนการในการติดตามความคืบหน้า 
ในการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อยา่งรวดเร็ว ซึ่งท�าให้มัน่ใจวา่การด�าเนนิโครงการสามารถ
บรรลุเป้าหมายในทุกมิติ ได้แก่ ระยะเวลาการด�าเนิน
โครงการ การบริหารงบประมาณ คุณภาพของโครงการ 
ความปลอดภัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงในการพั นา ักยภาพองค์กร ( rganizational 
a a ility i ) 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรที่เป็นเลิศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ทัง้คนเก่งและคนด ีผ่านค่านยิมหลกัขององค์กร (Core alues) 
โดยบุคลากรต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ และ
มกีารก�าหนดเป็นหนึง่ในกลยทุธ์หลกัขององค์กร คอื ower of 
eople โดยมีการจัดท�าแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
  ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรในด้านการท�างานผ่าน R C A 

เพือ่ให้บคุลากรทกุคนในองค์กรได้ยดึถอืปฏบิตัใินการเสรมิ
สร้างศกัยภาพในการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
โดยมีการสื่อสารเกี่ยวกับพ ติกรรมที่พึงน�าไปปฏิบัติ มีการ
ตดิตามและเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ประจ�าปี นอกจากนีย้งัก�าหนดให้ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างหรอื 
Role Model เพื่อให้กับทีมงานได้น�าไปเป็นแบบอย่างใน
การปฏบิตังิาน โดยมกีารตดิตามและรายงานความคบืหน้า
อย่างต่อเนื่อง
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  ก�าหนดแผนสบืทอดต�าแหน่งงานทีส่�าคญั พร้อมทัง้ก�าหนด
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ เพือ่
รองรบัพนกังานทีก่�าลังจะเกษยีณอาย ุและการถ่ายทอดงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

  จดัท�าระบบการจดัการองค์ความรู ้(Knowledge Management) 
ทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรูใ้นวชิาชพีทีส่�าคญัซึง่อาจ
สญูหายเมือ่พนกังานลาออก หรอืเกษยีณอาย ุเช่น องค์ความรู้
ด้านการควบคมุเครือ่งจกัร การบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะส�าหรับ
การท�างานในด้านต่างๆ เพื่อให้การท�างานทันต่อยุคสมัย 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยร่วมมอืกบัสถาบนัออนไลน์ Skilllane 
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนท�างานออก
มาอย่างเตม็ที ่มกีารสอนในรปูแบบของวดิโีอ ท�าให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก  
ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไร

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและป ิบัติตามนโยบาย 
ก หมายก ระเบียบ ( om liance and Legal i )
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการสร้างความตระหนักให้กับ
พนักงานในการปฏบัิติตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
ด้วยความเคร่งครัด รวมถึงให้มีการติดตามและเตรียม 
ความพร้อมจากการก�าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปใน
อนาคต เช่น พระราชบญัญตักิองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ การส�ารอง
ปริมาณน�้ามัน กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน แนวทางการ
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น ส�าหรับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
  เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC) มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจัดท�าแนวทางในการลดความ
เสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับการบริหาร
อย่างโปร่งใส รวมถึงการน�าแนวทางส�าหรับเอกชนและ
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี 
 หลักการจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาสื่อสารให้กับผู้บริหาร 
พนักงาน มาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

  จัดท�าระบบ Corporate Compliance rogram อย่าง 
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันประกอบไปด้วย 
การจัดท�านโยบายการก�ากับการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
ให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานและมีทรัพยากรที่ 
พอเพียง มีผู้ดูแลรับผิดชอบที่ท�าให้มีการก�ากับการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฎเกณ ์ได้ และคณะกรรมการและ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีวามรูแ้ละเข้าใจเรือ่งการปฏบิตังิาน

รวมถึงได้มีโอกาสตรวจติดตามให้ความเห็นต่อการจัดท�า
และน�าไปใช้ นอกจากนี้มีการก�าหนดช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน มีการสอบสวนและลงโทษเมื่อมีการกระท�า 
ความผิดต่อนโยบายก�ากับการปฏิบัติงาน

  ติดตามข่าวสารต่างๆ จากภาครัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการด�าเนินธุรกิจ และมีการศึกษาเตรียม
ความพร้อมรวมถึงจัดท�าแผนการด�าเนินงาน หรือแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎหมายกฎระเบยีบ เพือ่มใิห้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

  มกีารประเมนิตนเองว่าได้มกีารปฏบิตัติามคูม่อืแนวทางการ
ก�าหนดมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมส�าหรบันติบิคุคล
ในการป้องกันการให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ เพือ่ให้เกดิความตระหนกัและความเข้าใจถงึการน�า
ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎเกณ ์ต่างๆ อย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับ
นโยบายการก�ากับดูแลการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ โดยมีการจัดท�าโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกฎเกณ ์ ( Compliance)  
เผยแพร่ลงในฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์ของบรษิทัฯ ซึง่มุง่เน้น
ให้เกดิการรวบรวมกฎเกณ  ์การทบทวนข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 
( pdate) มีการสื่อสารเสริมสร้างการตระหนักรู้ ( uilding 
Awareness) การคิดวิเคราะห์การประเมินผลกระทบ และ
การประเมินความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณ ์ ตลอด
จนการหาแนวทางป้องกนัการปฏบิตังิานเพือ่ให้มกีารปฏบิตัิ
งานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  ด�าเนินการตามขั้นตอนประมวลกฎหมายที่ดินในการถอน
สภาพทางล�าราง การแลกเปลี่ยนที่สาธารณะ ที่อยู่บนพื้นที่
การขยายเขตประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนนิการต่าง ๆ  เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย และลด
ผลกระทบจากความขัดแย้งกับชุมชนและคดคีวาม ้องร้อง 
โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจในการ
ด�าเนินการและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างบูรณาการ
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  ด�าเนินการบริหารศูนย ์ดูแลความปลอดภัยองค ์กร  
(Security Operation Center: SOC) และพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ าร์ดแวร์ และบุคลากร 
เพื่อดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่าง  ขององค์กร
ว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ หรือมีการบุกรุกจากภายนอก 
หรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  เพิม่ความรู ้ทักษะให้เจ้าหน้าทีด่แูลด้านความปลอดภยั โดย
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา แลกเปลีย่นความรู้กบัหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงทดสอบความรู้กับสถาบัน ComTIA เพื่อ
ขอการรับรองการเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Security Certificate) 

  สร้างความรู ้ ความตระหนักกับพนักงานในการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้อย่างปลอดภยั หลกีเลีย่ง
การติดไวรัส มัลแวร์ หรือการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง   
โดยมีทีมงานในการให้ค�าปรึกษา อบรมให้ความรู ้และ 
แจ้งเตือน รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้พนักงานทุกคน

ความ ส า ความ อ อ ค สารส 		
	 	 	

ปัจจุบัน ภัยคุกคามจากการถูกโจมตีและอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ได้เพิ่มสูงมากขึ้น รวมถึงเป็นไปในหลากหลายรูปแบบ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมาก 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจาก 
บริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการเชิงรุก 
เพื่อป้องกันและลดโอกาสจากภัยคุกคามดังกล่าว ส�าหรับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้

  น�ามาตรฐาน ISO 27001: Information Security  
Management System มาปฏบิตัใิช้ ซึง่เป็นมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมถึง 
การด�าเนินการทีส่อดคล้องตามข้อก�าหนด ข้อก หมาย และ
ระเบียบข้อบังคับต่าง  ที่เกี่ยวข้อง

  มีการฝกซ้อมแผนด�าเนินการกู ้ระบบในกรณีที่ระบบล่ม 
(Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกโจมตี
จากภายนอก อุปกรณ์ช�ารุดเสียหายหรือภัยพิบัติต่าง  
โดยจะมีการซ้อมเป็นประจ�าทุกปี
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ความเสีย่งใหม่  ทีอ่าจเกดิ นในอนาคต (  ) 

บรษิทัฯ ได้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มของปัจจยั
ภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบกบับรษิทัฯ ในระยะยาวช่วงประมาณ 
5–10 ปีข้างหน้า ในด้านต่าง  เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ก หมาย เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีการประเมิน
ความเสีย่งและก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่ง
เกิดใหม่ ดังนี้ 

  ความเสี่ยงจากการที่ผู ้บริโภคปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต ์
ที่ใช้น�้ามันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV Cars) เร็วกว่าที ่
คาดการณ์ไว้ โดยสาเหตุส�าคัญมาจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากและราคาจ�าหน่ายที่ถูกลง รวมถึง
รัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่ง 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทัฯ ท�าให้ยอดการจ�าหน่ายน�า้มนั
และน�้ามันหล่อลื่นมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
จัดท�าแนวทางการจัดการในระยะยาว โดยก�าหนดกลยุทธ์
ในปรบัเปลีย่นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 
ซึ่งบริษัทฯ เริ่มด�าเนินการตามแผนงานมาตั้งแต่ปี 2557  
เช่น โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สะอาด 
(UHV) โดยมีการปรับเปลี่ยนน�้ามันเตา (Fuel Oil) มาเป็น
สารโพรพลินี และมกีารน�าสารโพรพลินีมาเปลีย่นสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีน และโพลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ โดย
มกีารก่อสร้างโรงงานแล้วเสรจ็และด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์
แล้วในปัจจบุนั และในอนาคตมแีผนการทีจ่ะน�าแนฟทาหนกั
และอะโรมาติกส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของน�้ามันแก๊สโซลีน  
มาปรบัปรงุสภาพเป็นสารพาราไซลนี (Paraxylene) ซึง่คาดว่า
จะสามารถด�าเนินการแล้วเสร็จปี 2568

  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change Risk) ในปัจจุบันปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได ้
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเกิดภัยแล้งและ
น�า้ท่วม ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งมีชีวิต 
ในทุกภูมิภาคของโลก โดยมนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส�าคัญ 
ในการท�าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้รถ 
การใช้เครือ่งปรบัอากาศหรอืเครือ่งท�าความร้อนการเผาไหม้
ถ่านหิน น�้ามัน และก๊าซ กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้ล้วน 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่บรรยากาศ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงได้วางแนวทางเพื่อป ้องกันและลดผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการศึกษาการประยุกต์ใช้ราคา
คาร์บอน (Carbon Pricing) ในการประเมนิความคุม้ค่าของ
โครงการต่าง  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก�าหนดมาตรการ 
ลดความเข้มของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น  
การเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ
โดยน�ามาตรฐาน ISO 50001 มาใช้ซึง่จะช่วยลดการเผาไหม้
เชื้อเพลิงโดยตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ทุกปี การจัดท�า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยน�าร่องประเมินภาค 

สมัครใจ ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (องค์กรมหาชน) การส่งเสรมิพลงังานทางเลอืก เช่น 
การใช้รถโดยสารไฟฟ้าร่วมกับกลุ่ม ปตท. รับส่งพนักงาน 
โครงการใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้
ยงัมกีารด�าเนนิการลดผลกระทบจากการเกดิสภาวะน�า้แล้ง
หรอืน�า้ท่วม โดยมแีผนการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื เช่น 
โครงการจดัการทรพัยากรน�า้ โครงการบรหิารจดัการน�า้เพือ่
ชุมชน เป็นต้น

  ความเสี่ยงจากมาตรการส่งเสริมภาครัฐในการลดการใช้
พลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากการที ่
ภาครัฐมีการออกก หมาย ข้อบังคับ ห้ามใช้พลาสติกชนิด
ใช้ครั้งเดียวทิ้งในปัจจุบันและในอนาคตอาจมีก หมาย 
ที่เกี่ยวข้องตามมาอีก รวมถึงภาคสังคมมีการตื่นตัว 
ตระหนักมากขึ้น มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกชนิด 
ใช้ครัง้เดยีวทิง้อย่างกว้างขวางในปัจจบุนั  ส�าหรบัมาตรการ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิด HDPE  
ซึ่งน�าไปใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งมา
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดท่อทั้งหมด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน 
ต่าง  นอกจากนีไ้ด้มกีารประเมนิความเสีย่งส�าหรบัพลาสตกิ
ชนดิอืน่  ทีอ่าจถกูห้ามใช้ในอนาคตเพือ่หาแนวทางรองรบั
ต่อไป

  ความเสีย่งในการปรบัเปลีย่นพ ตกิรรมของลกูค้าในการซือ้
ขายและการท�าธุรกรรมทางการเงิน โดยลูกค้ามีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในการท�าการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์แทน
การซือ้ขายผ่านช่องทางปกตหิรอืตวัแทนจ�าหน่าย ส่งผลกระทบ
ท�าให้ยอดการขายสนิค้าของบรษิทัฯ ลดลง เนือ่งจากมคีวาม
สะดวก รวดเร็วและราคาที่ถูกกว่า และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ามาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อด�าเนินสร้างธุรกิจ
บน Platform ดิจิทัลกับบริษัท Guangzhou Saiju  
Performance Polymer Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ซือ้ขายในตลาดจนี โดยบรษิทัถอืหุน้ 55  และทนุจนีถอืหุ้น 
45  พัฒนาแพลตฟอร์ม PLASTKET.COM ซึ่งเป็น
อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพลาสติก (Plastic e-Commerce 
Platform) รายแรกในไทยและอาเซยีนทีจ่ะน�าเทคโนโลย ีAI 
เข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบการซื้อขายเม็ดพลาสติก 
สารเคมีและผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและส�าเร็จรูปให้ง่ายขึ้น 
โดยเปิดตัวให้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
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ส่งเสริมการยอมรับและเห็นถึงคุณค่า 
ของความแตกต่างของบุคลากร  
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และมุมมองใหม่ ๆ สนับสนุนกิจกรรม 
ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ  
และมีระยะการเตรียมความพร้อม 
ของผู้นําในอนาคต 
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าร ร าร ร ยา ร

บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัโครงสร้างองค์กรให้มคีวามเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจและ 
ความต้องการลูกค้า สร้าง Organizational Effectiveness  
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานต่าง  และเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับองค์กร  
ตลอดจนการส่งเสริมนโยบายการยอมรับความแตกต่างและ 
อยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion) โดยการสนับสนุนให้ 
พนักงาน ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการฝกอบรมที ่
เป็นระบบพร้อมทั้งมีรูปแบบผลตอบแทนที่จูงใจ ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้ การส่งเสริมการ 
ยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคลากร และ

การสร้างวัฒนธรรม สร้างการยอมรับถึงความแตกต่าง 
และอยู่ร่วมกันได้ในองค์กร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมุมมองใหม่  ให้เกิดทักษะและ 
การเรยีนรู ้นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้สนบัสนนุกจิกรรมทีช่่วยพฒันา 
ศกัยภาพต่าง  เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในการเตรยีมความพร้อม 
ในการสืบทอดต�าแหน่งและมีระยะการเตรียมความพร้อม 
ของผู้น�าในอนาคต (Leadership Pipeline) จึงมีกระบวนการ 
บริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Planning Management) และจดัท�าแผนพฒันา 
สมรรถนะและการพฒันาผูบ้รหิาร (Talent & Leadership) เพือ่ 
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้
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โครงการเคียงบ่า เคียงไหล่
จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เทคโนโลยี ตลอดจน 
ระบบเศรษฐกิจ ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากสงคราม 
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งประกาศนโยบาย 
ทางการค้า ท�าให้ยอดขายของบรษิทัฯ ต้องเผชญิกบัผลกระทบ
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ จงึมนีโยบาย 
ในการสื่อความตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย 
มุ่งหมายให้พนักงานทุกระดับร่วมแรง ร่วมใจ เรียนรู้และหา 
แนวทางในการฝ่าวิกฤตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จากระยะเวลาในการด�าเนนิโครงการเคยีงบ่า เคยีงไหล่ ตัง้แต่ 
เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2562 ได้มกีารประเมนิผลส�ารวจจาก 
พนักงานในองค์กร พบว่าพนักงานร้อยละ 98 ยินดีให้ 
ความร่วมมอืกบับรษิทัฯ  เช่น โครงการมาตรการ “ลด เลือ่น เลกิ”  
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ พนักงานร้อยละ 95 รับรู้ และ 
เข้าใจสถานการณ์จากการสือ่ความของผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ห้ค�า 
แนะน�าและตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยพนักงานมีข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บริหารท�าการสื่อความอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการ HR Digital Platform (i-Connect)
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ทุกธุรกิจจะต้องมีความพร้อม
ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านยุทธศาสตร์หรือด้านการพัฒนาน�า 
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เข้ามาช่วยให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลใน 
ฐานะเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นองค์กรทีท่นัสมยั เพือ่ยกระดบั 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างโดย 
น�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ จงึได้ 
มกีารน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุระบบการบรหิารงานบคุคลผ่าน 
แอปพลเิคชัน่ในนาม “iConnect” โดยรวบรวมระบบการท�างาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Real Time 
และสามารถบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร 
ครอบคลุมทุกขั้นตอน อาทิการรับสมัครงานจนถึงการบริหาร 
ค่าตอบแทน เป็นต้น

โครงการ i-ChEPs 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการด้าน 
วิศวกรรมเคมีส�าหรับพนักงานสายการผลิต (i-ChEPs)  
เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ทางด้านวิศวกรรม 
เคมีในเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับ 
การปฏบิตังิานจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติของผู้เข้า
ร่วมโครงการ ให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เกิดการ 
ต่อยอดองค์ความรู ้สร้างให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรในภาพรวม 
ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้เริ่ม 
ด�าเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปี 2562 เป็นรุ่นที่ 8 มี
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน มีผลการศึกษาสามารถ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็น 
มูลค่า 367.20 ล้านบาทในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่
มีมูลค่า 212.30 ล้านบาท 

พนักงานร่วมแรงร่วมใจช่วยลดค่าใช้จ่ายในทุกภาคส่วน

OPEX Saving 
ปรับลดงบประมาณ OPEX

CAPEX Saving 
พิจารณาเลื่อนโครงการที่ไม่มีผลตอบแทนออกไป 

Maintenance 
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 

Organizer 
ชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น

Catering 
ควบคุมการจัดเลี้ยงภายในและ 
การรับรองบุคคลภายนอก

Outsource and Consultant 
พิจารณารับพนักงานทดแทนและ 
ที่ปรึกษาตามความจําเป็น 

Transportation and Meeting  
สนับสนุนการใช้ VDO Conference และ Car 
Pool 

Oversea Business Trip  
เดินทางไปต่างประเทศเท่าที่มีความจําเป็น 

Flight Planning  
การเดินทางโดยเครื่องบินต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 

Training 
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเท่าที่จําเป็น

OT
ควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาและ 
การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง

Facility 
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภายนอก เช่น ความเหมาะสมกับบริษัทฯ ในแง่การสนับสนุน 
กลยุทธ์ตามภารกิจของบริษัทฯ ผลประเมินพนักงานด้าน 
ภาวะผู้น�า ข้อมูลจากการเปรียบเทียบของบริษัทต่าง ๆ ด้าน 
ผู้น�าในระดบัสากลและข้อมลูทกัษะทีจ่�าเป็นในโลกอนาคตแห่ง
การท�างานเพื่อเป็นกรอบในการออกแบบสมรรถนะผู้น�าตาม 
บทบาทของแต่ละต�าแหน่งงาน ให้พนักงานมีทักษะในการ 
ท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ด้วยตนเอง มคีวามสามารถท�างาน 
ร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการขบัเคลือ่น 
การท�างานทีท้่าทายให้ได้ผลลพัธ์และมคีวามสามารถทางธรุกจิ 
เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ 
IRPC Leadership Development (Lead1-Lead5) โดย 
การพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะผู ้น�าชุดใหม่  
ผ่าน Leadership Development Roadmap โดยร่วมมือกับ  
HR Partner หลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา 
สมรรถนะผู้น�า ส�าหรับในปี 2562 ได้พัฒนาสมรรถนะผู้น�า 
ส�าหรับพนักงานทุกระดับจ�านวน 352 คน

สร้างคนให้มีทักษะตามความต้องการของธุรกิจ Leadership Competency-based Development

โครงการ Lead Program
ด้วยขดีความสามารถการแข่งขนัขององค์กรขึน้อยูก่บัสมรรถนะ 
ของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะสมรรถนะผู้น�า (Leadership 
Competency) ซึ่งถูกออกแบบมาจากเป้าหมายทางธุรกิจ 
(Business Mission) ขององค์กร เพือ่สร้างบคุลากรให้มทีกัษะ 
ตามความต้องการของธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะและพฤติกรรมของคนในองค์กรตามหลักการ 
เรียนรู้แบบ 10:20:70 เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ส�าเร็จและยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
ผลงานของพนักงานทุกระดับ (Performance Management) 
การสร้างสมรรถนะผู้น�า (Leadership Competency) ยังเป็น
ปัจจยัทีส่�าคัญต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารความก้าวหน้าและ 
การสืบทอดต�าแหน่งงานทั้งระบบ (Talent and Succession 
Management) โดยใช้ IRPC “5D” Model เป็น Leadership 
Model ที่พัฒนาขึ้นโดยหลักคิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย 

ลลัพ

สมรร น

พ ติกรรม

(Performance Management)
บรหาร ลงาน

Leading Integrated
Petrochemical
Complex
in 2020 

เ าหมาย าง ุรกิ
(Business Mission)

สมรร น
(Competency)

 นคนเ 5D
เก่งคิ
(Deliver Business Thoughts)
เก่งงาน 
(Drive Changes)
เก่งคน 
(Develop & Energize People)
เก่งเรยนร 
(Develop Self)
ส ง ก IRPC DNA 

(Demonstrate IRPC DNA)

าง ร จ น รร นะ ะ รร ง น 

นา รร นะ ะ รร  

(Capability Building)
ว ีสรางคน

Training
10%
20%
70%
Coaching

Experience 

สุขภาพปราศจากโรคภัย เช่น โรค “ออฟฟิศ ซินโดรม”  
จึงได้มีการจัดท�าโครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดย 
ผู ้พิการทางสายตา เพื่อสนับสนุนอาชีพให้กับผู ้พิการ
สอดคล้องกบันโยบายเร่งด่วนของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคัญใน 
การมุ ่งลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ภายใต้แนวคิด  
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

• โครงการ “บริษัทเกษียณสุข”    
จดัให้มขีึน้ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ช่วยเหลือให้
พนกังานมคีวามเป็นอยูท่ีด่หีลงัเกษยีณผ่านกลไกการออม
ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที ่
ให้ความรู้แก่พนักงาน กระตุ้นให้เกิดการออม ส่งเสริมให้
มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณโดยใช้ประโยชน์จากกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ซึ่งผลจากการด�าเนินงานมา 
อย่างต่อเนือ่งท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ 
“บริษัทเกษียณสุข” ระดับเหรียญเงิน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 
บริษัทฯ ไม่เพียงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเท่านั้น แต่รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีด้วย เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท�างาน 
ในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข มีความรู้สึกมั่นคง
ทัง้สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางอารมณ์ สขุภาวะทางจติวญิญาณ  
และสุขภาวะทางสังคม คุณภาพชีวิตการท�างานจึงมีผลต่อการ
ท�างานมาก กล่าวคือ ท�าให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง  
ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กรสายงานทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท�างานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านลักษณะงาน 
บุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดี อาทิ

• โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการมีสุขภาพดีของ 
พนักงานและเป็นการกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจดูแล 







ธุรกิจป ตรเลียม

ผลิตและจ หน่ายผลิต ัณ ์น มัน
• น ทา
• น มันเบน ิน
• น มันดีเ ล
• น มันเตา
• น มันหล่อลื่นพน าน
• ยางม ตอย

ธุรกิจป ตรเคมี

ผลิตและจ หน่ายผลิต ัณ ์ป ตรเคมี
• อเล นส
• อ รเมติกส
• พลิ อเล นส
• ส ตรนิคส

ธุรกิจสนับสนุนอื่น 

• ุรกิ า ล สา าร ูป ค
• ุรกิ ท่าเรอ ล ังเกบผลิต ั
• ุรกิ บริหาร ัดการทรัพยสิน

ร  าร  จ  า น

99.99 %

99.99 %

บจ  น มัน ไออาร์พ ี
จ หน่ายผลิตภัณฑ์น้ มัน

บจ  รักษ์ปาสัก
บรการขนส่งทางทะเล

57.48 %

50.00 %

บจ  ไออาร์พ ี เอ แอนด์ แอล
จ หน่ายเม็ดพลาสติก

บจ  ไออาร์พ ี พลีออล  
ผลิตและจ หน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล

39.99  %
บ  นิปปอน เอ อนด อล
2.53  %
อื่น 

25.00 %
บมจ  อเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)
ผลิตและจ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

99.99 %

55.00 %

บจ  เทค น ลยีไออาร์พ ี
โรงเรยนอาชวะ

บจ  ไอพอลิเมอร์  
จ หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ E-commerce

40.00 %
บจ  ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรยล
เอสเตท ระยอง 
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

48.99 %
บจ  ไออาร์พ ี คลีน พาวเวอร์
ผลิตและจ หน่ายไฟฟ้าและไอน้

20.00 %
บจ  พทีที เอนเนอร์ยี่ ลูชั่นส์
ที่ปรกษาด้านวศวกรรม

15.00 %
  

  
จ หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ E-commerce ในประเทศจน

15.00 %
บจ  สานพลัง วิสาหกิจเพ่อสังคม
สนับสนุนการด เนินกิจการด้านวสาหกิจเพ่ือสังคม

13.04 %
บจ  ระยองอะเ ททีลีน
ผลิตและจ หน่ายแก๊สอะเซททีลีน

74  %
บ  อเบ  อินดัสตรส ลิมิเตด
1  %
อื่น 

50  %
PCC Rokita SA

45  %
Guangzhou Saiju 

  

60  %
บม  ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรยล ดีเวลลอปเมนท

51  %
บม  กลบอล เพาเวอร ินเนอรยี่

40  %
บม  ปตท
20  %
บม  พทีที กลบอล เคมีคอล
20  %
บม  ทยออยล

150
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

รง ราง ร จ ะ าร น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ โดยโครงสร้างการผลิตประกอบด้วย โรงงานปิโตรเลียมและ
โรงงานปิโตรเคมี พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน�้าลึก คลังน�้ามัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจ ตร ลียม
บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิกลัน่น�า้มนั โดยโรงกลัน่น�า้มนัของบรษิทัฯ  
มกี�าลังการผลิตรวม 215 000 บาร์เรลต่อวนั จัดอยูใ่นอันดับ 3 
ของก�าลังการกลั่นน�้ามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณ ์
ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนดิ ประกอบด้วย กาซปิโตรเลียมเหลว 
(LP ) แนฟทา น�้ามันเบนซิน ดีเซล และน�้ามันเตา นอกจากนี้  
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตน�้ามันหล่อล่ืนพื้นฐาน (Lu e Base Oil 

roup I) ก�าลังการผลิต 320 000 ตันต่อปี และยางมะตอย
ขนาดก�าลงัการผลติ 600 000 ตนัต่อปี ซึง่มกี�าลังการผลิตสงูสดุ
ภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบใน
การผลิตยางล้อรถ และยางสังเคราะห์ (Ru er Process Oil) 
ที่เป็นที่ยอมรับ และรับรองด้านคุณภาพในระดับสากลภายใต้
แบรนด์ Terrama  อีกด้วย
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รา า ประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนขยายกาลังการ ลิต ตร ลียม

จากโครงการเพิม่มลูค่าผลติภณั ส์ะอาด H  ( pstream for 
Hygiene and alue dded Products) จนแล้วเสร็จมาเป็น 
RDCC Plant (Residual Deep Catalytic Crac ing Plant)  
ท�าให้โรงกลัน่น�า้มนัของบรษิทัฯ สามารถผลิตเตม็ก�าลังการผลิต
ได้ถงึ 215 000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณน�้ามันเตาที่ผลิต 
ได้ลดลงจากร้อยละ 23 เหลอืเพยีงร้อยละ 8 ซึง่จะได้ผลติภณั ์
หลักคือ โพรพิลีน และแนฟทา โดยโพรพิลีนที่ผลิตได้มีก�าลัง 
การผลติ 320 000 ตนัต่อปี จากเดมิทีบ่รษิทัมกี�าลังผลิตอยูแ่ล้ว 
กว่า 412 000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าลังผลิตโพรพิลีน
โดยรวมเพิม่ขึน้กว่า 732 000 ตนัต่อปี (ผลติภณั โ์พรพลินีจะถกูใช้
เป็นวัตถุดิบส�าหรับโครงการขยายก�าลังการผลิตโพลีโพรพิลีน
จ�านวน 160 000 ตันต่อปี และโครงการผลิต PP Compound 
ซึ่งเป็นผลิตภัณ ์ที่มีมูลค่าสูง (High alue dded) ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์ จ�านวน 140 000 ตนัต่อปี)

บรษิทัฯ มกีารลงทนุในโครงการปรบัปรงุคณุภาพน�า้มนัหนกัจาก
หอกลั่น ( H ) ซึ่งมีก�าลังการผลิต Propylene 320 000 ตัน
ต่อปี และได้มโีครงการ Ma imum asoline เพิม่ก�าลังการผลิต 
aphtha จาก 370 000 ตนัต่อปี เป็น 462 858 ตนัต่อปี 

โครงการ Ma imum asoline ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การผลิตจากบริษัท E S ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้ออกแบบ
กระบวนการผลิตส่วนขยายและปรับปรุงอุปกรณ์หอกลั่นเพื่อ
เพิ่มก�าลังการผลิต asoline

จากการขยายก�าลังการผลิต asoline ดังกล่าว ท�าให้ในปี 2562 
บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดด้านผลติภณั  ์ asoline ในสดัส่วน
ที่มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี 
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เป็นต้น รวมถึงมีการริเริ่มโครงการ Eco Solution การบริหาร
จัดการทั้งห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกแบบ  
Closed Loop ซึ่งหมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี  
มปีระสทิธภิาพ ไม่ท�าให้ขยะพลาสตกิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
ออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม

ธุรกิจสนั สนุนอน  
ธุรกิจ าและสาธาร ภค
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เป็นการให้บริการระบบไฟฟ้า  
ไอน�้า สาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการต่างๆ  
รวมถงึการให้บรกิารระบบบ�าบดัน�า้เสยีให้กบัลูกค้าอุตสาหกรรม 
และการบรกิารทางธรุกจิอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการประกอบธรุกจิ
อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้ท�าการผลิต จ�าหน่าย และให้
บริการระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
•	 	ระบบไฟฟ้า	(Electrical)	22	kV,	115	kV และระบบไอน�้า 

(Steam) ทีค่วามดนั 25 บาร์ และ 45 บาร์ บรษิทัฯ มโีรงผลติ
พลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วม (Com ine Heat and Po er)  
ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง
จากถ่านหนิ (Po er Plant) ก�าลงัการผลติไฟฟ้า 307 M . 
รวมถึงมีศูนย์สั่งการไฟฟ้าและไอน�้า (Po er Dispatching 
Center) เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าให้มี
เสถียรภาพสูงสุด พร้อมระบบสายส่งแบบ Loop Line  
เพือ่สร้างความมัน่คงให้กบัระบบการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องในกรณีที่มีการหยุดซ่อมบ�ารุง 

•  ระบบน�า้	(Filtered	Water	น�า้อุตสาหกรรม,	Demineralized	
Water	น�า้ปราศจากแร่ธาต,ุ	Cooling-	Water	น�า้หล่อเยน็,	
Raw	Water	น�้าดิบ,	Fire	Fighting	Water	น�้าดับเพลิง)	
เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับโควต้าน�้าดิบจาก
กรมชลประทาน และมีโรงกรองน�้าจ�านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 
อ�าเภอบ้านค่าย และเขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พซีี 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมโดยตอบสนอง
ความต้องการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

•	 	ระบบลม	(Nitrogen,	Instrument	Air,	Plant	Air) เพื่อการ
อุตสาหกรรม บริษัทฯ มีหน่วยผลิตเป็นของตัวเองรวมถึง
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตชั้นน�าในอุตสาหกรรม
ระบบลมโดยตรง

•   ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	(Waste	Water	Treatment)	เป็นระบบ	
Membrane	 Bioreactor	 Plus	 Activated	 Carbon	 
Adsorption	 (MBR	Plus	AC) ซึ่งเป็นระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ด้วยกระบวนการทางชวีภาพทีม่ปีระสทิธภิาพในการบ�าบัดสูง 
มีเสถียรภาพในการเดินระบบ โดยน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัด 
จะมีคุณภาพผ่านเกณ ์มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็น 
การสร้างความมัน่ใจให้กบัชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ธุรกิจ ตร คมี 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณ ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ 
และอะโรเมตกิส์ โดยมกี�าลังการผลิต 1 221 000 และ 367 000 
ตันต่อปี ตามล�าดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับโรงงานปิโตรเคมี
ขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ ่มโพลิโอเลฟินส์ 
(HDPE  PP) ด้วยก�าลังการผลิต 915 000 ตันต่อปี และ  
เมด็พลาสติกกลุ่มสไตรนีคิส์ ( BS  S  PS  EPS) ด้วยก�าลัง
การผลิตรวม 352 000 ตันต่อปี เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมพลาสติกส�าเร็จรูปชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า POLIM  
นอกจากนี ้ธรุกจิปิโตรเคมยีงัมุง่เน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรบัตวั
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านของ 
สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยกีารผลติทีเ่ปลีย่นไป ด้วยการค้นคว้า 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ได้แก่ Paralene ผลิตภัณ ์ที่ส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ Recycled Compound Resin เม็ดพลาสติกผสม
รไีซเคลิ cetylene Blac  for Li-on Battery (Pim-L  Pim- L) 
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รา า ประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจท่า รอและ ัง ก ลิตภั
ธุรกิจท่าเรือ เป็นธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่าย
สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีท่าเทียบเรือ 
พร้อมให้บรกิารแก่บคุคลภายนอก ตามแต่ละภมูภิาค ดงัต่อไปนี้ 
1.		ท่าเทยีบเรอืน�า้ลกึไออาร์พซี	ีภาคตะวนัออก	ทีอ่�าเภอ
เมือง	จังหวัดระยอง	ประกอบไปด้วย

•	 	ท่าเรอืคอนเทนเนอร์และสนิค้าทัว่ไป	 Bulk	 &	Container	
Terminal	(BCT)

  ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร 
ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือล�าเลียงได้
ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150 000 ตัน ให้บริการ
ขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน แกรนิต 
ทราย ปุย และสินค้าโครงสร้าง เป็นต้น โดยปัจจุบัน 
มีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 1 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือ
สินค้ามากกว่า 250 ล�าต่อปี 

•	 	ท่าเรอืปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีมเหลว	Liquid	&	Chemical	
Terminal	(LCT)

  ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าประเภทของเหลว
และกาซ ด้วยอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ
และปลอดภัย ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1 623 เมตร 
ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือ
ได้ตั้งแต่ขนาด 1 000 - 250 000 ตัน โดยปัจจุบันมีปริมาณ
สนิค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรบัเรอืสนิค้ามากกว่า 
2 300 ล�าต่อปี

2.	ท่าเทยีบเรอืแม่น�า้เจ้าพระยา	คลงัน�า้มนัพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	
เป็นท่าเทียบเรือ harf o.13 ส�าหรับให้บริการขนถ่ายสินค้า 
ซึง่สามารถรบัเรอืทีม่ขีนาดความยาวตลอดล�าเรอืสงูสดุ 140 เมตร 
กนิน�า้ลกึสงูสดุ 8.6 เมตร และมรีะวางบรรทกุไม่เกนิ 15 000 ตนั
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ลักษ การปร กอบ ุรกิ

.	 า บ รอ ม า าสก	 ค าม อ า	 อา อ
า รอ	จ ว อ า	 ระกอบ ว

	 	 า รอคอ อร ะส คา ว 	 	 	 	
	  

  สามารถรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเรือสูงสุด 140 
เมตร กินน�้าลึกสูงสุด 6 เมตร และมีระวางบรรทุกไม่เกิน 
500 ตัน

	 า รอ า าม 	 มา 	1 	 ะ มา 	1  
  สามารถรบัเรอืทีม่ขีนาดความยาวตลอดล�าเรอืสงูสดุ 49 เมตร 

กนิน�า้ลึกสงูสดุ 6 เมตร และมรีะวางบรรทกุไม่เกนิ 1,000 ตัน

.	 า บ รอ า ก ออาร 	 าค ต	 า รา ร	
ตาบ าก า	อา อ มอ 	จ ว ม ร

สามารถรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเรือสูงสุด 85 เมตร 
กินน�้าลึกสูงสุด 5 เมตร และมีระวางบรรทุกไม่เกิน 2,000 ตัน

นอกจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว ท่าเรือไออาร์พีซียังมี 
รูปแบบบริการครบวงจร “Total Service Solutions” เพื่อช่วย
ด�าเนินการด้านโลจิสติกส์การน�าเข้าและส่งออกสินค้าให้กับ
ลูกค้า โดยมีบริการสินค้าผ่านท่า (Wharf Service) พิธีการ
ศลุกากรน�า้เข้า/ ส่งออก (Custom Clearance) บรกิารแรงงาน
ขนถ่ายสนิค้า (Stevedore) และรถขนส่งสนิค้า (Transportation) 
พร้อมด้วยบริการอื่น  เพื่อรองรับแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อาทิ 
เรือลากจูง เจ้าหน้าที่น�าร่อง เรือบริการ การรับเชือก บริการ 
น�้าจืด บริการน�้ามันเรือ (Bunker) แผนที่ความลึกร่องน�้า เครน 
อปเปอร์ บริการชั่งน�้าหนัก ลานวางกองสินค้า และสถานี 

จัดเก็บสินค้า (Warehouse)

รกจ กบ ต ณ 	

บรษิทัฯ ให้บรกิารถงัเกบ็ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมเีหลว 
ประกอบไปด้วยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์และมรีะบบการจดัการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล โดยมถัีงเก็บ
ผลิตภัณฑ์จ�านวน 299 ถัง สามารถรองรบัการจดัเกบ็ผลติภณัฑ์ 
ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามัน
ของบรษิทัฯ และให้บรกิารแก่บคุคลภายนอก ตัง้กระจายอยูต่าม
ภมูภิาคต่าง  ได้แก่ คลงัน�า้มนัระยอง คลงัน�า้มนัพระประแดง 
คลังน�้ามันอยุธยา และคลังน�้ามันชุมพร โดยที่คลังน�้ามันแต่ 
ละแห่งมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วย
ให้การด�าเนินงานและการกระจายสนิค้ามปีระสทิธิภาพ ช่วยให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินที่มี
ศักยภาพตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น  รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 10,000 ไร่ รวมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) โดย
บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและ
ที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึง
โครงการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอื่น   
โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

•  โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม  เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พซี ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ปัจจบัุน
เป็นโครงการทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน
และระบบสาธารณูปการต่าง  โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางใน 
การเชือ่มระบบนเิวศและห่วงโซ่การผลติวสัดหุรอืผลติภณัฑ์
จากต้นน�า้ทีป่ระกอบด้วยอตุสาหกรรมโรงกลัน่และปิโตรเคมี
ครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปลายและอุตสาหกรรมขั้นปลาย
โดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหัวใจของ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่และรองรับความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

•  โครงการนคิมอตุสาหกรรม  นคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (W AIER) อ�าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซ ี
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (WHAID) โดยบริษัทฯ  
ถือหุ้นร้อยละ 40 และ WHAID ถือหุ้นร้อยละ 60 การผนึก
ก�าลังทางธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ให้พร้อมรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

•  ที่ดินอ่ืน  ที่มีศักยภาพ  ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ 
ในการพฒันาในพืน้ที ่อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึง่มพีืน้ที่
ประมาณ 2,200 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
รองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและ 
โรงไฟฟ้าของภาครัฐ รวมไปถึงพื้นที่อื่น  ในจังหวัดระยอง 
และพืน้ทีท่ีม่ขีนาดเลก็ในจงัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดัล�าพูน 
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รา า ประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

พั นาอ ์ ามร า น พอรอ รับ 
าม อ การ อ ก าทีห ากห า   

า รษ กจที ี น อ า
ร ด ร  ร ม จ อการรักษา ด อม
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ักษ อ ั ์

ะ ง  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู ้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
1.	 ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง	ประกอบด้วย	
•  น�้ำมันเบนซิน (Gasoline) คือน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ

เครื่องยนต์เบนซิน แบ่งโดยค่ำอ๊อกเทน ซึ่งเป็นตัวเลข 
ทีแ่สดงคณุสมบตัต้ิำนทำนกำรนอ็คของเครือ่งยนต์ ตำมข้อ
ก�ำหนดของรัฐ น�้ำมันเบนซินของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 
น�ำ้มนัเบนซนิไร้สำรตะกัว่ ULG91 น�ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ GSH 95, 
GSH91 และ Gasohol Base ซึง่เป็นเบนซนิพืน้ฐำนส�ำหรบั
น�ำไปผลิตเป็น Gasohol และ E20

•  น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ
เครือ่งยนต์ดีเซลหมนุเรว็ท่ีใช้ในอุตสำหกรรม และยำนพำหนะ 
เช่น รถยนต์ รถบรรทกุ เรอืประมง เรอืโดยสำร รถแทรกเตอร์ 
ปัจจุบันได้มีกำรผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5-7 ตำม
นโยบำยของรฐับำลเพือ่ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทน และ
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเพิ่มกำรใช้น�้ำมัน
ปำล์ม รัฐบำลได้ก�ำหนดนโยบำยด้วยกำรก�ำหนดให้น�้ำมัน
ดเีซล B10 เป็นน�ำ้มนัดเีซลหมนุเรว็เกรดพืน้ฐำน และน�ำ้มนั

ดีเซล B7 และ B20 เป็นทำงเลือก ส�ำหรับบริษัทฯ ได้เริ่ม
จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซล B20 ตั้งแต่กลำงปี 2561 ส่วนน�้ำมัน
ดีเซล B10 บริษัทฯ มีควำมพร้อมและได้เริ่มจ�ำหน่ำยตั้งแต่
ปลำยปี 2562

•  น�้ำมันเตำ (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ได้จำกส่วนที่มี
จดุเดอืดสงูของน�ำ้มนัดบิใช้ประโยชน์มำกในงำนอตุสำหกรรม 
กำรคมนำคมขนส่ง และใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

•  ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊ำซหงุต้ม (LPG) คอื สำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน ก๊ำซโปรเพน และก๊ำซบิวเทน ส่วนใหญ ่
น�ำไปใช้ในงำนหุงต้มในครัวเรือน อีกทั้งยังสำมำรถน�ำไปใช้
ในงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับเครื่องยนต์เบนซินได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำที่มี
ก�ำมะถันต�่ำ LSFO (Low Sulfur Fuel Oil) ซึ่งเป็นน�้ำมันที่ใช้
ส�ำหรับเรือเดินทะเล ตำมที่องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) ที่ก�ำหนด
คุณภำพของน�้ำมันเตำที่ใช้ในกำรเดินเรือ (Bunker Fuel) ให้
ลดลงจำกร้อยละ 3.5 เหลอืร้อยละ 0.5 ของก�ำมะถนัในปี 2563 
ซึง่บรษิทัฯ มคีวำมพร้อมและได้เริม่จ�ำหน่ำยก่อนก�ำหนดตัง้แต่
ปลำยปี 2562



2.	 ผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน	
•  น�ำ้มนัหล่อลืน่พืน้ฐำน (Lube Base Oil) คอื ผลติภณัฑ์น�ำ้มนั

ที่ได้จำกผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจำกหอกลั่น ซึ่งน�ำไปผลิตเป็น
น�้ำมันหล่อลื่นเกรดต่ำงๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน�้ำมัน
หล่อลืน่พืน้ฐำนหลำยเกรด ตำมลักษณะและควำมเหมำะสม 
ในกำรน�ำไปใช้งำน ดังนี้ 

150 SN   ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน�้ำมันหล่อลื่นส�ำหรับ
อุตสำหกรรมกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรม
รถยนต์ อุตสำหกรรมขนส่ง เป็นต้น

500 SN   ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสำหกรรมน�้ำมัน
หล่อลื่นส�ำหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท

150 BS   ใช้ในอุตสำหกรรมและเครื่องจักรที่มีแรง
เสียดทำนมำก เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก 
รถไฟ เครื่องเรือเดินทะเล เป็นต้น

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้คดิค้นและพฒันำผลติภณัฑ์นวตักรรมใน
กลุ่มน�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน ได้แก่ น�้ำมันยำง TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตยำงรถยนต์ โดยลด
ปรมิำณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึง่เป็น
สำรก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
•  ยำงมะตอย (Asphalt) คือ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน 

หลำยชนิด และสำรอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่ำ บิทูเมน  
มลีกัษณะเป็นของเหลวข้นและหนดื และเป็นผลติภณัฑ์ส่วน
ที่หนักที่สุดที่ได้จำกกระบวนกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ใช้ส�ำหรับ 
ท�ำถนน วัสดุกันซึม

3.	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น	ๆ	
•  แนฟทำ (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส่วนเบำที่ได้จำก

กำรกระบวนกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับ
โรงงำนปิโตรเคมี 

น าร น ง รง น นประ ยปี 2562
าร ร  2  น าร ร น

ที่มำ : ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

1.	 โอเลฟินส์	
โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทลินี โพรพลินี และบวิทำไดอนี ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิต
เม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ได้แก่ เม็ดพลำสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน 
(PP) บริษัทฯ มีก�ำลังกำรผลิตโอเลฟินส์ 1,221,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย เอทิลีน 
443,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 732,000 ตันต่อปี และบิวทำไดอีน 56,000 ตันต่อปี 
โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงงำนในกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงงำนโอเลฟินส์ ได้แก่ อะเซททิลีนแบล็ค  
(Acetylene Black) มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีด�ำ มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องควำม
บริสุทธิ์และกำรน�ำไฟฟ้ำสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตถ่ำนไฟฉำย ไปจนถึงลิเธียม
ไอออนแบตเตอรี ่ทีใ่ช้ในงำนอเิลค็ทรอนคิส์และรถยนต์ไฟฟ้ำ รวมถึงเป็นสำรเตมิแต่ง
เพิ่มคุณสมบัติกำรน�ำไฟฟ้ำในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และยำง ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�ำลัง 
กำรผลิตอะเซทิลีนแบล็ค 4,000 ตันต่อปี 
2.	 อะโรเมติกส์	
ผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์หรอื BTX ประกอบด้วย เบนซนี (Benzene) โทลอูนี (Toluene) 
ไซลนี (Xylene) ใช้เป็นวตัถดุบิส�ำหรบัผลติเมด็พลำสตกิกลุม่สไตรนีคิส์ ปัจจบุนับรษิทัฯ 
มีก�ำลังกำรผลิตอะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี อะโรเมติกส์ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับโรงงำนในเครือของบริษัทฯ และจ�ำหน่ำยให้กับอุตสำหกรรมอื่นๆ 
3.	 โพลิเมอร์	
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลำสติกภำยใต้
เครือ่งหมำยกำรค้ำ “POLIMAXX” ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสตกิจดัเป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลำย สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกส�ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์
เมด็พลำสตกิของบรษิทัฯ ประกอบด้วยเมด็พลำสตกิกลุม่โพลโิอเลฟินส์ (Polyolefins) 
ได้แก่ HDPE, PP และกลุม่สไตรนีคิส์ (Styrenics) ได้แก่ ABS, PS, EPS เมด็พลำสตกิ
ที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะของกำรน�ำไปใช้งำน ดังนี้ 
3.1 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density  
Polyethylene - HDPE) 
เม็ดพลำสติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลำสติกโพลิเอทิลีนชนิดควำม 
หนำแน่นสูงที่มีกำรคอมพำวด์ในสำยกำรผลิต (In-line Compound) ใช้ส�ำหรับงำน
ผลิตท่อ (Pipe Extrusion) เช่น ท่อส่งน�้ำประปำ ท่อร้อยสำยไฟ รวมไปถึงท่อน�ำ้ทิง้ 
นอกจำกนี ้ บรษิัทฯ ยังได้มกีำรพฒันำเกรดทีใ่ชใ้นงำนทุ่นส�ำหรับ Solar Floating  
ซึ่งต้องกำรคุณสมบัติในด้ำนกำรทนต่อสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ได้ดี 
3.2  เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene - PP) 
เม็ดพลำสติก PP เป็นเม็ดพลำสติกที่มีกำรใช้กันมำกในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่
บรรจภุณัฑ์ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ ชิน้ส่วนยำนยนต์ จนถงึเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ซึ่งเม็ดพลำสติก PP ของบริษัทฯ นั้นมีทั้งประเภท PP Homopolymer, PP Block 
Copolymer ที่เพ่ิมคุณสมบัติกำรทนแรงกระแทก และ PP Random Copolymer  
ที่มีควำมใสเป็นพิเศษ รวมถึง PP Compound ซึ่งสำมำรถเพิ่มสำรเติมแต่ง หรือสีได้
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละอุตสำหกรรม
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3.3 เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene- 
Styrene (ABS) 
ABS ของบริษัทฯ มีหลำกหลำยเกรดให้คุณสมบัติเด่นที ่
แตกต่ำงกันไป เช่นกำรทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact & 
Super High Impact) มีควำมมันเงำที่ผิว (High Gloss)  
ทนควำมร้อน (High Heat) เป็นต้น สำมำรถน�ำไปขึ้นรูปได้ทั้ง
ด้วยวิธีกำรฉีดเข้ำแบบ (Injection Molding) และวิธีกำรรีด 
เป็นแผ่น (Extrusion) นิยมน�ำไปใช้ในงำนทีต้่องกำรควำมคงทน 
สวยงำม และมันเงำ เช่น ชิ้นงำนส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ชิ้นส่วนยำนยนต์ ทั้งภำยในและภำยนอก เครื่องใช้ในครัวเรือน 
และสขุภณัฑ์ และของเล่นเดก็ เนือ่งจำก ABS มคีณุสมบตัด้ิำน
ควำมแข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อน ทนต่อแรงกระแทกสูง  
มกีำรเกำะตดิของสทีีด่ ีสำมำรถชุบโลหะได้ ทนต่อสำรเคมแีละ
ตัวท�ำละลำยจ�ำพวกทนิเนอร์ ทัง้ยงัให้ควำมมนัเงำ และสำมำรถ
ผสมสีได้สีสันสดใส
3.4 เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN) 
SAN หรือ AS เป็นเม็ดพลำสติกที่ให้คุณสมบัติควำมใส ควำม
แข็ง ควำมแกร่ง ควำมเหนียว กำรทนควำมร้อน และทนสำร
เคมีได้ดีกว่ำ PS นิยมน�ำไปใช้ในชิ้นส่วนยำนยนต์ เช่น เลนส์
ไฟหน้ำ ไฟท้ำย ไฟเลี้ยวในบำงส่วน เครื่องใช้ภำยในบ้ำน เช่น 
สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภำชนะใส่ของ และงำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น 
ใบพัดพัดลม เครื่องปั่นน�้ำผลไม้ เป็นต้น เนื่องจำกมีคุณสมบัติ
ให้ควำมมันเงำ ควำมคงรูปสูง กำรทนควำมร้อนและสำรเคมี
ได้ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรทนต่อแรงเฉือนได้ดี

3.5 เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS) 
PS ของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งตำมคุณสมบัติได้เป็น 2 ประเภท 
คือ GPPS (General Purpose Polystyrene) ให้ควำมใสมำก 
มีควำมแข็งและควำมสำมำรถในกำรขึ้นรูปเป็นชิ้นงำนง่ำย แต่
ทนแรงกระแทกได้น้อย (Low Impact Strength) จึงนิยมใช้
กับชิ้นงำนที่เน้นควำมใสมำกๆ และต้องกำรควำมทรงรูปสูง 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อำทิ ชั้นวำงของในตู้เย็น เครื่องใช้ใน 
ครวัเรอืน เป็นต้น  HIPS (High Impact Polystyrene) สำมำรถ
ทนแรงกระแทกได้มำกกว่ำ GPPS เนือ่งจำกมสีำร Butadiene 
Rubber โดยเม็ด PS ทั้ง 2 ประเภท สำมำรถน�ำไปใช้ในกำร
ผลติขึน้รปูด้วยวธิกีำรฉีดเข้ำแบบ (Injection Molding) และวธิี
กำรรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion)
3.6 เมด็พลาสตกิชนดิ Expandable Polystyrene (EPS) 
EPS ของบริษัทฯ ใช้สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และ
ใช้แก๊สเพนเทน (Pentane) เป็นสำรท�ำให้พองตัว (Blowing 
Agent) ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีกำรใช้สำร CFC ซึ่งท�ำลำยชั้น
บรรยำกำศโอโซน เมด็พลำสติก EPS สำมำรถน�ำไปใช้งำน ดงันี้ 
•  งำน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กนักระแทกในงำนบรรจภุณัฑ์

ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เป็นต้น 
•  งำน Block ได้แก่ ฉนวนกันควำมร้อนในห้องเย็นส�ำหรับ

งำนประมง งำนก่อสร้ำง ท�ำให้ประหยัดกำรใช้พลังงำนใน
กำรท�ำควำมเย็น และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง รวมถึง
งำนประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นต้น

ั ์   
น าน นบอนด์
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4.	กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยใน (Self-Development) เพื่อ
รองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและภำวะเศรษฐกจิ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของลกูค้ำได้อย่ำงสงูสดุ รวมถึง
ใส่ใจต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
•  Green ABS นวัตกรรมเม็ดพลำสติกที่เกิดจำกปรัชญำกำร

ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
กำรใช้ยำงธรรมชำติทดแทนยำงสังเครำะห์ในกำรผลิตเม็ด
พลำสติก ABS ซึ่งนับเป็นรำยแรกและรำยเดียวในโลก  
โดยในปัจจุบันสำมำรถทดแทนได้ในอัตรำร้อยละ 10-40 
ของยำงสงัเครำะห์ทีใ่ช้อยู ่นบัเป็นอกีทำงหนึง่แรงสนบัสนนุ
กำรเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตยำงพำรำในประเทศ

•  Paralene พลำสติกชนิด Bio-based Polystyrene  
ซึง่ประกอบด้วยวสัดธุรรมชำตร้ิอยละ 20 เพือ่ลดกำรใช้วสัดุ
ที่เป็น Oil-based ในกระบวนกำรผลิต ผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำน FDA และสำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้เหมือน
กับพลำสติก Polystyrene ทั่วไป

•  Chlorine Resistance Pipe เม็ดพลำสติกส�ำหรับกำรผลิต
ท่อที่มีคุณสมบัติป้องกันกำรกัดกร่อนจำกสำรคลอรีน  
ซึ่งเหมำะกับกำรใช้ในงำนท่อส่งน�้ำดื่มชนิดแรงดนัสูง ซึ่งจะ
ท�ำให้ยดือำยกุำรใช้งำนของท่อน�ำ้ ลดค่ำซ่อมบ�ำรงุ และช่วย
ให้มั่นใจได้ว่ำน�้ำดื่มปรำศจำกสำรปนเปื้อนที่อำจหลุดออก
มำจำกกำรกัดกร่อน

•  Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) 

มีลักษณะเป็นผงสีขำว ขุ่น ทึบแสง มีควำมหนำแน่นของ
โมเลกุลสูงกว่ำโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่ำ สำมำรถน�ำไป
ขึ้นรูปได้หลำยวิธี เช่น Compression, RAM Extrusion, 
Gel Spinning เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่ำข้อต่อและ
เฟืองเหลก็ เหมำะส�ำหรบังำนหลำกหลำยประเภททีต้่องกำร
ควำมเหนียว แข็งแรง ทนทำนต่อกำรเสียดสี และกำร
กัดกร่อนของสำรเคมี 

•  ABS Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS ใน 
รูปแบบผง เหมำะส�ำหรับผู ้ผลิตที่ต ้องกำรคุณสมบัต ิ
กำรกระจำยตัวของโพลิเมอร์ที่ดีกว่ำกำรใช้เม็ดพลำสติก
แบบเดิม สำมำรถน�ำไปใช้กับเม็ดพลำสติก PVC, PC หรือ 
PC/ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้ำนกำรทนต่อแรง 
กระแทกและทนต่อควำมร้อน 
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ั ์อ ซที ีน บ  
(  )

•  Anti-dripping Additive เป็นสำรเติมแต่งส�ำหรบัโพลิเมอร์
ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันกำรหยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อ
ติดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนำขึ้นด้วยนำโนเทคโนโลยี ท�ำให้
สำมำรถกระจำยตัวได้ดีในโพลิเมอร์ อีกทั้งยังสำมำรถ 
จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในด้ำนกำรเก็บ 
รักษำและกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมำะส�ำหรับโพลิเมอร์ 
หลำกหลำยชนดิทีต้่องกำรเพิม่คณุสมบตัเิกีย่วกบักำรหน่วง
ไฟตำมมำตรฐำน UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้น�ำสำร
เติมแต่งนี้ไปพัฒนำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ABS-Flame 
Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นด้วย 

•  Anti-bacteria Additive เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยี
กำรผลิตระดับนำโน มีคุณสมบัติในกำรยับยั้งกำรเจริญ
เตบิโตและก�ำจดัเชือ้แบคทเีรยีได้เป็นอย่ำงด ีสำมำรถน�ำไป
ใช้เป็นสำรเตมิแต่ง (Additive) ในเมด็พลำสตกิหลำกหลำย
ชนิด ไม่ว่ำจะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ด้ำนกำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผล 
ต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลำสติก

•	 	Pim-L	และ	Pim-AL ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene 
Black) เกรดพิเศษที่ไออำร์พีซี พัฒนำร่วมกันกับ สวทช 
(NSTDA) ส�ำหรบักำรใช้เป็น Carbon Conductive Additive 
ในงำนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโดยเฉพำะ

•  Natural Color Compound เม็ดพลำสติกผสมสีสกัดจำก
ธรรมชำติ เช่น สีเขียวจำกผักโขม (Spinach) สีน�้ำตำลจำก
คำรำเมล (Caramel) สีเหลืองจำกขมิ้น เป็นต้น สำมำรถ 
ลดปัญหำเรื่องสำรพิษและสำรโลหะหนักตกค้ำง ให้สีสันใน
แบบธรรมชำติ หรือ Natural Look และสำมำรถคงตัวอยู่
ได้อย่ำงยำวนำน 
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ราย ะ ำา ง าร า นประ  ปี 2562

ร ำา ง าร ร ย ะ

HDPE

บมจ. ไออำร์พีซี 140 7

บจ. ไทยโพลิเอททีลีน 960 51

บมจ. บำงกอกโพลิเอททีลีน 500 26

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 300 16

รวม 1,900 100

PP
บมจ. ไออำร์พีซี 775 34

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 810 35

บจ. ไทยโพลิโพรพิลีน 720 31

รวม 2,305 100

ABS
บมจ. ไออำร์พีซี 179 65

บจ. อีนนีออส เอบีเอส (ประเทศไทย) 95 35

รวม 274 100

EPS
บมจ. ไออำร์พีซี 48 62

บจ. หมิงตี้ เคมิคอล 30 38

รวม 78 100

PS
บมจ. ไออำร์พีซี 125 34

บจ. สยำมโพลิสไตรีน 150 41

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ 90 25

รวม 365 100
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ร ชน์ าพชี ิ ทีดี น 
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ด การบริหาร าน บบ   
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า ะ า ะ น น า รร

กำรตลำด ละภำวกำรณ์ ่ง ัน องผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภำวะตลำดน�้ำมันดิบ ละน�้ำมันส�ำเร รป
ภำพรวมกำรใช้พลังงำนในปี 2562 กำรใช้น�้ำมันกลุ่มเบนซิน
และดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 1.6 ตำมล�ำดับซึ่งเป็น
ผลจำกกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิ GDP 9 เดอืน เตบิโตร้อยละ 
2.8 ชะลอตัวจำกปี 2561 ที่ GDP อยู่ที่ระดับ 4.1 ปัจจัยหลัก
มำจำกอุปสงค์จำกต่ำงประเทศชะลอตัวลงจำกสงครำมกำรค้ำ 
(Trade ar) ในขณะที่จ�ำนวนรถยนต์เบนซินและดีเซลยัง 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.3 ตำมกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำคเอกชนและ
กำรท่องเที่ยว
กำรใช้น�้ำมันของกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 อยู่ที่ระดับ  
32 ล้ำนลิตรต่อวัน โดยเป็นกำรใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่งมีสัดส่วน
กำรใช้มำกสุด คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำรใช้น�้ำมันกลุ่มเบนซิน 
กำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.6 กำรใช้แก๊สโซฮอล์ 91 มำกเป็นอนัดบัสอง
ที่ระดับร้อยละ 30 มีกำรใช้ที่ปรับลดลงร้อยละ 4 ในขณะที ่
กำรใช้ E20 อยู่ที่ 6.48 ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่วน
กำรใช้ E85 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.48 ส่วนกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 
95 ที่ระดับ 0.96 ล้ำนลิตรต่อวัน ปรับลดลงร้อยละ 12

High/Low
4.04
4.02

ULG95  3%

E85  4%

E20  20% GSH91  30%

สัดส่วนการใช้น�้ามันเบนซิน

GSH95
43%

Premium  4%

B10  0%

B20  11%

สัดส่วนการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

B7
85%
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การใช้น�้ามันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยมีสัดส่วนการใช้
น�้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน (B7) ร้อยละ 90 การใช้น�้ามันดีเซล
ชนดิพรเีมีย่มร้อยละ 4 และดเีซล B20 ร้อยละ 12 ซึง่การจ�าหน่าย
น�้ามัน B20 ให้กับกลุ่มรถบรรทุก รถโดยสารและเรือโดยสาร 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรก าคม 2561 โดยก�าหนดส่วนต่างราคา
ต�่ากว่าน�้ามันดีเซลปกติอยู่ 3 บาทต่อลิตรในช่วงแรก และเพิ่ม
ส่วนต่างเป็น 5 บาท เพื่อกระตุ้นการใช้นั้น ส่งผลให้มียอด
จ�าหน่ายน�้ามัน B20 เดือนกันยายน 2562 สูงสุดอยู่ที่ 248  
ล้านลิตร ผู้ประกอบการหลักอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศที่
ส�าคญัประกอบด้วย ปตท. เอสโซ่ บางจาก เชลล์ เชฟรอน และ
อื่น  จากส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ ดังนี้

าวะตลาดน�ามันดิบและสถานการณ์ปี 5

ในปี 2562 สถานการณ์ราคาน�้ามันดิบ ค่อนข้างผันผวน โดย
ราคาเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่63.53 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ปรบัลดลง 
5.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบกับปี 2561 จากความ
ต้องการใช้น�า้มนัดบิทีเ่จรญิเตบิโตลดลงกว่าทีค่าดการณ์ไว้จาก
เดิม 1,490,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือเพียง 940,000 บาร์เรล
ต่อวัน เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก และ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคน�้ามันลดลง อีกทั้งผลตอบแทนในการกลั่นที่
ปรบัตวัลดลง รวมถงึปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิและส่งออกจาก
สหรัฐอเมริกาปรับสูงขึ้น แต่ความร่วมมือของกลุ่มประเทศ
โอเปคและพนัธมติรควบคมุปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิ เพือ่ช่วย
รักษาเสถียรภาพราคาน�้ามัน นอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนจาก
สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตลาดมีความกังวล รวมถึง 
มาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวเนซุเอลาและ
อิหร่าน ท�าให้ปริมาณการผลิตและส่งออกน�้ามันดิบลดน้อยลง
ไปช่วยสนับสนุนราคาของน�้ามันดิบ

รา งปจจย ระ รา าน�า น น า นปี 256   2562
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คำดกำรณ์รำคำน�้ำมันดิบ นป	2 3
สถำนกำรณ์ในปี 2563 คำดว่ำรำคำน�้ำมันดิบดูไบเคลื่อนไหว
ในกรอบ 60 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีปัจจัยบวก
จำกประเทศจนีทีม่คีวำมต้องกำรน�ำ้มนัเพิม่ขึน้ 2.2 ล้ำนบำร์เรล 
ต่อวันจำกโรงกลั่นที่สร้ำงใหม่ และถังน�้ำมันดิบที่สร้ำงใหม่ 
ควำมจ ุ85 ล้ำนบำร์เรล ซึง่กจ็ะมคีวำมต้องกำรน�ำ้มนัดบิเข้ำไป
เติมเต็มน�้ำมันที่ก้นถังรวมถึงท่อขนส่งในช่วงแรกของกำร
ด�ำเนนิกำร และควำมร่วมมอืลดก�ำลังกำรผลิตของกลุ่มประเทศ
โอเปคและประเทศพันธมิตรอย่ำงต่อเนื่องยังคงช่วยสนับสนุน
รำคำน�ำ้มนัดบิ รวมถงึตลำดต้องเ ำ้ตดิตำมสถำนกำรณ์ควำม
ไม่สงบในตะวนัออกกลำง อย่ำงไรกต็ำมภำวะเศรษฐกจิโลกทีม่ี
แนวโน้มชะลอตัวจะท�ำให้ควำมต้องกำรใช้และบริโภคน�้ำมัน 
ลดลง และคำดกำรณ์กำรผลติน�ำ้มนัดิบของสหรฐัอเมรกิำคำดว่ำ
จะเพิ่มขึ้น 0.8 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน เป็น 13 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
เป็นปัจจัยกดดันรำคำน�้ำมันดิบปี 2563

นวโน้มเศรษฐกิ ยป	2 3
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ปี 2562 ที่เติบโตเพียงร้อยละ 2.6 ลดลงจำก
ที่เคยคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะเติบโตในระดับร้อยละ 3 หำกเทียบกับ
กำรเติบโตของจีดีพีในช่วงที่ผ่ำนมำก็พบว่ำต�่ำสุดในรอบ 5 ปี 
แต่ได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจีดีพีปี 2563 เฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.2 
เมื่อเทียบกับปี 2562 

ภำคเอกชนโดยเฉพำะจำกคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน  
3 สถำบนั จำกสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย (กกร.) และสภำ 
ผูส่้งออกสนิค้ำทำงเรอื (สรท.) ต่ำงกม็องในเรือ่งของปัจจยัเสีย่ง
ต่อเศรษฐกิจและกำรส่งออกในปี 2563 ในทิศทำงที่สอดคล้อง
กันนั่นคือ ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกภำยนอกซึ่งคงหนีไม่พ้น
สงครำมกำรค้ำโลกระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่คำดว่ำจะยังคง
ด�ำเนินต่อไป เพรำะสหรัฐฯ มีเป้ำหมำยที่ไม่เพียงลดกำร 
ขำดดุลทำงกำรค้ำกับจีนเท่ำนั้นแต่จะกดดันไม่ให้เศรษฐกิจจีน
โตเรว็จนน�ำไปสูก่ำรเป็นมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกจิโลกได้ ดงันัน้
สงครำมกำรค้ำ หรือ Trade ar ครั้งนี้จึงเป็นยังกลำยเป็น
เรือ่งของ Tech ar ทีจ่ะส่งผลให้สงครำมด�ำเนินต่อไปโดยยงั
ไม่มท่ีำทีว่่ำจะหยดุเมือ่ใด อกีหนึง่ปัจจยัเสีย่งคงหนไีม่พ้นภำวะ
ค่ำเงินบำทของไทยในปี 2562 เนื่องจำกมีทิศทำงแข็งค่ำอย่ำง 
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ แต่ที่ส�ำคัญแข็งค่ำกว่ำ
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่เป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำ ส่งผลต่อขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกลดลง มีกำรประเมินกันว่ำ 
ปี 2563 ค่ำเงินบำทของไทยคงไม่ได้เห็นกำรอ่อนค่ำอยู่ที่ระดับ 
34 35 บำทต่อเหรียญฯ เช่นอดีตอีกแล้ว คำดว่ำจะแข็งค่ำใน
ระดับ 30 31 บำทต่อเหรียญฯ โดยเฉลี่ย เหตุผลส�ำคัญยังคง
มำจำกกำรที่ไทยอยู่ในภำวะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
ปัจจยับวกและกลไกอืน่ๆ ในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิควำมหวงั
ของภำคเอกชนน่ำจะโฟกัสไปที่นโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กลยุ ์กำร ่ง ัน	

ของภำครฐัทีห่วงัว่ำจะมอีอกมำเพิม่เตมิเพือ่กระตุน้ต่อเนือ่งไป
จนถงึปี 2563 รวมไปถงึกำรเตบิโตของกำรท่องเทีย่ว กำรลงทนุ
โครงสร้ำงพื้นฐำนจำกภำครัฐโดยเฉพำะในเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (อีอีซี)
ทศิทำงธรุกจิปี 2563 ท่ำมกลำงกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีอง
โลกทีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ท�ำให้ธุรกิจไทยเองจ�ำเป็นต้องปรบัตวั
ให้เข้ำกบัเทรนด์ของโลก เพิม่ศกัยภำพกำรแข่งขนัและลดต้นทนุ
ด้วยกำรน�ำระบบไอที ระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์ มำปรับใช้  
รวมถึงระบบกำรค้ำขำยที่ต้องหันมำเป็นระบบออนไลน์มำกขึ้น
เพื่อให้สอดรับกับพ ติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเชื่อว่ำ 
แนวโน้มเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง “นโยบำยไทยแลนด์ 4.0”  
ทีมุ่ง่เน้นกำรปรบัโครงสร้ำงเศรษฐกจิไทยในระยะยำว ให้หนัมำ
ปรบัใช้เทคโนโลยใีนกำรสร้ำงกำรเตบิโตแบบยัง่ยนืในอนำคตนัน้
เป็นเรื่องที่ภำคเอกชนสนับสนุนและต้องกำรให้กำรขับเคลื่อน
ไปในทศิทำงทีว่ำงไว ้กำรปรับตวัเพือ่รองรับกบัปัจจัยเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยำว เป็นสิ่งที่เอกชนไม่ว่ำจะเป็น 
รำยเลก็และรำยใหญ่เองต้องตดิตำม เพรำะปี 2563 ปัจจยัเสีย่ง
จำกเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่จึงต้องมีควำมระมัดระวังมำกขึ้น
เศรษฐกิจไทยปี 2563 แม้ว่ำจะยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงจำก
ภำยนอกประเทศที่ไทยไม่อำจควบคุมได้ แต่ปัจจัยภำยในนั้น
สำมำรถควบคุมหรือดูแลให้ผลกระทบเกิดขึ้นไม่รุนแรงได้  
กำรปรับตัวของภำคธุรกิจจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องเร่งน�ำ
เทคโนโลยมีำปรบัใช้ให้รบักบัเทรนด์ทีเ่ปลีย่นแปลง เช่นเดยีวกบั
กำรปรับมำตรกำรและนโยบำยของภำครัฐต้องรวดเร็วและทัน
สถำนกำรณ์เพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยก้ำวต่อไป

(ทีม่ำ : กลุม่โรงกลัน่น�ำ้มนั สภำอตุสำหกรรม, กลุม่ ปตท., ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)

ลักษณะ องลกค้ำ ละช่อง ำงกำร ัด �ำหน่ำย
บริษัทฯ เน้นกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเป็นไปตำมมำตรฐำนตำมที่
กระทรวงพลังงำนก�ำหนด อีกทั้งยังเน้นกำรขำยผ่ำนช่องทำงที่
ให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยก�ำหนดรำคำน�้ำมันให้เหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด และกำรร่วมมือกับบริษัท
ในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรวำงกลยุทธ์กำรขำย  
โดยมีลักษณะของลูกค้ำและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย ดังนี้
•  กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ค้ำขำยตรง  อุตสำหกรรม (Industry) เช่น 

บรษิทัรถ และเรอืขนส่งสนิค้ำและรถโดยสำร กจิกำรประเภท
ก่อสร้ำง และอื่นๆ รวมทั้งกำรขำยให้บริษัทในเครือด้วย

•  กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง ( holesales/ obber) ทั้ง
รำยเล็กและรำยใหญ่ เพื่อไปจ�ำหน่ำยต่อให้กับผู้ค้ำขำยตรง 
และขำยปลีก

•  กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ค้ำมำตรำ 7 เป็นกำรจ�ำหน่ำยให้กับบริษัท
ผูค้้ำน�ำ้มนัทัง้ขนำดใหญ่ และปำนกลำง ซึง่มคีลงัน�ำ้มนัเป็น
ของตนเอง และน�ำน�ำ้มนัเหล่ำนีไ้ปจดัจ�ำหน่ำยต่อผ่ำนระบบ
เครือข่ำย และช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทเหล่ำนั้นไปสู่
ผู้บริโภคน�้ำมันปลำยทำงอีกทอดหนึ่ง

•  กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน�้ำมันในต่ำงประเทศ  
แบ่งเป็นกำรขำยทำงเรอื โดยมตีลำดหลกัในเขตภมูภิำคเอเชยี 
เช่น สงิคโปร์ กมัพชูำ และเวยีดนำม และกำรส่งออกทำงรถ
โดยมีตลำดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีนตอนใต้ 
กัมพูชำ ลำว และพม่ำ ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดส่งออก
รวมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 37 ของยอดกำรจ�ำหน่ำยทัง้หมด 

•  Bunker เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซล หรือ Automotive 
Diesel Oil (ADO) ให้กับเรือที่มำใช้บริกำรท่ำเทียบเรือ 
ของบริษัทฯ

•  Fishery เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับสมำคมประมงใน
น่ำนน�ำ้ เป็นน�ำ้มนัดีเซลสเีขยีว โดยบรษิทัฯ มส่ีวนกำรตลำด
อยู่ที่ร้อยละ 50

ประ ารจำา นาย น
1.  กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง ( holesales) 21
2. กำรส่งออก 37
3.  กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7 (รวม Fishery) 40
4.  กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ใช้อุตสำหกรรม (Industry) 2

ทีมา   ำยธุรกิจปิโตรเลียม บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

าราง ง นปร า ารจำา นาย นำา น ง ร
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ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรใช้งำนใน Phase 
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรขำยในช่องทำงขำยส่วนอื่นต่อไป

•  กำรตรวจสอบคุณภำพ บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่เทคนิคไว้คอย
บริกำรให้ควำมรู้และแก้ปัญหำ รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค
คุณภำพตำมสถำนีบริกำร คลังน�้ำมัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ด้ำนคุณภำพให้กับลูกค้ำ

กำรตลำด ละภำวะกำร ่ง ันผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ภำวะกำร ่ง ัน นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 2562 มีกำรเติบโตในอัตรำที่
ชะลอลงอยูท่ีร้่อยละ 1-2 โดยยงัคงเตบิโตได้จำกควำมต้องกำร
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่องภำยใน
ประเทศเป็นหลัก รวมไปถึงกำรส่งออกไปยังภูมิภำคอำเซียน 
โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม อินโดนีเซีย กัมพูชำ และลำว  
ซึง่มคีวำมต้องกำรเพิม่ขึน้อยำ่งมนียัยะ โดยได้รบัอำนสิงสจ์ำก
กลุม่ผูผ้ลติในจนีทีต้่องกำรย้ำยฐำนกำรผลติเพือ่หลกีเลีย่งภำษี
ที่เพิ่มขึ้นจำกส่งครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท�ำให้อุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยมีกำรเติบโต
ได้ไม่สูงมำกนักในปีท่ีผ่ำนมำ ได้แก่ 1) ภำวะเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิประเทศคูค้่ำหลกัทีม่ทีศิทำงชะลอตวั
ส่งผลให้ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีแนวโน้มชะลอ 
ตัวลง 2) ระดับรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกที่ค่อนข้ำงผันผวน 
ท�ำให้รำคำและส่วนต่ำงรำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีควำม
ผันผวนตำมไปด้วย และ 3) ก�ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกจีน 
เวียดนำม และตะวันออกกลำง ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันด้ำน
รำคำเป็นอย่ำงมำก และ 4) กระแสกำรต่อต้ำนกำรใช้พลำสติก 
และปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึงพ ติกรรมของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไป 
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บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ทำงกำรขำยด้วยกำรรักษำมำตรฐำน
คุณภำพผลิตภัณฑ์ พลังงำนสะอำดคุณภำพมำตรฐำนจำก 
โรงกลัน่ และกำรบรกิำรผ่ำนกำรสัง่ซือ้ด้วยระบบทีท่นัสมยัทีส่ดุ 
เป็นรำยแรกของธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภำค ด้วยระบบ PDA 
on Mobile ผ่ำนระบบ IRON รวมทั้งเพิ่มจ�ำนวนลูกค้ำและ
ปรมิำณกำรจ�ำหน่ำย โดยรกัษำระดบัค่ำกำรตลำดให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมำะสม โดยมีกำรบริกำรที่บริษัทฯ มีให้กับลูกค้ำ ดังนี้
•  คลังน�้ำมัน บริษัทฯ มีคลังน�้ำมันจ�ำนวน 5 แห่งเพื่อบริกำร

ลูกค้ำทั่วทุกภูมิภำค และเปิดบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
(เฉพำะคลังระยอง) และได้เพิ่มจุดจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่คลัง 
ไออำร์พีซีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม เพื่อเพิ่มกำร
บริกำรลูกค้ำในเขตภำคตะวันตกและภำคใต้ตอนบน

•  กำรขนส่ง บรษิทัฯ มบีรกิำรรถขนส่งน�ำ้มนัเพือ่จดัส่งให้ลกูค้ำ
ทั่วประเทศ รวมทั้งเรือ และท่ำเทียบเรือ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรรับน�้ำมันทำงเรือ

•  บุคลำกร มีผู้แทนขำย เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำย รวมทั้ง
แผนกบรกิำรงำนขำยไว้บรกิำรลกูค้ำ และห้องออกตวัทีค่อย
รับกำรสั่งซื้อน�้ำมันจำกลูกค้ำ โดยผ่ำนระบบ SAP ซึ่งเป็น
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน โดยสำมำรถ
ปรับปรุงข้อมูลแบบ On-line และ Real Time ให้มีควำม
ถูกต้องแม่นย�ำ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพิม่ประสทิธิภำพ
ในกำรด�ำเนินงำน และลดขั้นตอนที่ซ�้ำซ้อน และเป็นฐำน
ข้อมูลที่สนับสนุนในกำรวิเครำะห์ ตัดสินใจ และบริหำรงำน
ส�ำหรบัผูบ้รหิำรและผูป้ บิติังำนทกุระดับ และหลังน�ำระบบ 
IRON หรือ IRPC Oil On Net ระบบบริหำรกำรจัดจ�ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมศักยภำพ 
ของระบบบริหำร Supply Chain ของบริษัทฯ เข้ำกับระบบ 
Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนำขึ้นเพื่อ 
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรท�ำธุรกรรมของลูกค้ำ และ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ยงัคง

เหรียญสหรัฐฯ : ตัน
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ในด้านของราคาผลติภณัฑ์ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิในปี 2562 
มีการปรับตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็น 
การปรบัตวัตามทศิทางและความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ คอื 
น�า้มนัดบิ และนาฟทา รวมไปถงึความต้องการผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี
ในตลาดโลกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และ
สถานการณ์ทางการตลาดทีม่กีารแข่งขนัสงู จากก�าลังการผลิต
ที่เพิ่มในภูมิภาค โดยราคาเฉลี่ยของโพลิโพรพิลีน (PP) มีการ
ปรบัตวัลงจากปี 2561 ราวร้อยละ 8 ลงมาอยูท่ี ่1,077 เหรยีญสหรฐัฯ/
ตนั โพลเิอทธลินีชนดิความหนาแน่นสงู (HDPE) ลดลงร้อยละ 25 
อยูท่ี ่991 เหรยีญสหรฐัฯ/ตนั และโพลสิไตรนีเกรดทัว่ไป ลดลง
ประมาณร้อยละ 20 อยู่ที่ 1,204 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในขณะที่ 
Naphtha ปรบัตวัลงประมาณร้อยละ 16 และน�า้มันดิบดูไบราคา
ปรับตัวลงราวร้อยละ 8.5

แนว น้มการ ยายตวั องอุตสาหกรรมป ตรเคมี ไทยปี 5  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2563 คาดว่าจะมีความผันผวนตาม
สถานการณ์ราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลก รวมไปถงึวตัถดุบิหลกั 
หรอืแนฟธา (Naphtha) โดยมสีาเหตจุากหลากหลายปัจจยั อาทิ 
มาตรการ IMO (International Maritime Organization) เกีย่ว
กบัการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิของเรอืเดนิทะเล การเพิม่/ ลด การผลติ
น�้ามันดิบของประเทศกลุ่มโอเปค รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 
เหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึงมาตรการ
คว�่าบาตรต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา เป็นต้น 

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นเกี่ยวเนื่องกับหลาย  
อุตสาหกรรมหลัก และมักจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียว
กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 2.5–3.7 ฟนตัวขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562  
ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 โดยได้รับแรงสนับสนุนที่ส�าคัญ 
ได้แก่ แนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งใน
ด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
การปรับตัวของภาคการส่งออกซึ่งคาดว่าจะมีการปรับตัวได้ดี
ขึน้ รวมถงึมาตรการกดีกนัทางการค้าต่าง  ทีจ่ะมคีวามชดัเจน
มากขึ้น และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ทั้งนี้
ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ต้องจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อัตราการเติบโตของการค้าโลก การเจรจาสงครามการระหว่าง
สหรั�ฐอเมริกาและจีน การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กระแสการต่อต้านการใช้พลาสติกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังมี
ก�าลงัการผลติใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะจากจนี 
เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก และอาจเป็นผลท�าให้
สถานการณ์การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

กลยุทธ์การแ ่ง ัน

บรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาระดบัความสามารถของการแข่งขนัอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกยุคตลาดแข่งขันเสรี สิ่งที่ 
จะต้องค�านึงถึงอยู ่ตลอดเวลาก็คือบุคคลากรที่มีคุณภาพ  
การบูรณาการโครงสร้างและระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน 
(Advancing Partnership for Sustainability) ซึง่จะสนบัสนนุ 
เอื้ออ�านวยต่อการแข่งขันของบริษัทฯ ให้ยั่งยืน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการสร้างความสมดุลของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งสายโซ่อุปทานไปจนถึงผู้บริโภค โดย
มุ่งเน้นถึงการสร้างคุณประโยชน์ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยการบริหารงาน
แบบ Solution Provider ซึง่จะเป็นน�าเสนอการขายบนพืน้ฐาน
สนิค้าและบรกิารแบบเตม็รปูแบบทัง้ในเรือ่งค�าปรกึษา การผลติ 
การใช้งาน วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และ/ หรือกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้
กบัผลติภณัฑ์สดุท้าย พร้อมทัง้ได้รเิริม่โครงการ Eco Solution 
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเศษพลาสติกเหลือใช้ทั้งห่วงโซ ่
การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกแบบ Closed Loop ซึ่ง 
หมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ  
ไม่ท�าให้ขยะพลาสตกิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติออกนอกระบบ
ไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม เพื่อน�าไปสู ่สังคม Zero  
Plastic Waste เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าสูงสุด และ
เป็นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ราคา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ หรือเม็ดพลาสติก เป็นสินค้าที่มี
ความเคลื่อนไหวของราคาตามตลาดในภูมิภาคและตลาดโลก 
รวมทัง้แปรผนัทางตรง และแปรผกผนัตามปัจจยัสภาวะต่าง  
รอบด้าน นับตั้งแต่ปัจจัยด้านต้นทุนวัตถุดิบต่าง  อาทิ น�้ามัน
ดิบ แนฟทา และโมโนเมอร์ ปัจจยัสภาวะตลาดท้ังระดับประเทศ 
ภูมิภาค และตลาดโลก ลักษณะผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม 
ปัจจยัด้านอปุสงค์และอปุทาน ภาวะเศรษฐกจิและการค้า ภาวะ
การแข่งขนั กฏหมาย กฏระเบยีบทางการค้า นโยบายของรฐับาล 
กลไกของประเทศคู่ค้าในเรื่องของการป้องกันการผูกขาด หรือ
การเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัในทางการค้า รวมทัง้จรรยาบรรณ
ของนักธุรกิจ-ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายก�าหนดราคา โดยพิจารณาตามปัจจัย 
ดังกล่าว ให้เหมาะสมตามสภาวะการแข่งขัน หรอืสอดคล้องกับ
ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้น หรือสอดคล้องกับพื้นที่ของ
การจ�าหน่าย ณ เวลานัน้  โดยมุง่เน้นคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า คุณลักษณะเด่นของ
ผลติภณัฑ์ ประโยชน์ทีล่กูค้าได้รบั และหลกัจรยิธรรมเป็นส�าคญั  
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คุณ าพสินค้า

ผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิทกุประเภทของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO9001 โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การรับเข้า
วัตถุดิบ ระหว่างด�าเนินการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อน
ส่งไปยังลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ 
เมด็พลาสตกิใหม่  ร่วมกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิเพือ่ทีจ่ะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกบริการ
ด้านเทคนคิ ซึง่สามารถให้ค�าแนะน�าในการเลอืกใช้เมด็พลาสตกิ
ทีเ่หมาะสมก่อนการขาย และให้ค�าปรกึษาและรว่มแก้ไขปัญหา
กับลูกค้าหลังการขายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังค�านึง
ถงึการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
โดยก�าหนดนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของพนักงานและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมในทุก  ผลิตภัณฑ์ 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO14001 และ มอก. 
18001 ในเม็ดพลาสติกทุกชนิด และโรงงานผลิตเอทธิลีน  
เม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน และ 
เมด็พลาสตกิโพลสีไตรนี ยงัได้รบัมาตรฐานความรบัผดิชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม Standard for Corporate 
Social Responsibility (CSR-DIW)  จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ความหลากหลาย องผลิต ัณ ์

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มกี�าลังการผลิตเม็ดพลาสติกกว่า 1.2 ล้านตัน
ต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลายประเภท ได้แก่ 
HDPE PP PS EPS ABS และ SAN รวมถึงยังมีโรงงาน 
Compounding และ Composites ส�าหรับการผลิตเม็ด
พลาสติกผสมสี (Color Compounds) และเติมสารเพิ่ม
คุณสมบัติต่าง  (Composites) ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
กับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอื่น  และอยู่ภายใต้การจัดการ
ของกลุ่มไออาร์พีซี จึงท�าให้การเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้
รับความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วน

เครือ่งใช้ไฟฟ้า และชิน้ส่วนยานยนต์ เป็นต้น เนือ่งจากการเลอืก
ใช้เม็ดพลาสติกขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณสมบัติของ
เม็ดพลาสติกแต่ละประเภท ราคา และอุปทานในตลาด อีกทั้ง
การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่หลากหลายเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ ตอบสนองการใชงานของลูกค้า สามารถลดต้นทุน
การขายเฉลี่ยต่อหน่วยในการท�าตลาดได้อีกด้วย

กลยุทธ์การบริการงาน าย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายเพื่อ 
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้ากลุม่ต่าง  อย่างต่อเนือ่ง 
อาทิ กิจกรรม “กินลม ชม Plant” ซึ่งเป็นน�าตัวแทนจ�าหน่าย
ในประเทศชมศกัยภาพของโรงงานผลติปิโตรเคม ีพรอ้มทัง้จดั
งานเลี้ยงขอบคุณขึ้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรมสัมมนา “IRPC 
Growing Up Glowing Bright Together” ส�าหรับลูกค้า และ 
Trader จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ข้อมูลตลาดและ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมขีองบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมงานแสดง
สนิค้านานาชาต ิเช่น งาน China Pals 2019 ณ เมอืงกวางโจว 
ประเทศจีน K2019 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน  
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังนับเป็นโอกาส
ในการพบปะกับลูกค้าในภูมิภาคนั้น 

ด้วยบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นสู ่
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ต้องการให้ทุกคนรู้จัก
ใช้พลาสตกิอย่างถกูวธิ ีและเหน็คณุค่าของการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 
จึงได้ริเริ่มโครงการ Eco Solution ขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการทั้งห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก ลดขยะ
พลาสตกิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติออกนอกระบบไปเป็นภาระ
แก่ชุมชนและสังคม โดยชักชวนลูกค้าโรงงานผู้ผลิตพลาสติก
ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดท�า 
Plastic Waste Platform รวบรวมข้อมูลขยะพลาสติกจาก
โรงงานต่าง  เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้  
น�าไปสู ่การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพสูง 
ประหยัดงบประมาณ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

กลุม่ตวั ทน าหน่ายในปร เทศ เยีย่มชม รงงานผลติป ตรเคมี องบริษทั
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ได้มีการจัดจ�าหน่ายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ปริมาณการขายทั้งหมด โดยการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 
มีศักยภาพ มีความช�านาญ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาเป็น
เวลานานกว่า 20 ปี และบางส่วนมกีารจ�าหน่ายตรงให้กบัลูกค้า
ผู้ผลิตในส่วนของตลาดส่งออก ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้มี 
การส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ร้อยละ 21 เนื่องจากความต้องการใช้เม็ดพลาสติกมีอัตรา 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้สนบัสนนุ กจิกรรมจติอาสาวิง่เกบ็ขยะ 
”POLIMAXX Run3R Plogging Run” ในงาน 3 อ่าว  
บอสซ่ารัน 2019’ เมื่อเดือนพ ษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการสร้าง
จติส�านกึและให้ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารคดัแยกขยะพลาสตกิเพือ่
การรไีซเคลิ บรษิทัฯ ได้ตอบรบันโยบายของภาครฐั ขอร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ในการให้ข้อมลู ร่วมแสดงความคดิเหน็ เพือ่ช่วยผลกัดนั
ข้อตกลงทางการค้าเสรีตามกรอบหรือเป้าหมายของรัฐบาล 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดนัน้  ลดอปุสรรค
ทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี ช่วยเพิ่ม
มลูค่าในทางการค้าระหว่างประเทศและเพิม่โอกาสการส่งออก 
ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิมอีกด้วย  

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช ้ใน 
หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ หรือแม้แต่
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะอ�านวย
ความสะดวกในการเข้าถงึในทกุตลาดทัว่โลก โดยผ่านเครอืข่าย
ที่ครอบคลุม รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ  

21%30%

2019

49%

นายนพดล ปนสุ า กรรมการผู้ ัดการใหญ่  
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน  เป็นปร านเปด
งาน สดงเ ตนารม ความร่วมมือ นาปร เทศ 
สู่สังคม    ายใต้ มเดล  
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กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง ด้วยแต่ละประเทศหรอืแต่ละอตุสำหกรรม 
จะมคีวำมต้องกำรคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ทีม่คีวำมแตกต่ำง
กันออกไป จำกผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยกระบวนกำร 
ขึน้รปูทีแ่ตกต่ำง คณุสมบตัใินกำรน�ำไปใชง้ำนทีต่รงตำมควำม
ต้องกำร ไออำร์พีซีฯ จึงมีบุคลำกรทั้งพนักงำนขำย พนักงำน
บริกำรเทคนิค ที่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำในกำรเลือกชนิด
ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะที่เหมำะสม ข้อคิดเห็นรวมถึงแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม ตรงตำม 
ควำมต้องกำร และกำรน�ำไปใช้งำนให้เกิดประโยชน์กับลูกค้ำ
สูงสุดอีกด้วย 

กำรตลำด ละภำวะกำร ่ง ัน ุรกิ ฟฟำ ละ
สำ ำรณปโภค
ในปี 2562 เป็นปีที่หลำยประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภำวะ 
กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิอย่ำงหนกัจำกหลำกหลำยปัจจยั อำทิ 
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ควำมไม่แน่นอนของ
อังก ษในกำรถอนตัวจำกสหภำพยโุรป และกำรประท้วงรนุแรง
ที่เกิดขึ้นในหลำยประเทศ เป็นต้น ส�ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหำค่ำเงินบำท 
แขง็ค่ำ ซึง่กระทบต่อภำพรวมกำรส่งออกของประเทศ ภำวกำรณ์
เหล่ำนีส่้งผลในด้ำนลบกบัลกูค้ำในเขตประกอบกำรทีต้่องมกีำร
ส่งออกจำกค่ำเงนิบำทและสงครำมกำรค้ำ ท�ำให้ต้องลดก�ำลัง
กำรผลติและใช้สำธำรณปูโภคลดลงตำมไปด้วย แต่ในภำพรวม
เป็นผลดีต่อธุรกิจเนื่องจำกธุรกิจไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคของ 
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จำกกำรที่ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นท�ำให้

ต้นทุนกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ
และสำธำรณปูโภคลดลง ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ของธุรกิจฯ สูงขึ้นในปี 2562 และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องถึง 
ปี 2563 และจำกกำรที่บริษัทฯ ร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
บริษัท ไออำร์พีซีคลีนพำวเวอร์ จ�ำกัด ท�ำให้สำมำรถช่วย
สนับสนุนเพิ่มเติมส�ำหรับระบบไฟฟ้ำปริมำณ 54 M  และ 
ไอน�้ำปริมำณ 170 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมมั่นคง
และเสถียรภำพในระบบฯ สร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของลูกค้ำและบริษัทฯ ที่ตั้งอยู ่ในเขตประกอบกำร
อตุสำหกรรมไออำร์พีซี

กำรตลำด ละภำวะกำร ง่ นั รุกิ ำ่เรอ ละ งัเกบ
ผลิตภัณฑ์
จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่หลำยโครงกำร
จำกภำครัฐ เพื่อรองรับกำรลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
อำทิ โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน โครงกำร
สนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก เป็นปัจจัย
หนึ่งในกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิด
โรงงำนและอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ในภูมิภำคนี้ ถือเป็นปัจจัย
ส�ำคญัทีส่นบัสนนุให้ธรุกจิท่ำเรอืมปีรมิำณกำรน�ำเข้ำและส่งออก
สินค้ำผ่ำนท่ำเรือเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2562 ธุรกิจท่ำเทียบเรือของ 
บริษัทฯ มีปริมำณสินค้ำผ่ำนท่ำประมำณ 16 ล้ำนตัน มีจ�ำนวน
เรือเทียบท่ำประมำณ 2,550 ล�ำ
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• ่ำเรอสินค้ำเ กอง ั่ว ป	
	 	เนือ่งจำกกลุม่ลกูค้ำขนถ่ำยสนิค้ำเหลก็ ประสบกบัสภำวะกำรณ์

มำตรกำรก�ำแพงภำษีจำกสหรัฐอเมริกำ ส่งผลกระทบ 
ต่อยอดกำรขนถ่ำยสนิค้ำเหลก็ จงึท�ำให้ยอดรำยได้จำกกำร
ขนถ่ำยสินค้ำกลุ่มนี้ลดลงอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ ส่งผลให้ 
ปี 2562 มีปริมำณสินค้ำเทกองผ่ำนท่ำประมำณ 1 ล้ำนตัน 
ซึง่น้อยกว่ำปี 2561 ประมำณ 0.4 ล้ำนตนั แต่อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัฯ ยงัคงใช้กลยทุธ์ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำกลุม่ใหม่และ
สร้ำงรำยได้เพิม่จำกกลุม่ลกูค้ำเดมิ ได้แก่ เหลก็ กะลำปำล์ม 
ปุย เป็นต้น 

บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นอีกทำงเลือกในกำรเพิ่ม
กำรใช้ประโยชน์ของท่ำเรอื ซึง่จำกผลกำรศกึษำ บรษิทัฯ
จ�ำเป็นต้องมีกำรลงทุนเพิ่มเติมทั้งกำรปรับปรุงท่ำเรือ 
อุปกรณ์และเขื่อนกันคลื่น และกำรเข้ำร่วมของสำยเรือ
เพือ่สร้ำงอปุสงค์ของท่ำ ซึง่บรษิทัฯ จะน�ำข้อมลูประกอบ
กำรพิจำรณำเชิงลึกต่อไป

•  ำ่เรอปิโตรเคมี ละปิโตรเลยีมเหลว ละ ำ่เ ยีบเรอตำม
คลังน�้ำมันต่ำง	ๆ	

  เน่ืองจำกในช่วงต้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำรซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรบำงหน่วยผลิตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่งผล
ให้กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบมีปริมำณที่ลดลง อีกทั้งในช่วงปลำย
ปี 2562 บริษัทฯ มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกกำรขนส่งทำงเรือ เป็นกำรขนส่ง
ทำงรถบรรทกุแทน จึงท�ำให้ในปี 2562 มีปริมำณสินค้ำผ่ำน
ท่ำเรือรวมประมำณ 15 ล้ำนตัน ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
0.85 ล้ำนตัน 

  ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและขยำยกำร
ให้บริกำรท่ำเรือ เพื่อรองรับก�ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น  
ให้สอดคล้องกับมำตรกำร IMO 2020 ที่องค์กำรทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) บังคับให้เรือทุกล�ำในโลกจะต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิง 
ไม่ให้มีกำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์เกิน 0.5  จำกเดิมเคยใช้อยู่
ที่ประมำณ 3.5  จำกมำตรกำรดังกล่ำว ส่งผลที่ดีกับ 
โรงกลั่น IRPC ที่สำมำรถผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิง LSFO ได้
เพิ่มมำกขึ้นเป็นพิเศษในช่วง 2-3 ปีแรก จนกว่ำกองเรือจะ
ปรับตัวไปหำวิธีอื่นที่ดีกว่ำหรือถูกกว่ำ ส่งผลให้ปริมำณ
สินค้ำผ่ำนท่ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเรือมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น

  ส�ำหรบัภำวะตลำดของธรุกจิกำรให้บรกิำรถงัเกบ็ผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ จำกกำรที่กระทรวงพลังงำน ออกมำตรกำรใน
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภำค
พลังงำนให้เพิ่มมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
ผูป้ลกูปำล์มน�ำ้มนั โดยมเีป้ำหมำยในกำรสร้ำงสมดลุปำล์ม
น�ำ้มนัทัง้ระบบของประเทศให้มคีวำมยัง่ยนื โดยกำรก�ำหนด
เป้ำหมำยกำรใช้ไบโอดีเซล (B100) ให้ได้ประมำณ 7.0 ล้ำน
ลติร/วนั ซึง่จะสำมำรถดดูซบัน�ำ้มนัปำล์ม (Crude Palm Oil)
ได้ประมำณ 2 ใน 3 ของปริมำณกำรผลิตทั้งหมดของ
ประเทศในปัจจบุนั หรอืประมำณ 2.2 ล้ำนตนั/ปี ซึง่นโยบำย
ดังกล่ำว บรษิทัฯ จะใช้กลยทุธ์กำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ และ
สร้ำงรำยได้เพิ่มจำกลูกค้ำกลุ่มลูกค้ำเดิม เพื่อรองรับกำร 
จัดเก็บน�้ำมันดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
ให้บรกิำรถังเก็บส�ำรองน�ำ้มนัดบิ น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู ผลติภณัฑ์
เมทำนอล (Methanol) ผลิตภัณฑ์เอทำนอล (Ethanol)

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มแีผนขยำยกำรให้บรกิำรในธรุกจิท่ำเรอื 
เพื่อรองรับนโยบำยภำครัฐ “โครงกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกจิภำคตะวนัออก (EEC)” โดยมกีำรศกึษำและเตรยีม
พร้อมในกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอก
เพิ่มเติม มุ่งเน้นไปที่ 2 กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโต
เพิ่มขึ้นในอนำคต คือ 

 -  กลุ่มธุรกิจ Offshore Services เพื่อให้สำมำรถรองรับ
กำรด�ำเนินธุรกิจนี้ได้ในอนำคต ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
ศึกษำเพื่อด�ำเนินกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
โครงกำรท่ำเทียบเรือไออำร์พีซี ระยอง ที่ระบุในรำยงำน 
EIA ต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) คำดว่ำกำรด�ำเนินกำรขอ
เปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรท่ำเทยีบเรอืไออำร์พซีี 
ระยอง จะแล้วเสร็จในปี 2563 

 -  ศึกษำกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
บรษิทัฯ มท่ีำเรอืสนิค้ำเทกองทัว่ไปทีม่กีำรใช้ประโยชน์ที่ 
21  หรอืประมำณ 1 ล้ำนตัน โดยยงัสำมำรถรบัสนิค้ำได้
อกีประมำณ 3 ล้ำนตัน ซึ่งมีโอกำสสร้ำงรำยได้จำกกำร
เพิม่สนิค้ำเทกองทัว่ไปได้ประมำณ 10-20 ล้ำนบำทต่อปี 
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
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น�้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ และสำรเคมต่ีำงๆ ตลอดจนมกีำรขยำย
กำรให้บรกิำรเกบ็ผลติภณัฑ์ตวัใหม่ ได้แก่ Heavy Residue จำก
ลูกค้ำรำยใหม่ ท�ำให้ในปี 2562 มีปริมำณสินค้ำที่ ำกเก็บ 
เป็นจ�ำนวนกว่ำ 661,000 ตัน

กำรตลำด ละภำวะกำร ่ง ัน ุรกิ บรหำร ัดกำร
รัพย์สิน

ในวันที่ 9 ธันวำคม 2562 แผนผังกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ผัง EEC) ได้มีกำรประกำศ
เผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติพื้นที ่
สีม่วงเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,183 ไร่ รวมเป็นพื้นที่สีม่วงในเขต

ประกอบกำรทัง้หมด 5,518 ไร่ ส่งผลดต่ีอกำรลงทนุอตุสำหกรรม
ในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจำกแผนงำนพัฒนำโครงกำรของบริษัทฯ 
ในอนำคตและจำกนักลงทุนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
และในต้นปี 2563 พ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่ 
จะมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน 
โดยด�ำเนนิกำรเพิม่มลูค่ำทีด่นิแปลงอืน่ๆ ผ่ำนโครงกำร Land 
Maximize Utilization อำท ิกำรให้เช่ำท�ำกำรเกษตร กำรปรบัปรงุ
พื้นที่เชิงพำณิชย์ และโครงกำรจัดสรร เป็นต้น
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายสุทธิรวม โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน น�้ามันเตา น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
และยางมะตอย รายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และ
โพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 216,577 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รง รางราย

ร จ ำา นน าร ย 
น าร น ง ร

2560 2561 2562

าน า น าน า น าน า น

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ.ไออาร์พซีี 
บจ.น�า้มนั ไออาร์พซี ี(99.99%)

135,125 68% 182,953 71% 153,451 71%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี บมจ.ไออาร์พซีี 
บจ.ไออาร์พซี ีเอ แอนด์ แอล (57.48%)

59,728 30% 72,739 28% 59,656 28%

3. ธุรกิจอื่นๆ(1) บมจ.ไออาร์พีซี 2,741 2% 3,227 1% 3,470 1%

รวมรายได้จากการขายสุทธิ 197,594 100% 258,919 100% 216,577 100%

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

388 679 363

สัดส่วนรายได้จากการขาย ในประเทศ : ต่างประเทศ 57% : 43% 57% : 43% 56% : 44%

หมายเหตุ : (1) ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
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ราย ารระ าง น

ส�าหรับรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่ส�าคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน
ได้ก�าหนดขึน้ โดยใช้ราคาตลาดหรอืราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาในราคาและเงือ่นไขทีย่ตุธิรรมหากไม่มรีาคาตลาดรองรบั โดยความสมัพนัธ์
กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียด ดังนี้

ำา ร ะ ะ า น ราย าร ปี 2562 ปี 256 ะ ง น งราย าร 

1 ม ต   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 เป็นผู้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  โดย ือหุ้น 47.55%  
  มีกรรมการร่วมกันคือ

นายชาญศิลป ตรีนุชกร 
นายณัฐชาติ จารุจินดา

  มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น 
กรรมการของบริษัทฯ คือ 
นายนพดล ปินสุภา
นายก ษณ์ อิ่มแสง 
นายวรวั น์ พิทยศิริ

 ขายสินค้า 

 ซื้อสินค้า 
 รายได้อื่น

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร
 ดอกเบี้ยจ่าย

 ลูกหนี้การค้า 
 เจ้าหนี้การค้า 
 ลูกหนี้อื่น 
 เจ้าหนี้อื่น 

22

155,802
11

54

31

2
21,431

-
-

14,973

180,340
280

56

-

3
22,782

6
3

บริษัทฯ ให้บริการเช่า ังและบริการเกี่ยวเนื่องกับ 
 และขายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิให้  

บรษิทัฯ ซือ้น�า้มนัดบิและกาซธรรมชาติจาก   
บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้า 
และรบัก�าไรจากการขายทีด่นิให้กบั  
บรษิทัฯ จ่ายค่าจ้างบคุลากรให้กบั   
 
บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ยืมระยะสั้น ( )  
ให้  

2 ม ต าม
า า  

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 99.99%

 ขายสินค้า

 ซื้อสินค้า 
  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 ลูกหนี้การค้า
 เจ้าหนี้การค้า

26,830

22
1

1,608
-

15,390

7
-

1,455
2

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิให้กบั 
 

บรษิทัฯ ซือ้ผลติภณัฑ์น�า้มนัหล่อลืน่จาก 
บจ.น�า้มนัไออาร์พซี ี และ บจ.เทคโนโลยไีออาร์พซีี  
จ่ายค่าสทิธแิละค่าการตลาดในการขายสนิค้าให้กับ 
PTTOR

3 ม ย ย   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 47.53% 

  รายได้จากการบริการ
  ซื้อ ขายน�้ามันดิบและ
วัต ุดิบเพื่อส�ารอง
ตามก หมาย
  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร
 ลูกหนี้การค้า 

177
2,240

4

9

346
1,668

-

18

บริษัทฯ ให้บริการเช่า ังน�้ามันให้ 
บริษัทฯ ซื้อและขายน�้ามันดิบและวัต ุดิบ 
เพื่อส�ารองตามก หมายกับ 

บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าสินค้าให้ 

4 ม ย เ   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ไทยออยล์ ือหุ้น 99.99% 

 ขายสินค้า 
 ซื้อสินค้า 

192
5

140
-

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้   
บรษิทัฯ ซือ้ผลติภณัฑ์กลุม่น�า้มนัหล่อลืน่พืน้ฐานจาก 

 

5 ย า า   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ไทยออยล์ ือหุ้น 99.99%

 ขายสินค้า 
 ซื้อสินค้า 
 เจ้าหนี้การค้า 

44
606
11

165
1,299

(45)

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก  

น ย  าน า



180
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ำา ร ะ ะ า น ราย าร ปี 2562 ปี 256 ะ ง น งราย าร 

6 ย ย มา  ) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ไทยออยล์ ือหุ้น 99.99% 

 รายได้จากการบรกิาร
 ลูกหนี้การค้า 

34
3

33
4

บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ  

7  เ   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ 
ือหุ้น 99.99%

 ขายสินค้า 
 ซื้อสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 
 เจ้าหนี้การค้า 

1,100
90
85
8

1,448
107
104

8

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ   
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก   

8  เ  เ ย าม   
ลักษณะความสมัพนัธ์ : 
บจ.ทอ็ป โซลเว้นท์ อืหุน้ 99.99% 

 ขายสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 

675
32

791
29

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์ให้กบั 

9 ย    
ลักษณะความสมัพนัธ์ : 
บจ.ทอ็ป โซลเว้นท์ อืหุน้ 80.52% 

 ขายสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 

324
4

287
5

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์ให้กบั  

10  เ เ ย  
 

ลักษณะความสมัพนัธ์ :  
บมจ.ปตท. อืหุน้ 40.00% 
บมจ.ไออาร์พซี ี อืหุ้น 20.00% 
 มกีรรมการร่วมกนัคอื 
    นายนพดล ปินสภุา

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร

97 115 บรษิทัฯ จ่ายค่าบรกิารด้านเทคนคิให้กบั   

11 เ เ ย มเ  
 

ลักษณะความสมัพนัธ์ : 
บมจ.ปตท. อืหุน้ 50.00% 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร 

98 95 บรษิทัฯ จ่ายค่าเช่าอาคารส�านกังานให้กบั   

12    
   

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 99.99%

 ขายสินค้า 
 ซื้อสินค้า 
  รายได้จากสัญญาซื้อ
ขายน�้ามันล่วงหน้า
 ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้อื่น 

18,248
629
201

1,289
40

23,052
331
12

1,207
5

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิให้กบั 
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงจาก   
บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายน�้ามันล่วงหน้ากับ   

13 ม ย ย  
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 13.33% 

 รายได้อื่น 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย

  และบริหาร
 เจ้าหนี้อื่น

6
270

2

-
259

2

บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก 
บริษัทฯ ช�าระค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานและ
อุบัติเหตุให้  

14   เ ม  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 99.99% 

 รายได้อื่น 
 ลูกหนี้อื่น 

3
-

3
1

บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก 

น ย  าน า
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ำา ร ะ ะ า น ราย าร ปี 2562 ปี 256 ะ ง น งราย าร 

15 เ  เ เ  
  

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 25.00%

 รายได้อื่น 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร 
 เจ้าหนี้อื่น 

3

267

22

3

261

2

บจ.น�้ามันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริหารร้านค้า   
จาก   
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้   
 

16 ต เ เ  
  

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์  
ือหุ้น 99.99% 
 มีกรรมการร่วมกันคือ 

    พล.อ.ท บุญสืบ ประสิทธิ
  มีผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นกรรมการคือ 

    นายโพธิวั น์ เผ่าพงศ์ช่วง

  รายได้จากการ
บริการ 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย

  และบริหาร

2

5

-

5

บจ.เทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้บริการด้านอาคาร
ส านที่กับ 
บริษัทฯ สนับสนุนค่าโ ษณาประชาสัมพันธ์
ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให้  

17 ต เต เ  

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท.สผ. ือหุ้น 99.99%

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร

2 - บริษัทฯ จ่ายค่าตรวจสอบความปลอดภัยให้ 

18 ม   เ ม  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.ปตท. ือหุ้น 47.92%  

 ขายสนิค้า 
 ซือ้สนิค้า 
  ซือ้ ขายน�า้มนัดบิ
และวตั ดุบิเพือ่
ส�ารองตามก หมาย
 รายได้อืน่ 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบรหิาร 
 ลกูหนีก้ารค้า 
 เจ้าหนีก้ารค้า 

13,413
19,312

405

-
7

1,200
1,721

19,954
25,809

-

2
7

1,517
1,941

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงให้   
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงจาก   
บริษัทฯ ซื้อและขายน�้ามันดิบและวัต ุดิบ 
เพื่อส�ารองตามก หมายกับ 

บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ   
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้   

19   มา เ ตต  
  
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 ือหุ้น 99.00%  

 ขายสินค้า 
 ซื้อสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 
 เจ้าหนี้การค้า

124
377
19
13

249
571
15
33

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้  
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก   

20  ต  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.00%  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร 

5 3 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ 

น ย  าน า
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ำา ร ะ ะ า น ราย าร ปี 2562 ปี 256 ะ ง น งราย าร 

21  ต  
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.99% 

 ขายสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 

55
-

231
50

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์ ให้กบั 

22    
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.99%

 ซื้อสินค้า 
 เจ้าหนี้การค้า 

2
-

13
2

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จาก 

23  เม เ     
เ เ ย   
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.99% 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร 
 เจ้าหนี้อื่น 

15

3

2

2

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านวิศวกรรมให้กับ 

24  า า  เ ม   
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 50.00% 

 ซื้อสินค้า 

 เจ้าหนี้การค้า 

1,417

131

2,241

185

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก  

25  ต    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ือหุ้น 40.00% 

บมจ.ปตท. ือหุ้น 20.00% 
 มีกรรมการร่วมกันคือ 

    นายวรวั น์ พิทยศิริ

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  และบริหาร 
 เจ้าหนี้อื่น 

31

-

31

1

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน  ให้  

26   ) 
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.99%

  รายได้จากการ
บริการ
 ลูกหนี้การค้า

9
3

-
-

บริษัทฯ ให้บริการเช่า ังน�้ามันให้กับ 

27 เ  เ ต  
เ เม  เ  

  
ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 99.99% 

 ซื้อสินค้า
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบริหาร 

-
1

1
2

บรษิทัฯ ซือ้อปุกรณ์นริภยัจาก    
บรษิทัฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัยให้   

28 ม  เ ม  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ือหุ้น 72.29%     

 ซื้อสินค้า 
 เจ้าหนี้การค้า 

212
64

255
62

บรษิทัฯ ซือ้ผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิจาก  

29     
ลักษณะความสัมพันธ์ :
บจ.จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ 
ือหุ้น 99.99%

 ขายสินค้า 
 ลูกหนี้การค้า 

128
5

72
8

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้  
  

น ย  าน า
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รา การร ห า กัน

หมายเหตุ:    เปลี่ยนชื่อเป็น    

ำา ร ะ ะ า น ราย าร ปี 2562 ปี 256 ะ ง น งราย าร 

30 า   า เ  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ : 
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
ือหุ้น 51.00% 

บมจ.ไออาร์พีซี ือหุ้น 48.99% 
  มีผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นกรรมการคือ 

    นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
    นายสมเกียรติ เลิศ ทธิภูวดล
    นายวรวุ ิ ศิวะเพ็ชรานา  

 ขายสินค้า
 ซื้อสินค้า 
 รายได้อื่น 

 ลูกหนี้การค้า 
 เจ้าหนี้การค้า
 ลูกหนี้อื่น 
 เจ้าหนี้อื่น 

45
2,356

116

8
341
1

213

62
2,308

28

6
342

5
226

บรษิทัฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน�า้ให้กบั   
บริษัทฯ ซื้อไอน�้าจาก   
บริษัทฯ รับรายได้จากค่าซ่อมบ�ารุงและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าจาก   

น ย  าน า

นโยบายและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกันท่ีส�าคัญต้องได้รบัพิจารณาและอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ด�าเนนิ
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ ่มธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงท�าให้เกิดธุรกรรม 
ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับรษิทัในเครอื ปตท. ซึง่เป็น 
การท�าธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
การซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ามันและการบริการเกี่ยวเนื่อง รวม ึง
การท�าธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการท�า
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก ปราศจากการ ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ 
อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยค�านึง ึงประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ ป ิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทีเ่กีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้พจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการท�ารายการเป็น
ไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ 
พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่
สามาร อยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทาน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือ
บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ขจดัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการท่ี
ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกต ิ โดยบรษิทัฯ ยดึ อืความเหมาะสม 
ในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ ือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ายได้รบัการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป ิบัติตาม 
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเกีย่วกบั
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทาง 
การค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและการ
ก�าหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็น 
ราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ ือป ิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
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การดาเนิน ุรกิ เชิงกลยุท

 ทีไ่ด้มาตรฐานสากลมาใช้ อาทเิช่น e-Auction, e-Catalog,  
 e-Buyer ยกระดับไปสู่การเป็น Digital Procurement  
 ซึง่ช่วยท�าให้ต้นทนุในการจดัซือ้สนิค้าและบรกิารต่าง  ลดลง  
 ซึ่งสามารถสร้างผลก�าไรได้ 654 ล้านบาท จากเป้าหมาย  
 550 ล้านบาท

	 า การบร าร ร ากรบคค 	 	  มุ่งเน้น 
 บรหิารจดัการงานทรพัยากรบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  
 ส ่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเองให้ได้ 
 มากที่สุด สามารถรับผิดชอบงานได้มากขึ้น การจัดหา  
 Outsource ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลก�าไรได ้ 
 309 ล้านบาท จากเป้าหมาย 280 ล้านบาท

	 า รวมอ คกร	 	  มุ่งเน้นพัฒนา 
 ความเป็นเลิศในทกุสายงาน (Functional Excellence) ซึง่ 
 เป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่การท�างานร่วมกันเป็นทีม  
 (Cross Functional Group Excellence) เช่นการปรับปรุง 
 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์งานสารสนเทศ การลดค่าใช้จ่ายทาง 
 การเงินและค่าใช้จ ่ายในการบริหาร การจัดการด้าน 
 งบประมาณ เป็นต้น ซึง่สามารถสร้างผลก�าไรได้ 660 ล้านบาท  
 จากเป้าหมาย 620 ล้านบาท

	 คร การ	 	 	 	

เป็นโครงการผลิตพาราไซลีนก�าลังการผลิต 1.3 ล้านตันต่อปี 
และเบนซนี 5 แสนตันต่อปี ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัวตัถดุบิ
ที่มีอยู่ภายในบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี จากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 27 โดยน�้าหนัก ปัจจุบัน
โครงการอยูร่ะหว่างการออกแบบทางวศิวกรรม (FEED) รวมถงึ 
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
(EHIA) คาดการณ์ว่าสามารถด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์
ภายในปี 2568

	 คร การ	 	

เป็นโครงการสร้างความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ เพือ่ต่อยอด  
และสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม ด้วยการลงทุน ร่วมทุน เพื่อ
ผนึกก�าลังทางธุรกิจ (Synergy) น�าไปสู่การเติบโตในอนาคต

	 คร การ	 	 	

เป็นโครงการพฒันาผลติภณัฑ์มลูค่าสงู ด้วยความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักที่ส�าคัญ เช่น PP 
และ ABS และโอกาสในธุรกิจใหม่ (New S-Curve) 

พลังแห่งเทค น ลยีดิจิทัล
(Power of Digital)  
การน�าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้  
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กร และ
พัฒนาการบริการลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งระบบ ภายใต ้
ชื่อโครงการ IRPC 4.0 ผลการด�าเนินงานในปี 2562  
มแีผนงานยอ่ยทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 23 โครงการ จากจ�านวน 
27 โครงการ และคาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ 
ภายในกลางป ี 2563 โดยในปี 2562 โครงการสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ถึง 1,906 ล้านบาท จากเป้าหมาย 
1,560 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่

1 	 	 .  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติในโรงงาน  
เป็น Smart Operation (AI) ควบคุมและวางแผนระบบ 
การผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์

	 	 .  การเพิม่ประสทิธภิาพด้านการขายและการตลาด 
โดยใช้ระบบดิจิทัล (Customer Centric Digital) เพื่อสามารถ
เข้าถึงความต้องการลูกค้า และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

	 	 .  การใช้เครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการเลอืกซือ้น�า้มนัดบิ 
วัตถุดิบ และวางแผนการผลิต โดยวิเคราะห์พ ติกรรมการซื้อ
ของลกูค้าและความพร้อมในการส่งมอบวตัถดุบิของคูค้่าในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

	 	 .  การปรับปรุงระบบจัดซื้อ เพื่อลดต้นทุนและเวลา 
(Lean Procurement) ลดความซ�้าซ้อนในกระบวนการท�างาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดซื้อ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน

	 	 .  การวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงขององค์กรสูร่ะบบดจิทิลั โดยมุ่งเน้น 
การเปลีย่นแปลงระบบการจดัการข้อมลู และโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

OPS 4.0

CCM 4.0

PRO 4.0

ERP 4.0

ISC 4.0
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ยกร ดับความสามาร ด้านการวิ ัยพั นา
ล สร้างสรรคนวัตกรรมให้สามาร  

เทียบเคียง ด้กับบริษัทชันนาร ดับ ลก  
ายใต้กลยุท การวิ ัย ล พั นา 

เพ่อความเป็นเลิศ 
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ

8 Pillars Strategic Innovation Framework

เติบโตสู่ฟ้าใหม่จากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Approaching New Horizon by Innovation 
Driven)
ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี มีเป้าหมาย “เพื่อยกระดับความ 
สามารถด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมให ้
สามารถเทยีบเคยีงได้กบับรษิทัชัน้น�าระดบัโลก (World-Class 
Fast Follower)” ภายใต้กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อความ
เป็นเลิศ (R&D Excellence) โดยมีกรอบการท�างานทั้งหมด  
8 ด้าน (8 Strategic Innovation Frameworks)

Product Portfolio
and Technology Roadmap

Open Innovation & 
Technology Investment

AL Excellence

Way Teamwork

Resources & Infrastructure

Effective Steering
Governance

Systematic
Core Processes
& Digitization

Skills and
Competency

8
INNOVATION
FRAMEWORKS

ปี 2562 ศนูย์นวตักรรมไออาร์พีซมีบีคุลากรวิจยั
และพัฒนาจ�านวน 127 คน มีระดับปริญญาเอก
คิดเป็นร้อยละ 13 ของบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ทัง้หมด และได้รบัอนมุตังิบประมาณในการด�าเนนิ
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจ�านวนร้อยละ 0.7 
ของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมฯ มีการด�าเนินการบริหารโครงการ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (Product 
Portfolio and Technology Roadmap) เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก (Core Business) และ
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษจากการต่อยอด 
ธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) รวมทั้งการวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้าง
ธุรกิจ New S-curve เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต 

โดยเน้นเป้าหมายการวิจัยพัฒนาวัสดุชั้นสูง (Advanced  
Materials) และเทคโนโลยีใน 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย  
1. ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเน้นการใช้งานได้หลากหลายควบคู่กับ 
การลดต้นทนุการผลติ (Value Added Product by Application  
Development and Cost Optimization) 2. ผลิตภัณฑ์ผสม
ชวีภาพ (Bio-content and Bio-based Products) 3. สารเคมี
และสารตัวเติม (Chemical and Additives) 4. วัสดุนาโน 
(Nanomaterials) 5. วสัดเุพือ่พลงังานสะอาด (Clean Energy) 
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ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการต่อเติมอาคารปฏิบัติการ Application Lab  
แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัย 
เพื่อรองรับงานวิจัยพร้อมขนย้ายอุปกรณ์เข้าและสามารถเริ่ม
ปฏิบัติการได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ คาดว่า 
ศนูย์นวตักรรมฯ จะรองรบับคุลากรและเครือ่งมอืทางด้านงาน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนและติดต่อทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา
บรษิทัฯ มทีรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property) ทัง้หมด 
3 ประเภท ได้แก่

• ลขิสทิธิ ์(Copyright) มทีัง้หมด 7 รายการทีจ่ดทะเบยีนแล้ว  
ซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 รายการ และ 
ผลงานตีพิมพ์ 1 รายการ

• เครื่องหมายการค้า (Trademark) มีทั้งหมด 172 รายการ 
ที่จดทะเบียนแล้ว ใน 22 ประเทศทั่วโลก

• สทิธบิตัร (Patent) มทีัง้หมด 16 รายการทีจ่ดทะเบยีนแล้ว  
และ 23 รายการที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน ซึ่งเป็น 
ทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียม และสารเคมีต่าง ๆ

การพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้พัฒนาความสามารถของ 
บุคลากรผ่านวัฒนธรรมองค์กร IRPC DNA โดยมีนโยบาย 
ส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศของนักวิจัยรวมทั้ง
การแบ่งปันความรูภ้ายในสายงานอย่างเป็นประจ�า (Knowledge  
Sharing) นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ ยังส่งเสริมให้มีการ 
ร่วมวิจัยกับองค์กรชั้นน�าทั้งภายในและต่างประเทศผ่านกลไก
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) หลายองค์กร อาทิ 
สถาบนัวิทยสิริเมธ ี(VISTEC) เน้นการวิจัยในแบตเตอรี่ลเิทียม
ไอออน OLED, วัสดุนาโน และการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
และสารตัวเติม, บริษัท Japan Advanced Institute of  
Science and Technology (JAIST) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการสงัเคราะห์ตวัเรง่ปฏกิริยิาส�าหรบัโพลเิมอรเ์กรดพเิศษ
และสารเคมีในแบตเตอรี่, บริษัท Haydale Technologies 
Thailand Haydale เน้นการวิจัยด้านหมึกและฟิล์มโปร่งใส 

หมึกน�าไฟฟ้า (Transparent 
Conductive Ink and Film) 

6. วัสดุเพ่ือรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และ 7. วัสดุเพื่อ
ผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
จากการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้ปี 2562 มีโครงการวิจัยที่สามารถน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ 
ตลาดได้ถึง 26 โครงการ ซึ่งคิดเป็นก�าไรส่วนเพิ่มมูลค่า  
150 ล้านบาท นอกจากนี้ จากการน�าเสนอโครงการวิจัยใหม่ 
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ท�าให้ปัจจุบันมีโครงการที่อยู ่
ระหว่างการวิจัยพัฒนา (R&D Portfolio) คิดเป็นมูลค่าถึง 353 
ล้านบาท โดยมกีารกระจายตัวตามระยะเวลาอย่างสมดุลอยูใ่น  
Healthy Corridor นอกจากนี ้ยงัมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 
เพื่อสร้าง New S-curve ผ่านโปรแกรมการวิจัยและพัฒนา  
De novo Research เน้นที่หมึกน�าไฟฟ้าและฟิล์มโปร่งใส 
น�าไฟฟ้า (Transparent Conductive Ink and Film) สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่ประยุกต์ใช้ในงานหมึก
น�าไฟฟ้าส�าหรับ RFID (Radio Frequency Identification) 
และในงานหมกึน�าไฟฟ้ารองพืน้ (Conductive Primer) ในการ
ฉีดสีของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังมีงานวิจัยใน  
De novo Research อกี 2 เทคโนโลยี ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน และ Organic Light-emitting Diode (OLED) ซึ่ง 
อยู ่ในขั้นตอนการทดลองเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
เพือ่ทดสอบคณุสมบตัร่ิวมกบัสถาบนัชัน้น�าในต่างประเทศต่อไป
ปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมฯ มีบุคลากรวิจัยและพัฒนาจ�านวน  
127 คน มีระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 13 ของบุคลากร
วิจัยและพัฒนาทั้งหมด และได้รับอนุมัติงบประมาณในการ
ด�าเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจ�านวนร้อยละ 0.7 ของ 
ยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ของ RFID  
(Radio Frequency Identification) จากหมึกน�าไฟฟ้า
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ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ขณะก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง ณ เดือนมกราคม ปี 2563 คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ในเดือนมีนาคม 2563

น�าไฟฟ้าและ Materials Functionalization เป ็นต้น  
การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างองค์กร ท�าให้ระยะเวลาการวจิยัและ 
ความเสีย่งในการน�าผลติภณัฑ์ออกสูก่ารผลติเชงิพาณชิย์ลดลง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ารูปแบบ Open Innovation โดย 
การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อต่อยอด 
ธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เน้นเทคโนโลยี 
Advanced Materials ทีต่อบสนองกลยทุธ์ของศนูย์นวตักรรมฯ  
ซึง่ประกอบด้วย 4 เทคโนโลยหีลกั ได้แก่ ผลติภณัฑ์ทีเ่พิม่มลูค่า 
(High Value Added Product), รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการ 
กกัเกบ็พลงังาน (Energy Vehicle/Energy Storage System), 
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สังคมเมือง (Urbanization Materials) 
และพลังงานสะอาด (Clean Energy)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาและ 
ส่งเสรมินวตักรรมให้เป็นค่านยิมองค์กร กอปรกบัความจ�าเป็น
ที่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดภาระ 
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในปี 2562 ทางศูนย์
นวัตกรรมฯ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา 
ที่สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เหมาะส�าหรับการใช้งานหลากหลาย 
โดยแบ่งตามเทคโนโลยีหลักตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการลดต้นทุน (Value added 
product by cost optimization) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและขยายตลาดได้มากขึ้น
เนื่องด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับการผลิตโพลิโพรพิลีนที่ทาง 
บริษัทฯ คิดค้นวิจัยขึ้นมาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้อง 
น�าเข้าตวัเร่งปฏกิริยิาจากต่างประเทศซึง่มรีาคาสงู ท�าให้ต้นทนุ 
ของการผลิตโพลิโพรพิลีนสูงขึ้นด้วย ศูนย์นวัตกรรมฯ จึงได้
ศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และประสบความส�าเร็จในการวิจัยและ
พัฒนาในปี 2562 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายผลิต และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท�าให้สามารถลดต้นทุนของ
การผลิตโพลิโพรพิลีนได้ถึง 75 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้พัฒนาโพลิโพรพิลีนส�าหรับงาน
ฟิล์มบรรจภุณัฑ์อาหาร ภายใต้ชือ่เกรด 1127NK เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าต่างประเทศที่มีรูปแบบการใช้งาน 
แตกต่างจากลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งฟิล์ม 1127NK ที่ถูก
พัฒนาขึ้นนี้มีความขาว ปราศจากสารเรืองแสง ท�าให้เป็นมิตร
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางที่มี
ความหนาน้อยกว่า 20 ไมครอนได้ดี สามารถเปิดปากถุงได้ง่าย 
และยงัคงคณุภาพทีด่ไีด้เหมอืนเดมิท�าให้ลูกค้าสามารถผลิตได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องลดก�าลังการผลิต 
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ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีน 
ส�าหรับท่อน�้าร้อนและ 
ท่อน�้าเย็น (PP-R Pipe)

4. วัสดุเพื่อพลังงานสะอาด (Clean Energy)
ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน�้าของโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
บริษัทฯ จึงได้วิจัยและพัฒนาพลาสติกชนิดโพลิสไตรีนเอทิลีน
ความหนาแน่นสูงเกรดพิเศษ (High Density Polyethylene: 
HDPE) เพื่อใช้เป็นทุ่นลอยน�้าส�าหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึง่มคีณุสมบตัเิด่นคอื มคีวามทนทาน สามารถใช้งานภายนอก
ได้ยาวนานถึง 25 ปี ไม่ท�าให้ประสทิธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ต�่าลง มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ขึ้นรูปได้ง่ายและไม่เกิด 
มลพิษต่อแหล่งน�้า ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนงานโครงการ 
ตดิตัง้โซลาร์ฟาร์มลอยน�า้บนพืน้ทีบ่่อน�า้ดิบของบรษิทัฯ จ�านวน 
200 ไร่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ�านวน 12.5 เมกะวัตต์

2. การพฒันาผลติภณัฑ์โดยการเพิ่มมลูค่า (Value Added 
Product by Application Development) 
โพลิเอทิลีนน�้าหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวดชนิดทนแรงกระแทกสูง 
(High Impact Ultra-high Molecular Weight Polyethylene; 
UHMWPE) เป็นผงโพลิเอทิลีนน�้าหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด 
ที่มีความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Strength) สูง  
ซึ่งถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่ต้องการน�าไปขึ้นรูปเป็นแท่ง (Rod) หรือแผ่น (Sheet)  
และต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ โดยที่ 
ยังคงคุณสมบัติทนทานต่อการสึกกร่อนจากการเสียดสี และ 
สารเคม ีคณุสมบตัคิวามเหนยีวทีด่เียีย่ม และมนี�า้หนกัเบาของ  
UHMWPE ไว้คงเดิม
ผลติภณัฑ์โพลโิพรพลินีส�าหรบัท่อน�า้ร้อนและท่อน�า้เยน็ (PP-R 
Pipe) เพือ่การอปุโภคและบรโิภค มคีณุสมบตัเิด่นในเรือ่งความ
แขง็แรงและความเหนยีว สามารถทนทานต่อแรงดนัน�า้ภายใต้
สภาวะอุณหภูมิสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งวิจัยและ
พัฒนาในชื่อเกรด T5100 และพร้อมที่จะผลิตเชิงพาณิชย์ได้
3. ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (Bio-content and Bio-based 
Products)
Functionalized Natural Rubber Additive เป็นสารเติมแต่ง
ที่สังเคราะห์จากยางธรรมชาติ โดยน�ามาผ่านกระบวนการทาง
เคม ีท�าให้โครงสร้างโมเลกลุมคีวามเป็นขัว้มากขึน้ และมนี�า้หนัก 
โมเลกุลประมาณ 5,000–20,000 ท�าให้สามารถเข้ากับวัสด ุ
คอมพอสติต่าง ๆ  ได้ด ีจงึเหมาะส�าหรบัการใช้เป็นสารเตมิแต่ง 
เช่น สารควบคู ่ (Coupling Agent) หรือสารช่วยผสม 
(Compatibilizer) ในโพลิเมอร์ผสมหรือวัสดุคอมพอสิต  
เป็นต้น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ของโพลิเมอร์ผสม  
เช่น การทนทานต่อแรงกระแทก (Impact strength)
จากแนวคิด Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ทางศูนย์นวัตกรรมฯ 
จึงมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากกระบวนการผลิต 
โพลสิไตรนี โดยใช้นวตักรรมในการผลติของเสยีเป็นเมด็โพลสิไตรนี 
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม มีคุณสมบัติใน
การขึ้นรูปได้ดี มีความแข็งแรงสูง ตอบโจทย์กลุ ่มลูกค้า 
ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้ครบถ้วน 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เม็ดโพลิสไตรีนรีไซเคิล เกรด RMM151  
ได้มีการจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
กล่องนาฬิกาแบรนด์ชั้นน�าของโลกแล้ว
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รถยนต์ ไฟฟ้าที่มีชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติก 
โพลิโพรพิลีนคอมปาวด์ของบริษัทฯ

5. วัสดุเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์ ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มของโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อม และ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทีข่ยายตวัมากขึน้ บรษิทัฯ ได้คดิค้น
นวัตกรรมพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมปาวด์ส�าหรับชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟ้า เกรด ICBP001X ส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
ภายนอก (Exterior Part) และเกรด ICIP002X ส�าหรับ 
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายใน (Interior Part) ที่มีคุณสมบัติ 
ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม มีน�้าหนักเบา  
สามารถออกแบบและฉีดขึ้นรูปได้ง่าย มีการปลดปล่อยสาร 
อินทรีย์ระเหยที่ต�่า (Low Volatile Organic Compounds)  
สอดคล้องกบัแนวความคดิการพฒันาผลติภณัฑ์พลาสตกิอย่าง 
ยั่งยืน (Sustainable Product)
6. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Product)
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองท�าให ้งานจราจร 
ทางรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น  
ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้วิจัยและพัฒนาวัสดุยางมะตอยชนิด  
Penetration เกรด AC40/50 (Asphalt Cement;  
Penetration Grade AC40/50) ที่เพิ่มสมบัติความแข็งวัสดุ 
(Penetration) ความต้านแทนแรงเฉือน (DSR) และความ
ยดืหยุน่ (Viscoelasticity) ท�าให้ลดโอกาสการเกิดรอยร้าวและ
รอยร่องล้อบนพื้นผิวถนนจากการใช้งานและความร้อนจาก
สภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุยางมะตอยเกรดเดิม และเพิ่มความ 
ปลอดภัยกับผู้ใช้รถยนต์

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเกรดพิเศษ  
(High Density Polyethylene: HDPE) เพื่อใช้เป็น 
ทุ่นลอยน�้าส�าหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตภัณฑ์กล่องนาฬิกา 
จากเม็ดโพลิสไตรีนรี ไซเคิล 
เกรด RMM151
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

บริษัท  ตร หนัก งส าว การ ่ง ัน 
ที่รุน รง น ง ด้ให้ความสาคัญต่อการ
พั นาผลิต ั มูลค่าสูงด้วยการวิ ัย ล
พั นาร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ล  
ต่อเนื่อง รวม งการหาพัน มิตรทาง 
การผลิต ล การตลาดในกลุ่มผลิต ั  
ชนิดพเศษ เพ่อเพ่มมูลค่าผลิต ั
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คาอ ิ ายและการวิเคราะ อ ายจั การ
บทสรุปผู้บริหาร

หมายเหตุ : [1]  รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี(3) ธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปูโภค (4) ค่าบรกิารถงับรรจผุลติภณัฑ์ 
ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ

2   รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
3   ก�าไรขั้นต้นตามราคาตลาด (Market GIM : USD/bbl) : (ก�าไรขั้นต้นตามราคาตลาด/ปริมาณการผลิต)/อัตราแลกเปลี่ยน

นวย 2562 2561 เปล่ยนแปล

ปริมาณน�้ามันดิบน�าเข้ากลั่น ล้านบาร์เรล 72.00 76.05 (5 )
รายได้จากการขาย[1] ล้านบาท 23 ,315 280,551 (15 )
รายได้จากการขายสุทธิ 2 ล้านบาท 216,577 258, 1 (16 )
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด ล้านบาท 1 ,555 33,607 (42 )
(Market GIM) USD/bbl 3 8.70 13.60 (36 )
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี ล้านบาท 20,16 32,370 (38 )
(Accounting GIM) USD/bbl 8. 7 13.10 (32 )
EBITDA ล้านบาท 5, 40 18,344 (68 )
ก�าไรสุทธิ ล้านบาท (1,174) 7,735 (115 )

ในปี 2562 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ 216,577 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายลดลง
ร้อยละ 12 จากราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงและค่าเงินบาท 
แข็งค่าขึ้น รวมทั้งปริมาณขายลดลงร้อยละ 4 โรงกลั่นน�้ามันใช้
อัตราการกลั่นเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1 7,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 5 เนื่องจากการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงงาน 
RDCC เป็นเวลา 28 วันและโรงกลั่นน�้ามัน (ADU 1) 18 วัน 
บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market 
GIM) อยูท่ี ่1 ,555 ล้านบาท (8.70 เหรยีญ สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล) 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 42 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ท�าให้
ความต้องการสินค้าลดลง ขณะที่อุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะจากสหรฐัฯ และก�าลงัการผลติใหม่ในภมูภิาค ส่งผล
ให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนิน
โครงการ Everest และ Everest Forever (E4E) อย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติและปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างานทั่วทั้งองค์กร
บรษิทัฯ มกี�าไรจากสตอกน�า้มนัสทุธริวม 614 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นก�าไรจากการท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งของราคาน�า้มนัดบิ
และผลิตภัณฑ ์ป ิโตรเลียม (Oil Hedging) เทียบกับ 
ปีก่อนที่มีขาดทุนจากสตอกน�้ามันสุทธิ 1,238 ล้านบาท ท�าให้

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ลดลง
อยู่ที่ 20,16  ล้านบาท (8. 7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) หรือ
ลดลงร้อยละ 38 รายได้อืน่ๆ มจี�านวน 2,021 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่จากการบันทึกรับเงินค่าปรับจากการ 
รบัประกันผลงานก่อสร้างของโครงการ UHV ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน
มีจ�านวน 14,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่จากการ
บนัทกึค่าใช้จ่ายพนกังานเพิม่ขึน้เนือ่งจากการปรบัอตัราค่าชดเชย
ให้กับลูกจ้างจากเดิม 300 วนัเป็น 400 วนั ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ส่งผลให้บรษิทัฯ มกี�าไรก่อนดอกเบีย้ 
ภาษแีละค่าเสือ่มราคา (EBITDA) อยูท่ี ่5, 40 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 68

ราย จากการ าย ิ
หน่วย : ล้านบาท
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ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี
ไฟฟ้าและสา ารณูปโภค
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ต้นทุนทางการเงินสุทธิมีจ�านวน 34 ล้านบาท ลดลง 1,2 3 
ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ท�าให้บริษัทฯ บันทึก
ก�าไรจากการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย  
(Cross Currency Swap: CCS) จ�านวน 51 ล้านบาท เทยีบกบั
ปีก่อนขาดทุนจาก CCS จ�านวน 276 ล้านบาท และมีก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 458 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีก�าไร
อยู่ที่ 68 ล้านบาท จากเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 
ลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกก�าไรจากการด้อยค่าและจ�าหน่าย
ทรัพย์สิน 770 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนบันทึกก�าไร 2 6  
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก�าไรจากการกลับรายการด้อยค่าที่ดิน
และเงินลงทุน และบันทึกก�าไรจากการขายที่ดินให้กับบริษัท  
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรยีล เอสเตท ระยอง จ�ากดั (WHA IER) 
บริษัทฯ มีเครดิตภาษีเงินได้ 77  ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 
มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,147 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
ผลการด�าเนินงานปรับตัวลดลง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ  
มีผลขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีก�าไรสุทธิ 
7,735 ล้านบาท 

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562

•  บันทึกรับรู ้ผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พ ษภาคม 2562 ก�าหนดให้
ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิม 300 วัน 
ท�าให้บรษิทัฯ บนัทกึรบัรูค่้าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจาก
ต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จ�านวน 763 ล้านบาท 

•   การลงทุนในบริษัท Guangzhou Saiju Performance 
Polymer Ltd. 

  ในเดือนสงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ได้จ่ายช�าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทนุ
ในบรษิทั Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. 
(“G SJ”) ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการซื้อขายสินค้าประเภท
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมพลาสตกิ ผ่านระบบ E-Commerce 
รายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 135  
ล้านหยวน หรือประมาณ 600 ล้านบาท

• การลงทุนในบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด 

  ในเดือนสงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ช�าระเงนิเพิม่ทนุในบรษิทั 
ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 โดยบริษัท Guangzhou  
Saiju Performance Polymer Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 45 เพือ่ด�าเนนิธรุกจิซือ้ขายสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติก ผ่านระบบ E-Commerce ใน
ประเทศไทย

•  การลงทุนในบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท 
ระยอง จ�ากัด

  ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินลงทุน 
ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ�ากัด 
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 650 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นเงินลงทุน
รวม 260 ล้านบาท

• การขายที่ดิน อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

  ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ขายและด�าเนินการโอน
กรรมสทิธิท์ีด่นิ อ�าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง ให้กบั บรษิทั 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ�ากัด เนื้อที่ 
2,152 ไร่ คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท โดยบันทึกก�าไรจาก
การขายที่ดินจ�านวน 124 ล้านบาท 

• การกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น

  ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ได้บนัทกึกลบัรายการด้อยค่า
เงินลงทุนจ�านวน 438 ล้านบาท โดยพิจารณาจากมูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้บริหารเดิม จ�านวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท พรชัย
วิสาหกิจ จ�ากัด, บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ�ากัด, บริษัท ทีพีไอ 
โ ลดิ้ง จ�ากัด, บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ�ากัด 

• การขายหุ้นในบริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด 

  ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ ้นในบริษัท  
ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 2.50  
คิดเป็นเงนิ 3. 6 ล้านบาท ให้กับบรษิทั นิปปอน เอ แอนด์ แอล 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุน โดยภายหลังการ
ขายหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 
57.48
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ผลการด�าเนินงาน
 ผลการด�าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ

	 1.1.	ก ม รกจ ตร ม

	 1.1.1	ส า การณต า าม

สถานการณ์ตลาดน�า้มนัดบิในปี 2562 ปรมิาณการใช้น�า้มนัของ
โลกอยู่ที่ 100.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 100 
ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยราคาน�้ามันดิบดูไบเคลื่อนไหวในกรอบ 
51.85 - 74.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยราคาน�้ามันดิบ
เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 63.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลง 
5.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลี่ยปี 2561  
ที ่69.42 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ราคาน�า้มนัดบิมคีวามผนัผวน
ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี โดยในช่วงต้นปี ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก
ความร่วมมือของผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและพันธมิตร ในการ 

ปรับลดก�าลังการผลิตประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน  
การประกาศเพิ่มโควตาการน�าเข้าน�้ามันดิบของประเทศจีน  
รวมถงึประเทศโปแลนด์และเยอรมนไีด้สัง่ห้ามการซือ้น�า้มนัดบิ
จากรัสเซียผ่านท่อขนส่งน�้ามันดรูซบา (Druzhba Pipeline) 
หลังพบสารปนเปอนคลอไรด์ ท�าให้ราคาน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดที่ 74.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในเดือนเมษายน 
2562 หลงัจากนัน้ ราคาน�า้มนัดบิได้ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
จากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปริมาณการใช้
น�้ามันดิบที่ลดลงเนื่องจากความยืดเยื้อของสงครามการค้า
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ประกอบกับปริมาณการผลิตจากสหรัฐฯ 
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากลุ่มโอเปกยืนยันที่จะคงก�าลัง 
การผลิตในระดับต�่าเพื่อรักษาสมดุลตลาด ตลอดจนมาตรการ
การคว�่าบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและเวเนซูเอลาก็ตาม

อย่างไรก็ดี ราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ในช่วง 
กลางเดอืนกนัยายน 2562 จากความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง
รวมถึงเหตุการณ์ที่หน่วยผลิตน�้ามันดิบของซาอุดิอาระเบีย 
(Saudi Aramco) ถกูโจมต ีประกอบกบัความต้องการทีเ่พิม่ขึน้

ของโรงกลั่นที่กลับมาเดินก�าลังการผลิตอย่างเต็มที่หลังจาก
หยุดซ่อมบ�ารุงเพื่อรองรับการผลิตน�้ามันตามมาตรฐานน�้ามัน
เดินเรือใหม่ (IMO) ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบปรับสูงขึ้นในช่วง
ปลายปี  
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 1.1.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ลิ ั
ปริมา การ าย ลาน ารเรล มลคาการ าย ลาน า

2562 2561 2562 2561

น�้ามันเชื้อเพลิง 57. 60.83 136,670 163,724

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 6.88 7.01  16,781 1 ,22

รวม 64.87 67.84 153,451 182,953

ในปี 2562 ปริมาณการกลั่นน�้ามันรวมอยู่ที่ 72 ล้านบาร์เรล  
คิดเป็น 1 7,000 บาร์เรลต่อวัน (1 7 KBD) โดยมีอัตราการใช้
ก�าลังผลติอยู่ทีร่้อยละ 2 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 
เนือ่งจากปี 2562 มกีารหยดุผลติของโรงงาน RDCC (Residue 
Deep Catalytic Cracking) ตามแผน เพื่อติดตั้งระบบ  

ในปี 2562 ปริมาณการกลัน่รวมอยูท่ี ่72 ล้านบาร์เรล 
คิดเป็น 197,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการใช้
ก�าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 92 ปรับลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปี 2562 โรงงาน 
RDCC และ ADU1 หยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน 

 1.1.2 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 

ป รเลยม 2562 2561 เปล่ยนแปล

น�้ามันดิบน�าเข้ากลั่น

ล้านบาร์เรล 72.00 76.05 (5 )

พันบาร์เรลต่อวัน 1 7 208 (5 )

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

โรงกลั่นน�้ามัน 2 7 (5 )

โรงงาน RDCC 102 3

โรงน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 82 85 (3 )

Catalyst Cooler ในไตรมาส 1/2562 และหน่วยผลิต ADU 1 
(Atmospheric Distillation Unit1) หยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน
เป็นเวลาประมาณ 2 สปัดาห์ เพือ่ท�าความสะอาดและตรวจสอบ
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนในไตรมาส 3/2562 

ส�าหรับโรงงาน RDCC ในปี 2562 มีอัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 
102 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 ที่มีอัตราการใช้ก�าลัง 
การผลิตอยู่ที่ร้อยละ  จากการเดินก�าลังการผลิตเต็มที่ 
หลังจากติดตั้งระบบ Catalyst Cooler ในไตรมาส 1/2562 
ประกอบกับการเพิ่มก�าลังการผลิตหน่วย Hyvahl เพื่อเตรียม
วัตถุดิบส�าหรับผลิตน�้ามันเตาก�ามะถันต�่าตามมาตรฐาน IMO 

โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐานมีอัตราการผลิตในปี 2562 
อยู่ที่ร้อยละ 82 เทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการ
ลดก�าลังการผลิตเพื่อหยุดซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น�้ามันหล่อลื่นในไตรมาส 3/2562  
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	 1.1. 	ส สว ม คา า ต ณ ตร ม	

2562 2561

นประ างประ นประ างประ

น�้ามันเชื้อเพลิง 58% 42% 60% 40%

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 41% 59% 40% 60%

	รวม 56% 44% 57% 43%

ส�าหรบัปี 2562 สดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 56:44 ตามล�าดบั 
โดยสัดส่วนการขายในประเทศลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่ลดลงจากน�้ามันดีเซล ขณะที่ปริมาณขายน�้ามันเตา
ก�ามะถันต�่า (LSFO 0.5 ) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การขายส่งออกส�าหรับปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศกัมพูชา ตามล�าดับ

รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่มปิโตรเลียม ส�าหรับปี 2562 
จ�านวน 153,451 ล้านบาท ลดลง 29,502 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
16 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ย
ของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงร้อยละ 12 ตามราคาน�้ามันดิบที่ปรับ
ลดลง และปรมิาณขายลดลงจาก 67.84 ล้านบาร์เรลเป็น 64.87 
ล้านบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 4 โดยปริมาณขายที่ลดลงส่วน
ใหญ่มาจากน�้ามันดีเซล และน�้ามันเบนซิน ขณะที่ปริมาณขาย
แนฟทาและน�้ามันเตาก�ามะถันต�่า (LSFO 0.5 ) เพิ่มขึ้น

ปี 2562 รายได้จากการขายสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคา
ขายเฉลี่ยลดลงตามราคาน�้ามันดิบและปริมาณขาย
ลดลง

	 1.1. 	สว ตา ราคา ต ณ ตร ม ะวต บ

รา า ย 2562 2561 ป ยน ป ง

น�้ามันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 63.53 69.42 (8 )

าม อ 	 ร ส ร 	ตอบาร ร

แนฟทา - น�้ามันดิบดูไบ (6.6) (2.4) (175 )

ULG95 - น�้ามันดิบดูไบ 9.0 10.5 (14 )

Gas Oil 0.05 S - น�้ามันดิบดูไบ 13.7 14.6 (6 )

FO 180 3.5 S - น�้ามันดิบดูไบ (4.9) (2.6) (88 )

าม อ า 	 ร ส ร 	ตอต

500SN - FO 180 3.5 S 321 447 (28 )

150BS - FO 180 3.5 S 490 518 (5 )

Asphalt - FO 180 3.5 S 13 (46) 128%
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ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบ
ส่วนต่างราคากลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิงกับราคาน�้ามันดิบดูไบ

•  Naphtha Spread ลดลง ส่วนต่างราคาแนฟทากับราคา
น�้ามันดิบดูไบ ส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ -6.6 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ -2.4 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงร้อยละ 175 เนื่องจากการผลิต
น�้ามันดิบเบาจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เมื่อน�าไปกลั่นท�าให้ได้ 
สัดส่วนแนฟทาที่สูงขึ้น การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่น 
Hengli ในประเทศจีน ประกอบกับความต้องการที่ลดลง
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมี ส�าหรับส่วนต่างราคาแนฟทา
กับราคาน�้ามันดิบดูไบในไตรมาส 4/2562 อยู ่ที่ -2.2  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบกับไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 
-7.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร ้อยละ 72  
จากปรมิาณการส่งออกจากประเทศแถบตะวนัออกกลางและ
ยุโรปที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียลดลง และความต้องการ 
ที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานปิโตรเคมี (Naphtha Cracker) ที่กลับ
มาเดินเครื่องจักรหลังจากหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี รวมทั้ง
ความต้องการแนฟทาไปเป็นส่วนผสมน�า้มนัเบนซนิเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากราคาน�้ามันเบนซินปรับตัวดีขึ้น  

•  ULG95 Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน�้ามันเบนซิน (ULG 
5) กับราคาน�้ามันดิบดูไบส�าหรับปี 2562 อยู ่ที่ .0  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2561 ที่ 10.5  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 14 จากปริมาณ
น�้ามันเบนซินที่อยู่ในระดับสูง หลังจากสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม
ก�าลังการผลิตน�้ามันดิบชนิดเบาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน 
เป็นปัจจัยกดดันราคา  ส�าหรับส่วนต่างราคาน�้ามันเบนซิน 
(ULG 5) กับราคาน�้ามันดิบดูไบในไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 
12.  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับไตรมาส 3/2562 
อยู่ที่ 11.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
จากความต้องการในสหรฐัฯ อนิเดยี และอนิโดนเีซยีทีย่งัคง
มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับก�าลังการผลิต 
ที่ลดลงจากการที่โรงกลั่นเข้าสู่ ดูกาลปิดซ่อมบ�ารุง   

•  Gas Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน�้ามันดีเซล (Gasoil 
0.05 S) กับราคาน�้ามันดิบดูไบ ส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ 13.7 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 6 สาเหตุจาก
อปุทานล้นตลาดจากการผลติน�า้มนัดเีซลเพิม่ขึน้เพือ่รองรบั
ส�าหรบัมาตรฐานเดนิเรอืใหม่ IMO เนือ่งจากส่วนต่างราคา
น�้ามันดีเซลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ปริมาณ 

การใช้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เรือเดินสมุทรยังเลือกใช้น�้ามันเตา
ก�ามะถันต�่ามากกว่าน�้ามันดีเซล โดยที่ส่วนต่างราคาน�้ามัน
ดีเซล (Gasoil 0.05 S) กับราคาน�้ามันดิบดูไบในไตรมาส 
4/2562 อยู่ที่ 14.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับ
ไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 15.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
ลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากประเทศ
จีน และการผลิตน�้ามันดีเซลส�าหรับมาตรฐาน IMO ไว้ใน
ปริมาณสูง ขณะที่เรือเดินสมุทรยังเลือกใช้น�้ามันเตา
ก�ามะถันต�่ามากกว่าน�้ามันดีเซล  

•  Fuel Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน�้ามันเตากับราคา
น�้ามันดิบดูไบส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ -4.  เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ -2.6 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 88 เนื่องจากความต้องการที่ลด
ลงจากการเปลีย่นมาตรฐานน�า้มนัเดนิเรอืตามข้อบงัคบัของ 
IMO จากน�้ามันเตาก�ามะถันสูง (HSFO) เป็นน�้ามันเตา
ก�ามะถันต�่า (LSFO 0.5 ) โดยที่ส่วนต่างราคาน�้ามันเตา
กับราคาน�้ามันดิบดูไบในไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ -18.7 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 
อยู่ที่ 0.  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 1 .6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความต้องการที่ลดลงอย่าง
มาก เนือ่งจากการเปลีย่นมาตรฐานน�า้มนัเดนิเรอืของ IMO 
ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 ในขณะที่ LSFO 0.5  มีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างราคา LSFO 0.5   
กับ ราคาน�้ามันดิบดูไบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ส่วนต่างราคากลุ่มน�้ามันหล่อลื่นกับราคาน�้ามันเตา 
•  500 SN Spread ลดลง ส่วนต่างราคากลุม่ผลติภณัฑ์น�า้มนั

หล่อลื่น (500 SN) กับราคาน�้ามันเตา ส�าหรับปี 2562  
อยู่ที่ 321 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่447 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงร้อยละ 28 เนือ่งจากความต้องการ
ที่ลดลงเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 
กดดนัให้ผูผ้ลติ Base Oil ปรบัลดราคาสนิค้าเพือ่ลดปรมิาณ
สินค้าคงคลัง ส�าหรับส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามัน
หล่อลื่น (500 SN) กับราคาน�้ามันเตาในไตรมาส 4/2562 
อยู่ที่ 384 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับไตรมาส 3/2562 
อยูท่ี ่283 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 36 เนือ่งจาก
การลดก�าลังการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
และประเทศญีปุ่น่ และราคาน�า้มนัเตาทีป่รบัลดลงอย่างมาก
จากผลกระทบของการเตรยีมตวัก่อนเริม่น�า้มนัเดินเรอืตาม
มาตรฐานใหม่ (IMO) 
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	 1.1. 	กา ร ต จากการก 	 	 	

6,754

11,562

12,858

(1,296)

1,250

5,504

Accounting GRM

น�ามันเชือเพลิง

น�ามันหล่อลื่นพน าน

Market GRM

น�ามันเชือเพลิง

น�ามันหล่อลื่นพน าน

Market GRM

หน่   ้านบาท

ก�าไร ( าดทุน) จาก 
สตอกน�ามันสุทธิ
Market GRM

2562 2561
2,554 8,704
2,950 4,154
5,504 12,858

3.01
4.67

5.20

(0.53)

0.56
2.45

Accounting GRM

หน่   หร ญ หรั  ่อบาร์ ร

ก�าไร ( าดทุน) จาก 
สตอกน�ามันสุทธิ
Market GRM

2562 2561
1.14 3.52
1.31 1.68
2.45 5.20

ส�าหรับปี 2562 ก�าไรขั้นต้นจากการกลั่นตามราคาตลาด  
(Market GRM) อยูท่ี ่5,504 ล้านบาท หรอื 2.45 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล ลดลง 7,354 ล้านบาท หรือ 2.75 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลง
โดยเฉพาะน�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซิน โดยบริษัทฯ มีก�าไร
จากสต๊อกน�า้มนัสทุธ ิ1,250 ล้านบาท หรอื 0.56 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล แบ่งเป็นขาดทนุจากสต๊อกน�า้มนั 91 ล้านบาท ก�าไร
จากการกลับรายการค่าเผือ่การลดลงของสนิค้าคงเหลอื (LCM) 
665 ล้านบาท และก�าไรจาก Oil Hedging 676 ล้านบาท  
ส่งผลให้ธุรกิจปิโตรเลียมมีก�าไรขั้นต้นจากการกลั่นทางบัญชี 
(Accounting GRM) จ�านวน 6,754 ล้านบาท หรอื 3.01 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 4,808 ล้านบาท หรือ 1.66 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส�า รบัปี 2562   ลดลง 5  ล้านบาท 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนือ่งจากส่ นต่างราคา ลติ ณั
ป ิ โตรเลียมส่ น ่ปรับตั ลดลงโดยเฉ าะ 
ส่ นต่างราคาน�้ามันดีเ ล และน�้ามันเบน ิน 

	 	 	 	 ม  ส่วนต่างราคายางมะตอยกับ
ราคาน�้ามันเตาส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ 13 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อตัน เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ -46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 ตามความต้องการที่เพิ่มจากงาน
ก่อสร้างในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง และราคาน�า้มนัเตาทีป่รบัลดลงจากผลกระทบของ
การเตรียมตัวก่อนเริ่มน�้ามันเดินเรือตามมาตรฐานใหม่ 
(IMO) ส�าหรับส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคาน�้ามันเตา

ในไตรมาส 4/2562 อยูท่ี ่98 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เทยีบกบั
ไตรมาส 3/2562 อยูท่ี ่-2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ปรบัเพิม่ขึน้ 
100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจากความต้องการสินค้า
เพิ่มขึ้นหลัง ดูมรสุม การเร่งงานก่อสร้างถนนเพื่อให้ 
เสรจ็ทนัการปิดงบประมาณในช่วงปลายปี และราคาน�า้มนัเตา
ทีป่รบัลดลงจากผลกระทบของการเตรยีมตวัก่อนเริม่บงัคบั
ใช้น�้ามันเดินเรือตามมาตรฐานใหม่ (IMO) 



ส�าหรับปี 2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายสุทธิ 
5 ,656 ล้านบาท ลดลง 13,084 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
18 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากราคาเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 17 ตามราคาวตัถดุบิทีป่รบัลดลง และปรมิาณขายลดลง
ร้อยละ 1 ส่วนใหญ่จาก Styrene Monomer, Mixed Xylene 
และ Toluene ขณะที่ปริมาณขาย PP เพิ่มขึ้น
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ราย านประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ลิ ั
ปริมา การ าย พัน ัน มลคาการ าย ลาน า

2562 2561 2562 2561

กลุ่มโอเลฟินส์  1,117 1,107  37,671 43, 7

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์  702 728  21, 85 28,760

รวม  1,819 1,835 59,656 72,739

 1.2.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ปี 2562 รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเคมลีดลงร้อยละ 18 จากปีก่อน เนือ่งจากราคา
เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 17 และปริมาณ
ขายลดลงร้อยละ 1 

 1.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
 1.2.1 สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมี
สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมใีนปี 2562 ความต้องการผลิตภัณฑ์
กลุม่ปิโตรเคมปีรบัลดลง ตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีป่รบั
ตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยธนาคารโลก (World Bank) ได้ปรบั
ลดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จากร้อยละ 2.6 
เป็นร้อยละ 2.4 จากความกงัวลในเรือ่งสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อ สอดคล้องกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ของจนีประกาศอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ
จีนในปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.1 ต�่าที่สุดตั้งแต่ปี 2533 
เป็นต้นมา ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผลไปอีกหลายประเทศ 
รวมถึงในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาการค้า

ระหว่างประเทศ ประกอบกับการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้มาตรการลดการบรโิภคพลาสตกิทีใ่ช้ครัง้เดยีว (Single-use 
Plastic Ban) ส่งผลให้ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกลดลง 
นอกจากนี ้ก�าลงัการผลติใหม่ในกลุม่โพลิโีอเลฟินส์ทีเ่พิม่ขึน้ใน
ภูมิภาค เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
อยา่งไรกด็ ีการบรโิภคพลาสตกิกลุม่ทีใ่ช้ได้หลายครัง้กลบัเพิม่
ขึ้นแทน เช่น ผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกที่มีความคงทนสูง  
แก้วกาแฟเก็บความเย็น ถุงผ้า รวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
ขนส่งสนิค้าเพือ่ตอบสนองการบรโิภคสนิค้าผ่านระบบอนิเตอร์เนต็
ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ  
กับจีนที่มีแนวโน้มจะยุติลงในช่วงปลายปีเป็นปัจจัยสนับสนุน
ความต้องการใช้เม็ดพลาสติก

ในปี 2562 อัตราการผลิตของกลุ่มโอเลฟินส์อยู่ที่ร้อยละ 5 ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีอัตราการผลิตร้อยละ 4 และอัตราการผลิต
ของกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์อยู่ที่ร้อยละ 3 ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับอัตราการผลิตในปี 2561 ที่ร้อยละ 101 เนื่องจาก
การหยุดซ่อมบ�ารุงเพื่อเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกริยา (Catalyst) ในโรงงาน EBSM และเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการผลิตของโรงงาน ABS 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในไตรมาส 1/2562

ป รเลยม 2562 2561 เปล่ยนแปล

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต
กลุ่มโอเลฟินส์ 5 4 1

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 3 101 (8 )

 1.2.2 ก�าลังการผลิตปิโตรเคมี
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 1.2.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ลิ ั
2562 2561

นประเ ศ า ประเ ศ นประเ ศ า ประเ ศ

กลุ่มโอเลฟินส์ 5 41 58 42

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ 45 55 46 54

รวม 54% 46% 53% 47%

สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีส�าหรับปี 2562 มีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 54:46  
โดยสดัส่วนการขายในประเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากโพลโิพรพลินี ทัง้นี ้การขายส่งออกส่วนใหญ่ในปี 2562 เป็นการ
ขายไปยัง ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม ตามล�าดับ

 1.2.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ

ราคาเ ล่ย
เ รย รั อ ัน

2562 2561 เปล่ยนแปล

แนฟทา 523 614 (15 )

โอเลฟินส์ 
เอทิลีน - แนฟทา 301 526 (43 )

HDPE - เอทีลีน 2 8 360 (17 )

HDPE - แนฟทา 5 886 (32 )

โพรพิลีน - แนฟทา 316 375 (16 )

PP - โพรพิลีน 256 278 (8 )

PP - แนฟทา 572 653 (12 )

อะโรเมติกส์ 
เบนซิน - แนฟทา 118 207 (43 )

โทลูอีน - แนฟทา 121 123 (2 )

มิกซ์ไซลีน - แนฟทา 16 1 6 (14 )

สไตรีนิคส์ 
SM - แนฟทา 484 726 (33 )

ABS - แนฟทา 34 1,272 (27 )

PS (GPPS) - แนฟทา 724 12 (21 )
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ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบ 
ส่วนต่างราคากลุ่มโพลิโอเลฟินส์กับราคาแนฟทา

•  HDPE Spread ลดลง ส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา
ส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ 5  เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับ
ปี 2561 อยู่ที่ 886 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 32 
จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีและ
การลดความต้องใช้พลาสติกเกรดทั่วไปส�าหรับผลิตถุง
พลาสติกใช้ครั้งเดียว ตามการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้สภาวะอปุทานล้นตลาด จากก�าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้
มากในสหรัฐฯ ส�าหรับส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทาใน
ไตรมาส 4/2562 อยูท่ี ่457 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เมือ่เทยีบ
กับไตรมาส 3/2562 ที่ 58  เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง
ร้อยละ 22 เนื่องจากความกังวลต่อการเจรจาทางการค้า
ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีย่งัไม่บรรลขุ้อตกลงท�าให้ผูผ้ลติเพิม่
ความระมัดระวังในการบริหารสินค้าคงคลัง 

•  PP Spread ลดลง ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทาส�าหรับ
ปี 2562 อยู่ที่ 572 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2561 
ที่ 653 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 12 เนื่องจาก
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และ
ก�าลงัการผลติใหม่ในภมูภิาค ในขณะทีม่คีวามต้องการเพิม่
ขึ้นจากการเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ของประเทศ
ก�าลังพัฒนาเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา ส�าหรบัส่วนต่างราคา 
PP กบัแนฟทาในไตรมาส 4/2562 อยูท่ี ่4  เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อตัน เทียบกับไตรมาส 3/2562 ที่ 586 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อตนั ลดลงร้อยละ 15 เนือ่งจากก�าลงัการผลติใหม่ทีเ่พิม่ขึน้
ในภมูภิาค และการส่งออกจากตะวนัออกกลางเข้ามากดดนั
ตลาดมากขึ้น 

ส่วนต่างราคากลุ่มอะโรเมติกส์กับราคาแนฟทา

•  TOL Spread และ MX Spread ลดลง ในปี 2562 ส่วนต่าง
ราคาโทลอูนีกบัแนฟทาอยูท่ี ่121 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และ
มกิซ์ไซลนีกบัแนฟทาอยูท่ี ่16  เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง
ร้อยละ 2 และ ร้อยละ 14 ตามล�าดบัเมือ่เทยีบกบัปี 2561 
เนือ่งจากก�าลังการผลิตพาราไซลีนใหม่ครบวงจรในประเทศ
จนีเพิม่ขึน้ เช่น โรงงาน Hengli ทีม่กี�าลังการผลิต 4.5 ล้าน

ตนัต่อปี ท�าให้อปุทานของผลติภณัฑ์ล้นตลาด ประกอบกบั
ความต้องการพาราไซลีนลดลงจากผลกระทบของสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีย่ดืเยือ้ ส่งผลต่อความต้อง
การโทลอูนี และมกิซ์ไซลนี ซึง่เป็นวตัถดุบิปรบัตวัลดลงตาม 
ส�าหรบัไตรมาส 4/2562 ส่วนต่างราคาโทลอูนีและแนฟทา 
อยูท่ี ่ 120 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และมกิซ์ไซลนีกบัแนฟทา 
อยูท่ี ่14  เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงร้อยละ 26 และ 2  
ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 เนื่องจากก�าลัง 
การผลติพาราไซลนีใหม่ครบวงจรในประเทศจนีเพิม่ขึน้

ส่วนต่างราคากลุ่มโพลิสไตรีนิคส์กับราคาแนฟทา

•  ABS Spread ลดลง ส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทาส�าหรบั
ปี 2562 อยู่ที่ 34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2561 
อยู่ที่ 1,272 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 27 โดยมี
สาเหตจุากความต้องการทีป่รบัลดลงจากประเทศจนี ซึง่เป็น
ผลกระทบจากความกังวลต่อสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อ ถึงแม้ว่าจะมีก�าลังการผลิตใหม่ 
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ส�าหรับส่วนต่างราคา ABS กับ
แนฟทาในไตรมาส 4/2562 อยูท่ี ่848 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 
เทียบกับไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
ลดลงร้อยละ  เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเจรจา
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กดดันผู้ผลิตสินค้าให้
ชะลอการสั่งซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลในช่วงสิ้นปี 

•  PS Spread ลดลง ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาส�าหรับ
ปี 2562 อยู่ที่ 724 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2561 
อยูท่ี ่ 12 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงร้อยละ 21 จากความ
ต้องการทีป่รบัลดลง โดยมสีาเหตจุากการรณรงค์ลดพลาสตกิ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) เช่น กล่องโฟม 
และการถูกทดแทนด้วยเม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ เพื่อลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ส�าหรบัส่วนต่างราคา PS กบัแนฟทา
ในไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 622 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
เทียบกับไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 721 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
ลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเจรจา
การค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนี ประกอบกบัการลดระดบัสนิค้า
คงคลังในช่วงปลายปีของผู้ผลิต 
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ในปี 2562 Market PTF ลดลง 6,706 ล้านบาท หรือ 
2.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561 เนื่องจากส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์
ป ิ โตรเคมีกับวัตถุดิบส ่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 
อย่างมาก 

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคา
ตลาดของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Market PTF) อยู่ที่ 11,37  
ล้านบาท หรือ 5.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 6,706 
ล้านบาท หรือ 2.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 
2561 เนื่องจากส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับ
วัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เป็นผลจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยมีขาดทุนจากสตอกน�้ามัน
สทุธ ิ636 ล้านบาท แบ่งเป็นขาดทนุจากสตอกน�า้มนั 64  ล้านบาท 
ในขณะที่มีก�าไรจากการกลับรายการ LCM 13 ล้านบาท ส่ง 
ผลให้ธุรกิจปิโตรเคมีมีก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี  
(Accounting PTF) จ�านวน 10,743 ล้านบาท หรือ 4.77  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 7,402 ล้านบาท หรือ 2.58 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน

 1.3 ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค
 1.3.1 ก�าลังการผลิตและรายได้จากการขาย

2562 2561 เปล่ยนแปล

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า 71 7 (8 )
ไอน�้า 60 7 (1 )

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ไฟฟ้า  2,071  1, 47 6
ไอน�้า  1,153  1,034 12
อื่นๆ  246  246 0

รวม 3,470 3,227 8%

ในปี 2562 อัตราการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 71 และอัตราการผลิตไอน�้าอยู่ที่ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2561 อัตราการผลิตไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 8 และอัตราการผลิตไอน�้าลดลงร้อยละ 1  ตามล�าดับ เนื่องจากโรงงาน RDCC หยุดผลิตตามแผนเพื่อติดตั้งระบบ 
Catalyst Cooler ในปี 2562 รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคจ�านวน 3,470 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561  
เพิม่ขึน้ 244 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8 จากปรมิาณขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเพิม่ขึน้ และราคาไอน�า้ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้

 1.2.6 ก�าไรขั้นต้นจากการผลิต (Product to Feed: PTF)

10,743

18,145

18,085

60

(636)

11,379

Accounting PTF

หน่วย : ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จาก 
สตอกน�้ามันสุท ิ

ar et P

2562 2561
7, 38 11,555
3,441 6,530

11,379 18,085

4.77

7.35

7.32

0.03

(0.29)

5.06

Accounting PTF

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ก�าไร (ขาดทุน) จาก 
สตอกน�้ามันสุท ิ

ar et P

2562 2561
3.53 4.68
1.53 2.64
5.06 7.32

กลุ่มโอเลฟนส์
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรนิคส์

ar et P

กลุ่มโอเลฟนส์
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรนิคส์

ar et P
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หมายเหตุ : [1]  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน�้ามันดิบรวมซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต
  2   รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี(3) ธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปูโภค (4) ค่าบรกิารถงับรรจผุลติภณัฑ์ 

ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
  3   รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
  4   ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอื่นๆ

2. ผลการด�าเนินงานรวม
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2562

ลการ าเนิน านรวม
ลาน า เ รย รั อ ารเรล

2562 2561 2562 2561
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 31.22 32.48
ปริมาณน�้ามันดิบน�าเข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล) 72.00 76.05
ราคาน�้ามันดิบถัวเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)(1) 66. 72.65
รายได้จากการขาย(2) 23 ,315 280,551 106.46 113.58
รายได้จากการขายสุทธิ(3)  216,577 258, 1 6.35 104.82
ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด (1 7,022)  (225,312) (87.65) ( 1.22)
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 19,555 33,607 8.70 13.60
ก�าไร (ขาดทุน) จากสตอกน�้ามัน (740) (420) (0.33) (0.17)
ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) 678 (848) 0.30 (0.34)
ก�าไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน�้ามัน 676 30 0.30 0.01
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) 20,169 32,370 8.97 13.10
รายได้อื่นๆ(4) 2,021 1,577 0. 0 0.64
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,464) (1,524) (0.65) (0.62)
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี และรายได้อื่นๆ 20,726 32,423 9.22 13.12
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (14,786) (14,080) (6.58) (5.70)
EBITDA 5,940 18,344 2.64 7.42
ค่าเสื่อมราคา 8,542 (8,237) (3.80) (3.33)
EBIT (2,602) 10,106 (1.16) 4.09
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ ( 34) (2,227) (0.42) (0. 0)
ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราการแลกเปลี่ยน 458 68 0.20 0.03
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและจ�าหน่ายทรัพย์สิน 770 2 6 0.34 0.12
ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 368 680 0.16 0.27
ค่าใช้จ่ายอื่น 15 (8) 0.01 (0.00)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้ (1,925) 8,915 (0.87) 3.61
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 77 (1,147) 0.35 (0.46)
ก�าไร (ขาดทุน) ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (28) (34) (0.01) (0.01)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,174) 7,735 (0.53) 3.14
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.06) 0.38
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 2.1 ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin)

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มี Market GIM จ�านวน 1 ,555 ล้านบาท หรือ 8.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 14,052 ล้านบาท 
หรือ 4. 0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

8.70

13.60

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหน่วย : ล้านบาท

P

ไฟฟ้าและสา ารณูปโภค

Market GIM
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19,555

2562

5,504

11,379

2,672

33,607

2561

12,858

18,085

2,663

1.08

 2.2 ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting Gross Integrated Margin)

13.10

(0.51)

13.60

0.01

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหน่วย : ล้านบาท
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20,169

19,555

676

32,370

(1,268)

33,607

30

8.97

8.70
0.30

(0.03)62

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี 
(Accounting GIM) จ�านวน 20,16  ล้านบาท หรือ 8. 7  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปีก่อนลดลง 12,201  
ล้านบาท หรอื 4.13 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เนือ่งจาก Market 
GIM ลดลง 14,052 ล้านบาท หรือ 4. 0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ขณะที่บริษัทฯ มีก�าไรจากสตอกน�้ามันสุทธิในปี 2562 
จ�านวน 614 ล้านบาท หรือ 0.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เทียบกับปีก่อนมีขาดทุนจากสตอกน�้ามันสุทธิ 1,238 ล้านบาท 
หรือ 0.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

. 	ต า การ ส 	

ต้นทุนทางการเงินสุทธิส�าหรับปี 2562 จ�านวน 934 ล้านบาท 
ลดลง 1,293 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ 
มีก�าไรจาก CCS จ�านวน 951 ล้านบาท  

. 	กา ร	 า 	จากอตรา ก

ส�าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่่วนใหญ่
ยังไม่เกิดขึ้นจริง 458 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�าไร  
68 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสิ้นปี 2561  
ที ่32.61 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ มาปิดที ่30.33 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ 
ณ วันสิ้นปี 2562 โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาว
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ�านวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

. 	กา ร	 า 	จากการ อ คา ะจา า ร ส

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรจากการด้อยค่าและจ�าหน่าย
ทรัพย์สินจ�านวน 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการกลบัรายการด้อยค่าที่ดนิ
และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเดิม และมีก�าไร
จากการขายที่ดิน อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้กับ บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ�ากัด 

. 	กา ร	 า 	จากการ

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรจากการลงทุน 368 ล้านบาท 
ลดลง 312 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากส่วนแบ่ง
ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง 

.1 	 า ตบคค 	

ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีครดติภาษเีงนิได้ 779 ล้านบาท เทยีบกบั
ปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,147 ล้านบาท ส่วนใหญ่ 

เกิดจากผลการด�าเนินงานที่ลดลง 

2562 2561 ป ยน ป ง

Market GIM 19,555 33,607

ก�าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน�้ามัน (740) (420) (76 )

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) 678 (848) 180

ก�าไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน�้ามัน 676 30 n.a.

กา ร	 า 	จากสตอก าม ส 1 1 1

Accounting GIM 20,169 32,370

. 	รา อ

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการท่าเรือและ 
ถังบรรจุภัณฑ์และอื่น  ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 
2,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 444 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับจากการรับประกันผลงานก่อสร้าง
ของโครงการ UHV (Warranty Claim) จ�านวน 271 ล้านบาท 
และรายได้ค่าบรกิารจากบรษิทั ไออาร์พซี ีคลนี พาวเวอร์ จ�ากัด

. 	คา จา การ า า

ส�าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายด�าเนนิงาน 14,786 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 706 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จาก
ค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากการบันทึกผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
5 พ ษภาคม 2562 ให้นายจ้างจ่ายชดเชยพนักงานที่ท�างาน
ครบ 20 ปี กรณีที่เลิกจ้างหรือเกษียณ จากเดิมที่ได้รับเงิน
ชดเชยจ�านวน 300 วัน เพิ่มเป็น 400 วัน ขณะที่ลดลงจากค่า 
ที่ปรึกษา

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาในปี 2562 บรษิทัฯ 
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจจ�านวน 268 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาภายใน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เงินเดือนของนักวิจัยและ
บุคลากรในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�านวน 200  
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์ เครื่องมือส�าหรับงาน
วิจัยและพัฒนาจ�านวน 68 ล้านบาท  

. 	คา สอมราคา	

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2562 ค่าเสื่อมราคาจ�านวน 8,542  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากโครงการปรับปรุงและขยายงานที่แล้วเสร็จ เช่น 
โครงการ Catalyst Cooler ที่ติดตั้งแล้วเสร็จและมีการผลิต
เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พ ษภาคม 2562

น ย  าน า
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สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 177,850 
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 4,5 5 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เนื่องจาก

•  ลูกหนี้การค้าลดลง 2,0 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปี 2561 จากปริมาณขายและราคาขายลดลง 
รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน 
จ�านวน 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จ�านวน 
32 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส�าหรับปี 2562 
อยู่ที่ 17 วัน เพิ่มขึ้น 1 วัน เมื่อเทียบกับปี 2561

•  สนิค้าคงเหลือลดลง 2,464 ล้านบาท หรอืร้อยละ  ส่วนใหญ่
เป็นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยอยู่ที่ 41 วัน เพิ่มขึ้น 1 วัน เมื่อเทียบกับปี 2561

•  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,578 ล้านบาท หรือร้อยละ 
26 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 
6 8 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 815 ล้านบาท สินทรัพย์
หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 177 ล้านบาท ในขณะทีภ่าษมีลูค่าเพิม่
รอรับคืนลดลง 277 ล้านบาท  

•  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 
สาเหตจุากสนิทรพัย์ถาวรและอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
ลดลง 3, 57 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น และการขายที่ดินในอ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ในขณะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่นเพิ่มขึ้น 1,025 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการลงทุนใน
บริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. 
และการกลับรายการด้อยค่าที่ดินและเงินลงทุนในบริษัท 
ทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้รหิารเดมิ นอกจากนี ้เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 458 ล้านบาท และสินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,054 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวม 4,448 ล้านบาท 
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 618 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1 เนื่องจาก

•  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรม 
ด�าเนินงานและเพิ่มสภาพคล่อง

177,850 182,446

12,212

43,647 37,517

52,071

83,402

4,860

121,991

หน่วย : ล้านบาท

านะการเงิน ณ วันที่ 31 ันวาคม 2562

ค ค

3%

หนี้สินหมุนเวียนอื่นสินทรัพย์หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ดิน อาคาร และอปกรณ์

เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ใน 1 ปี)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

9,852

46,629 41,792

50,665

2,609

87,380

125,965
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ราย านประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้

ค ค เปล่ยนแปล

หุ้นกู้สกุลเงินบาท 6,888 10,250 (3,362) 

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 6,021 6,463 (442) 

เงินกู้สกุลเงินบาท 3 ,162 33, 52 5,210 

รวม 52,071 50,665 1,406 
หัก ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (8,1 0) (7,104) (1,086) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 43,881 43,561 320 

นวย ลาน า

หมายเหตุ :  ณ 31 ธ.ค. 2562 บรษิทัฯ มสีญัญาแลกเปลีย่นเงนิต้นและอตัราดอกเบีย้สกลุเงนิบาทเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ�านวน 
280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

•  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2,251 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 

8,170

13,330

8,146 7,968

14,457

6,364

1,806

6,888

1,204 1,204

1,806

6,442 6,941 6,764

12,651

หน่วย : ล้านบาท
หุ้นกู้สกุลเงินบาท
เงินกู้สกุลเงินเหรยญสหรั
เงินกู้สกุลเงินบาท

2563 2564 2565 2566 > 2566

หมายเหตุ : หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

•  เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 1,341 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5 เนือ่งจาก
ปรมิาณน�า้มนัดบิค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2562 ลดลง และค่าเงนิบาท
แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ราคาน�้ามันดิบในเดือนธันวาคม 2562 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3  วัน 
เพิ่มขึ้น 3 วันเมื่อเทียบกับปี 2561

•  หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 
สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้งานก่อสร้างและเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
ถาวรอื่นลดลง 1,688 ล้านบาท เจ้าหนี้สรรพสามิตและ

กองทุนน�้ามันลดลง 1,0  ล้านบาท โบนัสค้างจ่ายลดลง 
310 ล้านบาท ในขณะทีเ่งนิรบัล่วงหน้าค่าสนิค้าเพิม่ขึน้ 245 
ล้านบาท

•  เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
เพิม่ขึน้ 1,406 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเบกิเงนิกูย้มืระยะ
ยาวเพิ่มขึ้น 8, 50 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายช�าระคืนเงินกู้ 
7,104 ล้านบาท และบันทึกก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง 457 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

 

กรา แ กา น าระ น ินระยะยาว
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2562 2561

1 EBITDA  5, 40 18,344

2 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  1,587 (40)

3 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  7,527 18,304

4 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (5, 54) (6,536)

5 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (875) (11,575)

6 เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  698 193
7 เงินสดยกมาต้นงวด  2,338 2,145

8 เงินสดคงเหลือสิ้นงวด  3,036 2,338

นวย ลาน า
งบกระแสเงินสด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402 
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 3, 78 
ล้านบาท ส่วนใหญ่จากขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 1,174 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจ�านวน 
3,036 ล้านบาท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ 6 8 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
•  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 7,527  

ล้านบาท เป็นเงินสดท่ีได้จากก�าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 
ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จ�านวน 5, 40 ล้านบาท 
และมกีระแสเงนิสดรบัจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และ
หนี้สินด�าเนินงานจ�านวน 1,587 ล้านบาท โดยรายการหลัก
ที่ท�าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 
ลดลง 2,0 2 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลง 2,741 ล้านบาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง 278 ล้านบาท เงินรับ 
ล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท ในขณะที่รายการ
หลกัทีท่�าให้กระแสเงนิสดลดลงประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า
ลดลง 1,340 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นลดลง 1,32  ล้านบาท 
โบนัสค้างจ่ายลดลง 310 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 7 7 
ล้านบาท 

•  กระแสเงนิสดจ่ายเพือ่กจิกรรมลงทนุจ�านวน 5, 54 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดจ่ายเพือ่โครงการลงทนุต่างๆ ประกอบ
ด้วย โครงการ Catalyst Cooler, เงินลงทุนใน บริษัท 
Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. และเงิน
ลงทนุใน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง 
จ�ากัด 

•  กระแสเงนิสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงนิจ�านวน 875 ล้านบาท 
กระแสเงินสดจ่ายประกอบด้วย ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว 
7,104 ล้านบาท ช�าระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2,056 ล้านบาท 
และจ่ายเงนิปันผล 1,837 ล้านบาท ขณะทีเ่งนิสดรบัประกอบด้วย 
เงินกู้ยืมระยะยาว 8, 28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น 200 
ล้านบาท และก�าไรจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 6   
ล้านบาท 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน
อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากบั 0. 5 เท่า ไม่เปลีย่นแปลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยบริษัทฯ มี สภาพคล่องอยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนหนี้สิน 
ทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่0.67 เท่า เพิม่ขึน้ 
0.04 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ที่ 0.63 เท่า เป็นผลจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถช�าระหนี้สินได้
ตามก�าหนดและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ 
ครบถ้วน

จ่ายเงนิปันผล 1,837 ล้านบาท และบนัทกึผลประโยชน์พนกังาน
เพิม่ขึน้ 1,006 ล้านบาท จากการปรบัปรงุสมมตฐิานการค�านวณ
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
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ราย านประจาป
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

แนวโน้มปี 2563
1. ุรกิจปิโตรเลียม
ทิศทางและแนวโน้มราคาน�้ามันดิบปี 2563 คาดการณ์ 
ความต้องการใช้น�า้มนัของโลกอยูท่ีป่ระมาณ 102.1 ล้านบาร์เรล
ต่อวนัเพิม่ขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวนั เทยีบกบัปีทีแ่ล้วทีเ่พิม่ขึน้ 
0.8 ล้านบาร์เรลต่อวนั โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากก�าลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นของโรงกลั่นที่กลับมาเดินก�าลังการผลิตอย่างเต็มที่ 
เพื่อผลิตน�้ามันตามมาตรฐานน�้ามันเดินเรือใหม่ (IMO)  
การประกาศลดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบของกลุ่มโอเปกและ
พนัธมติรเพิม่เตมิอกี 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั จาก 1.2 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน ในปี 2562 เป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในไตรมาส 
1/2563 และมีแนวโน้มจะคงอัตราการผลิตน�้ามันดิบในระดับ
ต�่าเพื่อรักษาสมดุลของตลาด รวมทั้งการคลายความกังวลต่อ
สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนี ทีส่ามารถบรรลขุ้อตกลง
เฟสแรกได้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม แต่มีปัจจัยลบจากก�าลังการผลิตน�้ามันดิบที่เพิ่มขึ้น
จากสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความกังวลต่อ
ความต้องการใช้น�้ามันจากการระบาดของเชื้อไวรัสในตระกูล
โคโรนาไวรสั (Coronavirus) ทีเ่มอืงอู่ ัน่ ประเทศจนี ทีส่ามารถ
ติดต่อได้ถึงแม้จะอยู่ในระยะฟักตัวขณะที่ผู้ติดเชื้อยังไม่แสดง
อาการ ท�าให้คาดการณ์ความต้องการใช้น�า้มนัของจนีปรบัลดลง
ถึง 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดนับตั้งแต่ 
วกิ ติซบัไพรม์ ปี 2551 หากสามารถจ�ากัดการแพร่กระจายของ
เชือ้โรคให้อยูใ่นพืน้ทีไ่ด้ แต่หากไม่สามารถควบคมุเชือ้โรคออก
ไปสู่ภูมิภาคอื่นได้ ความต้องการใช้น�้ามันจะลดลงมากกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การออกจากสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจกัร (Brexit) อาจส่งผลกดดันต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและความต้องการใช้น�้ามัน ทั้งนี้ ตลาดฯ คาดการณ์
ราคาเฉลีย่น�า้มนัดบิดไูบปี 2563 อยูใ่นช่วง 55 - 65 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์น�้ามันที่ต้องติดตาม อาทิ นโยบายพลังงาน 
สีเขียว และการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่
พลังงานที่ยั่งยืนอาจท�าให้ความต้องการใช้พลังงานเปลี่ยนไป

2. ุรกิจปิโตรเคมี
แนวโน้มตลาดปิโตรเคมี ปี 2563 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
คาดว่าปรบัตวัดขีึน้ จากการปรบัเพิม่ประมาณการการขยายตวั
ของเศรษฐกจิโลกปี 2563 ของธนาคารโลก (World Bank) จาก
ร้อยละ 2.4 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 2.5 ในปีนี้ โดยต้นปี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเริ่มมีสัญญาณฟนตัวจากปีที่ผ่านมา 
หลังจากการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 
ในเฟสแรก และการเตรยีมผลติภณัฑ์ไว้ส�าหรบัเทศกาลตรษุจนี
ทีเ่ริม่ต้นเรว็กว่าทกุปี ประกอบกบันโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิ

ของภาครฐั อาท ิการใช้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคาร
กลางจีน (PBOC) เพื่อลดผลกระทบจากภาวะซบเซาจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ด้วยการอัดฉีด
เงินเข้าสู่ระบบเป็นจ�านวนเงิน 1.5 แสนล้านหยวน โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ของรฐับาลไทย อย่างไรก็ดี ประมาณการก�าลัง
การผลิตใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้โดยเฉพาะกลุ่ม 
โพลิีโอเลฟินส์ที่คาดว่าจะมีก�าลังการผลิตใหม่ 12-13 ล้านตัน 
ในขณะที่คาดการณ์ความต้องการเพิ่มขึ้นในระดับ 5-6 ล้านตัน 
และการรณรงค ์ลดการบริ โภคพลาสติกที่ ใช ้ครั้ งเดียว  
(Single-use Plastic Ban) รวมทัง้การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา ซึง่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ลดลง เป็นปัจจยั
ส�าคัญที่กดดันราคา ทั้งนี้ เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยรวม แต่กลับเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการ
พลาสตกิในกลุม่ผลติภณัฑ์เวชภณัฑ์ และอาจท�าให้ภาคการผลิต
ของปิโตรเคมีในประเทศจีนต้องลดก�าลังการผลิต ซึ่งอาจ 
ส่งผลดีต่อราคาผลิตภัณฑ์ในระยะสั้น
เนือ่งจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ การลดการ
บรโิภคพลาสตกิในกลุม่ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน
การเพิม่ขึน้ของก�าลงัการผลติใหม่ทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ 
ตระหนกัถงึสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ จึงได้ให้ความส�าคญั
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง รวมถงึการหาพนัธมติร
ทางการผลติและการตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ชนดิพเิศษ เพือ่เพิม่
มลูค่าผลติภณัฑ์ เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ยานยนต์ กลุม่ผลติภณัฑ์ 
ทุน่ลอยน�า้ส�าหรบัโซลาร์เซลล์ กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่พฒันาแบตเตอรี่
ทัง้องค์ประกอบ ได้แก่ แผ่นกนัขัว้แบตเตอรี ่รวมถงึส่วนประกอบ
ของแบตเตอรีล่เิธยีม ซึง่สอดรบักบันโยบายของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เน้น
การผลติผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และการขยายตัว
ของสังคมเมือง (Urbanization)

โครงการลงทุน
1. ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่ส�าคัญ
1.1  โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน�้ามันดีเซล 
ให้ได้ตามมาตรฐานยโูร 5 (Euro V) เพือ่สนบัสนนุมาตรการ 
ภาครัฐที่คาดว่าจะประกาศใช้น�้ามันดีเซลมาตรฐานใหม่นี้ 
ในปี 2567 โดยน�้ามันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 จะช่วยลดการ
ปลดปล่อยค่าก�ามะถันจาก 50 ppm (มาตรฐานยูโร 4)  
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เป็น 10 ppm (มาตรฐานยโูร 5) โดยโครงการจะเพิม่ความ
สามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ จากแนวโน้มความต้องการ
ที่สูงขึ้นของน�้ามันดีเซลก�ามะถันต�่า (Low Sulfur Diesel) 
ทั้งภายในประเทศและกลุ ่มประเทศอาเซียน (AEC) 
นอกจากโครงการ UCF จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้บริษัทฯ ซึ่งมีน�้ามันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
หลักแล้ว โครงการนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบ
สนองนโยบายของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่มัน่สูก่ารเป็นโรงงานสเีขยีว 
(Eco factory) ที่ทันสมัย ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการ
ออกแบบทางวศิวกรรม โดยจะสามารถผลติเชงิพาณชิย์ได้
ในปี 2565 

1.2  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้า 
(Floating Solar) ขนาด 12.5 เมกกะวัตต์ เป็นโครงการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช ้ส�าหรับ
กระบวนการผลิตในบริษัทฯ โดยตัวทุ่นลอยน�้า (Pontoon) 
เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ HDPE เกรดพิเศษ
ของบริษัทฯ และโครงการนี้ยังเป็นการใช้พื้นผิวน�้าของ 
บ่อเก็บน�้าส�ารองของบริษัทฯ ที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ 
สามารถช่วยลดกาซเรือนกระจก (CO2 Emission) ลงได้
ประมาณ 10,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการก่อสร้าง และจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 

1.3  โครงการขยายก�าลังการผลิตผงพลาสติก ABS (ABS 
Powder Expansion) เป็นโครงการปรับปรุงหน่วย  
Polymerization ท�าให้ผงพลาสติก ABS (ABS Powder) 
มีคุณสมบัติดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และก�าลังการผลิต 
เพิ่มขึ้น 6,000 ตันต่อปี รวมทั้งยังช่วยลดการระบาย 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสิ่งแวดล้อม โดยการน�ากลับมา

ใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงพลาสติก 
ABS สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะ 
การปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกที่น�ากลับมาใช้ใหม่  
(Recycle Plastic) ที่ความต้องการของตลาดมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างด�าเนิน
การก่อสร้าง และสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2  
ปี 2563

2. แผนการลงทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 มีมติอนุมัติ
แผนธุรกิจ 5 ปี (ปี 2563-2567) วงเงินรวม 53, 53 ล้านบาท 
โครงการลงทุนที่ส�าคัญประกอบด้วย 
2.1  โครงการ Maximum Aromatics หรือ MARS เป็น

โครงการผลิตพาราไซลีนและสารเบนซีน เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้กับวัตถุดิบภายในของบริษัทฯ 

2.2  โครงการ Ultra Clean Fuel หรือ UCF เป็นโครงการ
ลงทุนเพื่อรองรับการประกาศใช้น�้ามันมาตรฐานยูโร 5 

2.3  โครงการลงทุนทั่วไปและค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงโรงงาน 
โดยในปี 2565 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงใหญ่ 
(Major Turnaround) ซึ่งด�าเนินการซ่อมบ�ารุงตามแผน
ทุกๆ 5 ปี 

2.4  โครงการ E4E และ IRPC 4.0 โดยโครงการ E4E หรือ 
EVEREST Forever เป็นการด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจาก
โครงการ EVEREST เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน ส่วนโครงการ 
IRPC 4.0 เป็นการบรูณาการระบบดจิทิลัและน�านวตักรรม
ทันสมัยต่างๆ มาใช้ในทุกขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ

คร การล น 2563 2564 2565 2566 2567 รวม

(1) โครงการ Maximum Aromatics (MARS)  88  3,675  14,428  11,315  2, 65  32,472 

(2) โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF)  3,785  2,83   2,365  -    -    8, 8  

(3) โครงการลงทุนทั่วไปและค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงโรงงาน  1,570  2,164  3,7 7  1,3 2  1,632  10,555 

(4) โครงการ E4E และ IRPC 4.0  264  1 4  -    -    -    458 

(5) อื่นๆ  1,255  225  -    -    -    1,480 

รวม  6,962  9,097  20,590  12,707  4,597  53,953 

นวย ลาน า

หมายเหตุ :   ไม่รวมงบลงทุนส�าหรับสร้างโอกาสลงทุนจ�านวน 14,108 ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

ยุท ศาสตรความเป็นเลิศ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ล การดาเนินการด้านความยั่งยืน 

เพ่อการพั นาอย่างยั่งยืน 
ล บรรลุวิสัยทัศน องบริษัท
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การดาเนิน ุรกิ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้ก�าหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินการ 
ด้านความยั่งยืน (Governance and Sustainability) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อีกทั้งก�าหนด 
นโยบายทีแ่สดงถงึการให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อกจิกรรมเพือ่สงัคม โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างความมัน่ใจให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีว่าบรษิทัฯ  
สามารถท�ากิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

าร �า นน ร จ ย า ร ง
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

กระบวนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บรษิทัฯ เพือ่สร้างมลูค่าและคณุค่าเพิม่แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีรวมถงึ 
สังคม ชุมชน มีดังนี้

1. ก�าหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์องค์กรด้านการ 
 เตบิโตอย่างยัง่ยนื มคีวามเชือ่มโยงกบัธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ  
 และมโีครงสร้างทีค่รอบคลมุทัง้ด้านธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม  
 สทิธมินษุยชน เกณฑ์มาตรฐานสากล การสร้างผลประโยชน์ 
 ร่วมกบัผูม้ส่ีวนเสยี มกีารด�าเนินธรุกจิเพือ่สงัคม มกีารประเมนิ 
 ความคุ้มค่าทางสังคมของโครงการ และมีเป้าหมายเพื่อ 
 สร้างมลูค่าเพิม่และการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ต่อสงัคม 
 และชุมชน เป็นต้น การด�าเนินงานตามโมเดลดังกล่าว  
 ยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในเรื่องการอยู่ร่วมกันของ 
 โรงงานและชุมชนได้อย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น 
 พลเมืองดีของโลกตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการใช ้
 งบประมาณในกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจ�าทุกปี เพื่อช่วย 
 สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดงบประมาณเป็น 
 กลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการเพื่อการศึกษา โครงการ 
 เพื่อสังคมชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน และโครงการเพื่อสังคม 
 โดยรวมทั้งประเทศ รายละเอียดอยู่ในโครงการด้านความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญในปี 2562 หน้า 222-239

 นอกจากนั้น ยังมีการก�าหนดกรอบการด�าเนินกิจกรรมและ 
 โครงการเพื่อสังคมที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบ 
 ต่อสังคม ชุมชน และบริษัทฯ กับระยะเวลาในการด�าเนิน 
 โครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้น เพื่อให้ยังประโยชน ์
 สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ และการสร้างประโยชน์ 
 ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable  
 Development Goals (SDGs) โดยรูปแบบของโครงการ 
 ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทาง 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs 17 ข้อ  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความยั่งยืนของกิจการ 
 ด้วยดัชนีวัด DJSI ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับองค์กร โดย 
 ในปี 2562 IRPC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี 
 ความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas  
 Refining and Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได ้
 จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ  
 Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI  
 Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ 
 ตัวชี้วัดเพิ่มเติมส�าหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน 
 และก๊าซ สะท้อนความตั้งใจและความสามารถในการ 

 ด�าเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งค�านึงถึง เศรษฐกิจ  
 สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ 
 เติบโตไปพร้อมกัน รายละเอียดอยู่ในรายงานความยั่งยืน 
 ประจ�าปี 2562

4. ด�าเนินการตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)  
 ซึ่งบริษัทเข ้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ป ี 2554 และยัง 
 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand:  
 GCNT หนึ่งในเครือข่ายที่มีอยู่กว่า 80 ประเทศทั่วโลก 
 เพื่อน�าหลักการสากล 10 ประการของ UNGC ที ่
 ครอบคลุม 4 ด้านส�าคัญมาปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ 
 ต่อพันธสัญญา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนด 
 นโยบายการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate  
 Citizenship Policy) และนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อใช ้
 ปฏบิตัใินบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัไออาร์พซี ีรายละเอยีดการ 
 ด�าเนนิงานตามนโยบายอยูใ่นรายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี หน้า 93-130

5. การด�าเนินงานตามแนวทาง ISO 26000 บริษัทฯ ปฏิบัติ 
 ตามแนวทางของ ISO 26000 และตามกรอบแนวทางการ 
 น�าเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines  
 for Social Responsibility และ Guidelines for CSR  
 Report) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน 
 และครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. การต่อต้าน 
 การทุจริต 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 5. การปฏิบัติ 
 ต ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 6. ความรับผิดชอบต่อ 
 ผู ้บริโภค และ 7. การร ่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
 รายละเอยีดในรายงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหน้า 94-130 
 และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญใน 
 ปี 2562 หน้า 222-239

ครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคั  
ในปี 5

ครงการด้านการศึกษา
สถาบันวิทยสิริเมธีและ รงเรยนก�าเนิดวิทย์

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียน 
ก�าเนิดวิทย์ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุน 
งบประมาณเพื่อการด�าเนินงานตามสัญญาเป็นประจ�าตั้งแต่ปี 
2557 เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยคนไทยที่มีความ 
เป็นเลิศในประเทศ



วิทยาลัยเทค น ลยี ไออาร์พ ี ( )

กว่า 24 ปี ทีบ่รษิทัฯ ได้มองเหน็ความส�าคัญของการผลิตก�าลังคน 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียน - โรงงาน เปิดให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความ
ทันสมัย รวมถึงสร ้ างประสบการณ ์ด ้ วยการฝ กงาน 
ในบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนสถานประกอบการ 
ชั้นน�าอื่น  บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
(IRPCT ขึ้นในจังหวัดระยอง เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการ 
ยอมรับถึงความเป็นมืออาชีพในการผลิตช่างฝีมือที่มีความ 
เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการได้รับการ 
รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. มาตรฐาน Excellent 
Model School และการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล 
โล่สถานศกึษารางวลัพระราชทาน อกีทัง้ยงัเป็นวทิยาลยัฯ ท�าให้
นักเรียน นักศึกษาที่ จบการศึกษาจากสถาบันแห ่งนี้ 
รวมกว่า 7,000 คน เป็นอาชวีะฝีมอืชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
ทั้งภาคท ษ ีและปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการของตลาด 
แรงงานอย่างแท้จริง

ปัจจบุนั IRPCT ร่วมกบัองค์กรในกลุม่ประเทศอาเซยีนเพือ่การ 
พัฒนาการอาชีวศึกษากับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. และหน่วย
งานการศึกษาของประเทศต่าง  จึงถือได้ว่าเป็นวิทยาลัย 
อาชีวะนักศึกษา 5 สัญชาติแห่งแรกของประเทศ โดยเปิด 
การเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้ง Thai Program 
English Program และ Mini English Program ในสาขา 
วิชา ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นอกจากนี้ IRPCT ยังมีโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านอาชีว 
ศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (โครงการ 
iPEC) ในสาขาวิชาปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเทคนิค 
พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มีร่วมมือในการสอบคัดเลือก จัด
หลกัสตูร จดัการเรยีนการสอน และประเมนิผลอย่างเข้มข้นร่วม
กับสถานประกอบการบริษัทในกลุ ่ม ปตท. และสถาน 
ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการท�าให้นกัศกึษามทีัง้ความรู ้ทกัษะ 
และสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
อย่างแท้จริง
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•  ผ่านการประเมินในระดับเหรียญทองตามมาตรฐาน Asia 
Pacific Accreditation and Certification Commission 
(APACC) ซึง่เป็นหน่วยงานประเมนิมาตรฐานอาชวีศกึษา 
ในระดบัอาเซยีน IRPCT เป็นวทิยาลยัอาชวีศกึษาประเภท 
ช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ 
รับรองมาตรฐานนี้

  Dr. Ramhari Lamichhane, President of APACC มอบ
รางวัล ASIA PACIFIC ACCREDITATION AND  
CERTIFICATION COMMISSION (APACC) ระดับ Gold 
Award ให้แก่ นายนพดล ปินสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน 
กรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ากัด และมอบ 
APACC Certif icate of Accreditation ให ้แก ่  
ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบ 
อนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
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  ผ่านการรับรองการเป็น Excellent Model School  
(EMS) กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน จากส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ในสาขาวชิาปิโตรเคม ี
สาขาเคมอีตุสาหกรรม และสาขาเทคนคิพลงังาน โดย เข้า
รบัรางวลักบั ฯพณฯ คณุหญงิกลัยา โสภณพนชิ รฐัมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 จากส�านักงาน 
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การ 
มหาชน)
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  สร้างประตมิากรรม Goby The Fish ซึง่เป็นถงัขยะโครง 
เหลก็ส�าหรบัทิง้ขยะพลาสตกิจดัท�าโดยคณะคร ูและนกัศกึษา 
แผนกช่างกลโรงงาน IRPCT และได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) โดยจะมี 
การจดัวางตามรมิชายหาดเพือ่สร้างความสวยงาม และลด 
ปัญหาขยะพลาสตกิบนชายหาดและในทะเล

 สร้างเครื่องผสมน�้ายาอเนกประสงค์มอบให้กับ ศูนย์ฝก 
อาชพีพอเพยีงเ ริบ์ ต�าบลตาขนั เพือ่ใช้ในการผลติน�า้ยา 
อเนกประสงค์ โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากบรษิทั 
ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน)

 โครงการ Light of a Better Life ตามทีค่ณะกรรมการมลูนธิิ 
พลงัแห่งการเรยีนรูแ้ละกลุม่ปตท. ได้มอบหมายให้วทิยาลยั 
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ด�าเนินงานในโครงการ Light for a 
Better Life 2 ภายใต้โครงการประชารัฐด้านการศึกษา 
พื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า (E5) ตามนโยบายของภาครัฐ 
ปี 2560 มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยฯ 
จดัท�าหลกัสตูรการพฒันาด้านวชิาการและโครงการสนบัสนนุ 
ของกลุม่ปตท. โดยวทิยาลยัฯ ได้มอบหมายให้กบันกัศกึษา 
ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ด�าเนินงานในการลงพื้นที่ให ้
บริการในโรงเรียน 24 แห่ง 5 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบ 
ไปด้วย จังหวัดระยอง เชียงใหม่ สมุทรปราการ ขอนแก่น 
และล�าปาง เพือ่ดแูลโรงเรยีนในโครงการให้มคีวามปลอดภยั 
จากอันตรายด้านไฟฟ้าลดัวงจร ไฟฟ้าดดู มกีารดแูลปรบัปรงุ 
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง  ไฟฟ้าที่เสื่อมคุณภาพให้ได้มาตรการ 
การใช้งาน รวมถึงการควบคุมดูแลจุดเสี่ยงต่าง  ภายใน 
โรงเรียนที่อาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เพื่อสร้างปลอดภัย 
ต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งาน

วิทยาลัยเทค น ลยี  เปดศูนยบริการเทค น ลยี ออารพ ี ให้บริการ ัดอบรมหลักสูตรที่ ด้ 
มาตร าน รงงาน ล หลักสูตรด้านการ ัดการ กว่า  หลักสูตร อาทิ เช่น หลักสูตรเ ้าหน้าที ่
ความปลอด ัยในการทางาน ความปลอด ัยในการทางานที่อับอากาศ ัด ด้ทังรูป บบ  
ล     รวม งให้บริการส านที่ในการ ัดอบรมหรอปร ชุมต่าง 

5  
  

 

ครงการ       
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ในปี 2563 IRPCT ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับสู่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชั้นน�า 1 ใน 10 ของอาเซียนภายในปี 2025 จึงได้ 
จัดท�าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2020 – 2024) โดยใช้ชื่อว่า “IRPCT 
4.0 2 (X) Excellent Model” เพื่อใช้ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู ่
วิสัยทัศน์โดยมียุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน ได้แก่ 

1. Excellent Model School (EMS) การเป็นวิทยาลัย
อาชวีศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิในการสร้างก�าลังคนอาชวีะท้ังใน 
ด้านปิโตรเคมแีละพลงังานและในสาขาอืน่  ทีต่อบสนอง 
ความต้องการของประเทศ 

2. Excellent Social Contribution (ESC) การเป็นวิทยาลัย
ทีส่ร้างคณุค่าสูส่งัคมทัง้ด้านวชิาการ วชิาชพี วจิยั นวตักรรม 
และการเป็นศูนย์ฝกอบรมระยะสั้นเพื่อ Reskill/ Upskill  

IRPCT ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่าง 
ไม่หยดุยัง้ เพือ่ผลติบคุลากรให้จงัหวดัระยอง สถานประกอบการ 
ในเขต EEC และทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

Vision 2025
         5

Excellent Model School (EMS) Excellent Social Contribution (ESC)

   

    

   ( )  

     

      

    ( )  

สา าเคมีอตสาหกรรมสา าป ตรเคมีสา าเทคนิคพลังงาน 
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ต�าบลนาตาขวญั เทศบาลต�าบลเชงิเนนิ และเทศบาลนครระยอง  
ข้อมูลการตรวจรักษาของชุมชนจะใช้เป็นข้อมูลจัดท�าแผนการ
ตรวจรักษาสุขภาพประชาชนให้ตรงกับกลุ่มโรคโดยแพทย ์
เฉพาะทางในปีต่อไป

กองทุนส ่งเสริมสุ าพชุมชนรอบเ ตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

บริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบ 
เขตประกอบการในปี 2559 เพื่อดูแลด้านสุขภาพให้ชุมชนที่อยู ่
รอบเขตประกอบการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเปิดโอกาส 
ให้ชุมชนมีส่วนบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง ภายใต้ 
ค�าแนะน�าด้านอาชีวอนามัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข 
โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนจ�านวน 6 ล้าน
บาท ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โครงการนี้ให้ประโยชน ์
ทางด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและฟนฟูสุขภาพ 
ของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ นอกจากนั้น ยังได้จัด 
ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือน 

ปี 2562 คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติโครงการที่ชุมชน 
เสนอและผ่านหลักเกณฑ์ จ�านวน 31 โครงการ อาทิ โครงการ
เชื่อมทางเดินระหว่างอาคาร รพ.สต.ตะพง กับอาคารตะพง 
รวมใจไออารพ์ซี ีโครงการอบรมการเลอืกซื้ออาหารทีป่ลอดภยั
ต่อสุขภาพ (เทศบาลนครระยอง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ให้ต�าบลบ้านแลง โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ์ทนัตกรรม 
ให้โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านหนองตะแบก โครงการ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัด 
บริการให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 ต�าบลเชิงเนิน โครงการ 
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกัน 
โรคติดต่อในชุมชนต�าบลตะพง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและบัตรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านก้นหนอง โครงการจดัซือ้เครือ่งออกก�าลังกายกลางแจ้ง  
(หมู่ 2) ต�าบลนาตาขวัญ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัด
สุขภาพหมู่ 3 ชุมชนบ้านหนองมะหาด ต�าบลทับมา และยัง 
ให้การสนับสนุนโครงการ “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” แก่มูลนิธ ิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กลัยาณกติต ิกติยิากร 
อีกด้วย

ครงการเพ่อชุมชน
คลินิกปันน�าใจ 

จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี 
เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย 
เบื้องต้นทั่วไปให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2562 ม ี
ประชาชนให้ความไว้วางใจใช้บรกิารจ�านวน 4,111 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความดัน ทางเดินอาหาร ทาง
เดินหายใจ ส�าหรับข ้อมูลการตรวจสุขภาพของคลีนิค 
ปันน�้าใจจะส่งให้โรงพยาบาลระยองน�าเข้าระบบฐานข้อมูล 
สุขภาพ เพื่อใช้วางแผนในการรักษากรณีที่เกิดการเจ็บป่วย 
ในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ปี 2562 มียอดการท�าบัตร IRPC 
CARD จ�านวน 830 ใบ รวมจ�านวนผูม้บีตัรจนถงึปัจจบุนัทัง้สิน้ 
10,729 ใบ ซึ่งผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขอ 
ใช้บริการรักษาฟรีที่คลินิกปันน�้าใจ รวมถึงใช้ลดหย่อนในการ 
เติมน�้ามันที่ปัมน�้ามันไออาร์พีซีในอัตราลิตรละ 50 สตางค์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุ าพชุมชน (  )

บรษิทัฯ ร่วมกบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติ ิกรมแพทย์ 
ทหารเรือ ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาล 
หรอืใช้บรกิารทีค่ลนิกิปันน�า้ใจ ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีบ่รกิาร 
ตรวจรักษาโรคฟรี เช่น โรคเส้นและกระดกู โรคทางเดนิหายใจ 
โรคทางเดินอาหาร ถอนฟัน บริการตัดแว่นสายตาให้ชุมชน 
ในราคา 100 บาท (ส่วนที่เกิน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ) 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้ผู้เข้ารับบริการรับทราบอย่างต่อเนื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จะให้บริการชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี 

ในปี 2562 มีผู้เข้ารับบริการจ�านวน 2,051 คน ครอบคลุม 
พื้นที่รอบเขตประกอบการฯ ได้แก่ ต�าบลบ้านแลง ต�าบลตะพง 



บริษัท  ด้ดาเนินการปรับปรุงหอกร าย ่าวชุมชน ตาบลต พง อาเ อเมือง ังหวัดร ยอง 
เพ่ออานวยความส ดวกในการให้บริการปร ชาชนที่มาติดต่อ ล ใช้บริการ ด้อย่างเตมปร สิท ิ าพ 
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ครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึคณุภาพชวีติของชมุชนรอบเขตประกอบการฯ  
จึงได้สนับสนุนกลุ ่มอาชีพในชุมชนรอบเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี มาตั้งแต่ปี 2550 โดยการเพิ่ม 
ศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดในการจ�าหน่ายสินค้า 
พาคณะศึกษาดูงานสถานที่ต่าง  เช่น ศึกษาดูงานเครื่องจักร 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ป ิรูปอุตสาหกรรม  
(ITC) Pilot Plant อาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริม 
อุตสาหกรรมภาคที่ 9

ครงการน�าดื่มเพ่อชุมชน  

บริษัทฯ ได้จัดท�าน�้าดื่มสะอาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง   
สร้างสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง  ในพื้นที่รอบเขต 
ประกอบการฯ ส�าหรบัใช้ในงานสาธารณประโยชน์ เช่น กจิกรรม
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา การอบรม การประชุม กิจกรรม
ประเพณีงานบุญต่าง  ฯลฯ ในปี 2562 ได้สนับสนุนน�้าดื่ม
ชนิดแก้ว จ�านวน 93,024 แก้ว ชนิดขวด จ�านวน 29,160 ขวด 

ครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพน�าองค์ความรู ้ 
ของตนเองร่วมท�ากิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่รอบเขต 
ประกอบการฯ ทั้งในส่วนกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรม 
ของชุมชน เช่น ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบประปา 
ชุมชน นอกจากนั้น พนักงานยังให้ความรู้สอนภาษาอังก ษ 
เบื้องต้นและภาษาไทยให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียน 
ผูส้งูอายหุนองจอกคอนแวนต์ด้วย เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชน 
ส่วนรวมและเป็นการปลูกจิตสาธารณะให้กับพนักงาน เกิด 
เครือข่ายความร่วมมือ และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กร (CSR DNA)  
ในปี 2562 มีพนักงานร่วมกิจกรรม จ�านวน 6,938 คน คิดเป็น
ชั่วโมงหัวใจอาสารวม 26,960 ชั่วโมง
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ศูนย์การเรยนรู้เครอ ่ายชุมชน 

จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและ 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนเป็นเวทใีนการพบปะเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่าง 
สมาชิกในชุมชน ชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับไออาร์พีซีให้ 
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมสับเปลี่ยน 
หมุนเวียนกันไป อาทิ อบรมท�าอาหารและท�าขนม ชมรม  
Design Reuse (ต่อผ้า Quilt) ชมรมโยคะ ชมรมวิทยาศาสตร์ 
ชมรมภาษาอังก ษ ชมรมจินตคณิต ชมรมวาทะศิลป ชมรมเท
ควันโด้ ชมรมลีลาศ เป็นต้น ในปี 2562 มีผู้ใช้บริการร่วมท�า
กิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์ จ�านวน 15,675 คน ใช้ห้องประชุม 
จ�านวน 19,737 คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 ครั้ง 
นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ “เติมฝัน ปันโอกาสให้น้อง” เปิดติว
เข้ม 3 วิชาหลัก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา 
อังก ษให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบเข้า 
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย

ครงการพัฒนาสิงก่อสร้างสาธารณะประ ยชน์ 

เป็นโครงการทีช่่วยพฒันาสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง  ของ 
ชมุชน ทีภ่าครฐัไม่สามารถสนบัสนนุได้ ท�าให้เป็นส่วนทีเ่ตมิเตม็ 
ให้กับชุมชนและเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ชุมชน อาทิ สร้างห้องน�้า 
วัดเนินพุทรา ต�าบลเชิงเนิน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดปลวกเกตุ 
ต�าบลเชงิเนนิ ปรบัปรงุภมูทิศัน์ รพ.สต.บ้านยายดา สร้างศาลา 
ประชาคมหมู่บ้าน ม.10 ต�าบลตะพง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
หนองน�้าท่ากระสาว ต�าบลบ้านแลง ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.บ้านแลง

แก้ ไ ปั หาน�าท่วมรอบเ ตประกอบการไออาร์พ ี

ช่วง ดฝูนของทกุปีมกัเกดิปัญหาน�า้หลาก ซึง่สรา้งความกงัวล
ใจแก่ชุมชน บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหา จัดท�าแผนงานเตรียมการและป้องกันน�้าท่วม โดย
สนับสนุนการด�าเนินงานขุดลอกวัชพืชตามล�ารางสาธารณะทั้ง
ในเขตและนอกเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  
มกีารเตรยีมความพร้อมในการลดระดบัน�า้ (มาตรการพร่องน�า้) 
ในบ่อส�ารองที่อยู่ในเขตประกอบการฯ คิดเป็นปริมาตร 1 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน�้าฝนกรณีที่ฝนตกหนัก และมี
มาตรการตรวจสอบปริมาณน�้าฝนและน�้าในอ่างเก็บน�้าจังหวัด
ระยองอย่างต่อเนื่อง โดยประสานกับส�านักงานชลประทาน 

จังหวัดระยอง เพื่อปิดเปิดประตูระบายน�้าก่อนลงสู่ทะเล และ 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับปริมาณน�้าที่มีอยู่ 

นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักพัฒนาพื้นที่ 
สาธารณะของชุมชน อาทิ งานขุดลอกและฟนฟูคูคลองเพื่อ 
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน 
เครือ่งจกัรกลหนกัพฒันาพืน้ทีส่าธารณะของชมุชน เช่น งานขดุลอก 
และฟ นฟูคูคลองเพื่อการใช้ประโยชน์ร ่วมกันของชุมชน  
เช่น หนองน�า้ท่ากระสาว ต�าบลบ้านแลง โดยสามารถเพิม่พืน้ที่
กักเก็บน�้าและชะลอน�้าใน ดูฝน เป็นการช่วยลดผลกระทบ 
มิให้น�้าท่วมขังใน ดูฝนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านสร้าง 
สาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน
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ในปี 2562 ได้ด�าเนินการท�าความสะอาดขุดลอกคูคลอง 
แล้วเสร็จทั้ง 7 คลอง ในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ ได้แก่ 
หนองสีโสม ต�าบลนาตาขวัญ หนองน�้าท่ากระสาว ต�าบลบ้าน
แลง คลองบ้านแลง ต�าบลบ้านแลง คลองตาสอน บ้านก้นหนอง 
ต�าบลบ้านแลง คลองตาปอ บ้านตะพงใน ต�าบลตะพง คลอง
คึก ทธิ พื้นที่ตะพง และคลองคา ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ครงการทุนการศึกษาเพ่อชุมชน

บริษัทฯ สร้างโอกาสด้านการเรียนรู ้ จัดโครงการมอบทุน 
การศึกษาเพื่อชุมชน ประจ�าปี 2562 ให้แก่เยาวชนรอบเขต 
ประกอบการไออาร์พีซีที่มีผลการศึกษาดี ความประพ ติดี 
โดยผ่านการคดัเลอืกจากผูน้�าชมุชน จ�านวน 66 หมูบ้่าน จ�านวน
บ้านละ 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งหมดจ�านวน 198 ทุน ทุน
การศกึษาส�าหรบัสถานศกึษารอบเขตประกอบการฯ จ�านวน 27 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จ�านวนทั้งหมด 
81 ทุน ทุนวิชาชีพทุนละ 5,000 บาท จ�านวน 10 ทุน รวมทุน
การศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 279 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
608,000 บาท

รงเรยนผู้สูงอายุอ�าเ อเมืองระยอง

เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัด 
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยบริษัทฯ ได้ 
เข้าไปจัดระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในชุมชนและมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตช่วย 
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ�าเป็นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการพบปะหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน 
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเกิด 
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ปัจจุบันมีนักเรียน 
จ�านวนทั้งสิ้น 90 คน ในปี 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้จ�านวน 16 ครั้ง อาทิ กิจกรรมสันทนาการสร้างสุข เช่น 
เต้นบาสโลป เรียนท�าอาหาร ท�าพวงกุญแจ ท�าแชมพูสมุนไพร 
เพื่อต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ เรียนแพทย์แผนไทยเพื่อดูแล
ตนเองที่บ้าน สอนพับเหรียญโปรยทาน เพื่อต่อยอดในการ 
ส่งเสริมเป็นอาชีพ การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ 
แผนไทย ศึกษาดูงานกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ�าเภอแกลง 
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง ศกึษาดงูานสวดมนต์ไหว้พระ นัง่สมาธิ 
ทีว่ดัป่าภมูาศ พานกัเรยีนผูส้งูอายเุข้าเยีย่มชมโรงงาน เป็นต้น



232
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

ครงการเปดบ้านสานสัมพันธ์ (  ) 

บริษัทฯ จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกป ี
เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ถึงการด�าเนินธุรกิจ 
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยในปีนี้ได้จัด 
ให้มีการเสวนาหัวข้อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเขต 
ประกอบการฯ และได้น�าคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงงาน 
ตามมาตรการ EIA, EHIA, CSR-DI, SF จ�านวน 15 โรงงาน 
ท่าเรือน�้าลึก ทั้งหมด 22 ครั้ง จ�านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม  
829 คน ได้แก่ ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ครู นักเรียน 
นักศึกษาคณะผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบเขต 
ประกอบการฯ

ครงการทอดก ินสามัคคีประจ�าปี 5

บริษัทฯ ได้จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่าง  ที่อยู่ในรอบ 
พื้นที่เขตประกอบการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันระหว่าง 
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัต ิ
ทุกปี ส�าหรับปี 2562 ได้จัดทอดกฐินสามัคคี จ�านวน  
10 วัด โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพหลักจ�านวน 2 วัด และ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอีกจ�านวน 8 วัด ภายใต้งบประมาณจ�านวน 
1,200,000 บาท

ครงการถวายเทียนพรรษา 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสืบทอดประเพณี 
ทางพระพุทธศาสนา โดยเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณี 
ถวายเทยีนพรรษาอนัเป็นประเพณทีีถ่อืปฏบิตักินัอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา จ�านวน 9 วัด

ครงการหนังให ่วัดบ้านดอน 

บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 
ของไทยที่มีอายุกว่า 200 ปี มิให้สูญหายไป เป็นศิลปะการ 
แสดงชั้นสูงที่ประกอบไปด้วยหัตถศิลป นาฏศิลป คีตศิลป 
วาทศิลป และวรรณศิลปอันทรงคุณค่าทั้ง 5 แขนงเอาไว ้
ด้วยกัน บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการทาง 
ด้านต่าง  เช่น จอส�าหรับใช้แสดงจ�านวน 2 จอ เครื่อง 
แต่งกายนักแสดง ค่าอาหารระหว่างแสดง สนับสนุนเยาวชน 
ในจังหวัดระยองที่สนใจศิลปะพื้นบ้านเข้ามาเรียนรู้ฝกฝนการ 
เชิดหนังใหญ่ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึง 
ศิลปะประจ�าท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ 
ศิลปะประจ�าท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ให้เป็นศิลปะระดับชาติ
และระดับโลกต่อไป



สมเด พร กนิษ า ิราชเ ้า กรมสมเด พร เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร พร ราชทานว รกาสให้นางปยดา งพยุห  ผู้ช่วยกรรมการผู้ ัดการใหญ่ สานักกิ การองคกร  
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ครงการเพ่อสังคม ดยรวม
ครงการ าเทียม (   )

บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการขาเทียมขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหา 
ด้านความเหลื่อมล�้า และสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน 
ผ่านการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ตามแนวทางสร้างคณุค่าร่วม 
(Creating Shared Value: CSV) ด้วยการน�าผลิตภัณฑ์ที่ม ี
คุณภาพและมาตรฐาน นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ผสานกับองค์
ความรู้ของบุคลากร มาใช้ผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียม  
ให้แก่ผู้พิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ 
ของสังคมและภาครัฐในการดูแลผู้พิการขาขาดที่มีเป็นจ�านวน
มาก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ข้อที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้า (Reduced Ine ualities) 

ตัง้แต่ปี 2554 บรษิทัฯ บรจิาคเมด็พลาสตกิ PP (Polypropylene)  
ให้มลูนธิขิาเทยีม ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีปีละ 
ประมาณ 20 ตัน ใช้เป็นวัสดุในการท�าขาเทียมและอุปกรณ ์
ขาเทยีมให้แก่ผูพ้กิารโดยไม่คดิมลูค่า โดยตัง้แต่ปี 2554 จนถงึ
ปี 2562 มีขาเทียมที่ผลิตให้แก่ผู ้พิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
เมด็พลาสตกิของไออาร์พซี ีทัง้สิน้ จ�านวน 25,715 ขา นอกจาก 
การบริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกในการผลิตขาเทียมแล้ว 
บริษัทฯ ยังร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ท�าการวิจัยและพัฒนาวัสดุ
ส�าหรบัท�าขาเทยีมและอปุกรณ์ขาเทยีมมาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้
สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพมีความ 
คงทน และมีน�้าหนักเบา 

ในปี 2562 มูลนิธิขาเทียมฯ ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที ่
ทางบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ผลิต 
เบ้าขาเทียม ซึ่งเดิมใช้เม็ดพลาสติก Polypropylene เกรด 
2500H ซึ่งมีคุณสมบัติขุ ่นโดยธรรมชาติ เมื่อน�ามาผลิต 
เบ้าขาเทยีมให้แก่ผูพ้กิารขาขาด จะต้องใช้เวลาในการผลิตนาน 
เนื่องจากคุณสมบัติที่มีความขุ ่น ท�าให้ช่างท�าขาเทียมไม ่
สามารถมองเห็นความพอดีของเบ้าขาเทียมและตอขา ท�าให้ 
ต้องมีการปรับแก้ไขหลายครั้ง แต่หลังจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ Copolymer Polypropylene เกรด 3340H ซึ่งมี 
คุณสมบัติโปร่งแสง ท�าให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และ 
สามารถลดระยะเวลาในการปรับแก้ขาเทียมลงได้ นอกจากนี้  
บรษิทัฯ ยงัได้สนบัสนนุมลูนธิขิาเทยีมฯ ผ่านกจิกรรมต่าง  ดงันี้

	 มอบ ครอ บ าสตกจากการ า า ม ก
ม า ม

บริษัทฯ ได้น�าเครื่องบดพลาสติกซึ่งเป็นเครื่องที่ปลดระวาง 
การใช้งานของบริษัทฯ น�าไปเช็คสภาพเครื่องซ่อมแซม 
ส่วนที่ช�ารุดสึกหรอ และทดสอบเครื่องให้มั่นใจว่าสามารถ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ 
ขาเทียมฯ ท�าให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถน�าเศษพลาสติก 
ที่เหลือจากการท�าขาเทียมและการวิจัยพัฒนา มาบดให้เป็น 
ชิ้นเล็ก  และน�าไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล โดยน�ามาใช ้
ผลติเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิต่าง  ได้อกี ท�าให้มลูนธิขิาเทยีมฯ  
สามารถก�าจัดขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดจ�านวน 
ขยะพลาสติก ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ 
ได้ส่งมอบเครื่องบดพลาสติกดังกล่าว ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มกราคม 2562 
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	 ส บส การจ รบบรจาค ร กม 	
า ม

บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุในด้านการหาทนุเพือ่ด�าเนนิงานมลูนธิิ
ขาเทียมฯ โดยจัดรับบริจาคทุนทรัพย์ในงานหรือกิจกรรม 
ต่าง  ไออาร์พีซีจัดให้มีขึ้น เพื่อผู้ให้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม โดยผู้บริจาค 
ยังสามารถน�าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ ไปลดหย่อนภาษี 
รายได้อีกด้วย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุน 
ให้มูลนิธิ ดังนี้ 

 ตั้งโต๊ะรับบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิขาเทียมฯ ในงาน 
 “ไออาร์พีซี วันปันกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน CSR ของ 
 บริษัทฯ จ�านวน 2 วัน (วันที่ 30 – 31 ม.ค. 2562) ได้รับ 
 เงินบริจาคจ�านวน 242,164 บาท

 พนักงานจิตอาสาจัดท�าเสื้อยืดคอกลมในงาน“ไออาร์พีซี  
 วันปันกัน” ได้เงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก ่
 มูลนิธิขาเทียมฯ จ�านวน 21,210 บาท

 พนักงานจิตอาสาน�าสินค้าที่ผลิตเองมาจ�าหน่ายในงาน 
 “ไออาร์พีซี วันปันกัน” และมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก ่
 มูลนิธิขาเทียมฯ จ�านวน 5,600 บาท

 ตั้งโต๊ะรับบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิขาเทียมฯ ในงาน  
 “ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี” (วันที่ 3 เม.ย.  
 2562) ได้รับเงินบริจาคจ�านวน 23,580 บาท

	 ส บส คร การ า ก า การ	 อ
ม ระ ก รต	 ระบา สม จ ระว ร ก า จาอ ว

บริษัทฯ สนับสนุนภารกิจการท�าแขน-ขาและอุปกรณ์เครื่อง 
ช่วยความพิการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 4 – 8 พ ศจิกายน 2562 
ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยสถาบนัสรินิธร 
เพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตกิรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุ ข  สามารถจัดท� าแขน-ขา เที ยม  
มอบให้แก่ผู ้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองที่มาเข้ารับบริการ 
จ�านวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบไปด้วยขาเทียม 138 ขา แขน
เทียม 20 ข้าง นอกจากนี้ ผู้พิการยังได้รับอุปกรณ์ช่วยเดิน 
จ�านวน 31 ราย และเก้าอี้รถเข็น (Wheelchair) อีก 3 ราย
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	 ส บส คร การ า ต ว สา รบ 
การคร อ า

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันสิรินธร 
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในโครงการ
พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินส�าหรบัผูพ้กิารครึง่ท่อนล่าง โดยบรษิทัฯ  
สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้พัฒนาหุ่นยนต์ช่วย
เดินฯ ซึ่งเป็นกายอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงขาชนิดขับเคลื่อนด้วย 
พลังงานภายนอก เพื่อใช้ฟนฟูสมรรถภาพของผู ้พิการที่มี 
ปัญหาด้านการเคลือ่นไหว โดยการพฒันาหุ่นยนต์ต้นแบบช่วยเดนิ 
ส�าหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง โดยมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ 
ทีผ่ลติและพฒันาระบบสมองกล เพือ่ลดต้นทนุและลดการน�าเข้า 
จากต่างประเทศ ส่งผลให้สถานฟนฟูฯ ในประเทศไทย (ซึ่งมี
จ�านวนกว่า 100 แห่ง) สามารถเข้าถึงได้ และเป็นการ 
กระจายการให้บรกิารการฟนฟไูด้กว้างขวางยิง่ขึน้ นบัเป็นหนึง่
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ส�าหรับผู้พิการ โดยมี 
การขยายเครอืข่ายความร่วมมอืไปสูก่ารผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อผู้พิการในประเทศ รวมถึงในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ครงการล�าไทร ยง มเดล

โครงการล�าไทรโยงโมเดล นบัเป็นโครงการตวัอย่างทีภ่าคเอกชน 
สามารถช่วยสนับสนุนภาครัฐในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ 
ประชาชน โดยได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ต�าบล 
ล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการที่บริษัทฯ  
ได้น�าองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน�า้ในพืน้ทีแ่ห้งแล้งโดยพฒันาและบรหิารจดัการ 
ให้มีพื้นที่ส�าหรับกักเก็บน�้าส�าหรับท�าการเกษตรใน ดูแล้ง 
เพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�าเนินการขยายพื้นที่การท�าโครงการ 
ล�าไทรโยงโมเดลออกไปยังพื้นที่อื่น  ได้แก่ จังหวัดอุดรดิตถ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ และจากการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
พบว่าการขาดแคลนน�้าเป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อน ซึ่งจะ 
ด�าเนินการแก้ไขแบบแยกส่วนไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่ม 
ด�าเนินโครงการล�าไทรโยงโมเดลตามแนวคิดใหม่ที่มอง 
น�้า อาหาร และพลังงาน แบบเชื่อมโยงกันเป็นระบบ (The 
Water-Food-Energy Nexus) เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
และช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน�้า ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็น 
แบบลูกโซ่ และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทาง 
ตรงและทางอ้อม และให้เป็นไปตามการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United  
Nations Sustainable Development Goals: SDGs) 3 ข้อ 
ได้แก่

ครงการลา ทร ยง มเดล ังหวัดศรส เกษ

นางสาวอาริสรา สุ าสุท ิ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้ ัดการใหญ่  
สานักกิ การองคกร  
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน   
รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการ 
ดาเนิน ครงการพั นาศักย าพ 
ผู้พการ าก ดร สา ิต ปตุเตช   
รั มนตรช่วยว่าการกร ทรวงสา าร สุ



พนักงาน ิตอาสา ออารพ ีร่วมกันปรับปรุง ูมิทัศนศูนยส่งเสริมพั นาคนพการ 
สัง ม ลอดร านี ใน ครงการลา ทร ยง มเดล ังหวัดอดร านี
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 อ	  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ 
 ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
 (Zero Hunger)

	 อ  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัย 
 ส�าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean 
 Water and Sanitation) 

 อ	  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 
 ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได้ เชือ่ถอืได้ และยัง่ยนื (Affordable  
 and Clean Energy)

ในปี 2562 ไออาร์พีซีได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

 ขุดลอกและขยายสระเก็บน�้าเพื่อการเกษตรจ�านวน 2 สระ 
เพือ่รองรบัน�า้ฝนและน�า้หลากตามธรรมชาตใินช่วง ดฝูน 
เมือ่แล้วเสรจ็สามารถกกัเกบ็น�า้รวม ทัง้สิน้ 27,000 ลบ.ม.

 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 4.6 KW 
พร้อมก่อสร้างอาคาร 

 ติดตั้งเครื่องสูบน�้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 ติดตั้งถังเก็บน�้าบนดินและถังน�้าสูง จ�านวน 12 ถัง 
เพื่อน�าน�้าไปใช้ท�าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และใช้ภายใน
ศูนย์ฯ

 วางท่อส่งน�้าระยะทาง 470 เมตร เพื่อส่งน�้าไปเก็บไว้ 
ในถังเก็บน�้าที่ติดตั้งอยู่แต่ละจุดภายในศูนย์ฯ 

 ก่อสร้างอาคารถังเก็บน�้าสูง (โครงสร้างเหล็ก) ทดแทน 
ของเดิมที่มีสภาพช�ารุดจากการใช้งาน

 ปรบัปรงุห้องน�า้มาตรฐานส�าหรบัผูพ้กิารและสร้างทางลาด 
ตามแบบมาตรฐานอารยสถาปัตย์ 

 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เหนือบ่อเลี้ยงปลา

 ก่อสร้างอาคารโรงปุยหมักชีวภาพและคอกหมู ขนาด 
5 x 17 เมตร 

 สร้างรั้วคาวบอย (Cowboy Fence) ระยะทาง 800 เมตร 
เพือ่แบ่งพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีป่ศสุตัว์ให้เป็นสดัส่วน 

 ปรบัปรงุอาคารทีพ่กั ส�าหรบัผูพ้กิารและผูเ้ข้ารบัการอบรม
อาชีพ

 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ เพือ่ใช้กบั
ระบบไฟฟ้าในภายในศูนย์ฯ โดยเชื่อมกับระบบโซล่าเซลล์
ของเครื่องสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

จ ว อ ร า 	ตาบ บา มว

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการล�าไทรโยงโมเดล ณ  
ศนูย์ส่งเสรมิพฒันาคนพกิาร สงั มณฑลอุดรธาน ีบ้านศรวีฒันา 
ต�าบลบ้านม่วง อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที ่
ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการสร้างอาชีพคนพิการ ในปี 2560  
ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้เปิดรับให้ผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการ (จ�านวน 51 คน) เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 
ด้านเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว์ตามความเหมาะสมของร่างกาย 
และความถนัด แต่เนื่องจากที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ประสบปัญหา
ขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตรและเล้ียงสัตว์ใน ดูแล้ง  
ท�าให้ผู้พิการต้องหยุดท�างานและขาดรายได้เลี้ยงชีพ

โครงการล�าไทรโยงโมเดล ท�าให้ศนูย์ส่งเสรมิพฒันาคนพกิารฯ 
มีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ 
ในช่วง ดูแล้ง และนอกจากนี้ยังได้ก�าหนดแผนระยะยาว 
ในการพัฒนารปูแบบการท�าเกษตรกรรม โดยยดึหลกัเศรษฐกจิ 
พอเพียง และการบริหารจัดการพื้นที่ประมาณ 200 ไร ่  
ให้เป็นพื้นที่ท�าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและ 
ถูกสุขลักษณะ ท�าให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี ้
สามารถจะเป็นต้นแบบส�าหรับการเรียนรู ้ในการประกอบ 
อาชีพทางการเกษตรของผู้พิการต่อไป
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จ ว อบ รา า 	ตาบ

ในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการล�าไทรโยงโมเดลในพื้นที่ 
ชมุชนบ้านโนนหมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่2 บ้านนาโหนนใต้ หมูท่ี ่6 และ 
บ้านโนนโหนนตกหมูท่ี ่11 ต�าบลโนนโหนน อ�าเภอวารนิช�าราบ  
จังหวัดอบุลราชธาน ี รวมพืน้ที ่1,500 ไร ่ซึง่พืน้ทีน่ีใ้น ดฝูนน�า้ 
จะหลากท่วมพื้นที่ท�านาแต่ใน ดูแล้งจะขาดแคลนน�้า ไม่
สามารถท�าการเกษตรได้ ทั้งนี้ เนื่องจากล�าห้วยผับและ 
คลองสาขาที่เป็นแหล่งน�้าของต�าบลโนนโหนนเกิดการตื้นเขิน
ท�าให้กักเก็บน�้าได้น้อยโดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

 ขุดลอกล�าห้วยผับให้มีความลึกเพิ่มจากเดิมอีก 2 เมตร 
ความกว้างจากแนวตลิง่ไปกลางล�าห้วย 3 เมตร ความยาว
ถึงฝายน�้าล้น ระยะทางรวม 2,470 เมตร ดินที่ขุดได้น�าไป
เกลี่ยเป็นคันคลองกว้าง 4 เมตร ฝังติดที่ดินชาวบ้าน 
พร้อมปรับแต่งตลิ่ง จะสามารถกักเก็บน�้าได้ปริมาณ 
15,000 ลบ.ม.

 ขุดลอกคลองสาขาปากคลองกว้าง 15 เมตร ความลึก 
5 เมตร ตลอดล�าคลอง ระยะทางรวม 1,207 เมตร 
จะสามารถกักเก็บน�้าได้ปริมาณ 60,000 ลบ.ม. และ 
ด�าเนินการสร้างทางข้ามและท่อลอด 4 จุด 

 น�าดินท่ีขุดได้ไปท�าถนนริมคลองที่ด�าเนินโครงการฯ 
และน�าไปถมที่ดินสาธารณะ 

ทัง้นี ้คาดการณ์ประโยชน์ทีค่าดว่าชมุชนจะได้รบัจากโครงการฯ 
โดยสามารถปลูกพืชนอก ดูท�านา เช่น ข้าวโพด พริก และ 
พืชผักสวนครัวอื่น  ที่ใช้น�้าน้อย คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
20,000 – 30,000 บาท/ไร่/ปี

และจากวิก ตน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 
เดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 ที่ผ่านมา คลองที่บริษัทฯ 
ได้ด�าเนนิการขดุลอกและขดุเพิม่ขึน้ในพืน้ทีโ่ครงการล�าไทรโยง 
โมเดล ท�าให้สามารถรับน�้าเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 75,000 ลบ.ม.  
จึงได้ช่วยประวิงเวลาให้ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทาง 
การเกษตรได้ทันก่อนที่น�้าจะเข้าท่วมพื้นที่
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ผลตอบแทนทางสังคม ( )
ผลประ ยชน์ อง ครงการ

งบประมาณที่ใช้ 
ในการด�าเนิน ครงการ

3.14
203,926,682.88

64,847,375.21

ผลตอบ ทนทางสังคม 
ต่อการลงทุน  บาท

มูลค่าป ุบันทังหมด
ล้านบาท

203.9 3.14

โครงการพัฒนาแหล่งน้�า (ล�าไทรโยงโมเดล) ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
มีเป้าหมายการด�าเนินโครงการเพ่ือบรรเทาและขจัดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้�า และเป็นแหล่งน้�าส�ารองใน ดูแล้ง ให้ชาวบ้านใช้น้�า 
เพ่ือท�าการเกษตรเพ่ิมเติมในการสร้างรายได้ให้ครัวเรอนท�าให้ 
ชาวบ้านมีคุณภาพชวตท่ีดีข้นซ่งผลประโยชน์ของโครงการเม่ือคิดเป็น
มูลค่าท้ังหมด เท่ากับ 203,926,682.88 บาท จากงบประมาณท่ีใช้ 
ในการด�าเนินโครงการบรหารจัดการน้�า เท่ากับ 64,847,375.21 บาท 
ได้ผลตอบแทนทางสังคม เท่ากับ 3.14 บาท ต่อการลงทุน 1 บาท

สรุปผลการค�านวณผลตอบแทนทางสังคม ( ) 
ครงการล�าไทร ยง มเดล จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จ�านวน 650 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ 
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยน�้าท่วม จ�านวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบูรพา เขตอ�าเภอเมือง ชุมชนต�าบลบุ่งไหม อ�าเภอ
วารินช�าราบ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ต�าบลโนนโหนน อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ด�าเนินโครงการ 
ล�าไทรโยงโมเดลของบริษัทฯ ซึ่งชุมชนได้รับผลกระทบจากน�้าเข้าท่วมที่นาและบ้านเรือนบางส่วน

าร �า ร ยง 64.8

ครงการ
มูลค่าการลงทุนที่ใช้ ป

ล้านบาท

โครงการพัฒนาแหล่งน้�า (ล�าไทรโยงโมเดล) ณ ศูนยส่์งเสรมพัฒนา 
คนพิการ สัง มณฑลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมายการ 
ด�าเนินโครงการเพื่อบรรเทาและขจัดปัญหาการขาดแคลนน้�า และ 
เป็นแหล่งน้�าส�ารองใน ดูแล้ง ให้ผู้พิการและชาวบ้านใช้น้�าเพื่อท�า 
การเกษตรและท�าปศุสัตว์ช่วยในการสร้างรายได้ให้ครัวเรอน  
ท�าให้ผู้พิการและชาวบ้านมีคุณภาพชวตท่ีดีข้น ซ่งผลประโยชน์ 
ของโครงการเมือ่คดิเปน็มลูคา่ทัง้หมด เทา่กบั 21,822,798.88 บาท  
จากงบประมาณทีใ่ชใ้นการด�าเนินโครงการบรหารจัดการน้�า เท่ากับ 
4,035,052.47 บาท ได้ผลตอบแทนทางสังคม เท่ากับ 5.41 บาท  
ต่อการลงทุน 1 บาท

สรุปผลการค�านวณผลตอบแทนทางสังคม ( )  
ครงการล�าไทร ยง มเดล จังหวัดอุดรธานี

ผลตอบแทนทางสังคม ( )
ผลประ ยชน์ อง ครงการ

งบประมาณที่ใช้ 
ในการด�าเนิน ครงการ

5.41
21,822,798.88

4,035,052.47

ผลตอบ ทนทางสังคม 
ต่อการลงทุน  บาท

มูลค่าป ุบันทังหมด
ล้านบาท

21.8 5.41

าร �า ร ยง 4

ครงการ
มูลค่าการลงทุนที่ใช้ ป

ล้านบาท
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ครงการคอกกัน ยะพับได้

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ 
จัดการขยะ ทั้งการลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
และจัดการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับส�านัก 
สิง่แวดล้อม กรงุเทพมหานคร รเิริม่โครงการประกวดออกแบบ 
คอกกั้นขยะพับได้เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท ่องเที่ยวของ 
กรุงเทพมหานคร ทดแทนการใช้คอกกั้นขยะแบบเดิม โดย 
ออกแบบเป็นคอกกั้นทึบเพื่อความสวยงามของพื้นที่ ป้องกัน 
การกระจดักระจายของขยะและน�า้ขยะไหลนอง และสามารถพบั 
เก็บได้ในช่วงไม่ใช้งาน เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจร 
บนทางเท้า ช่วยสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ 
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ 
ส่วนรวม และสนับสนุนภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็น 
เมืองที่สะอาดสวยงาม โดยได้เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 
ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ีค. – 30 เม.ย. 62 และมผีูใ้ห้ความสนใจส่งผลงาน 
เข้าประกวดทั้งสิ้น 49 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศการประกวด  
บรษิทัฯ ได้น�าแบบไปจดัท�าคอกกัน้ขยะซึง่ผลติจากเมด็พลาสตกิ  
PP (Polypropylene) ที่มีส่วนผสมกับเม็ดพลาสติก Recycle 
ของบริษัทฯ จ�านวน 600 ชิ้น และมอบให้กรุงเทพมหานคร 
ไว้ใช้ประโยชน์เพื่อตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิมตั้งตามสถานที ่
ท่องเที่ยวหรือจุดที่เหมาะสม

ส�าหรับการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ และการ 
ติดตั้งคอกกั้นขยะรูปแบบใหม่ นอกจากเป็นการสร้างการ 
มีส ่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด และ 
สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความส�าคัญถึงความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมืองผ่านกิจกรรมการประกวดฯ แล้ว 
ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีวินัยในการ 
ทิ้งขยะ ถูกที่ ถูกเวลา อีกด้วย
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ล การบริหาร ัดการ
อย่างมีคุ าพ ดยคานง งการรักษา
สมดุลด้านเศรษ กิ  สังคม สิ่ง วดล้อม  
เพ่อการเติบ ตอย่างยั่งยืน สอดคล้อง 
ตามมาตร านสากล
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ความปลอด ัย อาชีวอนามัย ล สิ่ง วดล้อม

น ยบายคุณ าพ ความมั่นคง ความปลอด ัย  
อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และการจัดการพลังงาน 
(QSSHE)
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ โดยค�านึงถึงการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล ดังนี้

1. ด�าเนนิการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใชห้ลักปฏิบตัิ  
 6 ข้อ (P-E-O-P-L-E) ของระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
 (OEMS) ซึ่งครอบคลุม 12 กรอบการด�าเนินงานหลัก  
 (Elements) และส่งเสริม สนับสนุนการใช้เครื่องมือบริหาร 
 คุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการส่งมอบ 
 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ตอบสนองความคาดหวัง 
 ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2. วางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อก�าหนด 
 มาตรการควบคมุ ลดความเสีย่งและแสดงความรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคมในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 สิง่แวดล้อม และการจัดการพลังงาน ทีเ่กดิจากการปฏบัิติงาน 
 ตลอดห่วงโซ่อปุทาน ในทกุกระบวนการขององค์กร ซึง่รวมถงึ 
 การบรหิารการเปลีย่นแปลง การจดัท�าการประเมนิสถานะของ
 ระบบบริหารงาน (Due-diligence) งานวิศวกรรมโครงการ  
 งานบ�ารุงรักษา การวิจัยพัฒนา การพัฒนาศักยภาพองค์กร  

 การบรหิารจดัการคูค้่า การจดัการนวตักรรม การจดัหา จดัส่ง 
 ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อป้องกันอุบัติการณ์  
 ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูล และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3. ปฏบิตัติามก หมาย ระเบียบข้อบังคับของราชการ พันธสญัญา 
 และข้อก�าหนดต่าง  ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานและข้อ 
 ก�าหนดด้านคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ในห่วงโซ่อุปทาน  
 ซึ่งหมายรวมถึงข้อก�าหนดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

4. ก�าหนดแผนงาน เป้าหมาย และการน�าไปปฏบิตั ิเพือ่ควบคมุ 
 ความเสี่ยง และลดผลกระทบในประเด็นสาระส�าคัญที่อาจ 
 เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ตามมาตรฐานสากลและแนว 
 ปฏิบัติที่ดีในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ตามหลัก 7Rs  
 ควบคู่กับการควบคุมทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการ 
 ทรพัยากรน�า้ การระบายมลสาร ขยะมลูฝอยและกากของเสยี  
 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจดัการและส่งเสรมิการอนรุกัษ์ 
 พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ การท�างานกับคู่ค้า  
 การจดัการสารเคมทีีเ่ลอืกใช้สารทดแทน หรอืสารทีป่ลอดภยั  
 และมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า สิทธิมนุษยชน และการใช้ 
 แรงงาน รวมถึงจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
 (Process Safety Management: PSM) พร้อมทั้งทบทวน  
 ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการเหล่านี ้เพือ่การปรบัปรงุ 
 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

าร ร ารจ าร าน า  
า ป ย า นา ย ะ ง  

รงงาน    ติดตัง    เพ่อเพ่มปร สิท ิ าพในการดัก ุนล ออง
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5. ใส่ใจ และส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และสภาพ 
 แวดล้อมในการท�างาน ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนส่งเสริม 
 ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการน�านโยบายไปปฏิบัติ 
 เป็นแบบอย่างในการพฒันา และสนับสนุนทรพัยากรต่าง   
 อย่างเพียงพอ โดยให้มีการสื่อสารผลการด�าเนินการให้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง

การบริหารจัดการด้านคุณ าพ
บริษัทฯ ใช้ระบบ Operational Excellence Management 
System: OEMS หรอืระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ เป็นระบบหลกั 
ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาร่วมกัน 
ในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย 12 กรอบการด�าเนินการหลัก  
และองค์ประกอบการประเมินประสิทธิผลของระบบทั้งหมด  
4 มิติ ได้แก่ Content, Deployment, Conformance และ  
Performance นอกจากนี้ มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน 
คุณภาพฐาน เช่น 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และ 
กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ยกระดับเพื่อการเพิ่มผลผลิตและ 
ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของการดูแลเครื่องจักร ภายใต้ 
หลักการของ Total Productive Maintenance and  
Management: TPM โดยการมส่ีวนร่วมของพนกังานทกุระดบั 
ด้วยการบูรณาการร่วมกับระบบ OEMS ครอบคลุมตลอดการ
บริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) ใส่ใจ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อการตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการด้านความปลอด ัย 
ความปลอด ัยส่วนบุคคล (  )

พนักงานและผู ้ปฏิบัติงานทุกคนในบริษัทฯ จะต้องได้รับ 
ความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากทรัพยากร 
บุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร โดยบริษัท
ได้น�าระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001 มาใช้ทั่วทั้งองค์กร มีการ 
ก�าหนดความปลอดภัยต่าง  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
ตระหนกัถงึความปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ การ 
เป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุจากการท�างาน (Zero Accident) 
และปราศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero Emergency Case)  
โดยกิจกรรมและโครงการด้านความปลอดภยัต่าง  ทีบ่รษิทัฯ 
ด�าเนินการ ดังนี้

1. โปรแกรม “Behavior Safety Management (BSM)”  
 บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับส่งเสริม กระตุ้นให้ 



243
การบริหาร ัดการด้านคุ าพ

ความปลอด ัย อาชีวอนามัย ล สิ่ง วดล้อม

 พนกังานเกดิความตระหนกัด้านความปลอดภยั เป็นโปรแกรม 
 การบริหารจัดการพ ติกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเป็น 
 ระบบ ทัง้การแนะน�าพนกังานในพ ตกิรรมเสีย่งต่าง  และ 
 ชมเชยพนกังานในพ ตกิรรมความปลอดภยัทีพ่นกังานท�าดี  
 โดยครอบคลมุพนกังานทกุระดบั ทัง้ระดบับรหิารและระดบั 
 ปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัยอื่น  ที่องค์กรด�าเนินการ เพื่อสร้าง 
 วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีและยั่งยืนของบริษัทฯ

2. โครงการ “CEO Site Visit” กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัฯ  
 ได้แสดงออกถึงความส�าคัญและการเอาใส่ใจด้านความ 
 ปลอดภยัขององค์กร โดยการตรวจเยีย่มพืน้ทีต่่าง  ภายใน 
 เขตประกอบอุตสาหกรรมฯ ส่วนผู้บริหารในระดับต่าง  ก็ 
 ได้มีการเดินตรวจตราพื้นที่ผ่านกิจกรรม “Safety Walk &  
 Talk” ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ร้างเสรมิและกระตุน้ให้เกดิ 
 วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ส่งผ่านจากผู้บริหาร 
 ไปยังพนักงาน และผู้รับเหมา

3. โครงการ Goal Zero บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่าง 
 ต่อเนื่อง ในการมุ่งสู่เป้าหมายในการท�าให้อุบัติเหตุเป็น 
 ศูนย์ จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ Step ที่ 5 ที่ 999 วัน สามารถท�า 
 วันปลอดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 156 วัน โดยค่าสถิติวัน 
 ปลอดอุบัติเหตุดีขึ้นเรื่อย  ส่งผลให้ค่าสถิติ TRIR ใน 
 แต่ละปีดีขึ้นตามล�าดับ

4. โครงการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ขับดีมีสุข” บริษัทฯ  
 ได้จดักจิกรรมรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยัในโรงงานอย่างต่อเนือ่ง  
 อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม ปตท. ในการ 
 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่งเพื่อนพนักงานกลับบ้านช่วง 
 เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้การสนับสนุน 
 แก่เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมช่วง 7 วันอันตราย

5. โครงการ “Safety Excellence Award” เป็นการตรวจ 
 ประเมินฯ ตาม “Safety Excellence Program” เพื่อเป็น 
 เครือ่งมอืในการบูรณาการทัง้ด้านการปฏบัิติตามก ระเบยีบ  
 มาตรฐานการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
 และการมีส่วนร่วมของพนักงานทกุระดบั เพือ่น�าไปสูก่ารลด 
 การควบคุมการป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการ 
 ท�างาน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีและ 
 ยั่งยืนของบริษัทฯโดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ม ี
 ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยที่โดดเด่น

6. การส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562  
 เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานทั้งองค์กรเกี่ยวกับ 
 ความปลอดภัยด้านต่าง  ที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ โดย 
 ผลการส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ อยู่ที่ระดับ 4.03  
 ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าการส�ารวจครั้งก่อนหน้าเมื่อปี  
 2560 ที่ 3.88 แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ  
 ของบริษัทฯ มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สะท้อนถึง 
 ค่าสถิติด้านความปลอดภัยต่าง  ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  
 โดยบริษัทฯ จะน�าข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการส�ารวจไปเป็น 
 แนวทางในการด�าเนินการต่อไปเพื่อยกระดับวัฒนธรรม 
 ความปลอดภัยฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

7. โครงการ “SHE 4.0” บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรม 
 ต่าง  ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
 การตรวจสอบกระบวนการท�างาน การรวบรวมข้อมูล  
 และรายงานผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น โปรแกรม  
 e-Contractor, e-Permit, e-Health Book, IdMS และ  
 BSM โดยได้มีการปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมด้าน 
 ความปลอดภัยต่าง  มาอย่างต่อเนื่อง
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8. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย Goal  
 Zero Accident Step 4 : 599 วัน เพื่อชี้แจงก ระเบียบ  
 ขั้นตอนการท�างานที่ปลอดภัยฯ แก่ผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับ 
 เหมาตระหนกัถงึความปลอดภยัเป็นล�าดบัแรก และช่วยกนั 
 ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ความปลอด ัยในกระบวนการผลิต 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (OEMS) ที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) และ CCPS (Center for Chemical Process 
Safety) เพื่อรักษามาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้มีความ 
ปลอดภัยสูงสุด โดยการก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการด�าเนินงานแบบ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง  เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 
บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานเชิงรุก โดยได้จัด 
ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน 
(Health Risk Assessment) เพื่อควบคุมและเฝ้าระวัง 
ด้านอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง 
โดยการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง และสารเคมี เพื่อเป็นข้อมูลใน 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย อีกทั้งยังมี
การตรวจสุขภาพประจ�าปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่ 
พนักงาน และจัดท�าสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Health 
Book) เพื่อบันทึกและติดตามผลการตรวจสุขภาพ การตอบ 

ผู้ ัดการ ายส ตรนิกส ล อ รเมติกส ัดกิ กรรม   
  ให้กับเ ้าหน้าที่ป ิบัติการ ล  

ผู้รับเหมาก่อนเริ่มป ิบัติงาน
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ความปลอด ัย อาชีวอนามัย ล สิ่ง วดล้อม

ค�าถามสุขภาพ ฐานข้อมูลในการดูแนวโน้มสุขภาพ ทั้งนี้ 
การด�าเนินการท้ังหมดเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก หมายก�าหนด 
และเทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมิน 
ตัวชี้วัดสมรรถนะทางด้านสุขภาพ (Health Performance  
Index: HPI) ตามมาตรฐานของกลุ ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน 
และก๊าซ (IOGP) เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยขององค์กรโดยได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี 2559 ซึ่งผลจากการประเมินได้ถูกน�ามาวางแผนปรับปรุง 
พัฒนาการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยให้ดียิ่ง  ขึ้นไป

การบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่น
จากการประกอบกิจการโดยด�าเนินโครงการติดตั้งหลังคา 
รูปโดม (Dome Roof) ให้กับ Slop Tank ในพื้นที่ถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 2 จ�านวน 2 ถงั เพือ่ลด Emission Loss และลดปัญหา 
เรื่องกลิ่นที่บริเวณถัง External Floating Roof

1. โครงการแก้ปัญหากลิ่นจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเฟส 2  
 ที่หน่วยบ�าบัดน�้าเสีย 2 ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องมาจาก  
 เฟส 1 ในปี 2561 โดยการติดตั้งฝาปิดบ่อรับน�้าเสียจ�านวน  
 5 บ่อ แล้วน�าไอระเหยไปก�าจัดโดยการเผาท�าลาย ซึ่ง 
 โครงการได้ด�าเนินการจัดท�าเป็นระบบปิดที่บริเวณบ่อเปิด 
 ทั้งหมด เพื่อลดกลิ่นและเดินท่อส่งไปเผาก�าจัดที่ Boiler  
 ETP สามารถลด และแก้ไขเรื่องกลิ่นน�้าเสียจากระบบ 
 บ�าบัดได้ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสาร 
 อินทรีย ์ระเหยง่าย (VOCs) จากระบบบ�าบัดอีกด้วย  
 ปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จแล้วตามแผนงาน

บริษัท  ัดให้มีช่องทางในการ 
้งผลกร ทบด้านสิ่ง วดล้อม  

ดย ัดให้มีการ ัดตังศูนยรับ 
้อร้องเรยน ศูนยควบคุม าว  
ุกเ ินตลอด  ชั่ว มง
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การบริหารจัดการกาก องเสีย

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการตดิตัง้หน่วยปรบัปรงุคณุภาพโซเดยีม 
ไ ดรอกไซด์ทีผ่่านการใช้งานแล้ว (Spent Caustic Treatment 
Unit: SCTU) ที่โรงงาน RDCC ท�าให้สามารถลดปริมาณ  
Spent Caustic ซึ่งเป็นกากของเสียที่ต้องส่งไปก�าจัดของ 
โรงงานลงได้ประมาณร้อยละ 85 ของยอดส่งก�าจัดในแต่ละ
เดอืน (จากเดอืนละกว่า 1,000 ตันในปี 2561 เหลือเพียงเดือนละ 
ประมาณ 150 ตันในปี 2562)

การประเมินระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(    )

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในเขตสามต�าบลคือ เชิงเนิน บ้านแลง 
และตะพง ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เขตการประเมินการเป็นเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดระยอง (เขตความคุมมลพิษ 
และเขต 3 ต�าบล อนัได้แก่ เชงิเนนิ บ้านแลง และตะพง อ�าเภอ
เมืองระยอง) ได ้ร ่วมเข ้ารับการประเมินระดับของการ 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปี 2562 โดยทั้งสองพื้นที่ของ 
จังหวัดระยองได้รับการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศในระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis) และ 
ได้เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากรองอธิบดีกรม 
โรงงานอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการด�าเนิน 
โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15  
จังหวัด 18 พื้นที่

การบริหารจัดการสารอินทรย์ระเหยง่าย ( ) ในเ ต 
ประกอบการ  

บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงเพื่อลดการระบายสาร 
อินทรีย์ระเหยง่ายที่โรงงาน BTX ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลด 
การระบายจากถังเก็บสารเคมีที่มีนัยส�าคัญที่หลงเหลืออยู ่ 
ของโรงงานและจะส่งผลให้ปริมาณการระบายสาร VOCs ลด
ลงได้ นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตั้ง 
ท่อระบายของถงัเข้าระบบ Vapor Recovery Unit (VRU) อกีด้วย



ระ  2
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร

(Resource Efficiency)

ระ  
การสงเสร�ม

(Enhancement)

ระ  
การพ�่งพาอาศัย

(Symbiosis)

ระ  5
เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม

(Happiness)

บ มม พษ

บ ชิ นิน
บ พ

บ บาน

ระ  
การมีสวนรวม

(Engagement)

จั ห ัด  พนที

ระยอง
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ความปลอด ัย อาชีวอนามัย ล สิ่ง วดล้อม

การบริหารจัดการเพ่อลดการปลดปล่อยกา เรอนกระจก

บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ 
ทุ ่นลอยน�้า (Floating Solar Power) ซึ่งเป็นโครงการ 
ใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นโอกาส 
ในการพัฒนาธุรกิจ โดยน�าพื้นที่บ่อเก็บน�้าส�ารองภายในพื้นที ่
เขตประกอบการไออาร์พีซี จ�านวน 3 บ่อ มาพัฒนาโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน�้า เพื่อผลิตกระแส 
ไฟฟ้าจ�าหน่ายให้แก่กลุ ่มสถานประกอบการของบริษัทฯ  

ารประ นระ า ปน ง า รร งน  
5 จง   น  ปี 2562

ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ส่งผลให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จาก 146.09 GWh ต่อปี
ให ้ เห ลือ  128 .84  GWh ต ่ อป ี  โดยใช ้ ไฟฟ ้ าจาก 
พลงังานทดแทน (แสงอาทติย์) 17.25 GWh ต่อปี ซึง่จะสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 10,510 ตัน  
CO2 เทียบเท่าต่อปีใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 และคาดว่าจะด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มก�าลัง 
ในปี 2563
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ิบั ิ อ มี นได ี อ า ทา ที ม 
น รรม ามจรร าบรร  

าด ามรับ ิดชอบ อ 
มี นได ี  พอรักษา าม มด  

าม นอ ์กรที ั น
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าร ร ารจ าร ยางยงยน

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

บรษิทัฯ มสี�านกับรหิารความยัง่ยนืซึง่รายงานตรงต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการกลยทุธ์ความยัง่ยนื 
ขององค์กร ซึง่ครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และ 
มีคณะกรรมการจัดการเป็นคณะกรรมการที่มีอ�านาจสูงสุด  
ท�าหน้าทีส่นบัสนนุและผลกัดนัการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนื  
ซึง่ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน และผูบ้รหิาร 
ระดับสูงเป็นสมาชิก มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการ และมีการ 
ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารจดัการความยัง่ยนื (Sustainability ) 

โดยน�ากรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability 
Management Framework) และเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ  
(Thailand Quality Award  TQA) มาใช้เป็นแนวทาง  
มเีป้าหมายเพือ่สร้างความสมดลุของการด�าเนนิธรุกจิกบัความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนแนวทางการก�ากับดูแล 
กิจการทีด่ซีึง่ระบถุงึการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึการสร้างประโยชน์
สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม และการปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามจรรยาบรรณว่าด้วยความ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาความสมดุล 
และคงความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความ 
ตระหนกัถงึความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยีทีม่ต่ีอการด�าเนิน
ธรุกจิขององค์กร มกีระบวนการการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหามุมมอง ความสนใจ 

ความคาดหวัง ข้อห่วงกังวล และปัจจัยความส�าเร็จที่สามารถ
ส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิ จากผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ เพือ่ให้ 
ได้ประเด็นส�าคัญต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย ก่อนน�าไปใช้ในการ 
ประเมินประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย ่างยั่งยืน  
และน�าไปใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าของการจัดท�ากลยุทธ์องค์กร

ย าร ร ารจ าร า ยงยน ปน    

การพั นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
Advanced
Technology
and Innovation

การด เนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพเชิงพาณิชย
และมีความโปรงใส
Business
Optimization
and Transparency

การมงุสู
เป้าหมายระยะยาว
Long Term
Focus

บุคลากรทีมี
ความรับผิดชอบ
Accountable
People

ความใสใจตอผู้มีสวน ด้เสีย
Neighbor Caring

การสร้างคุณคารวม
Creating Shared Value

กระบวนการผลิต
ทีเปนมิตรตอสิงแวดล้อม 
Environmental
Friendly
Operation
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การประเมนิประเดน็ส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื 

บริษัทฯ มีการรวบรวมประเด็นส�าคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ
ก�าหนดจากภาครัฐ และข้อมูลแนวโน้มที่ส�าคัญที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ (Mega Trends) 
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  อาทิ SASB, SustainAbility, 
World Economic Forum, SDGs, NSTDA เป็นต้น ให้ความ
ส�าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลน

การประเมนิดชันคีวามยัง่ยนื

จากการด�าเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน 
และการน�าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มาประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจัดการความยั่งยืน ท�าให้องค์กรมีการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี ทั้งในระดับนโยบายและกระบวนการด�าเนินงาน รวมถึง 
มกีารเปิดเผยข้อมลู สูส่าธารณะ และมคีวามโปร่งใส สร้างความ 
เชือ่มัน่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจนมกีระบวนการประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามกรอบการบริหารอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานภายใน 
และภายนอกองค์กร ในปี 2562 ไออาร์พซี ีได้เข้าร่วมตอบแบบ 
ประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่
บรษิทัฯ เป็น 1 ใน 4 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

ารประ นประ น �า าร �า นน ร จ ยางยงยน ง าร  ปี 2562

ทรัพยากรน�้า การขยายตัวของสังคมเมือง เป็นต้น น�ามา
พิจารณาร ่วมกับความเสี่ยงขององค ์กร นโยบายด้าน 
ความยั่งยืน ทิศทางกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
ตลอดจนวิเคราะห์และทบทวนผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา 
เพื่อระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนของ
องค์กร และน�าประเด็นเหล่านั้นมาจัดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน  
(Sustainability Awards of Honor) และการประเมินดัชนี 
ความยัง่ยนืในระดบัสากล บรษิทัฯ ได้รบัการจัดอันดับให้เป็นเป็น
สมาชกิดัชนคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ ด้านอตุสาหกรรมการกลัน่และ 
จ�าหน่ายน�้ามันและก๊าซของโลกกลุ่มตลาดเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 6

  ร จ
การ ริหาร ั การหวง อุปทาน

นวัตกรรม ะการพั นา ิตภั

  ง
การ ริหาร ั การทรัพยากร ุคค

อาชีวอนามัย ะความป อ ภัย

ความเปนอยูที่ ี องชุมชน

การเคารพสิทธิมนุ ยชน

สังคม ูสูงอายุ

  ง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระ วนการ ิต

การเป ี่ยน ป งสภาพภูมิอากาศ ะการ ริหาร ั การนา

ต่า ปานก าง สงู

ความสาคั ตอ ออารพี ี

ค
ว
า
ม
ส
า
ค
ั
ต
อ
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ีส
ว
น
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ส
ีย
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น   บริษัท  ไดรับการรับรอ     ร าน ( น ร าน ดิมที ออา การรับรอ   ร าน  
น ร าน หมที น อการรับรอ   ร าน) 

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการเรื่อง 
ค่าใช้จ่าย รายได้ และการลงทนุด้านสิง่แวดล้อม ในรปูแบบของ 

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ด้วยธรุกจิของบรษิทัฯ ทีม่กีารกระจายอยูใ่นภมูภิาคต่าง  ส่งผล 
ให้เกดิกจิกรรมทางธรุกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่า ทีม่คีวามซบัซ้อน 
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย การเคารพ 
สทิธมินษุยชน จงึเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร  
ต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัหลกัการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม ตามก หมายของ 
ประเทศและหลักการสากล ก�าหนดกลยทุธ์และแผนในการบรหิาร 
จดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการละเมดิสทิธมินษุยชน มกีลไก 
การคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเปิดโอกาสให้ 
พนกังาน ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยี มส่ีวนร่วมหารอืในประเด็น 

ทีเ่กดิขึน้ เพือ่สร้างความเข้าใจ ความร่วมมอื และสร้างประโยชน์ 
ให้เกดิขึน้พร้อมกนั จากการด�าเนนิการดงักล่าว ท�าให้ในปี 2562 
ไออาร์พีซี ได้รับ ”รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธ ิ
มนษุยชน” ประเภทองค์กรธรุกจิทีม่ผีลการด�าเนินงานโดดเด่น
ในเรื่องการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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บริษัท  ร ม ด ั  รอ า พอ าม ั น ห ร ท ไท  (     )   
มีจดม หมา ห ัก พอ น รอ า อ รกิจทีมี ามรับ ิดชอบ อ นร ม ร มมอ ก ี น อ อด บร าการ 
กับ า นอน พอ รา กร ทบ ชิ บ กร ดับ ร ท  กร น หบริษัทจดท บี นไท บริษัท อกชนทั ไ ท�า รกิจ 
อ า มี ามรับ ิดชอบ ร ม ับ อน ร ท นทกมิ ิ ทั รษ กิจ ั ม ิ ด อม อดรับ าหมา การพั นา 
อ า ั น ( ) พอ น น ทา การ ิบ อ า กร ั น นร า

การเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยผลการ 
ด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี ผ่านการรายงานประจ�าปี ตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงาน 
ความยั่งยืน ตามประเด็นส�าคัญที่ได้จากการกระบวนการ 
ประเมินประเด็นส�าคัญ โดยแสดงผลการด�าเนินงานด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดระดับสากล 
(Global Reporting Initiative  GRI) เทียบเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ ซึ่งข้อมูลที่น�ามาเปิดเผยจะผ่านการทวนสอบความถูกต้อง
และครบถ้วน โดยผูท้วนสอบภายนอก เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ใน
ข้อมลูทีใ่ช้สือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร

การรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า โดยการวางแผนและด�าเนนิการอย่าง
เป็นระบบ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแต่ละ 
โรงงานในเขตประกอบการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิจาก
การผลิต ซึ่งส่งผลไปยังการลดต้นทุน เพิ่มผลก�าไร และเพิ่ม 
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยการขอการรับรองให้ 
โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
เชงินเิวศ (Eco Factory) ซึง่ไออาร์พซีไีด้รบัการรบัรองรวมแล้ว 
26 โรงงาน และขยายความร่วมมือไปยังภาคสังคม เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ให้มี 
ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ส่งผลให้ไออาร์พซีไีด้รบัการรบัรองเป็นเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) 
ระดับ 5 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับ 

น�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน�าไปสู่การ
ลดต้นทุนการผลิตพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคมอีกด้วย โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้าน 
สิ่งแวดล้อมนี้ ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล

หลกัการบญัช ีเพือ่ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม หรอืการบญัชี 
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบบัญชีแบบเดิม ท�าให้ 
ได้ข้อมูล ค่าใช้จ่าย รายได้ และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือสามารถ 
แสดงให้เห็นได้ถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโต  
ในด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยแสดงในรูปแบบของหน่วยเงินตราได้ ส่งผลให้สามารถ 

เป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town) ของพื้นที่จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ 
อีกด้วย
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ารป า     
    ประจ�าปี 2562

ง น   

A.1 บริษัทได้ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการ 
ลงคะแนนเสียงหรือไม่
IRPC:  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน 
วนัประชมุ สทิธกิารเสนอชือ่บคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ  
และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน 
รวมถึงให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101, 105-106

A.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติ 
จากผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปีหรือไม่ 
IRPC:  ใช่ (คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทน 
ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ 
ค่าเบีย้ประชมุ โบนสัประจ�าปี และน�าเสนอผูถื้อหุน้อนมุตั)ิ

 รายงานการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นมีการระบุว่า
z	ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
|	มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ (โปรดระบุ ……………)
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 21-23
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-84, 102

A.3 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถ้อืหุน้พจิารณา
มีการน�าเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการให้ 
ค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการแต่ละต�าแหน่งหรอืไม่ อย่างไร
IRPC:  มี

|	ระบุเฉพาะจ�านวนตัวเลขค่าตอบแทนรวมทั้งคณะ
z	มนีโยบายและอธบิายวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบั 

กรรมการแต่ละต�าแหน่ง เช่น ค่าตอบแทนรายเดอืน 
และ/ หรือค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ/ หรือโบนัส/ 
บ�าเหนจ็ประจ�าปี โดยระบจุ�านวนค่าตอบแทนทีไ่ด้รบั 
ตามต�าแหน่ง

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 6-7

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 21-23

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-84

A.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิด 
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น 
รายบุคคลหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	แจกแจงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
แบบรายบุคคล

|	ระบุผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ 
ทั้งคณะ

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 23-27

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 104

ง
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A.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการ 
จัดให้มีผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่

|	ไม่มี                         |	ผู้สังเกตการณ์
|	พยาน/สักขีพยาน
z	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน |	อื่นๆ ระบุ……..
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 2
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ 
ส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ได้หรือไม่ 
IRPC:  ใช่

z	ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
z	ให้สิทธิส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 

http://irpc-th.listedcompany.com/notice.html
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105

A.7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและ 
ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม 
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 
 http://irpc-th.listedcompany.com/notice.html

า ง นง น ประ น

A.8 บริษัทได้ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ 
อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีและวาระการประชุม 
ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยบนระบบ Set 
Portal

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 1-11

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101-102

A.9 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติ 
กรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ 
IRPC:  มี

z	1. ชื่อ-นามสกุล  
z	2. อายุ 
z	3. ประวัติการศึกษา/ ประวัติการท�างาน 
z	4. จ�านวนบรษิทัทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ ต้องแยก 

เป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 
z	5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
z	6. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ เชน่ กรรมการหรือ 

กรรมการอิสระ 
z	7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
z	8. วนัที ่เดอืนและปีทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ของบริษัท
z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

หน้า 8-10, 18-35
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101
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A.10 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท 
ที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณา 
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง 
ค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	ชื่อผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด
z	ประสบการณ์ความสามารถ รวมทั้งความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี
z	ค่าบริการของผู้สอบบัญชี
z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

หน้า 4-6
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 102, 126

A.11 ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการ 
จ่ายเงนิปันผล จ�านวนเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย พร้อมทัง้เหตผุล 
และข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
z	จ่ายปันผล |	งดจ่ายปันผล
z	เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา        
|	ขาดทุนสะสม
z	จ�านวนเงินปันผลที่เสนอ 
z	อื่นๆ ระบุ (เหตุผล/ ข้อจ�ากัดในการน�าไปเครดิต 

ภาษีได้หรือไม่ได้)
z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

หน้า 2-4
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 59, 101

A.12 ในหนงัสอืนดัประชมุ มกีารระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุลของ 
แต่ละวาระที่เสนอหรือไม ่
IRPC:  ใช่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 1-11 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101-102

A.13 ในหนงัสอืนดัประชมุ มกีารระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการ 
ในแต่ละวาระที่เสนอหรือไม ่
IRPC:  ใช่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 1-11

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101–102

า งรายงาน ารประ น

A.14 มกีารบนัทกึเกีย่วกบัการแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน
ให้ผูถ้อืหุน้ทราบหรอืไม่
IRPC:  ใช่

z	แจ้งวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบ 
ก่อนเริ่มประชุม

z	มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 2-3
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 104

A.15 มกีารเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามและบนัทกึค�าถามค�าตอบ 
ไว้หรือไม่
IRPC:  ใช่

|	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม
z	บันทึกประเด็นค�าถาม-ค�าตอบ
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

หน้า 1-27
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 104

A.16 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกมติที่ประชุม 
ไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสียงในทุก ๆ  วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
หรือไม่
IRPC:  ใช่

z	บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
z	บนัทกึคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง  

และบตัรเสยีในทกุวาระ
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 1-27
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105
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A.17 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมไว้หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.18 บรษิทัได้เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลงคะแนน
เสยีงในวนัถดัไปจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้หรอืไม่
IRPC:  เปิดเผยทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุม

z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 

http://irpc-th.listedcompany.com/notice.html
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 104

A.19 ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ 
ประจ�าปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่ (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.20 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหาร
สูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ�าปี 
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่ (นายนพดล ปิ่นสุภา)

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.21 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุม 
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่ (นายสมนึก บ�ารุงสาลี)

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.22 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชมุ 
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นหรือไม่
IRPC:  ใช่ (นายวุฒิสาร  ตันไชย)

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.23 ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชมุสามญั 
ประจ�าปีผู้ถือหุ้นหรือไม ่
IRPC:  ใช่ (นายวุฒิสาร  ตันไชย)

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
หน้า 1

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 103

A.24 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ ้น ณ สถานที่ที่ผู ้ถือหุ้นสามารถ 
เดินทางไปได้ง่ายหรือไม่  
IRPC:  ใช่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 16-17

z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
หน้า 1 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 100

รง ราง าร น ง ร ง น ง าร น ารป ง น าร ร ง�า จ าร ง ปน ร ยาง ร

A.25 มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่  
IRPC:  ไม่มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 150

A.26 มโีครงสร้างการถอืหุน้แบบปิรามดิในกลุม่ของบรษิทัหรอืไม่  
IRPC:  ไม่มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 150
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A.27 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด 
IRPC:  51.94% (ข้อมลู ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2562) 

z	รายงานประจ�าปี 2562 
z	แบบ 56-1
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 

https://www.set.or.th/set/companyholder.
do?symbol=IRPC&ssoPageld=6&language 
=th&country=th

A.28 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด 
IRPC: 51.94% (ข้อมลู ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2562)

z	สดัส่วน free float ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนประเภท :  
XM ของปี 2562 

z	มากกว่าหรือเท่ากับ 40% |	ระหว่าง 15% - 39%   
|	น้อยกว่า 15 %
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 

https://www.set.or.th/set/companyholder.
do?symbol=IRPC&ssoPageld=6&language 
=th&country=th

A.29 ในการประชุมสามัญ/ วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้มีการ 
เพิม่วาระอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ทีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:  ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญ 
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

|	มกีารเพิม่วาระในการประชมุสามญั/ วสิามญัผูถ้อืหุน้
z	ไม่มีการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญ/ วิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น
z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

หน้า 1-34
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 1-27    

A.30 บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty)  
IRPC:  ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105

A.31 บรษิทัได้กีดกันหรอืสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)  
IRPC:  ไม่มีการกีดกัน  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105-106, 113-115 

A.32 บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น   
(Shareholders Agreement) ทีม่ผีลกระทบอย่างนยัส�าคัญ 
ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือไม่ (Penalty)  
IRPC:  ไม่  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112-115 
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B.1 บรษิทัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงใช่หรือไม่ 
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105
z	ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

B.2 ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of 
Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้น 
แต่ละประเภทหรือไม่
IRPC:  ไม่มี  

z	มีเฉพาะหุ้นสามัญ |	มีหุ้นประเภทอื่น ระบุ………
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105

B.3 บริษัทมีกระบวนการ/ ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วน 
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 
|	มีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 105

B.4 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท 
ทราบหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112-114
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 52

B.5 ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้อง 
เปิดเผยข้อมลูหรอืขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการท�ารายการ บริษัทได้มีการเปิด
เผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบ ก่อนที่จะท�ารายการหรือไม่อย่างไร
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112-114, 126,  
179-183

B.6 บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระท�าอย่าง 
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’ length) หรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 179-183
z	แบบ 56-1

B.7 บริษัทมีโครงสร ้างแบบกลุ ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการ 
ระหว่างกนัในลกัษณะทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ 
มากน้อยเพียงใด
IRPC:  บริษัทฯ และบริษัทในเครือด�าเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกับกลุ่ม ปตท. จึงท�าให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 
และกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการท�าธุรกิจตามปกติ

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 126, 178-183

B.8 บรษิทัได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม 
ประชุมด้วยตนเองโดยการส่งแบบการมอบฉันทะไปพร้อม
หนังสือนัดประชุมหรือไม่
IRPC:  ใช่

 บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดให้ผู้ถือหุ้น
z	แบบ ก. z	แบบ ข. |	แบบ ค. |	ไม่น�าส่ง   
z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 8

ง
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B.9 ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ ได้มกีารระบถุงึเอกสาร/ หลกัฐาน 
ที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
IRPC:  ใช่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 2

B.10 บริษัทมีการก�าหนดเงื่อนไขซึ่งท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะ 
ของผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
IRPC:  ไม่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 8

B.11 บรษิทัจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า  
(ทางไปรษณีย์) ก่อนการประชุมเป็นเวลากี่วัน 
IRPC:  21 วัน

z	ส่งไปรษณีย์วันที่ 5 มีนาคม 2562 
z	วันจัด AGM คือ วันที่ 3 เมษายน 2562 
z	รวมส่งล่วงหน้า 21 วัน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101

B.12 บริษัทได้น�าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่
IRPC:  30 วัน

z	SET Website ในส่วน ข่าวบริษัท/ หลักทรัพย์  
z	โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
z	วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 1 มีนาคม 2562
z	วันจัด AGM คือ วันที่ 3 เมษายน 2562
z	รวมเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า 30 วัน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 101

B.13 บริษัทได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
หรือไม่ (Bonus)
IRPC:  ไม่

z	ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ one-share one-vote
|	ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting
z	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  

หน้า 3

B.14 บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ 
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู ้ถือหุ ้นต่างชาติหรือไม่ 
(Bonus)
IRPC:  ใช่

z	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 ภาษาไทย : http://irpc-th.listedcompany.com/

misc/shareholderMTG/agm-2019/20190227-
irpc-agm2019-invitation-th-full-03.pdf

 ภาษาอังกฤษ : http://irpc.listedcompany.com/
misc/shareholderMTG/agm-2019/20190227-
irpc-agm2019-invitation-en-full-02.pdf

B.15 บรษิทัมรีายการทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่
บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยของบรษิทัหรอืไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC  :  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 292

B.16 ในปีทีผ่่านมา เคยเกดิกรณทีีก่รรมการ/ ผูบ้รหิาร ของบรษิทั 
มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายในหรอืไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 125

B.17 ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีรณฝ่ีาฝืน/ ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
การท�ารายการระหว่างกันหรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:  ไม่มีการฝ่าฝืน

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 125
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B.18 ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีรณฝ่ีาฝืน/ ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
การซื้อขายสินทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:  ไม่มีการฝ่าฝืน

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 90, 125

B.19 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
แจ้งต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้อย่างน้อย 1 วนั 
ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายหรือไม่ (Bonus)
IRPC: ก�าหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมี 
การซื้อขาย

z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 77
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 113, 125

าร �านง ง า ง น ย    

C.1 บริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคมหรือไม่
IRPC:  มี

z	จัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
z	จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม ตามกรอบ 

GRI โดยเปิดเผย GRI Index 
z	แบบ 56-1
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 220-239, 249-253
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.2 คณะกรรมการมีการก�าหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน รวมถึง 
เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรือ
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานหรือไม่ อย่างไร
IRPC:  มี

z	มีการก�าหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ 
ปลอดภัย

|	เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/ อัตราการหยุดงาน/ 
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 241-247
z	แบบ 56-1
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.3 คณะกรรมการมีการก�าหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 111
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 61
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับ 
พนักงานหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 85, 111, 292
 Financial Statement and Footnote
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C.5 คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
การพัฒนาความรู ้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผย 
ตัวเลขจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงาน 
ต่อปีหรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
พัฒนาความรู้ของพนักงาน

z	เปิดเผยตวัเลขจ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรม
ของพนักงานต่อปี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 111
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 61
z	จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ หมวดความรบัผดิชอบ 

ต่อพนักงาน
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.6 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112, 126-130
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
z	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หน้า 47-62
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี ้

http://www.irpc.co.th/th/corporate_human_
rights.php 

C.7 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ลูกค้าไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 107-108
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 55-56
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php

C.8 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
คู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 110
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php

C.9 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
คู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
z	เปิดเผยกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

โดยละเอียด
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 109
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/policy/ 

Procurement-Manual.pdf
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C.10 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหาร 
เงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ ไว้หรือไม่
อย่างไร
IRPC:  มี

z	มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม 
ของบริษัท และมีการระบุถึง

|	เรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน
|	การบริหารเงินทุน
|	กรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ 
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 100
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 60-61
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.11 คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 78-79
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562

C.12 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 94-98, 129-130
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 35-46
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc_นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน_020862.pdf

C.13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการ 
ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 141
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 35-46
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc_นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน_020862.pdf

C.14 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและ 
ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ 
ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 131-134
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 35
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc_นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน_020862.pdf

C.15 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 131-134, 141
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 35-46
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc_นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน_020862.pdf
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C.16 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่
IRPC:  มี (มีการจัดอบรมภายในองค์กร)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 134
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 35-46
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc_นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน_020862.pdf

C.17 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สงัคมไว้หรอืไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 221
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 62-63
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/social-dimension/ 

social-Responsibility//

C.18 คณะกรรมการได้จดักจิกรรมหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมสนบัสนนุ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112, 227-239
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 62
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/social-dimension/social 

-Responsibility//

C.19 คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
IRPC:  มี

z	ISO14000, 14001 |	Green Label
z	อื่น ๆ ระบุ……………………
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112, 241-247
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/wep-content/uploads 

/2019/09/QSHE-Policy-2019.pdf

C.20 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช ้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 241-247
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/wep-content/uploads 

/2019/09/QSHE-Policy-2019.pdf

C.21 คณะกรรมการมกีารให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่ง 
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 241-247
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 69
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/social-dimension/

human-resources-management/
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C.22 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะ 
กรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่ 
IRPC:  มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115, 130
z	แบบ 56-1 
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45 
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562 
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/en/corporate-governance 

/whistleblowing-company-secretary/

C.23 บรษิทัได้จดัให้มกีระบวนการในการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นกังาน 
ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท�าผิดหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115
z	แบบ 56-1 
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/en/corporate-governance 

/whistleblowing-company-secretary/

C.24 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง 
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าผิดหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115, 130
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 46
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูล
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/en/corporate-governance 

/whistleblowing-company-secretary/

C.25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้ง 
หรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลใน 
การติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115, 130
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูล
 https://www.irpc.co.th/en/corporate-governance 

/whistleblowing-company-secretary/

C.26 บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
หรือไม่ 
IRPC:  มี

|	Balanced Scorecard
|	ESOP              |	EJIP
|	อื่น ๆ ระบุ…………………..
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 121
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 70
z	รายงานความยั่งยืน ปี 2562
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/corporate-Govermance/

corporat-Govenance-policy/

C.27 มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 
ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม หรือไม่  
(Penalty)
IRPC:  ไม่มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 112, 130
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C.28 บริษัทถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเนื่องจาก 
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลา
ที่ทางการก�าหนด (Penalty)

IRPC   ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	

C.29 บรษิทัได้จดัท�ารายงานแบบบรูณาการ (Integrated Report) 
หรือไม่ (Bonus)

IRPC   มี  (จัดท�าต่อเนื่องเป็นปีที่ ) 

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	11 11
z	Sustainability Report (CSR Report) 

าร ป ย ะ า ปรง    

ร าร ป ย รง ราง น ยาง ปรง ร ยาง ร

D.1 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่

IRPC   มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	1
z	แบบ 56-1
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 
 http://www.set.or.th/set/companyholder.

do symbol IRPC&ssoPageId 6&language 
th&country TH

D.2 โครงสร้างผู ้ถือหุ ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู ้ถือหุ ้นที่ 
แท้จริง ของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่

IRPC   มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	1
z	แบบ 56-1
z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 
 http://www.set.or.th/set/companyholder.

do symbol IRPC&ssoPageId 6&language 
th&country TH 

D.3 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรง 
และทางอ้อมไว้หรือไม่ 

IRPC   มี  

|	บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือ 
ไม่แยกทางตรงและทางอ้อม 

z	บริษัทเปิดเผยการถือหุ ้นแยกระหว่างทางตรง 
และทางอ้อม

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	
z	แบบ 56-1

D.4 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรง 
และทางอ้อมไว้หรือไม่

IRPC   มี

|	บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือ 
ไม่แยกทางตรงและทางอ้อม

z	บริษัทเปิดเผยการถือหุ ้นแยกระหว่างทางตรง 
และทางอ้อม 

z	รายงานประจ�าปี 2562 า	
z	แบบ 56-1
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D.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีว่า ได้มีการปฏิบัต ิ
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืไม่ อย่างไร ในกรณทีี่
ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผลใด
IRPC:  มี

z	มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ตลท. ครบถ้วนทุกหลักการ

|	เปิดเผยกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของ 
ตลท. เป็นเพราะเหตุผลใด

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 99

D.6 วัตถุประสงค์/ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate 
Objective/ Long Term Goal)
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 2, 186-198

D.7 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 8-9

D.8 ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น  
ส่วนแบ่งทางการตลาดระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นต้น
IRPC:  มี 

|	ตัวเลขร้อยละส่วนแบ่งทางการตลาด
|	ตัวเลขร้อยละระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 165-177

D.9 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 151-177

D.10 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 150

D.11 ความเสีย่งหลัก (Key Risks) ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 52-53, 135-143

D.12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 59

D.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing)
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads 

/2019/08/irpc-นโยบายต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน-020862-pdf

D.14 ประวัติของคณะกรรมการ 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 16-30
z	ชื่อ-สกุล z	อายุ   z	ต�าแหน่ง 
z	ประวัติการศึกษา   z	ประสบการณ์ 
z	สัดส่วนการถือหุ้น
z	วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
z	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

อื่น ต้องแยกเป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และ 
บริษัทอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

ง
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D.15 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 16-30

D.16 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 73, 82-85

D.17 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ระดับสูง
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-85

D.18 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 84

D.19 การเปิดเผยข้อมลูจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78

D.20 การเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78

D.21 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของ 
กรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา
IRPC:  มี

|	ไม่มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปี 
ที่ผ่านมา

z	เปิดเผยข้อมลูการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ 
ทุกคนในปีที่ผ่านมา

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18-30, 122

D.22 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันไว้ 
อย่างครบถ้วนหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 179-183
 Financial Statement and Footnote

D.23 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/ 
รายงานการซื้อ-ขายหุ ้น/ ถือครองหลักทรัพย ์ ของ 
บริษัทให้ทราบทุกครั้ง
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 125
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 77

D.24 บริษัทเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจ�านวนหุ้นท่ีถือ  
ณ ต้นป ี สิ้นป ี และที่มีการซื้อขายระหว ่างป ีไว ้ ใน 
รายงานประจ�าป ีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 88-90

D.25 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 125
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27
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D.26 บรษิทัก�าหนดและเปิดเผยไว้ถงึนโยบายทีว่่า การท�ารายการ 
ระหว่างกันท่ีส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก 
คณะกรรมการหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 126
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 27

D.27 บริษัทได้ว ่าจ ้างผู ้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและม ี
ความน่าเชื่อถือหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 126
 ผู้สอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
 สอบบัญชี จ�ากัด

D.28 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู ้สอบบัญชีหรือ 
บริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 126
 จ�านวนค่าสอบบัญชี 3,100,000 บาท  
 (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

D.29 บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือ 
บริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 126
 จ�านวนค่าบริการอื่นๆ 3,623,085 บาท
 (สามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบห้า 

บาทถ้วน) 

D.30 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีหรือไม่
IRPC:  ไม่มี  

z	รายงานประจ�าปี หน้า 113, 287

D.31 บรษิทัได้เผยแพร่รายงานประจ�าปีภายใน 120 วนั นบัตัง้แต่ 
สิ้นสุดรอบปีบัญชีหรือไม่
IRPC:  มี

z	วันที่เผยแพร่ รายงานประจ�าปี 2562 
 วันที่ 5 มีนาคม 2562
z	SET Website 
z	Company Website 
z	รายงานประจ�าปี หน้า 101

ร จ าร าร ง ร าน ง าง า าย ง ปน ร

D.32 รายงานประจ�าปี
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562

D.33 รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
IRPC:  มี

z	SET Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 
 http://www.set.or.th/set/companyprofile.

do?symbol=IRPC&ssoPageId=4&language 
=th&country=TH 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 292

D.34 เว็บไซต์ของบริษัท
IRPC: มี  

z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/index.php?intro=1 
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D.35 การพบปะกับนักวิเคราะห์
IRPC:  มี

z	จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ จ�านวน 4 ครั้ง
z	เข้าร่วมงาน Opportunity Day จ�านวน 4 ครั้ง
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.36 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ การจัดท�าจดหมายข่าวที่ 
น�าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
IRPC:  มี

z	จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบ
การของบริษัท จ�านวน 11 ครั้ง

z	จัดท�าจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ 
บริษัท จ�านวน 40 ฉบับ

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 115
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

D.37 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน 
ทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า หรือไม่
IRPC:  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 90, 113

ร น�า น น าร ย ร น ร ง าน ร

D.38 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
IRPC:  มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

D.39 งบการเงินของบริษัท 

IRPC:   มี

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

D.40 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท 
IRPC:  มี

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  

D.41 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

IRPC:  มี

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/cg_shareholder.php 

D.42 โครงสร้างองค์กร
IRPC:  มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php  

D.43 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) 
IRPC:  มี

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php  
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D.44 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
IRPC: มี

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 คณะกรรมการ : http://www.irpc.co.th/th/about 

_board.php 
 ผู้บรหิาร : http://www.irpc.co.th/th/about_manage 

ment.php 

D.45 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.46 ข้อบังคับบริษัท
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/CG/Articles%20

of%20Association_280458_TH.pdf 

D.47 รายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.48 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://irpc.listedcompany.com/newsroom 

/010320161809390811T.pdf  

D.49 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.50 จัดท�าเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
IRPC: มี 

z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php

D.51 บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือระบบ 
บคุคลและช่องทางทีน่กัลงทนุสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู 
เกี่ยวกับบริษัทได้โดยสะดวกหรือไม่
IRPC: มี

z	จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
|	แต่งตั้งบุคคลท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
 ช่องทางติดต่อ:
z	โทรศัพท์ zEmail z Fax.|อื่นๆ ระบุ…….
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 114
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php 

D.52 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน 
โดยส�านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อย่างไร (Penalty)
IRPC:  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 90

D.53 บรษิทัได้เปิดเผยรายละเอยีดค่าตอบแทนของ CEO หรอืไม่ 
(Bonus)
IRPC: มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 85
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E.1 คณะกรรมการมีการจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
เป็นของตนเองหรือไม่อย่างไร
IRPC: มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 93
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 6
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Corporate 

%20Governance_th.pdf 

E.2 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มนีโยบายจรยิธรรมธรุกจิและ/
หรือคู ่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู ้บริหารและ 
พนักงานของบรษิทั และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี หรอื
เว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่
IRPC:  มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 93-94
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 47
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_

of_Conduct.pdf 

E.3 บรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิติัตาม 
จรยิธรรมธรุกจิและ/หรอืคูม่อืจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือไม่
IRPC:  ม ี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 93-99
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 47
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_

of_Conduct.pdf

E.4 บริษัทได้ก�าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิด 
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ 
รวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าวหรือไม่
IRPC:  มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 93-99
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 47
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/pdf/library/09/Code_

of_Conduct.pdf

E.5 คณะกรรมการมีการก�าหนดวิสัยทัศน์/ ภารกิจ ของบริษัท 
ไว้หรือไม่อย่างไร 
IRPC:  มี   

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 2, 93
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ 
 http://www.irpc.co.th/th/about_vision.php

E.6 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์/ ภารกิจ และ 
กลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือไม่ 
IRPC:  มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67-68
z	แบบ 56-1

E.7 คณะกรรมการได้ตดิตามดแูลให้มกีารน�ากลยทุธ์ของบรษิทั
ไปปฏิบัติหรือไม่ 
IRPC:  มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67-68
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20  

ง
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E.8 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัท 
จดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั 
หรือไม่ 
IRPC:  มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65
z	แบบ 56-1

E.9 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัท 
จดทะเบียนทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั 
หรือไม่ (Bonus)  
IRPC:  มกีารก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65

E.10 คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่
IRPC:  มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 124
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 21

E.11 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีีในการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้หรือไม่ 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65
z	แบบ 56-1

E.12 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี ไว้หรือไม่ 
(Bonus) 
IRPC:  ก�าหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65
z	แบบ 56-1

E.13 มกีรรมการอสิระในคณะกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
มาเกิน 9 ปหีรือไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่มี  

z	ไม่มี    
|	มี  จ�านวน………………คน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 64
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

E.14 บรษิทัละเลยต่อการเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการ 
อิสระหรือไม่ (Penalty) IRPC:  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 64-66
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 
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E.15 กรรมการหรอืผู้บรหิารระดับสงูของบรษิทัเคยเป็นพนักงาน
หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่เป็น

z	ไม่มี   | มี  จ�านวน………………คน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18-44
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_management.php

E.16 ในคณะกรรมการของบรษิทัมกีรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่ง 
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งหรือไม่
IRPC:  ไม่มี

z	ไม่มี   | มี  จ�านวน………………คน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18-30
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

E.17 ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไป
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก 
กลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่งหรือไม่
IRPC:  ไม่มี

z	ไม่มี   | มี  จ�านวน………………คน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18-30
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.18 ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทหรือไม่
IRPC:  มี 

|	ไม่มี   
z	มี  จ�านวน 13 คน
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18-30, 66
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_management.php

E.19 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของ 
ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร
IRPC:  ไม่มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 90

E.20 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานหรือไม่  
(Compliance Unit) (Bonus) 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 131-134
z	แบบ 56-1

E.21 คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็น 
หน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
z	จ้างบริษัทจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 48-49, 70-71
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php 

E.22 ในกรณทีีม่กีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงาน
นีม้สีายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
หรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี (หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานตรง 
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 31, 33, 70-71
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/about_organiz.php 
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E.23 บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน (Head of Internal Audit) หากเป็นการว่าจ้าง
ภายนอก ได้ระบุว่าใช้บริษัทสอบบัญชีใดหรือไม่
IRPC:  เปิดเผย (หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน : นาย
ธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 31, 33, 70
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้
 http://www.irpc.co.th/th/about_management.

php 

ารประ น า รายงาน ง ะ รร าร ร จ

E.24 การเปิดเผยจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรอบปีนั้น
IRPC:  มี ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78

E.25 การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 45

E.26 การท�ารายการระหว่างกัน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 179-183

E.27 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 102, 126

E.28 การสอบทานรายงานทางการเงิน
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 287

E.29 การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 131-134

E.30 ข้อสรุป/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการ 
ด�าเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 45-49

E.31 คณะกรรมการได้ก�าหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความ 
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)  
หรือไม่ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพศ เป็นต้น
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 66-67, 73, 122-123
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 17

E.32 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการ 
ใหม่หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67, 72-73, 122-123
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 17

E.33 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการ 
ใหม่หรือไม่ 
IRPC:  มี 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67, 72-73, 122-123
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 17
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E.34 ในการสรรหากรรมการ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน 
ธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (Bonus)
IRPC:  ใช่ 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67, 72-73, 122-123
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 17

E.35 คณะกรรมการได้ใช้บรษิทัทีป่รกึษา (Professional Search  
Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการ 
สรรหากรรมการใหม่หรือไม่ (Bonus) 
IRPC:  ใช่  (บริษัทใช้ฐานข้อมูลกรรมการ Director Pool 
ในการสรรหากรรมการใหม่ทุกครั้ง)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 72-73
z	แบบ 56-1

E.36 คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่หรือ 
ไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 121-122
z	แบบ 56-1

E.37 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการพฒันาความรู้
อย่างต่อเนื่องหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 74-75
z	แบบ 56-1

E.38 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 122
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

E.39 คณะกรรมการสนบัสนนุกรรมการให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรอื 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 122
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php

E.40 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการรวมกี่ครั้ง
IRPC:  13 ครั้ง

z	มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 13 ครั้ง
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

E.41 ในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะ 
กรรมการมากน้อยเพียงใด
IRPC:  ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 96% 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 66, 78
z	แบบ 56-1

E.42 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า 
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน 
กรรมการทั้งหมดหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 77
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 23-24
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E.43 คณะกรรมการมกีารก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้าทกุปี
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 76
z	แบบ 56-1

E.44 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะ 
กรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 66,78
z	แบบ 56-1

E.45 คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะ
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 
5 วันท�าการหรือไม่
IRPC:  ล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วันท�าการ

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 77
z	แบบ 56-1

E.46 ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม 
ระหว่างกันเองหรือไม่อย่างไร
IRPC:  มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

|	ไม่มี    z มี จ�านวน 1 ครั้ง
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 77-78
z	แบบ 56-1

E.47 คณะกรรมการได้จัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 75-76
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 30

E.48 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุม 
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 45-49, 52-53
z	แบบ 56-1 

E.49 คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงาน 
ประจ�าปีหรือไม่ 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 45-49

E.50 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี (Bonus)
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 48-49

E.51 คณะกรรมการได้เปิดเผยถงึแนวทางในการจัดการกับความ 
เสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 45-47
z	แบบ 56-1

E.52 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 125
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 74
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E.53 คณะกรรมการมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนหรือไม่ 
อย่างไร
IRPC:  มี

มีการเปิดเผยแยกระหว่าง  z หน้าที่คณะกรรมการ 
z	หน้าที่ฝ่ายจัดการ       z หน้าที่ CEO     
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65-82
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 39

E.54 บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะ 
กรรมการหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 67-68
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 20

E.55 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของทั้งคณะ 
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.56 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมนิผลงาน 
คณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.57 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
คณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่ 
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.58 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลงานเป็นรายบคุคล
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120 
z	แบบ 56-1

E.59 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมนิผลงาน 
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.60 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม ่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.61 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะ 
กรรมการชุดย่อยทุกชุดหรือไม่
IRPC:  มี

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย (ระดับกรรมการ) 
จ�านวน 4 ชุด

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 117-120
z	แบบ 56-1

E.62 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีของ 
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 121
z	แบบ 56-1
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E.63 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 123
z	แบบ 56-1

E.64 คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน 
ของ CEO หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-85
z	แบบ 56-1
z	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 25-26

E.65 คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-84
z	แบบ 56-1

E.66 ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
บริหาร / ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82-85
z	แบบ 56-1

E.67 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู ้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ 
บริษัทหรือไม่
IRPC:  มี  

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 82
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/about-us/management 

-team/#persondetailcover

E.68 เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี 
หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัต ิ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทหรือไม่
IRPC:  เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  

จบการศึกษา    | บัญชี     | กฎหมาย 
z	ผ่านการอบรมหลักสูตร z CSP | FPCS/ FCS
z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 41
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 https://www.irpc.co.th/about-us/management 

-team/#persondetailcover

E.69 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC:  ไม่เป็น มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ได้อย่างชัดเจน

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 18, 122-123
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

#nogo

E.70 ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัเป็นคนเดยีวกนั
หรอืไม่
IRPC: ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท : 
นายนพดล ป่ินสุภา)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 26, 122-123
z	แบบ 56-1
z	Company Website โปรดระบ ุlink ของข้อมลูนีโ้ดยเฉพาะ
 http://www.irpc.co.th/th/about_board.php 

#nogo 
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E.71 คณะกรรมการได้ก�าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของ 
ประธานกรรมการไว้หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 69
z	แบบ 56-1

าร ง ง ะ รร าร ร จ

E.72 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 69-70
z	แบบ 56-1

E.73 มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.74 มีการเป ิดเผยประวั ติและคุณสมบัติของกรรมการ 
ตรวจสอบไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 20, 23, 25
z	แบบ 56-1

E.75 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งหมดหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 20, 23, 25, 70
z	แบบ 56-1 

E.76 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
หรือไม่
IRPC:  มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71, 78
z	แบบ 56-1

E.77 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจ�าปี 
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

E.78 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
ที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
IRPC: มี (นายเจษฎา พรหมจาต)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 23
z	แบบ 56-1

E.79 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ 
แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.80 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ 
แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1
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E.81 คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน 
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71-74
z	แบบ 56-1

E.82 มกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนไว้อย่างชดัเจนหรอืไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71-74
z	แบบ 56-1

E.83 คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่
IRPC:  ใช่ (มากกว่า 50%)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1
 จ�านวนกรรมการอิสระมี 2 คนจากทั้งหมด 3 คน 

คิดเป็น 67 % 

E.84 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระหรอื
ไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.85 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งหรือไม่
IRPC:  มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

E.86 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนใน 
รายงานประจ�าปีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

ารจ ง ะ รร าร รร า

E.87 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.88 มกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
สรรหาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71-74
z	แบบ 56-1

E.89 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 
หรือไม่ (Bonus)
IRPC:  ไม่ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.90 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วน
ใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่

IRPC:  ใช่ (มากกว่า 50%)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1
 จ�านวนกรรมการอิสระมี 2 คนจากทั้งหมด 3 คน 

คิดเป็น 67% 

ง
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E.91 ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 71
z	แบบ 56-1

E.92 คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
หรือไม่
IRPC:  มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

E.93 มกีารเปิดเผยจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการสรรหา 
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาหรือไม่
IRPC:  มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 78
z	แบบ 56-1

E.94 คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee (เฉพาะระดับ 
กรรมการ) หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 74-75
z	แบบ 56-1

E.95 คณะกรรมการมกีารจดัตัง้ Risk Management Committee  
หรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 75-76
z	แบบ 56-1

E.96 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 - 12 คน 
หรือไม่
IRPC:  ไม่ใช่ 

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 63-65
z	แบบ 56-1
 จ�านวนของกรรมการ 15 คน

E.97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู ้หญิงอย่างน้อย 
1 คนหรือไม่ (Bonus)
IRPC:  ใช่ (นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 17, 23
z	แบบ 56-1
 จ�านวนของกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน

E.98 คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นจ�านวน 
เท่าไร
IRPC: มี 14 ท่าน (จากทั้งหมด 15 คนคิดเป็น 93.33 %)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 16-17, 63-64
z	แบบ 56-1
 จ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี 14 คน

E.99 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็น 
จ�านวนเท่าไร
IRPC:  มี 8 ท่าน (จากทั้งหมด 15 คนคิดเป็น 53.33 %)

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 16-17, 63-64
z	แบบ 56-1
 จ�านวนกรรมการอิสระมี 8 คน

E.100 บรษิทัมกีารก�าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและ
เปิดเผยไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65
z	แบบ 56-1
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E.101 กรรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ของบริษัทหรือไม่
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 65
z	แบบ 56-1

E.102 คณะกรรมการมีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน 
ประจ�าปีหรือไม่
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 286
z	แบบ 56-1

E.103 บรษิทัจดัให้มโีครงการให้สทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัย์ 
ของบริษัท โดยมี (1.) ระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี 
(2.) ก�าหนดราคาการใช้สทิธทิีส่งูกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลา 
ที่มีการจัดสรรสิทธิ และ (3.) ไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5 %  
(Bonus/Penalty)
IRPC:  ไม่มี

|	มกีารอนมุตัิ 
|	ESOP      | EJIP    | warrant 
z	ไม่มี

E.104 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ (Bonus)
IRPC:  ใช่

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 97

E.105 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ) 
ได้จดัท�ารายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองและเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจ�าปี (Bonus)
IRPC:  มี

z	รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 69-78, 94
z	แบบ 56-1

E.106 ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระท�าผิดด้านการทุจริต 
(Fraud) หรือกระท�าผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่มี

E.107 มกีรณทีีก่รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งจากประเดน็ 
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่มี

E.108 มกีรณเีกีย่วกบัชือ่เสยีงในทางลบของบรษิทัอนัเนือ่งมาจาก
ความล้มเหลวในการท�าหน้าทีส่อดส่องดแูลของคณะกรรมการ 
หรือไม่ (Penalty)
IRPC:  ไม่มี

ง





รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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รายงาน า ร ง ะ รร าร
รายงาน าง าร งน

เรียน ท่านผู้ ือหุ้น
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นายนพดล ปินสุ า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชาญศิลป ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ                 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยและของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับงวดปจจบุัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

เรืองส าคัญในการตรวจสอบ วิ ีการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 
การวัดมูลคาของสินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีนัยส าคัญ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูปเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน
ของราคาซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือนั้น 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ ากว่า 
 
นโยบายการบัญชีเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
กลุ่มบริษัทและรายละเอียดสินค้าคงเหลือได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 12 ตามล าดับ 
 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญรวมถึง 
x การท าความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม

ภายในและการน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติ ตลอดจน
การทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

x การประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณมูลค่าสุทธิ        
ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาตลาด
โดยเปรี ยบเที ยบกับราคาของสินค้ าโภคภัณฑ์  และ                             
การทดสอบความถูกต้องในการค านวณ  

x ในกรณีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ ากว่าราคาทุนจะมี                              
การพิจารณาเสนอรายการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

x การประเมินความเพียงพอของการเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
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ข้อมูลอืน  
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น
ต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ      
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการก ากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ 
 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรา จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่า                   
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปรา จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล             
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเ รษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า       
โดยให้สังเกตถึงการเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น                   
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน                      
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท                    
ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ  ที่ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า       
โดยให้สังเกตถึงการเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น                   
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน                      
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท                    
ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ  ที่ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit  
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 5 - 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อปองกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจบุันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่ก หมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการส่ือสารดังกล่าว 
 
 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช มัทสุ ไชยย  สอบบัญชี จ ากัด 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 3,036,126,995 2,337,651,943 2,764,412,068 1,882,753,852
ลูกหน้ีการค้า 10 10,100,386,072 12,197,109,932 10,153,973,023 12,223,917,217
ลูกหน้ีอ่ืน 11 1,582,071,126 766,790,262 1,581,312,950 765,208,050
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 162,173,173 86,884,805 172,097,599          99,604,425            
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ

แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 - - 179,037,408 548,778,359
สินค้าคงเหลือ 12 25,995,287,572 28,458,831,441 25,748,043,100 28,165,602,320
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,585,139,773 1,862,746,883 1,583,313,869 1,843,482,128
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 330,935,214 240,675,896 330,935,214 240,675,896
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 854,795,147 678,164,776 823,842,123 649,164,255

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,646,915,072 46,628,855,938 43,336,967,354 46,419,186,502
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 8,000,186,834 7,688,760,328 6,840,489,963 6,840,489,963
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 1,635,587,818 1,614,244,627
เงินลงทุนในการร่วมค้า 13 257,283,107 110,428,497 259,999,990 141,935,611
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,667,182,327 641,819,952 1,666,582,328 641,219,954
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 - - 240,000,000          -
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 921,963,149 1,227,691,813 886,096,147 1,199,390,425
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 121,068,812,418 124,737,118,385 119,215,976,401 123,000,362,036
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 563,509,194 546,474,067 559,421,318 542,119,953
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 1,376,314,408 322,651,618 1,260,764,295 178,660,535
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 348,222,387 541,863,488 345,892,726 540,143,598

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 134,203,473,824 135,816,808,148 132,910,810,986 134,698,566,702
รวมสินทรัพย์ 177,850,388,896 182,445,664,086 176,247,778,340 181,117,753,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดง านะการเงิน

ณ วันที 31 ันวาคม 2562
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ



293
รายงายทางการเงิน

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 3,036,126,995 2,337,651,943 2,764,412,068 1,882,753,852
ลูกหน้ีการค้า 10 10,100,386,072 12,197,109,932 10,153,973,023 12,223,917,217
ลูกหน้ีอ่ืน 11 1,582,071,126 766,790,262 1,581,312,950 765,208,050
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 162,173,173 86,884,805 172,097,599          99,604,425            
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ

แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 - - 179,037,408 548,778,359
สินค้าคงเหลือ 12 25,995,287,572 28,458,831,441 25,748,043,100 28,165,602,320
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,585,139,773 1,862,746,883 1,583,313,869 1,843,482,128
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 330,935,214 240,675,896 330,935,214 240,675,896
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 854,795,147 678,164,776 823,842,123 649,164,255

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,646,915,072 46,628,855,938 43,336,967,354 46,419,186,502
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 8,000,186,834 7,688,760,328 6,840,489,963 6,840,489,963
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 1,635,587,818 1,614,244,627
เงินลงทุนในการร่วมค้า 13 257,283,107 110,428,497 259,999,990 141,935,611
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,667,182,327 641,819,952 1,666,582,328 641,219,954
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 - - 240,000,000          -
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 921,963,149 1,227,691,813 886,096,147 1,199,390,425
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 121,068,812,418 124,737,118,385 119,215,976,401 123,000,362,036
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 563,509,194 546,474,067 559,421,318 542,119,953
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 1,376,314,408 322,651,618 1,260,764,295 178,660,535
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 348,222,387 541,863,488 345,892,726 540,143,598

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 134,203,473,824 135,816,808,148 132,910,810,986 134,698,566,702
รวมสินทรัพย์ 177,850,388,896 182,445,664,086 176,247,778,340 181,117,753,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดง านะการเงิน

ณ วันที 31 ันวาคม 2562
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการหมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 20.1 6,900,000,000 6,700,000,000 6,900,000,000 6,700,000,000
เจ้าหน้ีการค้า 21 24,871,426,899 26,211,854,979 24,846,535,740 26,169,105,336

1,997,433,138 5,015,062,419 1,965,275,904 4,989,807,769
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35 241,947,300 236,573,453 259,915,151 248,408,637
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 103,960,198 125,258,668 103,960,657 125,258,668
โบนัสค้างจ่าย 1,880,920,998 2,191,034,634 1,857,238,620 2,165,592,724
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 740,502,462 495,241,425 732,695,218 484,816,993
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
       หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20.2 8,189,878,000 7,104,100,000 8,189,878,000 7,104,100,000
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 780,492,654 816,669,653 737,758,755 755,429,817

รวมหน้ีสินหมุนเวียน      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 45,706,561,649 48,895,795,231 45,593,258,045 48,742,519,944

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 20.2 43,881,479,672 43,561,263,008 43,881,479,672 43,561,263,008
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 4,835,708,158 2,582,486,108 4,788,137,698 2,553,928,060

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 24,528,784 26,487,410 - -
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 48,741,716,614 46,170,236,526 48,669,617,370 46,115,191,068

รวมหน้ีสิน 94,448,278,263 95,066,031,757 94,262,875,415 94,857,711,012

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดง านะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ันวาคม 2562

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

หนีสินและสวนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้ีอ่ืน



294
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,475,000,000     20,475,000,000     20,475,000,000     20,475,000,000     

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ 20,434,419,246 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397
ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามก หมาย 23 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000

ยังไม่ได้จัดสรร 32,349,454,358 36,365,831,850 30,969,521,834 35,230,655,816
หัก  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ

     ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 24 (124,282,649) (124,282,649) - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 
ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 15,177,080 15,177,080 - -

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (20,750,552)           (6,745,267)             (20,750,552)           (6,745,267)             
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 83,255,729,880 87,286,112,657 81,984,902,925 86,260,042,192

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 25 146,380,753          93,519,672            - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402,110,633 87,379,632,329 81,984,902,925 86,260,042,192

รวมหนีสินและสวนของผู้ถือหุ้น 177,850,388,896   182,445,664,086   176,247,778,340   181,117,753,204   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสินและสวนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดง านะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ันวาคม 2562

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



295
รายงายทางการเงิน

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8 239,314,608,086 280,551,099,146 238,173,656,170 279,080,770,850
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (236,569,491,409) (264,637,319,228) (235,719,267,979) (263,506,630,914)
ก าไรขันต้น 2,745,116,677        15,913,779,918      2,454,388,191        15,574,139,936      
รายได้อ่ืน 26 2,309,245,116        1,520,540,643        2,602,013,579        1,761,794,869        
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,464,306,903)       (1,524,449,707)      (1,649,638,238)      (1,712,600,798)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27 (5,591,711,400)       (5,448,741,710)      (5,370,450,979)      (5,237,540,991)      

28 1,645,193,767        (264,064,475)         1,645,193,767        (264,064,475)         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (356,462,743)          10,197,064,669      (318,493,680)         10,121,728,541      
ต้นทุนทางการเงิน 31 (1,931,223,468)       (1,960,988,419)      (1,931,223,927)      (1,958,711,962)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 13 363,448,401           679,156,106           - -

ก าไร (ขาดทุน) กอนรายได้ (คาใช้จาย) าษีเงินได้ (1,924,237,810)       8,915,232,356        (2,249,717,607)      8,163,016,579        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 18 778,672,577           (1,146,588,101)      826,427,440           (1,062,114,506)      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ (1,145,565,233)       7,768,644,255        (1,423,290,167)      7,100,902,073        

การแบง นก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (1,174,044,420)       7,734,991,640        (1,423,290,167)      7,100,902,073        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28,479,187             33,652,615             - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ (1,145,565,233)       7,768,644,255        (1,423,290,167)      7,100,902,073        

ก าไร (ขาดทุน) ตอหุ้นขันพืน าน (บาท) 32 (0.06)                       0.38                        (0.07)                      0.35                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,145,565,233) 7,768,644,255 (1,423,290,167) 7,100,902,073 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (17,506,606) (1,721,959) (17,506,606) (1,721,959)
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,501,321            344,392               3,501,321            344,392               

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
     ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ (1,254,401,318)   - (1,248,596,716)   -
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าใหม่ของ
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 249,719,343        - 249,719,343        -
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (829,212)             (1,258,506)          - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนส าหรับ  - สุท ิจาก าษี (1,019,516,472) (2,636,073) (1,012,882,658) (1,377,567)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ (2,165,081,705) 7,766,008,182 (2,436,172,825) 7,099,524,506 

การแบง นก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,193,560,892) 7,732,355,567 (2,436,172,825) 7,099,524,506 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28,479,187          33,652,615          - -

(2,165,081,705) 7,766,008,182 (2,436,172,825) 7,099,524,506 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,924,237,810)     8,915,232,356        (2,249,717,607)     8,163,016,579        
ปรับปรุงด้วย
ค่าเส่ือมราคา 8,434,652,783      8,011,868,183        8,349,258,878      7,927,083,158        
ค่าตัดจ าหน่าย 107,636,292         225,523,325           106,670,055         224,604,505           
ดอกเบ้ียรับ (28,332,995)          (28,809,289)           (37,209,265)          (39,626,115)           
เงินปนผลรับ (2,123,409)            (626,486)                (188,742,260)        (256,261,870)         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (14,944,715)          6,963,628               (18,756,920)          660,143                  
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) (594,921,762)        959,186,929           (594,921,762)        952,263,493           
รายได้จากการรับคืนเงินลงทุนเผ่ือขาย - (1,320)                    - (1,320)                    
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (1,425,210,496)     277,341,936           (1,425,157,359)     277,101,318           
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(78,008,960)          (163,120,950)         (77,970,817)          (167,387,693)         
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (3,167,721)            100                         (240,717,426)        22,631,202             

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 76,935,614           73,063,986             
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (441,563,134)        - (441,563,134)        -
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

   และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (250,736,691)        (132,879,751)         (150,600,005)        (132,879,751)         

(363,448,401)        (679,156,106)         - -
ต้นทุนทางการเงิน 1,931,223,468      1,960,988,419        1,931,223,927      1,958,711,962        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,077,013,733      290,400,653           1,063,397,099      325,511,591           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน   6,423,830,182      19,642,911,627      6,102,129,018      19,328,491,188      
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการค้า 2,091,525,178      458,840,821           2,068,052,522      478,590,861           
ลูกหน้ีอ่ืน (797,376,991)        (212,765,109)         (797,695,832)        (212,833,032)         
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (75,288,368)          (82,220,319)           (72,493,174)          (67,480,311)           
สินค้าคงเหลือ 2,740,934,757      292,847,715           2,694,950,108      360,243,618           
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 277,607,110         (883,012,527)         260,168,259         (875,854,806)         
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า (90,259,319)          (2,569,250)             (90,259,319)          (2,569,250)             
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (177,704,141)        107,771,421           (174,677,868)        89,322,022             

10,393,268,408    19,321,804,379      9,990,173,714      19,097,910,290      

      และการร่วมค้า

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หนวย : บาท
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

      และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า (1,339,653,484)     332,459,521           (1,321,848,136)     299,426,203           
เจ้าหน้ีอ่ืน (1,329,339,375)     161,409,163           (1,336,241,960)     157,426,894           
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5,373,847             (67,547,493)           11,506,514           (79,545,996)           
โบนัสค้างจ่าย (310,113,636)        226,593,142           (308,354,103)        257,720,108           
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 245,261,038         (389,906,736)         247,878,225         (289,634,794)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,129,809           24,801,287             49,676,863           15,223,141             
เงินสดจ่ายส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (78,193,002)          (43,640,715)           (77,784,178)          (42,792,690)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,958,626)            14,655,493             - -

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 7,622,774,979      19,580,628,041      7,255,006,939      19,415,733,156      
จ่ายภาษีเงินได้ (95,597,066)          (1,276,515,668)      (69,803,579)          (1,244,537,695)      

7,527,177,913      18,304,112,373      7,185,203,360      18,171,195,461      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 28,332,995           28,868,939             38,029,885           39,711,780             
เงินปนผลรับ 2,123,409             626,486                  89,404,195           221,359,307           
เงินสดรับ (จ่าย) ส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 128,920,332 (13,233,407)           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,960,400             52,468,527             280,572,435         52,368,798             
เงินปนผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 99,338,065           34,902,563             99,338,065           34,902,563             
เงินสดจ่ายส าหรับเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย - - (61,000,000)          -

(194,999,993)        (64,999,967)           (194,999,993)        (69,999,967)           
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (601,504,046)        - (601,504,046)        -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (5,950,493,166)     (6,453,229,866)      (5,841,541,192)     (6,356,889,571)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 589,918,654         409,313,464           589,831,037         408,804,819           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (124,671,419)        (89,456,058)           (123,971,419)        (89,340,442)           
เงินสดจ่ายล่วงหน้าส าหรับเงินลงทุนในบริษัทต่างประเท - (321,189,685)         - (321,189,685)         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 193,641,103         (134,052,482)         194,250,871         (133,945,483)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,954,353,998)     (6,536,748,079)      (5,402,669,830)     (6,227,451,288)      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

หนวย : บาท

เงินสดจ่ายส าหรับลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม (2,055,517,949)     (2,181,722,836)      (2,055,517,949)     (2,179,421,502)      
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบก าหนด
    ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 969,359,882         (294,342,980)         969,359,882         (294,342,980)         
เงินปนผลจ่าย (1,836,821,885)     (7,958,932,851)      (1,838,966,442)     (7,968,225,927)      
เงินปนผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (30,212,585)          (23,174,780)           - -
เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 54,594,479           - - -
เงินสดรับสุทธิส าหรับเงินกู้ยืมระยะส้ัน
    จากสถาบันการเงิน 200,000,000         4,031,300,044        200,000,000         3,926,279,630        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    และหุ้นกู้ (7,104,100,000)     (11,644,916,249)    (7,104,100,000)     (11,644,916,249)    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8,928,349,195      6,497,217,033        8,928,349,195      6,497,217,033        
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (874,348,863)        (11,574,572,619)    (900,875,314)        (11,663,409,995)    

698,475,052         192,791,675           881,658,216         280,334,178           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,337,651,943      2,144,860,268        1,882,753,852      1,602,419,674        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที 31 ันวาคม 3,036,126,995      2,337,651,943        2,764,412,068      1,882,753,852        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

หนวย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุ ระกอบงบการเงิน  
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4. การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
5. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน 
6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
7. การเปดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
8. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

10. ลูกหน้ีการค้า 
11. ลูกหน้ีอื่น 
12. สินค้าคงเหลือ 
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ 
19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
20. เงินกู้ยืม 
21. เจ้าหน้ีการค้า 
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
23. ทุนส ารองตามก หมาย 
24. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 
25. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
26. รายได้อื่น 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุ ระกอบงบการเงิน  
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4. การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
5. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน 
6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
7. การเปดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
8. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

10. ลูกหน้ีการค้า 
11. ลูกหน้ีอื่น 
12. สินค้าคงเหลือ 
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ 
19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
20. เงินกู้ยืม 
21. เจ้าหน้ีการค้า 
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
23. ทุนส ารองตามก หมาย 
24. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 
25. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
26. รายได้อื่น 

 
หมายเหตุ สารบัญ 
 

27. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
28. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ 
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 
30. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
31. ต้นทุนทางการเงิน 
32. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
33. เงินปนผลจ่าย 
34. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
35. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
36. เครื่องมือทางการเงิน 
37. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกัน และสัญญาที่ส าคัญ 
38. ข้อพิพาททางก หมายที่ส าคัญ 
39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
40. การอนุมัติงบการเงิน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุ ระกอบงบการเงิน  
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562 

1. การด าเนินงานและข้อมูลทัวไ ของบริษัท 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเท ไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียน               
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 555/2                   
ูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมี ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
โอเล นส์ อะโรเมติกส์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปโตรเคมีอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 47.55 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.93   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 48.05 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 9.45 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามก หมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเท ไทย 

2 2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การน าเสนองบการเงิน” 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดท าและส่งงบการเงินและ
รายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ  2560” และตามประกา กรมพั นา
ธุรกิจการค้า เรื่อง “ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ  2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2.4 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 5) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุ ระกอบงบการเงิน  
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562 

1. การด าเนินงานและข้อมูลทัวไ ของบริษัท 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเท ไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียน               
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 555/2                   
ูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมี ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
โอเล นส์ อะโรเมติกส์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปโตรเคมีอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 47.55 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.93   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 48.05 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 9.45 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามก หมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเท ไทย 

2 2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การน าเสนองบการเงิน” 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดท าและส่งงบการเงินและ
รายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ  2560” และตามประกา กรมพั นา
ธุรกิจการค้า เรื่อง “ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ  2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2.4 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 5) 
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2.5  รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้มีการตรวจสอบแล้ว  

2.6  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังก ษจัดท าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดท าตามก หมาย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปจจุบัน 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่                  
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเท  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค า ัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า มาใช้เป็นครั้งแรกโดยการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษัท 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกา ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกา เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่จะมี        
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเท  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค า ัพท์ การตีความและ                 
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นสาระส าคัญ เว้นแต่มาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและแนวปฏบิัติ
ทางการบัญชมีีดังนี้ 

มาตร านการบัญชี 
ฉบับที่ 12    ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 19    ผลประโยชน์พนักงาน 
ฉบับที่ 23    ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 28   เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตร านการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3     การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 11   การร่วมการงาน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องดังกล่าวมาเริ่มถือปฏบิัตกิับงบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญมีดังนี้ 
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  

มาตร านการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

  
มาตร านการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

  
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเท  
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน   
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยปรับปรุง
รายการกับก าไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน              
ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า
เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบก หมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญมีดังนี้ 
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  

มาตร านการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

  
มาตร านการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

  
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเท  
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน   
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยปรับปรุง
รายการกับก าไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน              
ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า
เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบก หมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 
โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส าหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า อย่างไรก็ตาม การบัญชี
ส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน  
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยการรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

2.9  เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกันซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

 หมายเหตุ ระเ ท ุรกิจ จดทะเบียน สัดสวนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
   ใน ระเท  2562 2561 

บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด   จ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันและกาซ ประเท ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด  โรงเรียนอาชีวะ ประเท ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 13 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ประเท ไทย 57.48 59.98 
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด 13 จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่าน

ระบบ E-Commerce 
ประเท ไทย 55.00 99.99 

 
ถือหุน้ทางอ้อมผานบริษัท น ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รักษ์ปาสัก จ ากัด ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน้ ามัน ประเท ไทย 99.99 99.99 
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3. น ยบายการบัญชีทีส าคัญ 
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดังต่อไปนี ้
3.1 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทนุในบริษัทร่วมและบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

บริษทัย่อย 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัท      
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน                   
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ           
กลุ่มบริษัท ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม 
กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 

บริษทัร่วม 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่ วไปก็คือ                             
การที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน                    
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุน                      
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่ง
ก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
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3. น ยบายการบัญชีทีส าคัญ 
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดังต่อไปนี ้
3.1 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทนุในบริษัทร่วมและบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

บริษทัย่อย 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัท      
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน                   
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ           
กลุ่มบริษัท ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม 
กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 

บริษทัร่วม 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่ วไปก็คือ                             
การที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน                    
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุน                      
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่ง
ก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
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ถ้าส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น
ที่ลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                     
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน                    
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท                     
ในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของ
บริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มบริษัทจะค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน 
งบก าไรขาดทุน 

รายการก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย              
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐาน
ว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท                
ก าไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่คาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

3.2 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเท  
 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเ รษฐกิจหลักที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 

 รายการและยอดคงเหลือ 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเท แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน                  
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเท  และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน                     
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงิน ากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา  

3.4 ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อ             
หนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น   
จะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

3.5 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ               
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า      
และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและ                
งานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปนส่วน
ตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุน                  
ในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพจะถูกบันทึกโดยจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์                         
ในอนาคต และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่กิจการลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น                      
2 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ (2) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน 
ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท

อย่างสม่ าเสมอ  
(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ  

เมื่อมีอัตราผลตอบแทนที่สูงตามที่คาดหมายไว้ ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี
ที่ ายบริหารแสดงเจตจ านงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ ายบริหารมีความจ าเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่ม
เงินทุนด าเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน 

(2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ 

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ให้ไป
เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท ารายการ 
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เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซ้ือ             
ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิง
ราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย รายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ                 
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมไว้ในงบก าไรขาดทุน 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่าย   
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนกรณีที่จ าหน่ายเงินลงทุน
ที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ าหน่าย
จะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาตามบัญชีจากจ านวนทั้งหมดที่ถือไว้  

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพั นาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ในอนาคต 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซึ่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต  

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวม
ในขณะที่การซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญหรือ
ระหว่างที่การด าเนินการพั นาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง  

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ อาคารจะค านวณ       
ตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปนส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเ รษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีการตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก  
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3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเ รษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะมีการตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือของช้ินส่วนนั้น ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 40  ป ี
เครื่องจักรและทอ่ 20 - 30  ป ี
เครื่องจักรอ่ืน ตามหน่วยของผลผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 10  ป ี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 5 - 10  ป ี
ยานพาหนะ 5 - 10  ป ี

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 3.10) 

ผลก าไรและหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยรายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเลเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ าลึกให้มีความพร้อม 
ในการที่จะใช้งาน (ให้เรือเข้าเทียบท่า) 
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3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเ รษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะมีการตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือของช้ินส่วนนั้น ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 40  ป ี
เครื่องจักรและทอ่ 20 - 30  ป ี
เครื่องจักรอ่ืน ตามหน่วยของผลผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 10  ป ี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 5 - 10  ป ี
ยานพาหนะ 5 - 10  ป ี

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 3.10) 

ผลก าไรและหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยรายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเลเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ าลึกให้มีความพร้อม 
ในการที่จะใช้งาน (ให้เรือเข้าเทียบท่า) 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานจ ากัดและค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ค่าตัดจ าหน่ายบันทึก                
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล 10 - 20  ป ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10  ป ี

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้              
เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมา
ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.11 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจ 
ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่าย ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
มูลค่าปจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า  

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปนส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่  
ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
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3.12 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ  
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น                   
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
ใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐาน 
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับ
การให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปรา จากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.13  ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องส้ินสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

รายได้จากการลงทุนที่ เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์                    
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน จะน ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 

3.14  ภาษีเงินได้งวดปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามก หมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเท ที่กลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน าก หมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  
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3.12 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ  
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น                   
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
ใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐาน 
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับ
การให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปรา จากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.13  ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องส้ินสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

รายได้จากการลงทุนที่ เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์                    
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน จะน ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 

3.14  ภาษีเงินได้งวดปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามก หมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเท ที่กลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน าก หมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษี
จะมีจ านวนเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลง เมื่อก าไรทางภาษีที่จะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้
ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ  
มีสิทธิตามก หมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปจจุบัน 
และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

3.15  ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยก
ต่างหาก กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามก หมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจา่ยช าระเพิ่มเติมจาก
ที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงาน                   
ทั้งในงวดปจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับปจจัยหนึ่ง                   
หรือหลายปจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น 

x  
-  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2530 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่าย             
เงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึง
ก าหนดช าระ  

x  
- ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

ตามก หมายแรงงานในประเท ไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ท างานครบ 
120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือเมื่อท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่ก หมายก าหนดโดย
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาท างานซ่ึงอัตราทีใ่ช้ในปจจบุันก าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานเมื่อท างานครบเกษียณอายุ 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานที่ท างานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั4วคราวเท่าที4มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษี
จะมีจาํนวนเพียงพอที4จะนาํผลแตกต่างชั4วคราวนัOนมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิOนรอบระยะเวลาที4รายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ปรับลดลง เมื4อกาํไรทางภาษีที4จะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื4อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที4จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทัOงหมดมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีO สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื4อกิจการ 
มีสิทธิตามกฎหมายที4จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีO สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
และทัOงสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีO สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกี4ยวขอ้งกบัภาษีเงินได้
ที4ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั
ซึ4งตัOงใจจะจ่ายหนีO สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

3.15  ผลประโยชนพ์นกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทัOงที4เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที4กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการที4แยก
ต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที4จะตอ้งจ่ายชาํระเพิ4มเติมจาก
ที4ไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที4จะจ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงาน                   
ทัOงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที4ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ที4พนักงานจะได้รับเมื4อเกษียณอายุ ซึ4 งจะขึOนอยู่กับปัจจยัหนึ4 ง                   
หรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

• โครงการสมทบเงิน 
-  กองทุนสาํรองเลีOยงชีพ 

กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสาํรองเลีOยงชีพ ซึ4 งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลีO ยงชีพ 2530 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัที4จะจ่าย             
เงินเพิ4มอีกเมื4อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื4อถึง
กาํหนดชาํระ  

• โครงการผลประโยชน์ 
- ผลประโยชนเ์มื4อเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนกังานที4ทาํงานครบ 
120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเนื4องจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกี4ยวกบัการทาํงาน หรือเมื4อทาํงานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราที4กฎหมายกาํหนดโดย
ขึOนอยูก่บัระยะเวลาทาํงานซึ4งอตัราที4ใชใ้นปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 400 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
นอกจากนีO  กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองคาํใหแ้ก่พนกังานเมื4อทาํงานครบเกษียณอาย ุ

- ผลประโยชนร์ะยะยาวอื4น 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองคาํใหแ้ก่พนกังานที4ทาํงานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั4วคราวเท่าที4มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษี
จะมีจาํนวนเพียงพอที4จะนาํผลแตกต่างชั4วคราวนัOนมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิOนรอบระยะเวลาที4รายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ปรับลดลง เมื4อกาํไรทางภาษีที4จะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื4อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที4จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทัOงหมดมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีO สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื4อกิจการ 
มีสิทธิตามกฎหมายที4จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีO สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
และทัOงสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีO สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกี4ยวขอ้งกบัภาษีเงินได้
ที4ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั
ซึ4งตัOงใจจะจ่ายหนีO สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

3.15  ผลประโยชนพ์นกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทัOงที4เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที4กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการที4แยก
ต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที4จะตอ้งจ่ายชาํระเพิ4มเติมจาก
ที4ไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที4จะจ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงาน                   
ทัOงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที4ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ที4พนักงานจะได้รับเมื4อเกษียณอายุ ซึ4 งจะขึOนอยู่กับปัจจยัหนึ4 ง                   
หรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

• โครงการสมทบเงิน 
-  กองทุนสาํรองเลีOยงชีพ 

กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสาํรองเลีOยงชีพ ซึ4 งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลีO ยงชีพ 2530 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัที4จะจ่าย             
เงินเพิ4มอีกเมื4อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื4อถึง
กาํหนดชาํระ  

• โครงการผลประโยชน์ 
- ผลประโยชนเ์มื4อเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนกังานที4ทาํงานครบ 
120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเนื4องจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกี4ยวกบัการทาํงาน หรือเมื4อทาํงานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราที4กฎหมายกาํหนดโดย
ขึOนอยูก่บัระยะเวลาทาํงานซึ4งอตัราที4ใชใ้นปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 400 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
นอกจากนีO  กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองคาํใหแ้ก่พนกังานเมื4อทาํงานครบเกษียณอาย ุ

- ผลประโยชนร์ะยะยาวอื4น 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองคาํใหแ้ก่พนกังานที4ทาํงานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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หนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ ยังไม่รับรู้  ภาระผูกพันนี้ค านวณโดย 
นักคณิต าสตรป์ระกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซ่ึงมูลค่าปจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มี
ก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
นั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุน 

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้ 

3.16  ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปจจุบันตามก หมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน 

3.17  หุ้นทุนซื้อคืน 
หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน          
และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคนืต่ ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน                
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงน าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากก าไรสะสม 

3.18  การรับรู้รายได้ 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซ่ึงเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติ
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถิ่น และกองทุนน้ ามัน โดยเป็นจ านวนเงินที่สุทธิจากเงินคืน               
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้                   
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบสินค้าเสร็จส้ินแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จส้ินแล้ว 

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ส่วนรายได้เงินปนผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปนผล
นั้นเกิดขึ้น  
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หนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ ยังไม่รับรู้  ภาระผูกพันนี้ค านวณโดย 
นักคณิต าสตรป์ระกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซ่ึงมูลค่าปจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มี
ก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
นั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุน 

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้ 

3.16  ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปจจุบันตามก หมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน 

3.17  หุ้นทุนซื้อคืน 
หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน          
และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคนืต่ ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน                
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงน าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากก าไรสะสม 

3.18  การรับรู้รายได้ 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซ่ึงเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติ
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถิ่น และกองทุนน้ ามัน โดยเป็นจ านวนเงินที่สุทธิจากเงินคืน               
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้                   
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบสินค้าเสร็จส้ินแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จส้ินแล้ว 

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ส่วนรายได้เงินปนผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปนผล
นั้นเกิดขึ้น  
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รายได้อื่น 
รายได้อื่นบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

3.19 การจ่ายเงินปนผล 
เงินปนผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท เงินปนผลระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท 

3.20 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ท าการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ์

กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 8) 

3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปดเผยข้อมูล 
กลุ่มบริษัทได้มีการสอบทานข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและรายการปรับปรุงมูลค่าอย่างสม่ าเสมอ          
ในกรณีที่น าข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเช่น การก าหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการ
ประเมินราคา กลุ่มบริษัทจะประเมินหลักฐานที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 รวมถึงการจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 

เมื่อท าการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้เป็นอันดับแรก 
โดยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดล าดับช้ันตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่า
ยุติธรรมดังนี้ 
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
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การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินส าหรับการเปดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับก าหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่มี  
การเปดเผย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเท ล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละ
สัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาปองกันความเส่ียงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายเฉลี่ย
ของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  รายละเอียดมูลค่ายุติธรรมของ 
สัญญาอนุพันธ์ได้เปดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 36 

3.22 การบัญชีส าหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเท ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงของ
น้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ ามัน เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้
เมื่อครบก าหนดช าระตามสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท ล่วงหน้าช่วยปองกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยการก าหนดอัตราที่จะใช้รับสินทรัพย์หรืออัตราที่จะจ่ายหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเท  จ านวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากจ านวนเงินที่จะได้รับจากสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ายช าระหนี้สินจะน าไปหักกลบกับมูลค่าของ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการก าไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม
และซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะน ามาหักกลบกันในการน าเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ใน
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ - สุทธใินงบก าไรขาดทุน 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยปองกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่วนต่างที่จะต้องจ่าย
หรือที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย
ตลอดอายุของสัญญา รายการก าไรและขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก่อนก าหนดหรือ                  
จากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมจะแสดงรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน 

ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ 
และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า ช่วยปองกันการผันผวนของราคาน้ ามัน 
โดยมีการก าหนดราคาส่วนต่างระหว่างราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ล่วงหน้าผลต่างระหว่างราคาคงที่
ที่ก าหนดในสัญญาและราคาตลาดที่เกิดขึ้นจริงบันทึกในงบก าไรขาดทุน เมื่อครบก าหนดตามสัญญาโดยแสดง
เป็นก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ 

3.23  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย     
ถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน  
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การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินส าหรับการเปดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับก าหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่มี  
การเปดเผย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเท ล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละ
สัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาปองกันความเส่ียงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายเฉลี่ย
ของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  รายละเอียดมูลค่ายุติธรรมของ 
สัญญาอนุพันธ์ได้เปดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 36 

3.22 การบัญชีส าหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเท ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงของ
น้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ ามัน เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้
เมื่อครบก าหนดช าระตามสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท ล่วงหน้าช่วยปองกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยการก าหนดอัตราที่จะใช้รับสินทรัพย์หรืออัตราที่จะจ่ายหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเท  จ านวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากจ านวนเงินที่จะได้รับจากสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ายช าระหนี้สินจะน าไปหักกลบกับมูลค่าของ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการก าไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม
และซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะน ามาหักกลบกันในการน าเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ใน
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ - สุทธใินงบก าไรขาดทุน 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยปองกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่วนต่างที่จะต้องจ่าย
หรือที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย
ตลอดอายุของสัญญา รายการก าไรและขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก่อนก าหนดหรือ                  
จากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมจะแสดงรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน 

ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ 
และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า ช่วยปองกันการผันผวนของราคาน้ ามัน 
โดยมีการก าหนดราคาส่วนต่างระหว่างราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ล่วงหน้าผลต่างระหว่างราคาคงที่
ที่ก าหนดในสัญญาและราคาตลาดที่เกิดขึ้นจริงบันทึกในงบก าไรขาดทุน เมื่อครบก าหนดตามสัญญาโดยแสดง
เป็นก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ 

3.23  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย     
ถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน  
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4. การจัดการความเสียงทางการเงินและความเสียงด้านราคาวัตถุดิบและผลิต ัณฑ์ 

4.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้าน
กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของ
ตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทให้เหลือน้อยที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเท ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น โดยการท าธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  และ                 
ายบริหารเป็นผู้ท ารายการตามระดับอ านาจการอนุมัติของกลุ่มบริษัท และจะต้องรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริษัท

ทราบ 
4.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเท จึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเท ซ่ึงเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทมีนโยบาย
ในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท เพื่อให้สอดคล้อง     
กับสกุลเงินตราต่างประเท ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากรายได้ในกลุ่มบริษัท 

4.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ซ่ึงมีทั้งอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวและคงที่ โดยกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงกลุ่มบริษัท
ตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจ านวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยคงที่กับตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ โดยอ้างอิงจากจ านวนฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ค านวณเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้  

4.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ นโยบายของกลุ่มบริษัท
คือท าให้เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่สัญญา
ในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มี คุณภาพและ                    
มีความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ ากัดวงเงินการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่าง
เหมาะสม 

4.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
การจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการด ารงไว้ซ่ึงเงินสดและหลักทรัพย์  
ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการบริหาร
ความเส่ียง ส่วนงานบริหารเงิน ของกลุ่มบริษัทตั้งเปาหมายจะด ารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดย
การรักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสด
เข้าออกเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง 
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4.2 ปจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงทางด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินขึ้นมาเพื่อด าเนินการจัดการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน
จะช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามหลักการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติ กลุ่มบริษัทใช้
เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามัน
ส าเร็จรูปล่วงหน้า เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันและผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการได้           
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ ามัน 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากกิจกรรมด าเนินงานอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาน้ ามัน ซ่ึงเป็นผลมาจาก         
การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันในตลาดโลก ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกเปลี่ยน
ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) สัญญาแลกเปลี่ยน
ส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ (Time Spread Swap Contracts) และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบ
และน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil and Petroleum Products Swap Contracts) เพื่อปองกันความผันผวน
ของราคาน้ ามันจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

5. ระมาณการทางบัญชีทีส าคัญและข้อสมมติ าน 
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
5.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณของผู้บริหารที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

5.2 การด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืนในมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและลูกหนี้กิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณการจากกระแสเงินสดของผลตอบแทน         
ที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทเหล่านั้นในอนาคต 
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4.2 ปจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงทางด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินขึ้นมาเพื่อด าเนินการจัดการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน
จะช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามหลักการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติ กลุ่มบริษัทใช้
เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามัน
ส าเร็จรูปล่วงหน้า เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันและผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการได้           
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ ามัน 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากกิจกรรมด าเนินงานอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาน้ ามัน ซ่ึงเป็นผลมาจาก         
การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันในตลาดโลก ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกเปลี่ยน
ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) สัญญาแลกเปลี่ยน
ส่วนต่างระหว่างเวลาของราคาน้ ามันดิบ (Time Spread Swap Contracts) และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบ
และน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil and Petroleum Products Swap Contracts) เพื่อปองกันความผันผวน
ของราคาน้ ามันจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

5. ระมาณการทางบัญชีทีส าคัญและข้อสมมติ าน 
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
5.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณของผู้บริหารที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

5.2 การด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืนในมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและลูกหนี้กิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณการจากกระแสเงินสดของผลตอบแทน         
ที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทเหล่านั้นในอนาคต 
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5.3 ผลประโยชน์พนักงาน  

มูลค่าปจจุบันของโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปจจัยที่ใช้ในการค านวณตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัย      
โดยประกอบด้วยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตรา                
การลาออก การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
รายละเอียดสมมติฐานที่ส าคัญได้เปดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 

6. การจัดการความเสียงในสวนของทุน 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซ่ึงโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่     
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน  

7. การเ ดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด 
7.1 เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรยกมา(1) 2,175  2,852  2,175  2,852 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร (สุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม) 4,262  5,776  4,154  5,680 
หัก เงินสดจ่าย (5,950)  (6,453)  (5,842)  (6,357) 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรยกไป(1) 487  2,175  487  2,175 

(1) เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 



322
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน  
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7.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วันที 31 ันวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม   
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  ตัดจ าหนาย  ก าไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  สวนลดมูลคา  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอตัด      2562 
         บัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้ 

 
 

50,666 

  
 

1,824 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

37 

  
 
2 

  
 

(458) 

  
 

52,071 
รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 

 
ณ วันที 31 ันวาคม 2561 

หนวย : ล้านบาท 
     งบการเงินรวม   
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  ผลกระทบ  (ก าไร) ขาดทุน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  จากการเ ลียน  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  สถานะจาก  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2561      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอตัด  บริษัทยอยเ น    2561 
         บัญชี  การรวมค้า     

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 225  (2,182)  1,917  165  -  -  -  125 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
2,957 

  
4,031 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(288) 

  
- 

  
6,700 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
(294) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
294 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้ 

 
 

55,812 

  
 

(5,148) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

44 

  
 

- 

  
 

(42) 

  
 

50,666 
รวม 58,994  (3,593)  1,917  165  44  (288)  252  57,491 

 



323
รายงายทางการเงิน 
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7.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วันที 31 ันวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม   
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  ตัดจ าหนาย  ก าไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  สวนลดมูลคา  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอตัด      2562 
         บัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้ 

 
 

50,666 

  
 

1,824 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

37 

  
 
2 

  
 

(458) 

  
 

52,071 
รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 

 
ณ วันที 31 ันวาคม 2561 

หนวย : ล้านบาท 
     งบการเงินรวม   
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  ผลกระทบ  (ก าไร) ขาดทุน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  จากการเ ลียน  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  สถานะจาก  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2561      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอตัด  บริษัทยอยเ น    2561 
         บัญชี  การรวมค้า     

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 225  (2,182)  1,917  165  -  -  -  125 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
2,957 

  
4,031 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(288) 

  
- 

  
6,700 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
(294) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
294 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้ 

 
 

55,812 

  
 

(5,148) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

44 

  
 

- 

  
 

(42) 

  
 

50,666 
รวม 58,994  (3,593)  1,917  165  44  (288)  252  57,491 
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ณ วันที 31 ันวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

     งบการเงินเ พาะกิจการ 
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด 
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  คาตัดจ าหนาย  ก าไร   ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  สวนลดมูลคา  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2562      สินทรัพย ์  เงินกู้ยืมรอตัด      2562 
       ถาวร  บัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงิน 
   และหุ้นกู้ 

 
 

50,666 

  
 

1,824 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

37 

  
 

2 

  
 

(458) 

  
 

52,071 
รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 

 
ณ วันที 31 ันวาคม 2561 

หนวย : ล้านบาท 
     งบการเงินเ พาะกิจการ   
     การเ ลยีนแ ลงทีไมเ นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบยีจาย  ดอกเบยีจาย  คาตัดจ าหนาย  (ก าไร) ขาดทุน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที   จากกิจกรรม    ทีรับรู้เ น  คา รรมเนียม  จากอัตรา  ณ วันที  

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุท  ิ    สวนหนงของ  ในการจัดหา  แลกเ ลยีน  31 ันวาคม 
 2561      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอตัด    2561 
         บัญชี     

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 225  (2,179)  1,915  164  -  -  125 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,774  3,926  -  -  -  -  6,700 
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน -  (294)  -  -  -  294  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   และหุ้นกู้ 

 
55,812 

  
(5,148) 

  
- 

  
- 

  
44 

  
(42) 

  
50,666 

รวม 58,811  (3,695)  1,915  164  44  252  57,491 
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8. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามสวนงาน 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม: น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ ามันหล่อลื่น ยางมะตอย 
ผลิตภัณฑ์ปโตรเคม:ี โอเล นส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเ ษ 
หน่วยงานอื่นๆ: โรงไ า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิต ัณฑ ์  ผลิต ัณฑ ์  หนวยงาน   
 ตรเลียม  ตรเคม ี  อืน   รวม 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 2562        
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 174,996  59,656  4,663  239,315 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (4,085)  459  1,022  (2,604) 
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปนส่วนได้       2,248 
ขาดทนุจากการด าเนินงาน       (356) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,931) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า       363 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้       779 
ขาดทนุส าหรับป ี       (1,145) 
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8. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามสวนงาน 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม: น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ ามันหล่อลื่น ยางมะตอย 
ผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี: โอเล นส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเ ษ 
หน่วยงานอื่นๆ: โรงไ า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิต ัณฑ ์  ผลิต ัณฑ ์  หนวยงาน   
 ตรเลียม  ตรเคม ี  อืน   รวม 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 2562        
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 174,996  59,656  4,663  239,315 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (4,085)  459  1,022  (2,604) 
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปนส่วนได้       2,248 
ขาดทนุจากการด าเนินงาน       (356) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,931) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า       363 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้       779 
ขาดทนุส าหรับป ี       (1,145) 
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หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ผลิต ัณฑ ์  ผลิต ัณฑ ์  หนวยงาน  ตัดรายการ   
 ตรเลียม  ตรเคม ี  อืน   ระหวางกัน  รวม 
ณ วันที 31 ันวาคม 2562          
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 56,976  31,797  14,655  143  103,571 
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปนส่วนงานได ้         17,498 
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน 27,514  8,782  3,436  (433)  39,299 
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปนส่วนงานได ้         17,482 
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม         177,850 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิต ัณฑ ์  ผลิต ัณฑ ์  หนวยงาน   
 ตรเลียม  ตรเคมี  อืน   รวม 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 2561        
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 203,438  72,739  4,374  280,551 
ก าไรจากส่วนงานด าเนินงาน 1,215  7,927  964  10,106 
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปนส่วนได้       91 
ก าไรจากการด าเนินงาน       10,197 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,961) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า       679 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้       (1,146) 
ก าไรส าหรับป ี       7,769 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิต ัณฑ ์  ผลิต ัณฑ ์  หนวยงาน  ตัดรายการ   
 ตรเลียม  ตรเคม ี  อืน   ระหวางกัน  รวม 
ณ วันที 31 ันวาคม 2561          
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 58,922  33,440  15,235  21  107,618 
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปนส่วนงานได ้         17,119 
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน 28,916  12,483  2,312  (808)  42,903 
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปนส่วนงานได ้         14,806 
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม         182,446 
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ข้อมูลเกียวกับ ูมิ าสตร์ 
รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกของกลุ่มบริษัทรายงานตามข้อมูลเชิงภูมิ าสตร์ได้ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ สินทรัพย์              
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเท ไทย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ชือ ระเท  2562  2561  2562  2561 
ไทย 150,434  174,293  149,295  173,045 
สิงคโปร ์ 41,089  48,031  41,089  48,028 
อื่นๆ 47,792  58,227  47,790  58,008 
รวม 239,315  280,551  238,174  279,081 

ลูกค้ารายใหญ 
รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน ปโตรเลียม               
และหน่วยงานอื่นๆ เป็นจ านวนเงิน 26,830 ล้านบาท (2561 : 15,390 ล้านบาท) 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 1  2  -  - 
เงิน ากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 69  123  70  121 
เงิน ากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 2,966  2,213  2,694  1,762 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,036  2,338  2,764  1,883 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิน ากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ถึง                
ร้อยละ 1.0 ต่อปี (2561 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.1 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกุลเงินบาท 
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ข้อมูลเกียวกับ ูมิ าสตร์ 
รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกของกลุ่มบริษัทรายงานตามข้อมูลเชิงภูมิ าสตร์ได้ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ สินทรัพย์              
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเท ไทย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ชือ ระเท  2562  2561  2562  2561 
ไทย 150,434  174,293  149,295  173,045 
สิงคโปร ์ 41,089  48,031  41,089  48,028 
อื่นๆ 47,792  58,227  47,790  58,008 
รวม 239,315  280,551  238,174  279,081 

ลูกค้ารายใหญ 
รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน ปโตรเลียม               
และหน่วยงานอื่นๆ เป็นจ านวนเงิน 26,830 ล้านบาท (2561 : 15,390 ล้านบาท) 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 1  2  -  - 
เงิน ากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 69  123  70  121 
เงิน ากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 2,966  2,213  2,694  1,762 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,036  2,338  2,764  1,883 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิน ากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ถึง                
ร้อยละ 1.0 ต่อปี (2561 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.1 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกุลเงินบาท 
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10. ลูกหนีการค้า 

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หนวย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีการค้า         
- กิจการอืน่  5,683  7,622  5,578  7,459 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 35 (ข) 4,449  4,602  4,598  4,788 
รวม  10,132  12,224  10,176  12,247 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (32)  (27)  (22)  (23) 
รวมลูกหนี้การค้า  10,100  12,197  10,154  12,224 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 
หนวย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
กิจการอืน         
ยังไม่ครบก าหนด  5,259  7,018  5,166  6,872 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  390  574  389  564 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไมเ่กิน 12 เดือน  8  6  1  1 
- เกินกว่า 12 เดือน  26  24  22  22 

  424  604  412  587 
  5,683  7,622  5,578  7,459 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (32)  (27)  (22)  (23) 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น  5,651  7,595  5,556  7,436 

         
กิจการทีเกียวข้องกัน         
ยังไม่ครบก าหนด  4,023  4,323  4,181  4,509 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  417  277  408  277 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  9  2  9  2 
- เกินกว่า 12 เดือน  -  -  -  - 
  426  279  417  279 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 35 (ข) 4,449  4,602  4,598  4,788 
รวมลูกหนีการค้า  10,100  12,197  10,154  12,224 

ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามปกติของลูกหนี้การค้าที่ก าหนดไว้เป็น 30 วันถึง 60 วัน 
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11. ลูกหนีอนื 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุน 
  น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
619 

  
488 

  
619 

  
488 

อื่นๆ 963  279  962  277 
รวมลูกหนี้อื่น 1,582  767  1,581  765 

12. สินค้าคงเหลือ  
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

วัตถุดิบ 4,674  5,321  4,674  5,321 
สินค้าระหว่างผลิต 14  16  14  16 
สินค้าส าเร็จรูป 13,680  16,734  13,446  16,464 
สารเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง 994  1,193  982  1,180 
อะไหล่และวสัดุเพื่อการซ่อมบ ารุง 2,780  2,601  2,779  2,600 
สินค้าระหว่างทาง 5,083  4,102  5,083  4,093 
หัก  โอนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (317)  -  (317)  - 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย (913)  (1,508)  (913)  (1,508) 
รวมสินค้าคงเหลือ 25,995  28,459  25,748  28,166 

ภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงพลังงานซ่ึงก าหนดให้บริษัทต้องส ารองน้ ามันดิบไว้ที่อัตราร้อยละ 6 ของปริมาณการค้า
และส ารองกาซปโตรเลียมเหลวและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ที่อัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2562 ยอดสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมน้ ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
และน้ ามันส าเร็จรูปที่บริษัทต้องส ารองไว้ขั้นต่ าจ านวน 5,384 ล้านบาท และ 5,381 ล้านบาท ตามล าดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 5,215 ล้านบาท และ 5,212 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นจ านวน                
ที่สุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน  211,052 ล้านบาท และจ านวน 
210,466 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2561 : จ านวน 238,671 ล้านบาท และจ านวน 
237,774 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าคงเหลือข้างต้นแสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน 
913 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ (2561 : จ านวน 1,508 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน 595 ล้านบาท 
โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ  (2561: จ านวน 959 ล้านบาท และ 952 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้ใน                      
งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 



329
รายงายทางการเงิน

 
- 25 - 

 
11. ลูกหนีอนื 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุน 
  น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
619 

  
488 

  
619 

  
488 

อื่นๆ 963  279  962  277 
รวมลูกหนี้อื่น 1,582  767  1,581  765 

12. สินค้าคงเหลือ  
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

วัตถุดิบ 4,674  5,321  4,674  5,321 
สินค้าระหว่างผลิต 14  16  14  16 
สินค้าส าเร็จรูป 13,680  16,734  13,446  16,464 
สารเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง 994  1,193  982  1,180 
อะไหล่และวสัดุเพื่อการซ่อมบ ารุง 2,780  2,601  2,779  2,600 
สินค้าระหว่างทาง 5,083  4,102  5,083  4,093 
หัก  โอนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (317)  -  (317)  - 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย (913)  (1,508)  (913)  (1,508) 
รวมสินค้าคงเหลือ 25,995  28,459  25,748  28,166 

ภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงพลังงานซ่ึงก าหนดให้บริษัทต้องส ารองน้ ามันดิบไว้ที่อัตราร้อยละ 6 ของปริมาณการค้า
และส ารองกาซปโตรเลียมเหลวและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ที่อัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2562 ยอดสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมน้ ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
และน้ ามันส าเร็จรูปที่บริษัทต้องส ารองไว้ขั้นต่ าจ านวน 5,384 ล้านบาท และ 5,381 ล้านบาท ตามล าดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 5,215 ล้านบาท และ 5,212 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นจ านวน                
ที่สุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน  211,052 ล้านบาท และจ านวน 
210,466 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2561 : จ านวน 238,671 ล้านบาท และจ านวน 
237,774 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าคงเหลือข้างต้นแสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน 
913 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ (2561 : จ านวน 1,508 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน 595 ล้านบาท 
โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ  (2561: จ านวน 959 ล้านบาท และ 952 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้ใน                      
งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทรวม บรษิัทยอยและการรวมค้า 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 7,799  6,992  8,597  8,675 
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 1) 195  65  195  65 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2) -  -  61  5 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3) -  -  (1)  (75) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า -  -  (77)  (73) 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะจาก 
  บริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - 

 
104 

  
- 

  
- 

ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4) -  -  (39)  - 
ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า  -  (5)  -  - 
เงินปนผลรับจากบริษัทร่วม (99)  (35)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 363  679  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1)  (1)  -  - 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 8,257  7,799  8,736  8,597 

1)  ในระหว่างปี 2561 เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง 
จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในประเท ไทย เมื่อวันที่ 25 กรก าคม 
2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 650 ล้านบาท และมีทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวนร้อยละ 25 
คิดเป็นจ านวนเงิน 162.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 65 ล้านบาทแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด มีการเรียกช าระทุนเพิ่มอีกจ านวน                  
ร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 487.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 
195 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

2) ในระหว่างปี 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้น            
ร้อยละ 99.99 ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในประเท ไทย เมื่อวันที่ 23 พ จิกายน 2561 และ ณ วันที่                  
31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มจ านวนแล้วจ านวน 0.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าว
จ านวน 5 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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เมื่อวันที่ 19 กรก าคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 11.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 115 ล้านบาท และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนบางส่วนซ่ึงได้มีการช าระ
เงินเพิ่มทุนจ านวน 61 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 55 โดยหุ้นที่เหลือร้อยละ 45 ถูกถือ
โดยบริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) ซ่ึงจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)    เมื่อวันที่  30 เมษายน 2561 บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด จ านวนร้อยละ 25                          
ให้แก่ PCC Rokita Spolka Akcyjna (“PCC”) ในราคาขายจ านวน 54 ล้านบาท (ราคาทุนในมูลค่าที่ตราไว้จ านวนรวม                      
75 ล้านบาท) โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจ านวน 23 ล้านบาท การขายหุ้นดังกล่าวมีผลท าให้ ณ วันที่                             
31 ธันวาคม 2561 บริษัทและ PCC ต่างถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด  โดยสถานะของ               
เงินลงทุนในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด ได้เปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด จ านวนร้อยละ 2.5 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอีกรายในราคาขายจ านวน 3.96 ล้านบาท (ราคาทุน 0.6 ล้านบาท) โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 
3.37 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 57.48  

4)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าส่ังปดคดีล้มละลายของบริษัท อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท
จึงท าการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด จ านวน 198,200 
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด ได้อนุมัติ                
การช าระบัญชี การขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี และอนุมัติแบ่งคืนเงินลงทุนและผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้นโดย 
บริษัทได้รับเงินคนืทุนจากบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด จ านวน 276.61 ล้านบาท และได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวจ านวน 39 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 นอกจากนี้บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบัญชีของ
บริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 237 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2562 
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เมื่อวันที่ 19 กรก าคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 11.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 115 ล้านบาท และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนบางส่วนซ่ึงได้มีการช าระ
เงินเพิ่มทุนจ านวน 61 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 55 โดยหุ้นที่เหลือร้อยละ 45 ถูกถือ
โดยบริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) ซ่ึงจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)    เมื่อวันที่  30 เมษายน 2561 บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด จ านวนร้อยละ 25                          
ให้แก่ PCC Rokita Spolka Akcyjna (“PCC”) ในราคาขายจ านวน 54 ล้านบาท (ราคาทุนในมูลค่าที่ตราไว้จ านวนรวม                      
75 ล้านบาท) โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจ านวน 23 ล้านบาท การขายหุ้นดังกล่าวมีผลท าให้ ณ วันที่                             
31 ธันวาคม 2561 บริษัทและ PCC ต่างถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด  โดยสถานะของ               
เงินลงทุนในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด ได้เปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด จ านวนร้อยละ 2.5 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอีกรายในราคาขายจ านวน 3.96 ล้านบาท (ราคาทุน 0.6 ล้านบาท) โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 
3.37 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 57.48  

4)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าส่ังปดคดีล้มละลายของบริษัท อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท
จึงท าการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด จ านวน 198,200 
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด ได้อนุมัติ                
การช าระบัญชี การขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี และอนุมัติแบ่งคืนเงินลงทุนและผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้นโดย 
บริษัทได้รับเงินคนืทุนจากบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด จ านวน 276.61 ล้านบาท และได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวจ านวน 39 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 นอกจากนี้บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบัญชีของ
บริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 237 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2562 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน ดยสรุ  
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 

ข้อมูลทางการเงิน ดยสรุ ส าหรบั สินสุดวันที 31 ันวาคม มีดังนี 
หนวย : ล้านบาท 

 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์
(เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน 
พาวเวอร์ จ ากัด 

 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์สุท ิ ณ วันที 1 มกราคม 13,961  13,057  4,799  3,725 
เงินปนผลจ่ายในระหว่างปี (407)  (169)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในระหว่างป ี (238)  1,073  1,068  1,074 
สินทรัพย์สุท ิ ณ วันที 31 ันวาคม 13,316  13,961  5,867  4,799 

ส่วนได้เสียในบรษิัทร่วม (ร้อยละ) 25.00  25.00  48.99  48.99 
มูลคาตามบัญชี ณ วันที 31 ันวาคม 3,329  3,490  2,874  2,351 

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน  
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน 67  67  67  67 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (26)  (8)  (26)  (8) 
 41  59  41  59 
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน 4,663  4,061  4,661  4,059 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,037)  (3,478)  (3,036)  (3,477) 
 1,626  583  1,625  582 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,667  642  1,666  641 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ณ วันท าการ
สุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 1 
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เงินลงทุนทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
หนวย : ล้านบาท 

 สัดสวนการถอืหุ้น  งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนกับกลุมผู้บริหารเดิม            
และกิจการทีเกียวข้องกบั            
กลุมผู้บริหารเดิม             
บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด 23.65  23.65  1,119  1,119  1,117  1,117 
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด 36.31  36.31  829  829  829  829 
บริษัท ทีพีไอ โ ลดิ้ง จ ากัด 35.00  35.00  1,416  1,416  1,416  1,416 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย             
จ ากัด (มหาชน) 16.24  16.24  673  673  673  673 

     4,037  4,037  4,035  4,035 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า1)     (3,037)  (3,475)  (3,036)  (3,474) 

     1,000  562  999  561 
            
เงินลงทุนทั่วไป - อื่นๆ 2)     626  24  626  24 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า     -  (3)  -  (3) 
     626  21  626  21 
รวมเงินลงทุนทั่วไป     1,626  583  1,625  582 

1)  ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 438 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับเงินลงทุนกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิมจ านวน 3 บริษัท ซ่ึง
ประกอบด้วย บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด และ บริษัท ทีพีไอ โ ลดิ้ง จ ากัด โดยพิจารณา
จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของเงินลงทุนดังกล่าว  

2)   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท Guangzhou Saiju 
   ( ”) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ในสัดส่วน               

ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยคิดเป็นจ านวนเงิน 135 ล้านหยวน ซ่ึง GZSJ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด าเนิน
ธุรกิจด้านการซ้ือขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ช าระเงินมัดจ าค่าหุ้นร้อยละ 50 ของสัดส่วนเงินลงทุนเป็นจ านวน 321 ล้านบาท 
ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทได้รับคืนเงินมัดจ าทั้งจ านวนและจ่ายช าระค่าหุ้นทั้งหมดแล้วจ านวน 600 ล้านบาท 
(ดูหมายเหตุข้อ 19) 

ในระหว่างปี 2562 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 มีการเรียกช าระค่าหุ้นส่วน             
ที่เหลือร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทช าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน 1.13 ล้านบาท  
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เงินลงทุนทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

หนวย : ล้านบาท 
 สัดสวนการถอืหุ้น  งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนกับกลุมผู้บริหารเดิม            
และกิจการทีเกียวข้องกบั            
กลุมผู้บริหารเดิม             
บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด 23.65  23.65  1,119  1,119  1,117  1,117 
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด 36.31  36.31  829  829  829  829 
บริษัท ทีพีไอ โ ลดิ้ง จ ากัด 35.00  35.00  1,416  1,416  1,416  1,416 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย             
จ ากัด (มหาชน) 16.24  16.24  673  673  673  673 

     4,037  4,037  4,035  4,035 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า1)     (3,037)  (3,475)  (3,036)  (3,474) 

     1,000  562  999  561 
            
เงินลงทุนทั่วไป - อื่นๆ 2)     626  24  626  24 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า     -  (3)  -  (3) 
     626  21  626  21 
รวมเงินลงทุนทั่วไป     1,626  583  1,625  582 

1)  ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 438 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับเงินลงทุนกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิมจ านวน 3 บริษัท ซ่ึง
ประกอบด้วย บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด และ บริษัท ทีพีไอ โ ลดิ้ง จ ากัด โดยพิจารณา
จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของเงินลงทุนดังกล่าว  

2)   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท Guangzhou Saiju 
   ( ”) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ในสัดส่วน               

ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยคิดเป็นจ านวนเงิน 135 ล้านหยวน ซ่ึง GZSJ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด าเนิน
ธุรกิจด้านการซ้ือขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ช าระเงินมัดจ าค่าหุ้นร้อยละ 50 ของสัดส่วนเงินลงทุนเป็นจ านวน 321 ล้านบาท 
ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทได้รับคืนเงินมัดจ าทั้งจ านวนและจ่ายช าระค่าหุ้นทั้งหมดแล้วจ านวน 600 ล้านบาท 
(ดูหมายเหตุข้อ 19) 

ในระหว่างปี 2562 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 มีการเรียกช าระค่าหุ้นส่วน             
ที่เหลือร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทช าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน 1.13 ล้านบาท  
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ที่ดิน 1,444  6  (464)  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,462  6  (464)  1,004 
        
คาเสือมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (216)  -  152  (64) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,228      922 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2561      2561 

ราคาทุน        
ที่ดิน 1,529  12  (97)  1,444 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,547  12  (97)  1,462 
        
คาเสือมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (267)  -  51  (216) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,262      1,228 
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ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        

ที่ดิน 1,396  6  (464)  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (197)  -  145  (52) 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,199      886 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2561      2561 

ราคาทุน        

ที่ดิน 1,481  12  (97)  1,396 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (248)  -  51  (197) 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,233      1,199 

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายได้ค่าเช่า  29  28  29  28 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ที่ดิน  996  1,559  960  1,531 
อาคาร 9  5  -  - 
 1,005  1,564  960  1,531 
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ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        

ที่ดิน 1,396  6  (464)  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (197)  -  145  (52) 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,199      886 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี
 1 มกราคม      31 ันวาคม 
 2561      2561 

ราคาทุน        

ที่ดิน 1,481  12  (97)  1,396 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (248)  -  51  (197) 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,233      1,199 

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายได้ค่าเช่า  29  28  29  28 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ที่ดิน  996  1,559  960  1,531 
อาคาร 9  5  -  - 
 1,005  1,564  960  1,531 
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ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ขายที่ดินโดยมีเนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ ในจังหวัดระยองให้แก่บริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน)  
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา 325 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เปดเผยข้างต้นได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาดในระหว่างปี 2562 ซ่ึงสภาพแวดล้อมและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นสาระส าคัญจากการประเมินครั้งก่อน  

16. ทีดิน อาคารและอุ กรณ์  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที 31 ันวาคม 2562 
 หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   รับ อนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท ี      (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันท ี
 1 มกราคม          31 ันวาคม 
 2562          2562 

ราคาทุน:            

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,537  -  -  -  -  11,537 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 39,029  25  (5)  773  -  39,822 

เครื่องจักรและท่อ 141,150    237  (299)  6,104  317  147,509 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 3,194  97  (40)  74  -  3,325 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,199  55  (29)  30  -  1,255 

ยานพาหนะ 691  7  (14)  -  -  684 

รวมราคาทุน 196,800  421  (387)  6,981  317  204,132 
            

คาเสือมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (16,988)  (1,297)  2  (41)  -  (18,324) 
เครื่องจักรและท่อ (60,173)  (6,834)  254  (3)  -  (66,756) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (2,122)  (196)  40  -  -  (2,278) 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (901)  (86)  29  -  -  (958) 
ยานพาหนะ (590)  (22)  14  -  -  (598) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (80,774)  (8,435)  339  (44)  -  (88,914) 

งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
9,003 

  
3,984 

  
- 

  
(6,981) 

  
- 

  
6,006 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (292)  -  93  44  -  (155) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  124,737          121,069 
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ณ วันที 31 ันวาคม 2561 
 หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   ผลกระทบ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท ี      (ออก)  จากการ  ณ วันท ี
 1 มกราคม        เ ลียนสถานะ(1)  31 ันวาคม 
 2561          2561 
ราคาทุน:            
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 9,498  1,810  -      229  -  11,537 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37,670  9        (26)   1,497  (121)  39,029 
เครื่องจักรและท่อ 134,709    220    (931)  7,569  (417)  141,150 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 3,165  112  (49)  23  (57)  3,194 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,086  38  (35)  118  (8)  1,199 
ยานพาหนะ 689  10  (7)  -  (1)  691 

รวมราคาทุน 186,817  2,199  (1,048)  9,436  (604)  196,800 
            

คาเสือมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (15,833)  (1,285)        14  -  116  (16,988) 
เครื่องจักรและท่อ (54,790)  (6,438)  795  -  260  (60,173) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (2,025)  (191)  48  -  46  (2,122) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (869)  (75)  35  -  8  (901) 
ยานพาหนะ (574)  (23)  7  -  -  (590) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (74,091)  (8,012)  899  -  430  (80,774) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
14,707 

  
3,732 

  
- 

  
(9,436) 

  
- 

  
9,003 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (372)  -  80  -  -  (292) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  127,061          124,737 

            
คาเสือมราคาส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 

2562           8,435 
2561           8,012 

1) จากรายการขายหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด มีผลท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัท ไออาร์พีซี 
โพลีออล จ ากัด ได้เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า (ดูหมายเหตุข้อ 13 (3)) 
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ณ วันที 31 ันวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   รับ อนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท ี      (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันท ี
 1 มกราคม          31 ันวาคม 
 2562          2562 

ราคาทุน:            

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 10,901  -  -  -  -  10,901 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 37,270  -  (5)  759  -  38,024 
เครื่องจักรและท่อ 140,822    235  (298)  6,095  317  147,171 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,362  82  (40)  74  -  2,478 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,074  24  (29)  30  -  1,099 
ยานพาหนะ 510  7  (14)  -  -  503 

รวมราคาทุน 192,939  348  (386)  6,958  317  200,176 
            

คาเสือมราคาสะสม             

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (15,600)  (1,293)  2  -  -  (16,891) 
เครื่องจักรและท่อ (60,205)  (6,820)  254  -  -  (66,771) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,673)  (138)  40  -  -  (1,771) 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (831)  (76)  29  -  -  (878) 
ยานพาหนะ (413)  (22)  14  -  -  (421) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (78,722)  (8,349)  339  -  -  (86,732) 

งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
8,863 

  
3,947 

  
- 

  
(6,958) 

  
- 

  
5,852 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (80)  -  -  -  -  (80) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  123,000          119,216 

            

 



340
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

 
- 37 - 

 

ณ วันที 31 ันวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน:          

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 8,862  1,810  -  229  10,901 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 35,831  1  (21)  1,459  37,270 
เครื่องจักรและท่อ 133,968    219  (925)  7,560  140,822 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,284  101  (43)  20  2,362 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 977  7  (27)  117  1,074 
ยานพาหนะ 510  7  (7)  -  510 

รวมราคาทุน 182,432  2,145  (1,023)  9,385  192,939 
          

คาเสือมราคาสะสม           

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (14,332)  (1,282)  14  -  (15,600) 
เครื่องจักรและท่อ (54,572)  (6,422)  789  -  (60,205) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,582)  (133)  42  -  (1,673) 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (791)  (67)  27  -  (831) 
ยานพาหนะ (396)  (23)  6  -  (413) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (71,673)  (7,927)  878  -  (78,722) 

งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 14,558  3,690  -  (9,385)  8,863 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (160)  -  80  -  (80) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  125,157        123,000 
          

คาเสือมราคาส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม          

2562         8,349 

2561         7,927 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 141 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวม                   
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2561 : จ านวน 165 ล้านบาท ในงบการเงินรวม               
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่ กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน               
ร้อยละ 3.78 - 4.09 ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                    
เต็มจ านวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 9,202 ล้านบาท และ 8,961 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 8,765 ล้านบาท และ 8,535 ล้านบาท ตามล าดับ 
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ณ วันที 31 ันวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน:          

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 8,862  1,810  -  229  10,901 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 35,831  1  (21)  1,459  37,270 
เครื่องจักรและท่อ 133,968    219  (925)  7,560  140,822 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,284  101  (43)  20  2,362 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 977  7  (27)  117  1,074 
ยานพาหนะ 510  7  (7)  -  510 

รวมราคาทุน 182,432  2,145  (1,023)  9,385  192,939 
          

คาเสือมราคาสะสม           

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (14,332)  (1,282)  14  -  (15,600) 
เครื่องจักรและท่อ (54,572)  (6,422)  789  -  (60,205) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,582)  (133)  42  -  (1,673) 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (791)  (67)  27  -  (831) 
ยานพาหนะ (396)  (23)  6  -  (413) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (71,673)  (7,927)  878  -  (78,722) 

งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 14,558  3,690  -  (9,385)  8,863 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (160)  -  80  -  (80) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  125,157        123,000 
          

คาเสือมราคาส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม          

2562         8,349 

2561         7,927 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 141 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวม                   
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2561 : จ านวน 165 ล้านบาท ในงบการเงินรวม               
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่ กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน               
ร้อยละ 3.78 - 4.09 ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                    
เต็มจ านวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 9,202 ล้านบาท และ 8,961 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 8,765 ล้านบาท และ 8,535 ล้านบาท ตามล าดับ 
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17. สินทรัพย์ไมมีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,094  7  (18)  73  1,156 

รวม 3,734  7  (18)  73  3,796 
          คาตัดจ าหนายสะสม          

รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (908)  (68)  18  -  (958) 

รวม (3,432)  (106)  18  -  (3,520) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 245  116  -  (73)  288 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 547        564 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  จ าหนาย  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,037  4  -  53  1,094 

รวม 3,677  4  -  53  3,734 
          คาตัดจ าหนายสะสม          

รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,382)  (142)  -  -  (2,524) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (824)  (84)  -  -  (908) 

รวม (3,206)  (226)  -  -  (3,432) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 212  86  -  (53)  245 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 683        547 

          คาตัดจ าหนายส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 
2562         106 

2561         226 
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ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  ลดลง  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,087  6  (18)  73  1,148 

รวม 3,727  6  (18)  73  3,788 
          

คาตัดจ าหนายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (905)  (67)  18  -  (954) 

รวม (3,429)  (105)  18  -  (3,516) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 244  116  -  (73)  287 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 542        559 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  ลดลง  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,030  4  -  53  1,087 

รวม 3,670  4  -  53  3,727 
          

คาตัดจ าหนายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,382)  (142)  -  -  (2,524) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (822)  (83)  -  -  (905) 

รวม (3,204)  (225)  -  -  (3,429) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 211  86  -  (53)  244 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 677        542 
          

คาตัดจ าหนายส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 
2562         105 

2561         225 
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ณ วันที 31 นัวาคม 2562 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  ลดลง  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,087  6  (18)  73  1,148 

รวม 3,727  6  (18)  73  3,788 
          

คาตัดจ าหนายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (905)  (67)  18  -  (954) 

รวม (3,429)  (105)  18  -  (3,516) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 244  116  -  (73)  287 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 542        559 

ณ วันที 31 นัวาคม 2561 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเ พาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขน  ลดลง  อนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท ี      (ออก)  ณ วันท ี
 1 มกราคม        31 ันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,030  4  -  53  1,087 

รวม 3,670  4  -  53  3,727 
          

คาตัดจ าหนายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,382)  (142)  -  -  (2,524) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (822)  (83)  -  -  (905) 

รวม (3,204)  (225)  -  -  (3,429) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 211  86  -  (53)  244 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 677        542 
          

คาตัดจ าหนายส าหรับ สินสุดวนัที 31 ันวาคม 
2562         105 

2561         225 
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18. าษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ าษีเงนิได้ 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 าระผูกพัน         
 ผล ระ ยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม     
 พนักงาน  ถาวร  ทาง าษียกมา  อืน   รวม 
สินทรัพย์ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 465  276  159  142  1,042 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

 
- 

 
- 

 
(25) 

  
- 

 
(25) 

เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 49  (8)  (77)  27  (9) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 514  268  57  169  1,008 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 199  (11)  453  (2)  639 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 250  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 963  257  510  170  1,900 

หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ถาวร 
หนีสิน าษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 851 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (166) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 685 
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 685 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 524 
  รายการทีน าเสนอในงบแสดง านะการเงิน  
ณ วันที 31 ันวาคม 2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  1,376 
  ณ วันที 31 ันวาคม 2561  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  323 
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หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 าระผูกพัน         
 ผล ระ ยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม     
 พนักงาน  ถาวร  ทาง าษียกมา  อืน   รวม 
สินทรัพย์ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 455  160  31  164  810 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 56  2  (31)  27  54 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 511  162  -  191  864 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 197  2  466  3  668 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 250  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 958  164  466  197  1,785 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 สินทรัพย์ถาวร 
หนีสิน าษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 851 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (166) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 685 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 685 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 524 
  รายการทีน าเสนอในงบแสดง านะการเงิน  
ณ วันที 31 ันวาคม 2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 1,261 
  ณ วันที 31 ันวาคม 2561  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 179 

าษีเงินได ้
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวันที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินได้ในงวดปจจุบัน 21  1,303  3  1,282 
รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (800)  (157)  (829)  (220) 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (779)  1,146  (826)  1,062 
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หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 าระผูกพัน         
 ผล ระ ยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม     
 พนักงาน  ถาวร  ทาง าษียกมา  อืน   รวม 
สินทรัพย์ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 455  160  31  164  810 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 56  2  (31)  27  54 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 511  162  -  191  864 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 197  2  466  3  668 
เพิ่ม  (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 250  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 958  164  466  197  1,785 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 สินทรัพย์ถาวร 
หนีสิน าษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 851 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (166) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 685 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 685 
(เพิ่ม)  ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 524 
  รายการทีน าเสนอในงบแสดง านะการเงิน  
ณ วันที 31 ันวาคม 2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 1,261 
  ณ วันที 31 ันวาคม 2561  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 179 

าษีเงินได ้
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวันที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินได้ในงวดปจจุบัน 21  1,303  3  1,282 
รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (800)  (157)  (829)  (220) 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (779)  1,146  (826)  1,062 
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ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทไม่เท่ากับอัตราร้อยละ 20                               
ตามประมวลรัษ ากร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณจากก าไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย                
และหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษ ากรรวมถึงการใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

การกระทบยอดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (1,924)  8,915  (2,250)  8,163 

        
ภาษีค านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (385)  1,783  (450)  1,633 
ผลกระทบ:        
ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัร่วม        
   สุทธิจากภาษี (73)  (136)  -  - 
รายได้ที่ต้องเสียภาษ ี -  3  -  3 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (109)  (43)  (153)  (86) 
รายได้ที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษี (299)  (485)  (290)  (485) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี 105  30  85  33 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (18)  (37)  (18)  (36) 
ขาดทนุทางภาษทีี่ไม่รับรู้เป็น        
 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -  31  -  - 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้ (779)  1,146  (826)  1,062 
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19. สินทรัพย์ไมหมนุเวียนอืน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับเงินลงทุน        
ในบริษัทต่างประเท   -  321  -  321 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 308  183  308  183 
อื่นๆ 40  38  38  36 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 348  542  346  540 

 
20. เงินกู้ยืม  

20.1 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 1 - 3 เดือน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
   อัตราดอกเบีย    อัตราดอกเบีย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ )  เงินต้น  (ร้อยละตอ ) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,900  1.45 - 1.56  6,700  1.73 - 2.01 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561 
   อัตราดอกเบีย    อัตราดอกเบีย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ )  เงินต้น  (ร้อยละตอ ) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,900  1.45 - 1.56  6,700  1.73 - 2.01 
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19. สินทรัพย์ไมหมนุเวียนอืน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับเงินลงทุน        
ในบริษัทต่างประเท   -  321  -  321 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 308  183  308  183 
อื่นๆ 40  38  38  36 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 348  542  346  540 

 
20. เงินกู้ยืม  

20.1 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 1 - 3 เดือน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
   อัตราดอกเบีย    อัตราดอกเบีย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ )  เงินต้น  (ร้อยละตอ ) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,900  1.45 - 1.56  6,700  1.73 - 2.01 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561 
   อัตราดอกเบีย    อัตราดอกเบีย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ )  เงินต้น  (ร้อยละตอ ) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,900  1.45 - 1.56  6,700  1.73 - 2.01 
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20.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 45,286  40,533  45,286  40,533 
หัก  เงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (8,190) 
 

(3,740) 
 

(8,190) 
 

(3,740) 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงนิกู้รอตัดบัญชี (103)  (119)  (103)  (119) 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 36,993  36,674  36,993  36,674 
       11 

1 
หุ้นกู้  6,890  10,254  6,890  10,254 
หัก  หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -  (3,364)  -  (3,364) 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2)  (3)  (2)  (3) 
รวมหุ้นกู ้ 6,888  6,887  6,888  6,887 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ 
  หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 8,190 

 
7,104 

 
8,190 

 
7,104 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหู้นกู ้ 43,881  43,561  43,881  43,561 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
บริษัทลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเท และต่างประเท  เพื่อใช้ในโครงการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 
- เงินกู้วงเงิน 3,700 ล้านบาท ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX สามเดือนบวก 

ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 3 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรก เมื่อวันที่ 31 กรก าคม 2558 (วันสุดท้ายของเดือนที่ 42 นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรกเป็นต้นไป) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้กับสถาบันการเงินสองแห่งส าหรับวงเงินกู้                
200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงที่   
ต่อปี การจ่ายช าระคืนเงินต้นแบ่งออกเป็น 9 งวด และช าระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี โดยเริ่มช าระงวดแรกเดือนที่ 24 
นับจากวันที่ท าสัญญา โดยเมื่อวันที่ 10 กรก าคม 2561 และวันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัทเบิกใช้วงเงินกู้
ดังกล่าวจ านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 160 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

- เงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท  3 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
ตามสัดส่วนที่ก าหนดในสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มช าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัท     
ได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 



348
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

 
- 45 - 

 
- เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 

8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือนส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2560 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่                  
ตามสัญญา) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน                   
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน         
โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันครบก าหนดเดือนที่ 30 นับจากวันที่
เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน
ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้น              
จะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 31 พ ษภาคม 2563 (วันครบก าหนด
เดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท  4 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืน              
เงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนที่ก าหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรก
วันที่ 30 พ จิกายน 2563 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิก              
ใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก           
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน                    
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ 42 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก                          
เป็นต้นไป โดยบริษัทยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ยืม 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก        
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                    
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก       
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน       
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 
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- เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 

8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือนส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2560 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่                  
ตามสัญญา) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน                   
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน         
โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันครบก าหนดเดือนที่ 30 นับจากวันที่
เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ป ีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน
ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้น              
จะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 31 พ ษภาคม 2563 (วันครบก าหนด
เดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท  4 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงิน ากประจ า 6 เดือน
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืน              
เงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนที่ก าหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรก
วันที่ 30 พ จิกายน 2563 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิก              
ใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก           
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน                    
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ 42 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก                          
เป็นต้นไป โดยบริษัทยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ยืม 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก        
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                    
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก       
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน       
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 
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- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,550 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     

ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก                      
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน           
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ 42 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก       
เป็นต้นไป โดยบริษัทยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ยืม 

- เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 450 ล้านบาท กับสถาบันการเงินใน
ประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม
คงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 3 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 3 เดือน โดยแบ่ง
ออกเป็น 14 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนเมษายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่  1 กรก าคม 2562 เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มี
หลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ย
จะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด                    
เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 5 กรก าคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเท แห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ากประจ า 6 เดือนบวก         
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน          
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ 42 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก   
เป็นต้นไป โดยบริษัทยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ยืม 

สัญญาเงินกู้ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 

หุ้นกู้ 
เมื่อวันที่ 9 พ ษภาคม  2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ านวน 1,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จ านวน 3,380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96                 
ต่อปี ซ่ึงได้ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พ ษภาคม 2560  

-  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ านวน 1,944 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จ านวน 1,420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 
ต่อปี ซ่ึงได้ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พ ษภาคม 2562  

- หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ านวน 2,940 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 6 จ านวน 3,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.96 
ต่อปีครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พ ษภาคม 2564  

โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดมีการช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 พ จิกายน 2557 และ 
จะช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่เก่ียวข้อง 
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เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบขุ้อจ ากัดบางประการให้บริษทัตอ้งปฏบิัตติาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไว้ซ่ึงสัดส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้                
เป็นต้น 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                
มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเ พาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 50,666 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (7,104) 
เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 8,950 
ต้นทุนทางการเงินในการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว (22) 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (458) 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 37 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 2 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 52,071 

20.3 อัตราดอกเบียของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
  2562  2561   2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและหุ้นกูท้ี่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 13,788  16,951  13,788  16,951 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว 45,183  40,414  45,183  40,414 

 58,971  57,365  58,971  57,365 

หนวย : ล้านบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง (ร้อยละ)        
หุ้นกู ้ 4.960  4.500 - 4.960  4.960  4.500 - 4.960 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.432 - 3.788  2.438 - 3.725  2.432 - 3.788  2.438 - 3.725 
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เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบขุ้อจ ากัดบางประการให้บริษทัตอ้งปฏบิัตติาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไว้ซ่ึงสัดส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้                
เป็นต้น 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                
มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเ พาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 50,666 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (7,104) 
เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 8,950 
ต้นทุนทางการเงินในการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว (22) 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (458) 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 37 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 2 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 52,071 

20.3 อัตราดอกเบียของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
  2562  2561   2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและหุ้นกูท้ี่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 13,788  16,951  13,788  16,951 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว 45,183  40,414  45,183  40,414 

 58,971  57,365  58,971  57,365 

หนวย : ล้านบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง (ร้อยละ)        
หุ้นกู ้ 4.960  4.500 - 4.960  4.960  4.500 - 4.960 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.432 - 3.788  2.438 - 3.725  2.432 - 3.788  2.438 - 3.725 
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20.4 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 

ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
  2562  2561   2562  2561 

ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 8,190  7,104  8,190  7,104 
ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ป ี 36,918  35,634  36,918  35,634 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ป ี 6,963  7,928  6,963  7,928 

 52,071  50,666  52,071  50,666 

20.5 มูลคายุติ รรม 
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ 
 ราคาตามบัญช ี  มูลคายุติ รรม  ล าดับชัน 

 2562  2561  2562  2561  มูลคายุติ รรม 
หุ้นกู้ - สกุลเงินบาท 6,890  10,254  7,178  10,659  ระดับ 2 
รวม 6,890  10,254  7,178  10,659   

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะส้ันที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากระยะเวลา               
ครบก าหนดทีส้ั่น ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับ
ราคาตามบัญชี  

20.6 วงเงินสินเชือ 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นวงเงินรวม 45,640 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้
กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่จ านวน 27,009 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
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21. เจ้าหนีการค้า 
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนีการค้า         
- กิจการอื่น  1,151  901  1,126  851 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 35 (ฉ) 23,720  25,311  23,721  25,318 
รวมเจ้าหนีการค้า  24,871  26,212  24,847  26,169 

22. าระผูกพันผล ระ ยชน์พนักงาน 

หนวย : ล้านบาท 
งบแสดง านะการเงิน งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 4,630  2,424  4,583  2,397 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 206  158  205  157 
 4,836  2,582  4,788  2,554 

หนวย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวันที 31 ันวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 1,015  234  1,001  267 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 62  57  62  59 
 1,077  291  1,063  326 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
มูลค่าตามบัญชตี้นปี 2,582  2,336  2,554  2,271 
ต้นทุนบริการปจจบุัน 159  141  156  116 
ต้นทุนดอกเบี้ย 108  93  107  76 
ต้นทุนบริการในอดีต 763  96  754  95 
ขาดทนุตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยจากการวัดมูลค่า
ใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ

 
1,255 

 
- 

  
1,248 

  
- 

ขาดทุนตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยจากการวัดมูลค่า
ใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 
47 

 
- 

  
47 

  
- 

รับโอนค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทย่อย -  (39)  -  39 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทย่อย 
  เป็นการร่วมค้า 

 
- 

 
(1) 

  
- 

 
- 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (78)  (44)  (78)  (43) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,836  2,582  4,788  2,554 

ต้นทุนบริการปจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต และขาดทุนตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยจากการวัด
มูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 615 ล้านบาท และจ านวน 612 ล้านบาท (2561 : จ านวน 133 ล้านบาท และจ านวน 164 ล้านบาท) ได้รวมอยู่
ในต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 462 ล้านบาท และจ านวน 452 ล้านบาท (2561 : จ านวน 158 ล้านบาท และจ านวน 162 ล้านบาท) ได้รวมอยู ่
ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หนวย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
อัตราคิดลด  1.8  3.3  1.8  3.3 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 4.0 - 8.0  4.0 - 8.0   5.0 - 8.0  5.0 - 8.0 
อัตราการลาออก 0 - 7.0  0 - 7.0  0 - 2.0  0 - 2.0 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยข้างต้น ซ่ึงมีผลกระทบ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2562  2561 
   ผลกระทบตอ าระผูกพัน 

ครงการผล ระ ยชน์ทีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบตอ าระผูกพัน 

ครงการผล ระ ยชน์ทีก าหนดไว้ 
 การเ ลียนแ ลง 

ในข้อสมมติ าน 
 การเพิมขน 
ของข้อสมมติ าน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติ าน 

 การเพิมขน 
ของข้อสมมติ าน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติ าน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (489)  571  (278)  327 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  521  (458)  301  (262) 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
   2562  2561 
   ผลกระทบตอ าระผูกพัน 

ครงการผล ระ ยชน์ทีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบตอ าระผูกพัน 

ครงการผล ระ ยชน์ทีก าหนดไว้ 
 การเ ลียนแ ลง 

ในข้อสมมติ าน 
 การเพิมขน 
ของข้อสมมติ าน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติ าน 

 การเพิมขน 
ของข้อสมมติ าน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติ าน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (484)  565  (270)  318 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  516  (453)  293  (255) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่นคงที่ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่น โดยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท าให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ปี (2561 : 17 ปี) 

กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
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สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน 
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ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ป ี(2561 : 17 ปี) 

กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้: 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกวา 1   ระหวาง 1-5   เกินกวา 5   รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ             115  516  3,999  4,630 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  124  206 
รวม 130  583  4,123  4,836 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 น้อยกวา 1   ระหวาง 1-5   เกินกวา 5   รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 115  504  3,964  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  123  205 
รวม 130  571  4,087  4,788 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกวา 1   ระหวาง 1-5   เกินกวา 5   รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 35  317  2,072  2,424 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 11  59  88  158 
รวม 46  376  2,160  2,582 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 น้อยกวา 1   ระหวาง 1-5   เกินกวา 5   รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 35  310  2,052  2,397 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 11  59  87  157 
รวม 46  369  2,139  2,554 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ  2562 ได้ประกา ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562                
โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับจากวันที่ประกา ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับนี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ 
ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
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23. ทุนส ารองตามก หมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 บริษัทต้องส ารองตามก หมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารอง
ตามก หมายนี้จะน ามาจัดสรรปนผลไม่ได้ 

บริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามก หมายครบเต็มจ านวนตามที่ก หมายก าหนดแล้วตั้งแต่ปี 2550 

24. สวนเกินมูลคาหุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามัญของบริษัททีถือ ดยบริษัทยอย 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 124  124 
 124  124 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
(2561 : จ านวน 23,828,400 หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี้แสดงด้วยราคาทุนและได้น าไปแสดงไว้เป็นรายการหักก่อนแสดง  
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทย่อยมีแผนจะจ าหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 

25. สวนได้เสียทีไมมีอ านาจควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือต้นปี 94  137 
เงินปนผลจ่าย (30)  (23) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับป ี 28  34 
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 54  - 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นการร่วมค้า -  (54) 
ยอดคงเหลือปลายปี 146  94 
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24. สวนเกินมูลคาหุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามัญของบริษัททีถือ ดยบริษัทยอย 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 124  124 
 124  124 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
(2561 : จ านวน 23,828,400 หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี้แสดงด้วยราคาทุนและได้น าไปแสดงไว้เป็นรายการหักก่อนแสดง  
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทย่อยมีแผนจะจ าหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 

25. สวนได้เสียทีไมมีอ านาจควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือต้นปี 94  137 
เงินปนผลจ่าย (30)  (23) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับป ี 28  34 
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 54  - 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นการร่วมค้า -  (54) 
ยอดคงเหลือปลายปี 146  94 
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26. รายไดอ้ืน  

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม         
ดอกเบี้ยรบั 28  29  37  40 
เงินปนผลรบั 2  1  189  256 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงนิกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย  458  68  458  63 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 216  696  212  691 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
78 

  
163 

  
78 

  
167 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 3  -  240  (23) 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า -  -  (77)  (73) 
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 
442 

  
- 

  
442 

  
- 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
251 

 
 

 
133 

  
151 

  
133 

รายได้จากการรับคืนภาษนี าเข้า ลุกากร 105  86  105  86 
รายได้จากค่าปรบัการรับประกันผลงาน 271  -  271  - 
อื่นๆ 455  345  496  422 
รวมรายได้อื่น 2,309  1,521  2,602  1,762 

27. คาใช้จายในการบริหาร  

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 3,654  3,250  3,603  3,249 
ค่าที่ปรึกษา 269  408  266  407 
ค่าเส่ือมราคา 226  185  121  81 
ค่าเช่า 175  171  174  172 
ค่าโ ษณา 34  56  34  56 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (15)  7  (19)  1 
ค่าตอบแทนกรรมการ 47  60  44  56 
อื่นๆ 1,202  1,312  1,147  1,216 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 5,592  5,449  5,370  5,238 
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28. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพัน ์สุท ิ  

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวันที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาปองกัน 
 ความเส่ียงทางการเงิน 

 
969 

  
(294) 

  
969 

  
(294) 

ก าไรที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาปองกัน        
 ความเส่ียงของราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 676  30  676  30 
รวมก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  1,645  (264)  1,645  (264) 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมเกิดจากความผันผวน
ของราคาตลาดของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมกับราคาตามสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงของน้ ามันดิบ            
และผลิตภัณฑป์โตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 36 (ข)) 

29. คาใช้จายตามลักษณะทีส าคัญ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูป (1,299)  1,578  (1,245)  1,584 
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 192,385  224,021  192,158  223,542 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 10,171  9,270  10,021  9,142 
ค่าเส่ือมราคา 8,435  8,012  8,349  7,927 
ค่าตัดจ าหน่าย 108  226  107  225 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 105  190  102  186 

30. คาใช้จายพนักงาน 

 หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
เงินเดือนและค่าแรง 4,642  4,227  4,550  4,122 
ค่าล่วงเวลา 776  602  775  599 
โบนัส 1,879  2,191  1,854  2,165 
จ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 540  484  537  479 
ผลประโยชน์พนักงาน  1,077  291  1,063  326 
อื่นๆ 1,257  1,475  1,242  1,451 
รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน 10,171  9,270  10,021  9,142 
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28. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพัน ์สุท ิ  

หนวย : ล้านบาท 
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(294) 

  
969 

  
(294) 
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 ความเส่ียงของราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 676  30  676  30 
รวมก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  1,645  (264)  1,645  (264) 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมเกิดจากความผันผวน
ของราคาตลาดของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมกับราคาตามสัญญาที่เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงของน้ ามันดิบ            
และผลิตภัณฑป์โตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 36 (ข)) 

29. คาใช้จายตามลักษณะทีส าคัญ 

หนวย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูป (1,299)  1,578  (1,245)  1,584 
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 192,385  224,021  192,158  223,542 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 10,171  9,270  10,021  9,142 
ค่าเส่ือมราคา 8,435  8,012  8,349  7,927 
ค่าตัดจ าหน่าย 108  226  107  225 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 105  190  102  186 

30. คาใช้จายพนักงาน 

 หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม  2562  2561  2562  2561 
เงินเดือนและค่าแรง 4,642  4,227  4,550  4,122 
ค่าล่วงเวลา 776  602  775  599 
โบนัส 1,879  2,191  1,854  2,165 
จ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 540  484  537  479 
ผลประโยชน์พนักงาน  1,077  291  1,063  326 
อื่นๆ 1,257  1,475  1,242  1,451 
รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน 10,171  9,270  10,021  9,142 
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ค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 6,517 ล้านบาท และ 6,418 ล้านบาท ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวม      
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามล าดับ (2561 : จ านวน 6,020 ล้านบาท และ 5,893 ล้านบาท       
ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ)  

ค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 3,654 ล้านบาท และ 3,603 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวม  
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามล าดับ (2561 : จ านวน 3,250 ล้านบาท และ 3,249 ล้านบาท                     
ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 

31. ต้นทุนทางการเงิน 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบี้ยจ่าย 1,883  1,911  1,883  1,909 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยืมรอการตัดบัญชี 37  41  37  41 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู้ 2  3  2  3 
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 9  6  9  6 
รวมต้นทุนทางการเงิน 1,931  1,961  1,931  1,959 

32. ก าไร (ขาดทุน) ตอหุ้นขันพืน าน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวันที่               
31 ธันวาคม ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย และ
ไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) (1,174)  7,735  (1,423)  7,101 
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก        
   ที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษทัใหญ่        
   ที่ถือโดยบริษทัย่อย (ล้านหุน้) 20,410  20,410  20,434  20,434 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.06)  0.38  (0.07)  0.35 

ในงบการเงินรวมจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีได้หักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
เป็นจ านวน 24 ล้านหุ้น 

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่น าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุ้น
ปรับลด 



360
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน
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33. เงิน นผลจาย 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปนผลประจ าปีจาก                       
ผลการด าเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,925 

ล้านบาท ซ่ึงเงินปนผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 

 เมื่อวันที่  3 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปนผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,883 ล้านบาท 
ซ่ึงเงินปนผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปนผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนรวม 2,043 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว               

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และเงินปนผลที่เหลือหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,839 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

34. สิท ิ ระ ยชน์ตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2520 เกี่ยวกับการผลิต Compounded Plastic, โครงการโรงไ าพลังงานร่วมและไอน้ า 
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi Product 

Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ High 

Pressure HDPE Compound โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงกลั่นน้ ามัน (“UHV”) และ โครงการ Floating Solar ซ่ึงพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นรวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ 

(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไ า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก  

10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ใน 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 



361
รายงายทางการเงิน
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33. เงิน นผลจาย 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปนผลประจ าปีจาก                       
ผลการด าเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,925 

ล้านบาท ซ่ึงเงินปนผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 

 เมื่อวันที่  3 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปนผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,883 ล้านบาท 
ซ่ึงเงินปนผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปนผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนรวม 2,043 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว               

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และเงินปนผลที่เหลือหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,839 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

34. สิท ิ ระ ยชน์ตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2520 เกี่ยวกับการผลิต Compounded Plastic, โครงการโรงไ าพลังงานร่วมและไอน้ า 
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi Product 

Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ High 

Pressure HDPE Compound โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงกลั่นน้ ามัน (“UHV”) และ โครงการ Floating Solar ซ่ึงพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นรวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ 

(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไ า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก  

10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ใน 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
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เพื่อให้เป็นไปตามประกา ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป  14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 เรื่อง 
ก าหนดวิธีการรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริม โดยจ าแนกรายได้จากการขายและการให้บริการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561 
 กิจการทีได้รับ  กิจการทีไมได้    กิจการทีได้รับ  กิจการทีไมได้   
 การสงเสริม  รับการสงเสริม    การสงเสริม  รับการสงเสริม   
 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

รายได้จากการขาย 
  และการให้บริการ 

           

- ต่างประเท  46,799  42,080  88,879  16,017  90,019  106,036 
- ในประเท  72,255  77,040  149,295  21,053  151,992  173,045 

 119,054  119,120  238,174  37,070  242,011  279,081 

35. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
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ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่าย ระยะส้ัน - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ (BIBOR)            
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ส่ีแห่ง และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีประเภทเงินกู้ระยะยาว              
ที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน (MLR) ปรับด้วยส่วนต่างคงที่ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและโบนัส) ตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
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ส าหรับรายการซ้ือสินค้าจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ท าหน้าที่ให้บริการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการซ้ือและ  
การช าระเงินค่าซ้ือสินค้า ซ่ึงค่าสินค้าบวกอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ใกล้เคียงกับราคาที่กลุ่มบริษัท
จัดหาเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการท าสัญญาปองกันความเสี่ยงเพื่อปองกันความเสี่ยงด้านราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
ปโตรเลียมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 

(ก) รายการซ้ือขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
ขายสินค้าและบริการ        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 22  14,973  22  14,472 
- บริษทัย่อย -  -  7,349  7,630 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 63,205  64,115  62,507  63,943 

        
ซือสินค้า        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 155,802  180,340  155,802  180,338 
- บริษทัย่อย -  -  13  9 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,031  32,942  25,028  32,929 

 

ซือขายน ามนัดิบและวัตถุดิบ        
เพือส ารองน ามนัตามก หมาย        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,646  1,668  2,646  1,668 

        
คาใช้จายในการขายและบริหาร        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 54  56  54  56 
- บริษทัย่อย -  -  307  284 
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 804  782  772  749 

        
ก าไรจากตราสารอนพุัน ์ - สุท  ิ        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 201  12  201  12 
        
ดอกเบียรับ เงิน นผลรับ และรายได้อืน        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 11  280  11  279 
- บริษทัย่อย -  -  155  320 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 256  155  352  188 

        
ดอกเบียจายและคาใช้จายอืน        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 31  -  31  - 
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(ข) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

 ณ วันที 31 ันวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 2  3  2  3 
บริษทัย่อย -  -  217  215 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,447  4,599  4,379  4,570 
รวม 4,449  4,602  4,598  4,788 

(ค) ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ณ วันที 31 ันวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 1  6  1  2 
บริษทัย่อย -  -  21  28 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 161  81  161  81 
 162  87  183  111 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  (11)  (11) 
รวม 162  87  172  100 

(ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ณ วันที 31 ันวาคม 2562  2561  2562  2561 
เงินให้กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ        
บริษทัย่อย -  -  179  549 
        
บริษัทยอยทีอยู ายใตก้ระบวนการล้มละลาย        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับ -  201  -  201 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  (201)  -  (201) 
 -  -  -  - 
รวม -  -  179  549 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 1.80 ต่อปี (2561: อัตรา             
ร้อยละ 2.05 ต่อปี) รายการที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้มีการหยุดคิดดอกเบี้ยระหว่างกันแล้ว 
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(จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 ณ วันที 31 ันวาคม 2562  2561  2562  2561 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัย่อย -  -  240  - 
รวม -  -  240  - 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.81 ต่อปี  

(ฉ) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 21,431  22,782  21,431  22,782 
บริษทัย่อย -  -  1  7 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,289  2,529  2,289  2,529 
รวม 23,720  25,311  23,721  25,318 

(ช) เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ -  3  -  3 
บริษทัย่อย -  -  19  13 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 242  234  241  232 
รวม 242  237  260  248 

(ซ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ส าหรับ สินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอื่น 103  188  100  184 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2  2  2  2 
รวม 105  190  102  186 
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36. เครืองมือทางการเงิน 

(ก) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 
 หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4,404  5,780  4,404  5,780 
รวม 4,404  5,780  4,404  5,780         
หนีสินทางการเงิน        
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงนิกู้ยืม 6,066  6,523  6,066  6,523 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 227  185  227  173 
สกุลเงินยูโร 8  28  8  28 
สกุลเงินอื่นๆ  8  3  3  3 
รวม 6,309  6,739  6,304  6,727 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้ 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง                  
เป็นจ านวนเงิน 670 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พ ษภาคม 2564  

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสองสัญญากับสถาบันการเงิน
สองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 2,003 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรก าคม 2560 
ถึงวันที่ 31 พ ษภาคม 2564 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนเงินต้นทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้
จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงินตลอดอายุสัญญา 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนห้าสัญญากับสถาบันการเงินสองแห่ง
เป็นจ านวนเงินรวม 4,947 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา                 
ตามอัตราแลกเปลี่ยนทีก่ าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พ จิกายน 2565 
ซ่ึงเป็นวันครบจ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว  

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง                     
เป็นจ านวนเงิน 1,703 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา                    
ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตราคงที่                    
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 9 พ ษภาคม 2564                     
ซ่ึงเป็นวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว  
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงิน
ตลอดอายุสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากับสถาบัน
การเงินสองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ก าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ จิกายน 2562               
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกดอกเบี้ยทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จน
ครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงินตลอดอายุสัญญา 

สัญญาปองกันความเสี่ยงของราคาน้ ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap 
Contracts) จ านวนหลายฉบับกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยการ
แลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมลอยตัวถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระ
เป็นส่วนต่างราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวทั้งส้ินจ านวนรวม 14.85 ล้านบาร์เรล และ 3.87 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) 
จ านวนหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ
ราคาผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นจ านวนรวม 9 ล้านบาร์เรล และ                   
8.40 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

(ค) มูลค่ายุติธรรม 
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย โบนัสค้างจ่ายมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก าหนดที่ส้ัน          

ราคาตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มี                     
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณใกล้เคียงกับราคาตามบัญช ี

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ได้เปดเผยในหมายเหตุข้อ 20.5 
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงิน
ตลอดอายุสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากับสถาบัน
การเงินสองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ก าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ จิกายน 2562               
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกดอกเบี้ยทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จน
ครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงินตลอดอายุสัญญา 

สัญญาปองกันความเสี่ยงของราคาน้ ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap 
Contracts) จ านวนหลายฉบับกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยการ
แลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมลอยตัวถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระ
เป็นส่วนต่างราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวทั้งส้ินจ านวนรวม 14.85 ล้านบาร์เรล และ 3.87 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) 
จ านวนหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ
ราคาผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นจ านวนรวม 9 ล้านบาร์เรล และ                   
8.40 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

(ค) มูลค่ายุติธรรม 
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย โบนัสค้างจ่ายมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก าหนดที่ส้ัน          

ราคาตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มี                     
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณใกล้เคียงกับราคาตามบัญช ี

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ได้เปดเผยในหมายเหตุข้อ 20.5 
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ 
     ล าดับชัน 
 2562  2561  มูลคายุติ รรม 

สัญญาอนพุัน ์ทางการเงิน      
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (5)  (28)  ระดับ 2 
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก 68  456  ระดับ 2 
      
สัญญาอนพุัน ์เกียวกบัผลิต ัณฑ์น ามัน      
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (620)  (150)  ระดับ 2 
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก 1,240  135  ระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเท ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดโดยใช้อัตรา
ตลาดของแต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาปองกันความเส่ียงของราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือ              
และเสนอขายเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

37. าระผูกพัน หนังสือค า ระกันและสัญญาทีส าคัญ 
(ก) ภาระผูกพันตามสัญญา 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
สัญญาที่ยังไม่รับรู้ในงบการเงิน        
- สัญญาซ้ือเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงาน 1,889  2,208  1,889  2,208 
- สัญญาค่าที่ปรึกษา 456  221  455  221 
รวม 2,345  2,429  2,344  2,429 
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(ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 90  89  214  89 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 98  186  98  186 

 188  275  312  275 
        
สัญญาเช่าที่ดิน         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 5  4  5  4 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 20  18  20  18 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี 14  19  14  19 

 39  41  39  41 
        
สัญญาเช่ายานพาหนะ         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 78  80  76  78 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 114  171  109  168 

 192  251  185  246 
        
สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 52  61  52  60 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 20  69  20  69 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี -  3  -  3 
 72  133  72  132 

        
สัญญาบริการ         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 7  7  7  7 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 7  14  7  14 
 14  21  14  21 

รวม 505  721  622  715 

(ค) หนังสือค้ าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
หนังสือค า ระกัน         
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 113  1,300  111  1,297 
        
าระผูกพันอืน  :        

เลตเตอร์ออ เครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้ 5  89  5  89 
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(ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 

หนวย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 

ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 90  89  214  89 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 98  186  98  186 

 188  275  312  275 
        
สัญญาเช่าที่ดิน         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 5  4  5  4 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 20  18  20  18 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี 14  19  14  19 

 39  41  39  41 
        
สัญญาเช่ายานพาหนะ         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 78  80  76  78 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 114  171  109  168 

 192  251  185  246 
        
สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 52  61  52  60 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 20  69  20  69 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี -  3  -  3 
 72  133  72  132 

        
สัญญาบริการ         
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 7  7  7  7 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 7  14  7  14 
 14  21  14  21 

รวม 505  721  622  715 

(ค) หนังสือค้ าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ 
หนวย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ 
ณ วันที 31 นัวาคม 2562  2561  2562  2561 
หนังสือค า ระกัน         
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 113  1,300  111  1,297 
        
าระผูกพันอืน  :        

เลตเตอร์ออ เครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้ 5  89  5  89 
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(ง) คลังน้ ามันของบริษัทและพื้นที่แนวเวนคืนเพื่อก่อสร้างถนน 

ถังน้ ามันบางส่วนของบริษัทตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเหลือง (เขตที่อยู่อา ัยหนาแน่นน้อย) และพื้นที่สีเขียวอ่อน     
(เขตนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซึ่งได้แก่สาย ค.3 และ ก.9 
ตามข้อก าหนดก กระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยอง 2549 ซ่ึงห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดังกล่าวเพื่อก่อสร้าง
โรงงาน หรือสถานที่เก็บน้ ามันเช้ือเพลิงและกาซ โดยปจจุบันคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง                   
ได้มีค าส่ังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมระยอง ตามที่บริษัทร้องขอแก้ไขจากพื้นที่สีเหลืองและสีเขียวอ่อน
ให้เป็นพื้นที่สีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังน้ ามัน) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ ามันเช้ือเพลิง
และกาซได้ และเพื่อแก้ไขร่างถนนทั้ง 2 สายออกจากพื้นที่คลังน้ ามันของบริษัท   

คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาร่างก กระทรวงผังเมืองรวมระยอง (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 4) โดยได้มีการถอนโครงการถนนสาย ค 3 และ ก 9 ออกจากแผนที่ร่างก กระทรวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอการส่งกลับมาที่จังหวัดระยองเพื่อปดประกา ต่อไป 

(จ) การใช้ประโยชน์ในทางและล ารางสาธารณะ 
ที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบลตะพง ต าบลเชิงเนิน และต าบลบ้านแลง 
จังหวัดระยอง ได้รวมทางและล ารางสาธารณะแทรกอยู่ในพื้นที่ของบริษัท เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยวิธี                    
อันชอบด้วยก หมาย บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อกรมที่ดินเพื่อด าเนินการขอถอนสภาพทางและล ารางสาธารณะ                  
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลก หมายที่ดิน โดยบริษัทได้จัดซ้ือที่ดินเปล่าเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกับทางและ                   
ล ารางสาธารณะในจ านวนไม่น้อยกว่าราคาประเมินของทางและล ารางสาธารณะที่ขอถอนสภาพ และบริษัท                   
ยังได้ยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในทางและล ารางสาธารณะเป็นการช่ัวคราวและจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลก หมายที่ดิน ปจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนของก หมายกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  

(ฉ) สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น ๆ 
สัญญาซ้ือขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันจังหวัดชุมพร  
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันในจังหวัดชุมพรกับบริษัท ปตท  น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทตกลงขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันจังหวัดชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตาม                      
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาใหม่  

สัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นกับบริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นเป็นไปตามที่ก าหนด
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายกาซกับบริษัท ปตท  จ ากัด (มหาชน) โดยปริมาณการซ้ือขาย
และราคาซ้ือขายกาซให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ปตท  ได้ส่งมอบกาซ
และบริษัทได้รับซ้ือกาซวันที่ 1 มกราคม 2554 และสามารถต่ออายุออกไปได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้                   
ในสัญญา  
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สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยปริมาณการซ้ือขายและ                 
ราคาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ยกเว้นจะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสอง าย 

สัญญาซ้ือขายไ าและไอน้ า 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายไ าและไอน้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจะรับซ้ือไ าและไอน้ า
ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา โดยสัญญาซ้ือขายไ ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซ้ือขายไอน้ ามีระยะเวลา 27 ปี 
และจะส้ินสุดในวันที่ 14 พ จิกายน 2585 

สัญญาให้บริการต่างๆ 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน จัดซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไ า และบริการจัดการอื่นๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 โดยอัตราค่าจ้างในการให้บริการเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 

สัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินธุรกิจพั นานิคมอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 16 พ ษภาคม 2561 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนด้วย                
ทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 (ดูหมายเหตุข้อ 13 (1)) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด าเนินธุรกิจ
พั นาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จ านวนประมาณ 2,152 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดิน                   
ที่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับบริษัท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้ขายและ
โอนกรรมสิทธิในที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 2,152 ไร่ ให้กับบริษัทร่วมทุนในราคา 624 ล้านบาท 
ในระหว่างปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 

38. ข้อพิพาททางก หมายทีส าคัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีข้อพิพาททางก หมายที่ส าคัญซ่ึงผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ดังนี้ 

คดีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงานราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน 

นางพยุง มีสบาย และพวกจ านวน 44 คน (ผู้ องคดี) ได้ยื่น องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผู้ถูก องที่ 1 ถึง 11 เพื่อขอให้ าลปกครองมีค าส่ังระงับหรือเพิกถอนกิจกรรมใด ๆ 
ของบริษัทในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยาย ซ่ึงเป็นทางและล ารางสาธารณะที่ประชาชน
ใช้ร่วมกันอยู่ทั้งหมดในพื้นที่พิพาท (ดูหมายเหตุข้อ 37 (จ)) และขอให้ าลปกครองมีค าส่ังระงับหรือเพิกถอนความเห็นชอบ                      
ที่มีต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ( EHIA”) ต่อมาผู้ถูก องคดีได้ยื่นค าให้การต่อสู้
คดีต่อ าล และได้ยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อ าลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องสอดต่อ าลปกครอง
จังหวัดระยองเพื่อขอเข้าเป็นผู้ถูก องที่ 12 ในคดีนี้และ าลมีค าส่ังเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561                        
ผู้ องคดีจ านวน 11 คน ได้ยื่นค าร้องขอถอน องต่อ าลปกครองโดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 าลปกครองมีค าส่ังอนุญาต
ให้ถอน องคดีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ าลปกครองจังหวัดระยอง 



371
รายงายทางการเงิน
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สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปโตรเลียมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยปริมาณการซ้ือขายและ                 
ราคาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ยกเว้นจะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสอง าย 

สัญญาซ้ือขายไ าและไอน้ า 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายไ าและไอน้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจะรับซ้ือไ าและไอน้ า
ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา โดยสัญญาซ้ือขายไ ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซ้ือขายไอน้ ามีระยะเวลา 27 ปี 
และจะส้ินสุดในวันที่ 14 พ จิกายน 2585 

สัญญาให้บริการต่างๆ 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน จัดซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไ า และบริการจัดการอื่นๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 โดยอัตราค่าจ้างในการให้บริการเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 

สัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินธุรกิจพั นานิคมอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 16 พ ษภาคม 2561 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนด้วย                
ทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 (ดูหมายเหตุข้อ 13 (1)) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด าเนินธุรกิจ
พั นาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จ านวนประมาณ 2,152 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดิน                   
ที่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับบริษัท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้ขายและ
โอนกรรมสิทธิในที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 2,152 ไร่ ให้กับบริษัทร่วมทุนในราคา 624 ล้านบาท 
ในระหว่างปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 

38. ข้อพิพาททางก หมายทีส าคัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีข้อพิพาททางก หมายที่ส าคัญซ่ึงผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ดังนี้ 

คดีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงานราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน 

นางพยุง มีสบาย และพวกจ านวน 44 คน (ผู้ องคดี) ได้ยื่น องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผู้ถูก องที่ 1 ถึง 11 เพื่อขอให้ าลปกครองมีค าส่ังระงับหรือเพิกถอนกิจกรรมใด ๆ 
ของบริษัทในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยาย ซ่ึงเป็นทางและล ารางสาธารณะที่ประชาชน
ใช้ร่วมกันอยู่ทั้งหมดในพื้นที่พิพาท (ดูหมายเหตุข้อ 37 (จ)) และขอให้ าลปกครองมีค าส่ังระงับหรือเพิกถอนความเห็นชอบ                      
ที่มีต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ( EHIA”) ต่อมาผู้ถูก องคดีได้ยื่นค าให้การต่อสู้
คดีต่อ าล และได้ยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อ าลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องสอดต่อ าลปกครอง
จังหวัดระยองเพื่อขอเข้าเป็นผู้ถูก องที่ 12 ในคดีนี้และ าลมีค าส่ังเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561                        
ผู้ องคดีจ านวน 11 คน ได้ยื่นค าร้องขอถอน องต่อ าลปกครองโดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 าลปกครองมีค าส่ังอนุญาต
ให้ถอน องคดีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ าลปกครองจังหวัดระยอง 
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39. เหตุการณ์ ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

39.1 ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้มีการเรียกช าระ                 
ค่าหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.83 บาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมด้วยจ านวนเงิน 
136.86 ล้านบาท 

39.2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ปดสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ                  
อัตราดอกเบี้ยที่ท าไว้กับสถาบันการเงินทั้งหมดจ านวน 9 สัญญา เป็นจ านวนเงินรวม 9,323 ล้านบาท ตามที่ได้
เปดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 (ข) ก่อนวันครบก าหนด ทั้งนี้บริษัทได้รับเงินจากการปดสัญญา
ดังกล่าวจ านวนรวม 469 ล้านบาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากการปดสัญญาดังกล่าว 

39.3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปนผลประจ าปีจากก าไรสะสม 
ของปี  2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 2,043 ล้านบาท                    
ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปนผลดังกล่าว จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

40. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
 




