


เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานบรูณาการมาอยา่ง 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ภายใต้แนวทางของ IIRC (The International Integrated 
Reporting Council) ซึ่งเป็นหลักการจัดทำารายงานแบบบูรณาการ 
ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการสื่อสารประเด็น 
สำาคัญด้านการดำาเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และประเด็นท่ีผู้มสีว่นได้เสยี 
ให้ความสนใจ เพ่ือมคีวามเข้าใจและเข้าถึงข้อมลูของบรษิทัฯ ได้งา่ย
ข้ึน ด้วยเป็นพัฒนาการของการรายงานผลประกอบการท่ีนำาเสนอผล 
การดำาเนินงานท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยสอดแทรก 
และบูรณาการเรือ่งของความยัง่ยนืเข้าไป ชว่ยให้นักลงทุนท่ีคำานึงถึงเรือ่ง 
ความยัง่ยนื สามารถใชข้้อมลูเพ่ือนำาไปสูก่ารตัดสนิใจท่ีถูกต้องยิง่ข้ึน

วิสัยทัศน์ VISION

บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�ำ
ของเอเชีย
LEADING INTEGRATED PETROCHEMICAL 
COMPLEX IN ASIA

พันธกิจ MISSION

ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิต
OPERATIONAL EXCELLENCE

องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ
HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
VALUE CREATION

นวัตกรรมและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่
INNOVATION & CREATION OF 
NEW BUSINESS
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ภายใต้ขอบข่ายของรายงานฉบับน้ี ได้ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม 
ไออาร์พีซี รวมถึงประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 
ท้ังภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ท้ังน้ี สามารถอ้างอิงข้อมลูได้จากรายงานประจำาปี 2562 ของบรษิทัฯ 
และผ่านเว็บไซต์ www.irpc.co.th

บรษิทัฯ จะยงัมุง่มัน่พัฒนาแนวทางการสือ่สารข้อมลูสำาคัญในทุกรปูแบบ 
และหลากหลายชอ่งทาง เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมลูเป็นไปอยา่งโปรง่ใส 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ABOUT 
THIS REPORT

IRPC has been consecutively prepared this report for 5 years under the principles of 
The International Integrated Reporting Council (IIRC). This integrated report of IRPC 
approaches internationally accepted report preparation to communicate key business 
issues as well as issues of interest to stakeholders to enable them to appreciate 
and access our data more readily. The report also presents sustainability contents 
of economic, social, and environmental performance, helping investors focused on 
sustainability and long-term value creation harness data, leading to more accurate 
decision-making. We will be increasingly committed to this approach of key data 
communication in all formats and channels for the most efficient access to data 
by all stakeholders in a responsible and high-standard fashion. Please refer to our 
2019 Annual Report and our website www.irpc.co.th

ค่ำนิยม VALUES 

เรำคือบริษัท บริษัทคือเรำ

ร่วมมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สร้ำงพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ร่วมสร้ำงนวัตกรรม

ร่วมสร้ำงพลังควำมดี

ร่วมสร้ำงควำมเชื่อมั่น

INDIVIDUAL OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงครึง่ปีหลังท่ีมคีวามผันผวนอย่างมาก
ของสถานการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกิจอันเน่ืองจากหลายปัจจยั
อาทิ ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
ประเทศจีน ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางท่ีส่งผลให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลกจากอุปสงค์อุปทานท่ีลดลง ท�าให้
ตลาดน�้ามันโลกมีความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อีกทั้งการปรับตัวสูงขึ้นของ
ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบซึ่งท�าให้ส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ 
ต่าง ๆ  ปรับลดลงไปมาก รวมถงึก�าลงัการผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเคมี
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา 

จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาผลิตภัณฑ์ และ
สถานการณ์ตึงเครียดต่างๆ ท่ัวโลก ส่งผลให้ผลประกอบการโดย
รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในปี 2562 
บริษัทฯ มกี�าไรก่อนหกัค่าเสือ่มราคา ภาษี และดอกเบีย้ 5,940 ล้าน
บาท โดยมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 115 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่มีก�าไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ปรบัแผนและกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์
อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยติดตั้ง Catalyst Cooler 
ที่หน่วยผลิต RDCC แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถเลือกใช้ประเภทของน�้ามันดิบได้หลากหลายมากขึ้น การ
ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเตาก�ามะถันต�่าท่ีใช้ส�าหรับเรือ
เดินทะเลตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก�าหนด การน�า
ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับ
ประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน การบรหิารความเสีย่งท้ังในเรือ่งของ
ส่วนต่างของราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มลูค่าสงู
และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่บรษิทัฯ ยดึถือเป็นแนวปฏบัิติมาโดยตลอด

สารจากคณะกรรมการ

ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจในอนาคตยังมีปัจจัยท่ีมีความ
ท้าทายเพ่ิมมากข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจากความ 
ยืดเยื้อของสงครามการค้า รวมถึงแนวโน้มการลดการใช้พลาสติก
ส�าหรับใช้ครั้งเดียว และการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงข้อ
ก�าหนดต่างๆ ท่ีสบืเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
ทิศทางและแผนกลยทุธ์การด�าเนินงานให้สอดคล้องเพ่ือรกัษาความ
สามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต สร้างการเติบโตและยัง่ยนืทางธุรกิจในระยะยาว โดยมุง่เน้น
การขยายตลาดในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับปรุงและ
เพ่ิมประสทิธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสีย่งจากความ
ผันผวนของราคาน�้ามัน รวมท้ังลดการพ่ึงพาการใช้น�้ามันดิบจาก
ตะวันออกกลางเพ่ือบริหารความเสี่ยงแหล่งวัตถุดิบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับ
ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง การใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ท่ีมอียู ่รวมถึงการ
หาพันธมติรทางธุรกิจ ผ่านการด�าเนนิโครงการต่างๆ อาท ิโครงการ
ขยายก�าลังการผลิตผงพลาสติก ABS เพ่ือให้มกี�าลังการผลิตเพ่ิมข้ึน 
6,000 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชงิพาณชิย์ได้ในปี 2563  
การร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชัน จ�ากัด เพื่อ
ขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ พีพีคอมพาวด์ 
(Polypropylene Compound: PP Compound) เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ัวไป รวมถึงรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า การท�าธรุกจิเมด็พลาสตกิผ่าน 
E-Commerce Platform ภายใต้ชือ่ PLASTKET.COM เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจ�าหน่ายสินค้า การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผ่าน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้าขนาด 12.5 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความส�าคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง



เมกกะวตัต์ ซึง่คาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2563 
และการเพ่ิมช่องทางการขนส่งน�้ามันทางท่อโดยร่วมมือกับ บริษัท 
พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จ�ากัด และบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
จ�ากัด เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศและรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ  
จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู ้ความ
สามารถอย่างเต็มท่ี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพอย่าง 
เท่าเทยีมกัน มกีารเตรยีมความพร้อมในการสบืทอดต�าแหน่ง เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯ ต้ังมั่นอยู่บน 
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภบิาลท่ีต้องมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม สร้างความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ตามกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล สะท้อนได้จากรางวลัต่างๆ อาทิ รางวลัเกียรติยศบรษิทั
จดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) 
จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รางวลัองค์กรโปร่งใส (NACC 
Integrity Awards) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รางวัลชนะเลิศองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Human 
Rights Awards) จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยติุธรรม และรางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย  
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับรองการเป็นสมาชิก Dow 
Jones Sustainability ในหมวด Oil & Gas Refining and 

Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่น�าความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความส�าเร็จทั้งหลาย
ของบรษิทัฯ น้ัน สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมอืของผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้
ทุ่มเทปฏบัิติงานอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมจะน�าพาองค์กร
ไปสู ่เป้าหมายท่ีดีกว่าเสมอ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ีให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนการด�าเนินงานและกิจการของไออาร์พีซีด้วยดีมาตลอด 
บริษัทฯ จะยึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานด้วย
จริยธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้มส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
พร้อมท้ังสร้างคุณค่าท้ังทางธุรกิจและคุณค่าแก่สังคมให้เติบโต
ก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

Mr. Chansin Treenuchagron
Chairman

Throughout the many years in the business, 
IRPC has been committed to ethical governance.  
Its operation has always been transparent and  
accountable. The company has treated all stakeholders  
equitably and fairly, striving to balance economic, 
social, and environmental factors to ensure  
sustainable development.
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Dear shareholders,

2019 was a year of many changes for global economies 
and international trades. The second half of the year, 
in particular, was rather volatile politically and 
economically. Many factors led to this volatility. The 
US – China trade war had worldwide implications. 
Conflicts in the Middle East caused a global economic 
slowdown due to a dip in the supply of crude oil, which 
directly impacted the petroleum and petrochemical 
industries. The higher costs of energy and feedstocks 
resulted in a thinner petrochemical spread. Meanwhile, 
an increase in petrochemical production in Asia-Pacific 
also led to stiff price competition.

Economic uncertainty, product pricing, and global 
tension had an impact on the company’s performance 
in 2019. IRPC’s earnings before interest, taxes, 
depreciation, and amortization (EBITDA) in 2019 was 
5.94 billion baht. It recorded a net loss of 1.174 billion 
baht, a year-over-year decrease of 115 percent in 
comparison to the net profit of 7.735 billion baht in 
2018. Due to these challenges, IRPC made adjustments 
to its operational plan and strategies. For instance, 
catalyst coolers were installed at RDCC by May to 
augment its manufacturing efficiency, allowing IRPC 
to be more flexible with its sources of crude oil. The 
company also began manufacturing and selling IMO 
2020 compliant low-sulfur fuel oil for cargo ships. Other 
mitigation measures included the integration of digital 
technology to enhance the efficiency of operations, 

petrochemical spread management, the development 
of high value-added products, and budget control, the 
last of which IRPC has always used.

The future still holds many additional challenges, 
including the continuation of the trade war, the decline 
of single-use plastics, digital disruption, and new 
regulations imposed to combat climate change.  
The Board of Directors has considered these factors 
and devised business directions and strategies 
accordingly. In doing so, the board hopes to maintain 
IRPC’s competitiveness and allow it to cope with future 
changes while fostering growth and business 
sustainability in the long run. The board has shifted its 
focus to expanding the domestic and Southeast Asian 
markets to minimize the undesirable effects  
of global market volatility. It will continue to oversee 
the enhancement of manufacturing plants, implement 
measures to protect the company from price volatility 
risk, and lessen IRPC’s reliance on Middle Eastern 
crude oil to manage sourcing risks. At the same time, 
the board will ensure that IRPC continues to research 
and develop high value-added products with its 
customers, make optimal use of existing assets, and 
seek new business allies through projects. For example, 
IRPC is working on expanding its ABS powder 
production capacity by 6,000 tons per year. The 
commercial operation of this project is expected to be 
ready by 2020. The company has partnered with Japan 

Mr. Noppadol Pinsupa
President

The Board of Directors has considered  
the future challenges and devised business  
directions and strategies accordingly.  
In doing so, the board hopes to maintain  
IRPC’s competitiveness and allow it to cope 
with future changes while fostering growth  
and business sustainability in the long run  
by shifted its focus to expanding the domestic  
and Southeast Asian markets to minimize the 
undesirable effects of global market volatility.



Polypropylene Corporation Limited to expand its 
polypropylene compound market into the automotive 
industry, the electric vehicle industry, and the electrical 
appliance industry. Its joint-venture e-commerce plastic 
platform under the name of PLASTKET.COM has added 
a new distribution channel. IRPC has constructed a 
12.5 MW floating solar power plant, which will 
expectedly start providing green energy in 2020. It has 
also added the development of Oil Pipeline 
Transportation System Project with PTT Tank Terminal 
Co., Ltd. and Thai Pipeline Network Co., Ltd. Moreover, 
to ensure organizational excellence and support future 
growth, IRPC has prioritized tangible and effective 
people development. To this end, the company has 
encouraged every employee at every corporate echelon 
to put their maximum potential to good use. It has 
ensured that everyone within the same job family would 
enjoy equal opportunity and merit-based career 
advancement. It has also worked out succession plans. 
All of this will contribute to its future competitive edge.

Throughout the many years in the business, IRPC has 
been committed to ethical governance. Its operation 
has always been transparent and accountable. The 
company has treated all stakeholders equitably and 
fairly, striving to balance economic, social, and 
environmental factors to ensure sustainable 
development. IRPC is a nationally and internationally 
acclaimed enterprise, a fact attested by its recent 

accolades, such as the Sustainability Award of Honor 
from the Stock Exchange of Thailand, the NACC 
Integrity Awards from the National Anti-Corruption 
Commission, the Human Rights Awards from the 
Department of Rights and Liberties Protection of the 
Ministry of Justice, and the TCC Best Award from the 
Thai Chamber of Commerce. Furthermore, IRPC has 
been a named member of the Dow Jones Sustainability 
Indices in the Oil and Gas Refining and Marketing 
category for six consecutive years. This sustainability 
indicator has brought much pride and joy to everyone 
at IRPC.

The Board of Directors is well aware that behind the 
success of IRPC is every party involved, especially the 
senior management team and employees of IRPC, who 
have dedicated themselves to their work. These 
individuals have contributed much to IRPC and have 
always been prepared to take IRPC to the next goal.

The Board of Directors would like to express its 
sincerest gratitude to every stakeholder for the trust 
and support shown. IRPC will always strive to realize 
its vision and mission. It will always operate ethically, 
transparently, and accountably within the framework 
of good corporate governance in the best interest of 
everyone involved. In doing so, IRPC will be able to 
generate value not only to its business but also to 
society, ensuring mutual growth in a sustainable 
manner.

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์
การด�าเนินงานให้สอดคล้องเพื่อรักษาความสามารถ 
ในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต  สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจ 
ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง 
จากความไม่แน่นอนของตลาดโลก
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06 รายงานบูรณาการ 2562  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจปิโตรเลียม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจกำรกล่ันน�้ำมันโดยมีก�ำลังกำรผลิต 215,000 
บำร์เรลต่อวัน สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมได้หลำกหลำยชนิด ประกอบด้วย กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) แนฟทำ น�้ำมันเบนซิน ดีเซล และน�้ำมันเตำ มีโรงงำนผลิต 
น�้ำมันหล่อล่ืนพ้ืนฐำน ก�ำลังกำรผลิต 320,000 ตันต่อปี และยำง
มะตอย ก�ำลังกำรผลิต 600,000 ตันต่อปี และยังเป็นผู ้ผลิต 
วตัถุดิบในกำรผลติยำงล้อรถและยำงสงัเครำะห์ (Rubber Process 
Oil) ภำยใต้แบรนด์ Terramaxx

ธุรกิจปิโตรเคมี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันต้น ได้แก่ โอเลฟินส ์
และอะโรเมติกส์ มกี�ำลังกำรผลติ 1,221,000 ตนัต่อปี และ 367,000 
ตันต่อปี ตำมล�ำดับ ประกอบด้วยเม็ดพลำสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ 
(HDPE, PP) ก�ำลังกำรผลิต 915,000 ตันต่อปี และเม็ดพลำสติก 
กลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, PS, EPS) ก�ำลังกำรผลิต 352,000 
ตันต่อปี เพ่ือจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมพลำสติก 
ส�ำเรจ็รปูชนดิต่ำง ๆ  ภำยใต้แบรนด์ POLIMAXX รวมท้ังสร้ำงสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้แก่ Paralene ท่ีมีส่วนผสมจำกธรรมชำติ, 
Recycled Compound Resin ผสมเม็ดพลำสติกรีไซเคิล, 
Acetylene Black for Li-on Battery เป็นต้น

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

• ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

 ธุรกิจให้บริกำรระบบไฟฟ้ำ ไอน�้ำ ระบบน�้ำ ระบบลม และสำธำรณูปโภคพื้นฐำนตำ่ง ๆ รวมถึงให้บริกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับลูกคำ้ 
 อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ ยังใช้ควำมเชี่ยวชำญสร้ำงงำนบริกำร เช่น ให้บริกำรงำนบ�ำรุงรักษำโรงงำนและเครื่องจักร งำนติดตั้งระบบ 
 และจัดฝึกอบรม งำนทดสอบและวิเครำะห์ งำนดำ้นวิศวกรรม งำนด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจอยำ่งเต็มรูปแบบ

• ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

   บริษัทฯ มีท่ำเรือน�้ำลึก และถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้บริกำรกำรขนถ่ำยสินค้ำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ ซึ่งมีโครงสร้ำงพื้นฐำน และ 
    สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำ่ง ๆ ที่ทันสมัยและได้มำตรฐำนสำกล

ท่าเทียบเรือน�า้ลึกไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

ประกอบด้วย “ท่ำเรือคอนเทนเนอร์และสินคำ้ทั่วไป” สำมำรถรับเรือขนำด 800-150,000 ตัน ให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำทั่วไป มีปริมำณ
สินค้ำผ่ำนทำ่กว่ำ 1 ล้ำนตันต่อปี รองรับเรือสินคำ้มำกกว่ำ 250 ล�ำต่อปี และ “ท่ำเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว” สำมำรถรับเรือ
ขนำด 1,000-250,000 ตัน ให้บรกิำรขนถ่ำยสนิค้ำปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีมเหลวและก๊ำซ มปีรมิำณสนิค้ำผ่ำนท่ำ 15 ล้ำนตนัต่อปี รองรบั
เรือสินคำ้มำกกว่ำ 2,300 ล�ำต่อปี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน ) เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร

แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีต้ังอยู่ภายใน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมซ่ึงอยูภ่ายใต้การจัดการของบริษัทฯ ที่พร้อมด้วย 

สาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรม เช่น ท่าเรือน�้าลึก โรงผลิตไฟฟ้าและไอน�้า  

และคลังน�้ามัน โดยมีการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี  

และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าจากความเช่ียวชาญด้านงานบริการ  

เช่น ให้บริการงานบ�ารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานติดต้ังระบบและจัดฝกึอบรม  

งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม และงานด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น P
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REFINERY
215 KBD

DCC

RDCC
(UHV)

Propylene
100 KTA

OLEFINS

AROMATICS

EBSM
260 KTA

Naphtha

Ethylene  
Rich Gas

Ethylene
360 KTA

Propylene 180 KTA

Acetylene 6 KTA

Butadiene 56 KTA

Toluene 132 KTA

Mixed Xylene 121 KTA

Benzene  
114 KTA

Styrene Monomer
260 KTA

ACRYLONITRILE
27 KTA

Pyrolysis
Gasoline

Ethylene 73 KTA

Propylene 320 KTA

Propylene 132 KTA

Reformate

LS ATB

HS ATB

HS ATB

VGO

ADU1
65 KBD

ADU2
150 KBD

LUBE BASE
OIL

PETROLEUM PETROCHEMICAL

POWER PLANT
307 MWNATURAL GAS/ COAL

CRUDE
OIL

FINISHED PRODUCTS

PP

HDPE

Acetylene Black

TOLUENE

MIXED XYLENE

ABS/SAN

PS

EPS

LUBE BASE OIL
320 KTA

TDAE
50 KTA

ASPHALT
600 KTA

Fuel

Auto Part, Clear Food Bag,
Fruit Juice Bottle, Diaper,
Saline Bottle, Milk Bottle

Water Pipe, Electric Wire Cord,
Floating Solar Buoy

Battery, Auto Tire,
Lithium Battery, Auto Battery

Solvent and Petrochemical
Feedstock

Solvent and Petrochemical
Feedstock

Toy, Electrical Appliance,
Auto Part, Household Utensil

Cosmetic Container, Frozen Food
Container, Electrical Appliance

Cushion Foam for Electrical
Appliances, Heat Insulator for

Construction Work

Lubricant

Ingredient in Tires

Construction
Materials for Road

APPLICATIONS

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

ABS/SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

LPG, GASOLINE,
DIESEL, FUEL OIL
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แผนภูมิกระบวนการผลิต
Integrated Refinery and Petrochemical Complex Flow Chart 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีทำ่เรือให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำกระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ ท่ำเทียบเรือน�้ำลึกไออำร์พีซี จังหวัดชุมพร 
รับเรือที่มีระวำงบรรทุกไม่เกิน 2,000 ตัน ทำ่เทียบเรือคลังน�้ำมันพระประแดง รับเรือที่มีระวำงบรรทุกไม่เกิน 15,000 ตัน และท่ำเทียบ
เรอืคลังน�ำ้มนัอยธุยำ ประกอบด้วยท่ำเรอืคอนเทนเนอรแ์ละสนิค้ำท่ัวไป รบัเรอืท่ีมรีะวำงบรรทุกไม่เกิน 500 ตัน และท่ำเรอืขนถ่ำยน�ำ้มนั
สำมำรถรับเรือที่มีระวำงบรรทุกไม่เกิน 1,000 ตัน นอกจำกนี้ ท่ำเรือไออำร์พีซียังมีรูปแบบบริกำรครบวงจร “Total Service Solutions” 
เพื่อช่วยด�ำเนินกำรดำ้นโลจิสติกส์ กำรน�ำเข้ำ และกำรส่งออกสินค้ำให้กับลูกค้ำด้วย

ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์

บรษิทัฯ ให้บรกิำรถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมเีหลวท่ีมปีระสทิธิภำพ ปลอดภยั และได้มำตรฐำนสำกล โดยมถัีงเกบ็ผลติภณัฑ์ 
299 ถัง จัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ 2.9 ล้ำนตัน กระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ คลังน�้ำมันระยอง คลังน�้ำมันพระประแดง คลังน�้ำมัน
อยุธยำ และคลังน�้ำมันชุมพร เพื่อรองรับกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันของบริษัทฯ และให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอก

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นที่ดินที่มีศักยภำพเพื่อกำรอุตสำหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ รวมประมำณ 10,000 ไร่  
โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

• โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม “เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี” จังหวัดระยอง 
• โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม “นิคมอุตสำหกรรม ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) จังหวัดระยอง และ  
• ที่ดินอื่น ๆ ที่มีศักยภำพ กำรพัฒนศักยภำพในพื้นที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ พื้นที่ประมำณ 2,200 ไร่ เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรม 



NATURE
OF BUSINESS 

A Southeast Asian integrated petrochemical pioneer, IRPC’s business structure consists of 3 following main businesses:
• Petroleum Business  Our oil refining unit commands a total capacity of 215,000 barrel per day. The third-largest refinery in 

Thailand, it yields LPG, naphtha, gasoline, diesel, and fuel oil. Additionally, IRPC’s Lube Base Oil Group I plant has a total capacity 
of 320 kilotons per annum (KTA), and the associated asphalt plant has a total capacity of 600 KTA. IRPC is also  
a producer of the Terramaxx branded rubber process oil.

• Petrochemical Business  Our upstream products consist of olefins (1,221 KTA) and aromatics (367 KTA), used to produce 
downstream products: 915 KTA of polyolefins and 370 KTA of styrenics, for domestic and international sales under the brand 
POLIMAXX.

• Supporting Business  Consisting of:
 - Power and Public Utilities - We provide public utility systems to support the industrial business operation.
 - Port and Tanks Services - These services consist of terminals for transfer of domestic and international cargoes (bulk 

& container terminal, liquid & chemical terminal and tank service). Additionally, IRPC operates tank service for liquid 
petroleum and petrochemical products with a storage capacity of 2.9 million tons. These tanks are located in different 
oil depots across Thailand.

 - Asset Management Services - We manage high-potential land for industrial purposes, such as IRPC Industrial Zone, WHA 
Industrial Estate Rayong (WHAIER), and other potential lands to support other industries.
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โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น
Business Structure and Shareholding

PETROLEUM BUSINESS

Refining and distribution of
petroleum products
• Naphtha
• Gasoline
• Diesel
• Fuel oil
• Lube base oil
• Asphalt

PETROCHEMICAL BUSINESS

Production and distribution of
petrochemicals
• Olefins
• Aromatics
• Polyolefins
• Styrenics

SUPPORTING BUSINESS

• Power and public utilities
• Port and tank services
• Asset management business

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

99.99 %

99.99 %

IRPC Oil Co., Ltd.
(Refined product distribution)

Rakpasak Co., Ltd.
(Marine logistics)

57.48 %

50.00 %

IRPC A&L Co., Ltd.
(Polymer distribution)

IRPC Polyol Co., Ltd.  
(Production and distribution of polyols)

39.99 %
Nippon A&L Co., Ltd.
2.53 %
Others

25.00 %
UBE Chemicals (Asia) Plc.
(Production and distribution of
petrochemicals)

99.99 %

55.00 %

IRPC Technology Co., Ltd.
(Vocational school)

I Polymer Co., Ltd. 
(E-commerce distribution of
polymers and chemicals)

40.00 %
WHA Industrial Estate
Rayong Co., Ltd. 
(Industrial estate development)

48.99 %
IRPC Clean Power Co., Ltd. 
(Production and distribution of
electricity and steam)

20.00 %
PTT Energy Solutions Co., Ltd. 
(Engineering consultancy)

15.00 %
Guangzhou Saiju 
Performance Polymer Ltd.
(E-commerce distribution of
polymers and chemicals from China)

15.00 %
Sarn Palung Social Enterprise 
Co., Ltd. 
(Supporting execution of social enterprises)

13.04 %
Rayong Acetylene Co., Ltd.
(Production and distribution of Acetylene)

74 %
UBE Industries Co., Ltd.
1 %
Others

50 %
PCC Rokita SA

45 %
Guangzhou Saiju 
Performance Polymer Ltd.

60 %
WHA Industrial Development

51 %
Global Power Synergy Plc.

40 %
PTT Plc.
20 %
PTT Global Chemical Plc.
20 %
Thai Oil Plc.
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Petroleum Products 71%

Unit: Million BahtUnit: Million Baht

Unit: Million Baht

Unit: Million Baht

Unit: Million Baht

Petrochemical Products 28%
Others 1%

Domestic 56%
Export 44%

Diesel 59%
Gasoline 15%
HSFO 2%
LSFO 1%
Lube Base Oil and  
Asphalt 11%
Others 12%

Olefins and Polyolefins 63%
Aromatics 13%
Styrenics 24%

NET SALES

NET SALESIn 2019

NET PROFITS

TOTAL ASSETS

TOTAL LIABILITIES

216,577

SALES 
DISTRIBUTION

216,577

PETROLEUM 
PRODUCTS

153,451

PETROCHEMICAL 
PRODUCTS

59,656 
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จุดเด่นการด�าเนินงานHIGHLIGHTS 
OF OPERATIONS

(ดูรำยละเอียด “ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน” ได้จำกรำยงำนประจ�ำปี 2562 หนำ้ 08-09) 
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พลังแห่งการเติบโต 
Power of Growth

ขยายขอบเขตการลงทุน มุ่งเน้นการเพ่ิมกำาลังการผลิตด้วย  
4 โครงการสำาคัญ ได้แก่

• Everest Forever (E4E) 
การตอ่ยอดความสำาเรจ็จากโครงการ Everest เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 
และสรา้งผลกำาไรสว่นเพ่ิมท่ัวท้ังองค์กร ครอบคลุมท้ังด้านการผลิต 
การบรหิารห่วงโซอุ่ปทาน การตลาดและการขาย การจดัซือ้จดัจา้ง  
การบริหารทรัพยากรบุคคล และภาพรวมองค์กร ในปี 2562 
โครงการได้สร้างผลกำาไรให้บริษัทฯ 12,027 ล้านบาท

• Maximum Aromatics (MARS) 
โครงการผลิตพาราไซลีน 1.3 ล้านตันต่อปี และเบนซนี 5 แสนตัน 
ต่อปี ช่วยเพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากร้อยละ 17 เป็น 
ร้อยละ 27 คาดว่าจะดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568

• Galaxy 
การสรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรทางธุรกิจ มุง่ต่อยอดและสรา้ง 
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเพื่อนำาไปสู่การผนึกกำาลังทางธุรกิจ

• R&D Excellence 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 
มุง่เน้นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักท่ีสำาคัญ เช่น PP, ABS และโอกาส
ในธุรกิจใหม่ 

การด�าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์  

Power of GDP ประกอบด้วย 3 ขุมพลังหลัก คือ พลังแห่งกำรเติบโต 

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล และพลังแห่งทรัพยำกรมนุษย์ ควบคู่กับ 

กำรสร้ำงสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลท่ีดี  

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กำรเป็น “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร 
ชั้นน�าของเอเชีย”P
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พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล 
Power of Digital

 
การนำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการดำาเนินงาน 
องค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลท้ังระบบ ภายใต้โครงการ “IRPC 4.0” 
ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก คือ OPS 4.0 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติในโรงงาน, CCM 4.0 การเพิ่มประสิทธิภาพการขายและ 
การตลาดด้วยระบบดิจิทัล, ISC 4.0 การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใน 
การเลือกซือ้วตัถุดิบและวางแผนการผลิต, PRO 4.0 การปรบัปรงุระบบ 
จัดซื้อเพื่อลดต้นทุนและเวลา และ ERP 4.0 การวางโครงสร้างด้าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัองค์กรสูร่ะบบดิจทัิล โดยมแีผนงานยอ่ย 
ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ  
1,906 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,560 ล้านบาท และคาดว่าจะ 
ดำาเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 27 โครงการ ภายในกลางปี 2563
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พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์ 
Power of People 

 
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ 

• โครงการปลูกฝัง IRPC DNA ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

• โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Develop Next Generation  
of Top 30 Leaders) จัดทำาแผนพัฒนาเพื่อคัดสรร
บุคลากร รองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต 

• โครงการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อออกแบบและกำาหนด
โครงสร้างองค์กร วางแผนการจัดสรรกำาลังคนในระยะยาว

(ดูรายละเอียด “การดำาเนินการเชิงกลยุทธ์” ได้จากรายงานประจำาปี 2562 หน้า 186-191) 

ผลการด�าเนินงาน 
Power of GDP 

Accumulated EBITDA
of IRPC 4.0
(USD Million)

EBIT
of E4E Project 
(USD Million)

2019
Target

Performance Indicator

409

50.3

2019
Performance

388

58.3

2020
Target

29.5

100

IRPC operates under a strategic plan named the Power of GDP. Details of the execution of the strategic plan 
are divided into 3 categories as follows:

POWER OF GROWTH - We increased the production capacity in petrochemical business and develop high 
value-added products with Innovation Excellence. Our projects consist of four projects, namely 1) E4E (Everest 
Forever) which enabled us to earn the substantial profit of over THB 12 billion in 2019; 2) MARS (Maximum 
Aromatics) is to add more value to existing feedstock by utilizing advanced technology and increased the 
manufacturing annual capacity to 1.3 million tons of paraxylene and 500,000 tons of benzene, expected to 
commercially operate by 2025; 3) Galaxy, the collaborative enterprise with our business partners to extend and 
yield additional earnings and to fortify our synergy; and 4) R&D Excellence, an initiative project in developing 
new high-value products with our innovation excellence.

POWER OF DIGITAL - The application of digital technology enhances business efficiency and customer 
services under Project IRPC 4.0 that covers five aspects: 1) OPS 4.0 – Smart operations equipped with artificial 
intelligence (AI) for production control and planning; 2) CCM 4.0 – Responsive customer-centric digital 
commercial and marketing operations; 3) ISC 4.0 – Advanced analytics tools for an integrated supply chain 
that balance customers’ needs with feedstock availability; 4) PRO 4.0 – Lean procurement process with more 
efficiency, less redundancy, and improved competitiveness and 5) ERP 4.0 – IT infrastructure that supports 
IRPC’s digitalization of information and organizational excellence with completed 20 sub-projects out of 29, 
generating added value of THB 1,906 million reaching the target of THB 1,560 million. All projects are expected 
to be complete by mid-2020.

POWER OF PEOPLE - Our approach for human resource management entails a suitable organizational structure 
and cultivation of our core value leading to a new corporate culture in line with our growth. This is comprised of 
3 key projects, namely, 1) IRPC DNA – embedding this core value to the employees in every level; 2) Develop Next 
Generation of Top 30 Leaders – by analyzing and developing recruitment plan to support future changes; and 
3) Lean and Fit-for-Purpose Organization – designing the organizational structure and planning HR allocation 
for extension of success.

BUSINESS
STRATEGIES 
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ผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ
ภาพรวมของผลการดำาเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 216,577 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิต
ตามราคาตลาด (Market GIM) 19,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 มีกำาไรจากสต็อกน้ำามัน 614 ล้านบาท ทำาให้มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิต 
ทางบญัชี (Accounting GIM) ลดลงมาที่ 20,169 ล้านบาท หรอืร้อยละ 38 และมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 14,786 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ  
5 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 5,940 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68 โดยมีผลการดำาเนินงานที่
สำาคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจECONOMIC 
PERFORMANCE 

BUSINESS OPERATION

In 2019, IRPC generated THB 216.577 billion in sales revenue, or 16% lower than the previous year. 
The refining capacity was 197,000 barrels of oil, or 5% lower due to the scheduled maintenance 
at RDCC and ADU1 refineries. The Market GIM was THB 19,555 million, dropped by 42%, The 
Accounting GIM fell to THB 20,169 million, fell 38% compared to 2019 and other revenues totaled 
THB 2.021 billion or 28% higher than the previous year, resulting in EBITDA of THB 5,940 billion.

• Petroleum Business - The refining capacity was 72 million barrels per year or 197,000 barrels 
per day with production capacity at 92% or 5% lower than the previous year. We generated 
THB 153.451 billion in sales revenue, or 16% lower than the previous year.

• Petrochemical Business - The olefins production capacity rate was about 95%, close to 
2018, while aromatics and styrenics production capacity were at 93% or 8% lower than 
the previous year. We generated THB 59.656 billion or 18% lower than the previous year.

• Power and Public Utility Services - Our electricity generation capacity was 71%, or 8% 
lower than the previous year while the steam generation capacity was at 60% or 19% lower 
than the previous year. We generated THB 3.470 billion, an increase of THB 244 million or 
8% higher as a result of a higher amount of electricity sold to the Electricity Generating 
Authority of Thailand. 

• Port and Tank Farm Services - Another source of incomes came from as well as other 
services, amounting to THB 2,021 million of income, rose by THB 444 million over the 
previous year.

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 
216,577 ล้านบาท
Market GIM 19,555 ล้านบาท
Accounting GIM 20,169 ล้านบาท
EBITDA 5,940 ล้านบาท
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ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขายสุทธิ 153,451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 สาเหตุหลัก
จากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงร้อยละ 12 และปริมาณขายลดลงร้อยละ 4 โดย
มีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 56:44 มีกำาไรข้ันต้นจากการกล่ัน 
ตามราคาตลาด (Market GRM) 5,504 ล้านบาท ลดลง 7,354 ล้านบาท และม ีAccounting 
GRM ที่ 6,754 ล้านบาท ลดลง 4,808 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจปิโตรเคมี
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายสุทธิ 59,656 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 สาเหตุ 
หลักจากราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 17 และปริมาณการขายลดลงร้อยละ 1 โดยมีสัดส่วน
การขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 54:46 มีกำาไรข้ันต้้นจากการผลิตตามราคา
ตลาด (Market PTF) 11,379 ล้านบาท ลดลง 6,706 ล้านบาท และมี Accounting PTF 
ที่ 10,743 ล้านบาท ลดลง 7,402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

• ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

มรีายได้จากการขาย 3,470 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 244 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 8 เมือ่เทียบกับปีก่อน 
จากปรมิาณการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพ่ิมขึน้ ท้ังน้ี มอัีตราการ 
ผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 71 ลดลงร้อยละ 8 และอัตราการผลิตไอนำ้าร้อยละ 60 ลดลง
ร้อยละ 19 ตามลำาดับ เน่ืองจากโรงงาน RDCC หยุดผลิตตามแผนเพ่ือติดต้ังระบบ  
Catalyst Cooler

• ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

มรีายได้จากการให้บรกิารและอ่ืน ๆ  จำานวน 2,021 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 444 ล้านบาท สว่นใหญ่ 
เพิ่มขึ้นจากค่าปรับจากการรับประกันผลงานก่อสร้างของโครงการ UHV 

บรษิัทฯ ได้ทำาการสำารวจความพงึพอใจ 
ของลูกค้า พบว่าทุกกลุ่มธุรกิจบรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีกำาหนด ภายใต้แผนงาน 
การสรา้งและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 
ท่ีเน้นการให้บรกิารหลังการขายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 Net Sales 

153,451
5,504

Market GRM

Sale Revenue 

59,656
11,379

Market PTF 

Revenue from Public  
Utility Services

3,470

2,021
Revenue from Port and Tank 
Farm Services 

85.0 89.1 89.0

2019
Target

Performance Indicator

Petrochemical Business

Port and Asset Business

2019
Performance

2020
Target

90.0 91.8 90.0

90.0 91.0 90.0

Customer Satisfaction (%)
Petroleum Business

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

(ดูรายละเอียด “การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า” จากรายงานความยั่งยืน 2562 หน้า 39) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ 

Business Key  
Performance Indices
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ผลการด�าเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ

 • Ultra Clean Fuel Project (UCF)

โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงกลัน่และปรบัปรงุคณุภาพน้ำามนั
ดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) ทำาให้ลดการปลดปล่อย 
ค่ากำามะถันจาก 50 ppm เป็น 10 ppm ภายในปี 2565 เพื่อ
สนับสนุนมาตรการภาครัฐและเตรียมความพร้อมการประกาศ
ใช้ในประเทศไทย สร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ มีน้ำามันดีเซล
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลัก ควบคู่ไปกับการผลิตอย่างมี
ความรับผิดชอบ มุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียวที่ทันสมัย ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม คาดว่าจะผลิต
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565 

 • Floating Solar Power Plant Project

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา ขนาด 
12.5 เมกกะวตัต์ เพ่ือใชท้ดแทนไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซลิสำาหรบั
กระบวนการผลิตในบรษิทัฯ โดยตัวทุ่นลอยน้ำาเป็นวสัดุท่ีเกิดจาก
การวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ ์HDPE ของบรษิทัฯ และยงัเปน็การ
ใช้พื้นผวิน้ำาของบ่อเก็บน้ำาสำารองที่มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน ์ช่วยลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงไดก้วา่ 10,000 ตนัตอ่ป ีคาดวา่จะ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาส 1/2563 

 • ABS Powder Expansion Project

โครงการขยายกำาลังการผลิตผงพลาสติก ABS โดยปรับปรุง
หน่วย Polymerization เพื่อให้มีกำาลังการผลิตผงพลาสติก 
ABS เพิ่มขึ้น 6,000 ตันต่อปี และเพ่ิมคุณภาพของผงพลาสติก 
ABS คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2/2563 

ผลการด�าเนินงานด้านการผลิต
 • 2562 โรงกล่ันของบริษัทฯ มีปริมาณการกล่ันนำ้ามันรวม 72 

ล้านบาร์เรล คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 197,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลง 
ร้อยละ 5 เน่ืองจากการหยุดซ่อมบำารุงตามแผนของโรงงาน  
RDCC ในไตรมาส 1/2562 และโรงกลั่นน้ำามัน (ADU 1) ใน
ไตรมาส 3/2562 สว่นโรงงานผลิตน้ำามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานมอัีตรา
การผลิตร้อยละ 82 ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการลดกำาลังการ
ผลิตเพื่อหยุดซ่อมบำารุงในไตรมาส 3/2562

 • การผลิตปิโตรเคมี มีอัตราการผลิตกลุ่มโอเลฟินส์อยู่ที่ร้อยละ  
95 ใกล้เคียงกับปี 2561 และอัตราการผลิตกลุ่มอะโรเมติกสแ์ละ
สไตรีนิคส์ ร้อยละ 93 ลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากการหยุดซ่อม
บำารุงโรงงาน EBSM และเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตของโรงงาน 
ABS ในไตรมาส 1/2562

 • บริษัทฯ ลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักจาก 
หอกลั่น (UHV) และโครงการ Maximum Gasoline เพื่อเพิ่ม
กำาลงัการผลิตแนฟทาให้กับตลาดผลติภัณฑ์ Gasoline โดยใช้
องค์ความรูด้้านเทคโนโลยจีากบรษิทั AXENS ในการออกแบบ
กระบวนการผลิตสว่นขยายและปรบัปรงุอุปกรณ์หอกล่ันเพ่ือเพ่ิม
กำาลังการผลิต Gasoline ทำาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด  
Gasoline ในสัดส่วนท่ีมากข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนประมาณ  
600 ล้านบาทต่อปี

KEY STRATEGICS PROJECT OPERATION 

In 2019, IRPC invested in several strategic projects such as 

1. Ultra Clean Fuel Project with the purpose to enhance the efficiency of our refineries and the quality of diesel to meet 
Euro V standard, which is prepared to announce the Euro 5 new standard diesel fuel in Thailand. Currently, the project is 
under engineering design phase and it is expected to commercially operate by 2022; 

2. 12.5 MW Floating Solar Power Plant Project is the result of our plan to optimize the area around the pond. The project 
will generate electricity from solar energy for internal consumption. The pontoon material is developed by the Research 
& Development (R&D) on specialty High-Density Polyethylene (HDPE) and it was expected to distribute electricity in Q1 
of 2020; and  

3. ABS Expansion Project aims to enhance the polymerization unit and increase the production capacity of ABS powder 
by 6,000 tons per year in order to produce premium ABS and it is expected to commercially operate by Q2 of 2020.

PRODUCTION OPERATIONS

In 2019, IRPC’s average refined crude oil output was about 197,000 barrels per day, fell by 5% compared to the previous 
year. The decreasing capacity was caused by the planned maintenance shutdown of RDCC and ADU1. The utilization rate 
of Lube Base Oil plant was 82%, fell by 3% when compared with 2018 owing to a maintenance shutdown to improve the 
plant efficiency unit in 3Q19.

The utilization rate of Olefins was 95%, similar to the previous year. The utilization rate of Aromatics & Styrenics was 93%, 
decreased by 8%. It caused by the annual planned maintenance shutdown in EBSM and ABS plant in order to improve 
the plant efficiency in 1Q19.

The UHV project and the Maximum Gasoline project increases IRPC’s naphtha production capacity, catering to the 
domestic market for gasoline. Provided the know-how for the Maximum Gasoline project by AXENS, a France-based 
refining technology provider. This increased in the gasoline production capacity, allowing IRPC to gain a larger market 
share in 2019 and adding about THB 600 million a year to its revenue.
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ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแผนแม่บท 10 ปี โดยจัดสรรงบประมาณการลงทุนในงานวิจัยและ
พัฒนาร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถออกจำาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ได้ และในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จำานวน 323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด

กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ภายใต้กรอบการท�างาน 8 ด้าน
8 Pillars Strategic Innovation Framework 

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เทียบเคียงได้กับ
บริษัทระดับโลก ภายใต้กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (R&D Excellence) โดยมีกรอบการทำางานทั้งหมด 8 ด้าน

 • ศนูยน์วตักรรมไออารพี์ซ ีดำาเนนิการบรหิารโครงการวจิยัพฒันา
ผลิตภัณฑ์โดยเน้นเป้าหมายการวิจัยพัฒนาวัสดุชั้นสูง ในปี  
2562 บริษัทฯ มีโครงการวิจัยท่ีสามารถนำาผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดได้ 26 โครงการ คิดเป็นกำาไรส่วนเพิ่มมูลค่า 150 ล้าน
บาท ปจัจุบนัมโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการวจิยัและพฒันา มลูคา่
ถึง 353 ล้านบาท 

 • บริษัทฯ มีทรัพย์สินทางปัญญาใน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ลิขสิทธิ์ 
มีทั้งหมด 7 รายการ ที่จดทะเบียนแล้ว 2) เครื่องหมายการค้า 
มท้ัีงหมด 172 รายการ ท่ีจดทะเบียนใน 22 ประเทศท่ัวโลก และ  
3) สิทธิบัตร มีทั้งหมด 16 รายการ ที่จดทะเบียนแล้ว และอีก 
23 รายการ ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน

 • ศนูยน์วตักรรมไออารพี์ซ ีรว่มวจิยักับองค์กรชัน้นำาท้ังในและต่าง
ประเทศ เชน่ สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC), Japan Advanced 
Institute of Science and Technology (JAIST), Haydale 
Technologies Thailand สามารถช่วยลดระยะเวลาการวิจัย
และลดความเสีย่งในการนำาผลิตภณัฑ์ออกสูก่ารผลิตเชงิพาณิชย์



16 รายงานบูรณาการ 2562  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

RESEARCH AND DEVELOPMENT OPERATION 

In order to be competitive and achieve our Innovation Excellence, we have set our 10 year roadmaps 
and plans to invest 3% of petrochemical sale revenue in R&D in order to add value and generate 
sale revenue of new products. In 2019, we invested in research and development totaling THB 
323 Million or 0.7% of petrochemical sale revenue.

In 2019, IRPC launched 26 new products to the market, equal to EBIT of 150 Million Baht.  
There are other projects under R&D valued at 353 Million Baht with 3 types of intellectual property: 

• 7 registered copyrights; 

• 172 trademarks registered in 22 countries around the world; and 

• 16 registered patents and 23 patents pending. 

The IRPC Innovation Center introduced several products that were ready for commercial production 
in 2019. When the products enter the market, it will satisfy the needs of IRPC’s customers and 
offer numerous applications, namely, food-grade polypropylene film 1127NK grade, High-impact 
ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), Hot and cold polypropylene pipe (PP-R pipe) 
named T5100 grade, Functionalized natural rubber additive is an additive derived from natural 
rubber, Polypropylene compound named ICBP001X and ICIP002X for an electric car, Recycled 
polystyrene named RMM151, Specialty high-density polyethylene (HDPE) and asphalt cement 
with a penetration grade of 40/50 increases road safety.



New product sale revenue is 

Additional profits
of New product

R&D personnel with Ph.D. graduation is 

R&D Performance
Effectiveness

Times

19%

16%

13%

1.1

of R&D Products Compared
to all Petrochemical Products of all R&D Personnel

of product selling price From Additional Profit of New Product aged 3 Year
per R&D Investment in each Year
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ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผลิตเชิงพาณิชย์ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการลดต้นทุน เพิ่มความสามารถ 
ในการแขง่ขนั : โพลโิพรพลินี เกรด 1127NK สำาหรบังานฟลิม์
บรรจภุณัฑ์อาหารท่ีเป็นมติรต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตโพลิโพรพิลีนได้ 75 ล้านบาทต่อปี 

 • การพฒันาผลติภณัฑ์โดยการเพิม่มลูคา่ : โพลิเอทิลีนน้ำาหนกั
โมเลกุลสงูยิง่ยวดชนิดทนแรงกระแทกสงู (UHMWPE) เพ่ืองาน 
ข้ึนรูปเป็นแท่ง และโพลิโพรพิลีนสำาหรับท่อน้ำาร้อนและท่อน้ำา
เย็น (PP-R Pipe) เกรด T5100 เพื่อการอุปโภคและบริโภค

 • ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ : Functionalized Natural Rubber 
Additive เป็นสารเติมแต่งที่สังเคราะห์จากยางธรรมชาติ และ
เมด็โพลิสไตรนีรไีซเคิล เกรด RMM151 สรา้งมลูค่าเพ่ิมให้ของ
เสยีจากกระบวนการผลิตโพลิสไตรนี เปน็เมด็โพลิสไตรนีเทยีบ
เท่าผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม

 • วสัดเุพือ่พลงังานสะอาด : โพลิสไตรนีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกรดพเิศษ (HDPE) เพ่ือใชเ้ป็นทุ่นลอยน้ำาสำาหรบัแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใช้งานภายนอกได้นานถึง 25 ปี และไม่เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ำา บริษัทฯ ได้นำามาใช้ในโครงการ Floating Solar

 • วสัดเุพือ่ชิน้สว่นรถยนต์ไฟฟา้ : พลาสตกิโพลโิพรพลินีคอมพาวด ์ 
เกรด ICBP001X สำาหรับชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายนอก และ 
เกรด ICIP002X สำาหรับชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายใน ข้ึนรูป 
ได้ง่ายและปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยที่ต่ำา 

 • ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม : วสัดุยางมะตอยชนดิ Penetration เกรด 
AC40/50 ชว่ยลดการเกิดรอยรา้วและรอยล้อบนพ้ืนผิวได้ดีกวา่
วัสดุยางมะตอยเกรดเดิม เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้รถยนต์ 

ผลการด�าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
Research and Development Operation

(ดูรายละเอียด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ” ได้จากรายงานประจำาปี 2562 หน้า 193-197  
และจากรายงานความยั่งยืน 2562 หน้า 40-45)
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นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้�น โดยมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ย
และกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรและแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับฝ่�ยจัดก�รได้แก่คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและควบคุมภ�ยใน และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นห่วงโซ่อุปท�นและด้�นก�รเงิน เพ่ือดูแลและติดต�มก�รบริห�ร
คว�มเสีย่งอย�่งมปีระสทิธิภ�พมกี�รนำ�ม�ตรฐ�นด�้นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งISO31000:RiskManagement–PrinciplesandGuidelines
และCOSO–EnterpriseRiskManagementม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รร่วมกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันก�รบริห�รจัดก�รอย่�งยั่งยืนและก�รบริห�รด้�นปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ
รวมถึงใชเ้ครือ่งมอืPESTELประเมนิคว�มเสีย่งท้ังโอก�สเกดิและผลกระทบเพ่ือกำ�หนดม�ตรก�รจดัก�รคว�มเสีย่งท่ีมกี�รติดต�มร�ยง�น
อย�่งสม่ำ�เสมอ

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เช่ือมั่นและให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนภายใต้ 

สภาวะแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ 

รวมถึงการแสวงหาโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 

น�ามาซ่ึงความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

บริษัทฯ มีแนวท�งก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของสภ�วะเศรษฐกิจและร�ค�โดยจัดห�
น้ำ�มันดิบชนิดใหม่เข้�ม�ใช้ เพ่ือคว�มยืดหยุ่นในก�รเลือกใช้วัตถุดิบท่ีหล�กหล�ยด้วยต้นทุนท่ีถูกลง
ลดต้นทุนก�รผลิตด้วยก�รบริห�รจัดก�รพลังง�นและเชื้อเพลิง บริห�รจัดก�รสินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับ
ท่ีเหม�ะสม ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยตร�ส�รอนุพันธ์ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นห่วงโซ่อุปท�นและด้�นก�รเงิน

บริษัทฯ กำ�หนดแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รภ�ยใต้กลยุทธ์ก�รปฏิบัติก�รท่ีเป็นเลิศ
เช่น ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติง�นด้�นคว�มปลอดภัย ก�รนำ�ระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย
OHSAS-18001ระบบจดัก�รอบุตักิ�รณ์(IncidentManagementSystem:idMS)ม�ใช้ก�รจดัต้ังทีมง�น
ตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มระเบยีบคว�มปลอดภยัอย�่งเขม้งวดจดัทำ�องคค์ว�มรูแ้ละถ่�ยทอดใหก้บัพนกัง�น
เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดเหตุซ้ำ�ส�ม�รถลดอตัร�ก�รเกิดอบุตัเิหตไุดต้�มเป้�หม�ยเทียบได้กับกลุ่มบรษิทัชัน้นำ�
ท่ีอยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกัน ก�รจัดว�งระบบจัดก�รเสถียรภ�พของโรงง�นผลิตต�มโปรแกรม Zero
UnplannedShutdownอย�่งเข้มงวดท้ังระบบมุง่เน้นก�รบรหิ�รจดัก�รด�้นสิง่แวดล้อมท่ัวท้ังองค์กรภ�ยใต้
ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบก�รจัดก�รพลังง�น ISO50001 รวมถึงก�รติดต�ม
ก�รเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหม�ยข้อกำ�หนดและม�ตรฐ�นต่�งๆที่เกี่ยวข้องนำ�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ท่ีเป็นเลิศม�ใช้อย่�งเต็มรูปแบบ โดยมีผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอกเข้�ม�ตรวจประเมินระบบอย่�งสม่ำ�เสมอ
นำ�ระบบก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจม�ใช้ เพ่ือรองรับสถ�นก�รณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินต่�งๆ
ต�มม�ตรฐ�นส�กลISO22301BusinessContinuityManagementSystemอย่�งเต็มรูปแบบ

บริษัทฯดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินจัดโครงสร�้งของเงินกู้/หุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินต่�งประเทศ
ให้มสีดัสว่นสมดุลกับร�ยได้ท่ีอ้�งองิเงนิสกุลต่�งประเทศโดยบรหิ�รหน้ีสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯให้มสีดัสว่น
เหม�ะสมกบัร�ยได้ท่ีอิงกับสกุลเงนิต่�งประเทศภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
อีกท้ังก�รทำ�สญัญ�ซือ้และข�ยเงนิตร�ต่�งประเทศพรอ้มกนัของร�ยไดจ้�กก�รสง่ออกกบัร�ยจ�่ยค�่วตัถุดิบ
ท่ีเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯเพ่ือลดภ�ระสว่นต�่งของอตัร�ก�รแลกเปล่ียนเสนอซือ้และเสนอข�ยมสีว่นชว่ย
ลดผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน

Financial Risks

Operations Risks

Economic and  
Price Risks
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บริษัทฯ มีก�รจัดห�เงินทุนให้เพียงพอและทันต�มกำ�หนดเวล�ด้วยทุนท�งก�รเงินท่ีเหม�ะสม กำ�หนด
แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยจัดห�เงินทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีก�รจัดโครงสร้�งเงินทุน
เพ่ือให้อัตร�ส่วนท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญอยู่ในระดับท่ีหม�ะสม มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี รวมถึงติดต�ม
ปัจจัยที่มีผลกระทบหรือที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดห�เงินทุนซึ่งทำ�ให้บริษัทฯส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้ต�มแผน

บริษัทฯ มีก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับโครงก�รลงทุนท่ีสำ�คัญและมีแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีอ�จจะ
เกิดข้ึน จัดเตรียมแผนก�รตล�ดและก�รข�ยรองรับกับปริม�ณของผลิตภัณฑ์อย่�งเพียงพอ เหม�ะสม
จัดเตรียมคว�มพร้อมด้�นต่�ง ๆ ในก�รสนับสนุนและผลักดันโครงก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พ มีก�รดำ�เนินง�นอย่�งใกล้ชิด และแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึนได้อย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้มั่นใจว่�
ก�รดำ�เนินโครงก�รส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยในทุกมิติ

ความเสี่ยงด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร

บรษิทัฯไดก้ำ�หนดวัตถปุระสงคใ์นก�รเสรมิสร�้งและพัฒน�ศกัยภ�พ
องค์กรท่ีเป็นเลิศรวมถึงก�รพัฒน�บุคล�กรให้เป็นท้ังคนเก่งและคนดี
ผ่�นค�่นิยมองค์กรปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รในด้�นก�รทำ�ง�นผ่�น
IRPCDNAกำ�หนดแผนสืบทอดตำ�แหน่งง�นท่ีสำ�คัญพรอ้มท้ังกำ�หนด
กระบวนก�รประเมนิผลก�รปฏบิตัิจดัทำ�ระบบก�รจดัก�รองคค์ว�มรู้
(KnowledgeManagement) ที่เหม�ะสม โดยเฉพ�ะองค์คว�มรู้
ในวิช�ชีพอย่�งเป็นระบบ

Funding Risks

Capital Projects Risks

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบียบ

บรษิทัฯไดเ้ข�้เป็นแนวรว่มปฏบิติัของภ�คเอกชนไทยในก�รตอ่ต�้น
ก�รทจุรติ(CAC)มกี�รจดัทำ�ระบบCorporateComplianceProgram
อย�่งต่อเน่ืองให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลและประเมนิผลก�รปฏบิติั
ต�มคู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในท่ีเหม�ะสม
เพ่ือให้เกิดคว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจถึงก�รนำ�ไปปฏิบัติต�ม
กฎเกณฑต์�่งๆอย�่งเครง่ครดัสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
ก�รปฏบิตังิ�นใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยกฎระเบียบท่ีบรษิทัฯกำ�หนดไว้

The Company appointed Risk Management Committee with the duties to determine policies and oversee the 
risk management and applied ISO 31000: Risk Management – Principles and Guidelines and COSO – Enterprise 
Risk Management to risk management along with corporate governance, internal control, business continuity 
management, anti-corruption, sustainability management, along with best-practice management. The committee 
covers the risks in all aspects regarding business, organizational capabilities, policy and regulation compliance, 
IT security, as well as new risks which may happen in the future. 

Details of risk management performance are as follows:

• Business Risks: Economic and Price Risks management, Operations Risks management, Financial Risks 
management, Funding Risks management and Capital Projects Risks management.

• Organizational Capability Risks: Through the adoption of core values, IRPC worked towards corporate 
excellence through the adoption of core values, enhance its organizational efficiency and effectiveness 
through the adoption of the IRPC DNA and made succession planning for all key positions to ensure a smooth 
transition and business continuity.

• Compliance and Legal Risks: IRPC continued to develop its Corporate Compliance Program according 
to international standards and IRPC’s self-assessment revealed that it appropriately complied with the 
internal control.

• IT Security Risks: IRPC made use of the ISO 27001: Information Security Management System. This 
internationally acclaimed standard bolstered the company’s confidence in the efficiency and effectiveness 
of its information security management.

RISK MANAGEMENT 
PERFORMANCE
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บรษิทัฯมแีผนบรหิ�รคว�มเสีย่งจ�กก�รท่ีผู้บรโิภคปรบัเปล่ียนม�ใชร้ถยนต์ไฟฟ�้ม�กข้ึนด้วยก�ร
จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รในระยะย�วโดยกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เช่น โครงก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สะอ�ด (UHV)
โดยมีก�รปรับเปล่ียนน้ำ�มันเต�ม�เป็นส�รโพรพิลีน และมีก�รนำ�ส�รโพรพิลีนม�เปล่ียนสภ�พ
เป็นผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนคอมพ�วนด์ นอกจ�กน้ี ยังมีแผนก�รนำ�
แนฟท�หนักและอะโรเมติกส์ม�ปรับปรุงสภ�พเป็นส�รพ�ร�ไซลีน (Paraxylene) ซึ่งค�ดว่�
จะส�ม�รถดำ�เนินก�รแล้วเสร็จปี2568


บรษิทัฯได้ว�งแนวท�งเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจ�กคว�มเสีย่งจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศ
โดยมีก�รศึกษ�ก�รประยุกต์ใช้ร�ค�ค�ร์บอน(CarbonPricing)ในก�รประเมินคว�มคุ้มค่�ของ
โครงก�รต่�งๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คตกำ�หนดม�ตรก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกดำ�เนิน
ก�รลดผลกระทบจ�กก�รเกดิสภ�วะน้ำ�แล้งหรอืน้ำ�ท่วมโดยมแีผนก�รบรหิ�รจดัก�รน้ำ�อย�่งยัง่ยนื

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนก�รผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์พล�สติกชนิด HDPE ซึ่งนำ�ไปใช้
ในก�รผลิตถุงพล�สติกชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิงม�เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดท่อท้ังหมด เพ่ือใช้ใน
อุตส�หกรรมก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�น และมีก�รประเมินคว�มเสี่ยงสำ�หรับพล�สติก
ชนิดอ่ืนๆ  ท่ีอ�จถูกห้�มใช้ในอน�คตเพื่อห�แนวท�งรองรับคว�มเสี่ยงจ�กม�ตรก�รส่งเสริม
ภ�ครัฐลดก�รใช้พล�สติกต่อไป



พฤติกรรมของลูกค้�มีแนวโน้มก�รซื้อข�ยและก�รทำ�ธุรกรรมผ่�นช่องท�งออนไลน์ม�กข้ึน
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยจัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Guangzhou
Saiju Performance Polymer Ltd. พัฒน�แพลตฟอร์ม PLASTKET.COM ซึ่งเป็น Plastic
E-Commerce Platform ร�ยแรกในไทยและอ�เซียน ท่ีนำ�เทคโนโลยี AI เข้�ม�ช่วยในก�ร
พัฒน�รูปแบบก�รซื้อข�ยเม็ดพล�สติก ส�รเคมี และผลิตภัณฑ์ก่ึงสำ�เร็จรูปและสำ�เร็จรูป
ให้ง�่ยขึ้น

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯนำ�ม�ตรฐ�นISO27001:InformationSecurityManagementSystemม�ปฏิบัติใช้ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นระบบบริห�รจัดก�รคว�ม
มั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจต่อประสิทธิผลและประสิทธิภ�พของคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศขององค์กร มีก�ร
ฝึกซ้อมแผนก�รกู้ระบบในกรณีท่ีระบบล่ม ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รถูกโจมตีจ�กภ�ยนอก ดำ�เนินก�รบริห�รศูนย์ดูแลคว�มปลอดภัยองค์กร
(SecurityOperationCenter:SOC)และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

Consumer Behavior Risks

Plastic Ban Risks

Climate Change Risks

 Electric Vehicle Risks

EMERGING RISKS 

IRPC has prepared for new risks which might happen in the future due to the behavioral changes of 
consumers, such as electric vehicle risk management by defining a strategy to shift from petroleum 
products to petrochemical products in the Project for Hygiene and Value-Added Products (UHV), 
risk on plastic reduction measure by modifying HDPE production from single-use plastic bags to 
pipes for foundation construction, and risk on purchasing behavioral change by entering into a joint 
venture with Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. to develop PLASTKET.COM as a channel 
for easier purchase on E-commerce platform.



PETROLEUM MARKET AND COMPETITION

The economic recession and trade war between USA and China has affected the crude price 
to the average price of USD 63.53 per barrel, decreasing USD 5.89 per barrel, compared to the 
previous year. It is expected that the Dubai crude price in 2020 may be around USD 60–70 per 
barrel. Meanwhile, Thailand domestic consumption of gasoline and diesel rose by 3.3% and 
1.6% respective due to 2.8% GDP growth. However, the expected GDP in 2020 may rise by 3.2%

Nonetheless, the 2020 GDP is expected to grow at an average rate of 3.2 percent. But Thai 
Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, the Thai Bankers Association, and the 
Thai National Shipper’s Council shared a similar outlook on the risks facing the Thai economy 
as the ongoing US-China trade war will pose a significant threat to the world economy. Another 
risk factor is the rising value of Thai baht, which is speculated that Thai baht value will steadily 
remain around 30–31 Baht per US dollar on average. The aforementioned trade war and the 
currency forecast will still influence Thailand economy and export in 2020.

MARKET OVERVIEW 
& INDUSTRY OUTLOOK
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สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สถานการณ์ปี 2562

• ในปี2562ร�ค�น้ำ�มันดิบค่อนข้�งผันผวนโดยมีร�ค�เฉลี่ยอยู่ที่
63.53เหรยีญสหรฐัฯต่อบ�รเ์รลปรบัลดลง5.89เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อบ�รเ์รลเน่ืองจ�กภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลกและสงคร�ม
ท�งก�รค้�ระหว่�งสหรัฐอเมริก�กับจีน รวมถึงผลตอบแทน
ในก�รกล่ันท่ีปรบัตัวลดลงปริม�ณก�รผลิตและสง่ออกน้ำ�มนัดิบ
จ�กสหรัฐอเมริก�ปรับสูงขึ้น แต่ด้วยคว�มร่วมมือของ
กลุ่มประเทศโอเปคในก�รควบคุมปริม�ณก�รผลิตเพ่ือรักษ�
เสถียรภ�พร�ค�น้ำ�มัน อีกท้ังแรงสนับสนุนจ�กตล�ดท่ีมี
คว�มกังวลต่อสถ�นก�รณ์ในตะวันออกกล�งและม�ตรก�ร
คว่ำ�บ�ตรของสหรฐัฯต่อเวเนซเุอล�และอิหร�่นทำ�ให้ปรมิ�ณก�ร
ส่งออกน้ำ�มันดิบลดน้อยลง นับเป็นแรงช่วยสนับสนุนร�ค�
น้ำ�มันดิบอีกท�งหนึ่ง

• ภ�พรวมก�รใช้พลังง�นของไทย มีก�รใช้น้ำ�มันกลุ่มเบนซิน
และดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ3.3และร้อยละ1.6ต�มลำ�ดับผลจ�ก
ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ GDP 9 เดือน เติบโตร้อยละ
2.8 (ชะลอตัวลงจ�กปี2561GDPที่ 4.1) โดยปัจจัยหลักม�
จ�กอุปสงค์จ�กต่�งประเทศท่ีชะลอตัวลงจ�กสงคร�มก�รค้�
ในขณะท่ีจำ�นวนรถยนต์เบนซนิและดีเซลยงัเพ่ิมข้ึนอย�่งต่อเน่ือง
และมีก�รใช้ไฟฟ้�เพิ่มขึ้นร้อยละ2.3

• ก�รใช้น้ำ�มันในกลุ่มเบนซินเพ่ิมข้ึนม�อยู่ท่ี 32 ล้�นลิตรต่อวัน
โดยแกส๊โซฮอล์95เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ6.6แกส๊โซฮอล์91ปรบัลดลง
ร้อยละ4ในขณะที่ก�รใช้E20เพิ่มขึ้นร้อยละ11ก�รใช้E85
ปรบัเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ7.48ก�รใชน้้ำ�มนัเบนซนิ95ปรบัลดลงร้อยละ

12ส่วนก�รใช้กลุ่มน้ำ�มันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ1.6โดยเป็น
น้ำ�มันดีเซลเกรดม�ตรฐ�น (B7) ร้อยละ 90 น้ำ�มันดีเซลชนิด
พรีเมียมร้อยละ4และดีเซลB20ร้อยละ12

แนวโน้มปี 2563

• ปี 2563 ค�ดว่�ร�ค�น้ำ�มันดิบดูไบจะเคล่ือนไหวอยู่ระหว่�ง
60–70เหรยีญสหรฐัฯต่อบ�รเ์รลโดยมปัีจจยับวกจ�กประเทศจนี
ท่ีมคีว�มตอ้งก�รน้ำ�มนัเพ่ิมข้ึน2.2ล้�นบ�รเ์รลและคว�มรว่มมอื
ของกลุ่มประเทศโอเปคในก�รลดกำ�ลังก�รผลิตลงอย่�ง
ต่อเน่ือง ยังคงช่วยสนับสนุนร�ค�น้ำ�มันดิบ อย่�งไรก็ต�ม
จ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ยังคงส่งผลต่อ
คว�มตอ้งก�รใชน้้ำ�มันลดลงและก�รผลติน้ำ�มนัดิบของสหรัฐฯ
ค�ดว่�จะเพ่ิมข้ึนจ�ก 800,000 บ�ร์เรลต่อวัน เป็น 13 ล้�น
บ�ร์เรลต่อวันคือปัจจัยกดดันร�ค�น้ำ�มันดิบปี2563

• แนวโนม้เศรษฐกจิไทยต�มท่ีสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ช�ติ(สศช.)ไดป้ระก�ศตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ(GDP)ปี2562เติบโตเพียงร้อยละ2.6ซึ่งต่ำ�สุดใน
รอบ5ปีแต่ได้มีก�รค�ดก�รณ์ว่�GDPปี2563จะอยู่ที่ร้อยละ
3.2เมื่อเทียบกับปี2562

• คณะกรรมก�รรว่มสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทยสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทยและสม�คมธน�ค�รไทย(กกร.)และสภ�ผู้ส่ง
ออกสนิค�้ท�งเรอื(สรท.)ประเมนิว�่ปัจจยัเสีย่งต่อเศรษฐกิจและ
ก�รส่งออกไทยในปี 2563 คือ ปัจจัยคว�มเสี่ยงจ�กภ�ยนอก
อันเนื่องจ�กสงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯและจีนที่ค�ดว่�จะ
ยังคงดำ�เนินต่อไปโดยยังไม่มีทีท่�จะหยุดเมื่อใด และอีกหน่ึง
ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำ�คัญคือภ�วะค่�เงินบ�ทท่ีมีทิศท�งแข็งค่�อย่�ง
ต่อเนื่องโดยมีก�รประเมินว�่ในปี2563ค่�เงินบ�ทจะแข็งค่�
เฉล่ีย30–31บ�ทต่อเหรยีญสหรัฐฯซึง่เชือ่ว�่แนวแนวโนม้เหล่�
นี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน�า้มันดิบในตลาดโลก ปี 2561-2562 
Business Factors Affecting Crude Oil Price in the World Market 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ
Chart : Display Prices of Materrials / Feedstock and Petrochemical Products

Crude Oil Prices

Source:  Platts & Reuters
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สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด 
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

สถานการณ์ปี 2562

• ปี 2562 ภ�พรวมอุตส�หกรรมปิโตรเคมีปรับตัวลงอย่�งม�ก
ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นก�รปรับตัวต�มทิศท�งและคว�ม
ผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ คือ น้ำ�มันดิบและแนฟท� รวมถึง
คว�มต้องก�รผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตล�ดโลกลดลงต�มภ�วะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวโดยร�ค�เฉล่ียของโพลิโพรพิลีนปรบัตัวลง
ร้อยละ 8 อยู่ท่ี 1,077 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โพลิเอทิลีน
ชนิดคว�มหน�แนน่สูงลดลงรอ้ยละ25อยูท่ี่991เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อตันและโพลิสไตรีนเกรดทั่วไปลดลงร้อยละ20อยู่ที่1,204
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะท่ีแนฟท�ปรับตัวลงประม�ณ
ร้อยละ16และร�ค�น้ำ�มันดิบดูไบปรับตัวลงร้อยละ8.5

• อุตส�หกรรมปิโตรเคมีไทยปี 2562 มีก�รเติบโตในอัตร�ชะลอ
ตัวลดลงท่ีร้อยละ 1–2 จ�กคว�มต้องก�รผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เพ่ือใชใ้นอุตส�หกรรมต่อเน่ืองภ�ยในประเทศรวมถงึก�รสง่ออก
ไปยังภูมิภ�คอ�เซียนโดยเฉพ�ะประเทศเวียดน�มอินโดนีเซีย
กัมพูช�และสปป.ล�วท่ีมคีว�มต้องก�รเพ่ิมข้ึนอย�่งมนียัสำ�คญั

• ปัจจัยท่ีทำ�ให้อุตส�หกรรมปิโตรเคมีไทยมีก�รเติบโตชะลอตัว
ได้แก่ 1) ภ�วะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้�หลักท่ีมีทิศท�งชะลอตัว 2) ระดับร�ค�น้ำ�มันดิบ
ในตล�ดโลกท่ีผันผวน 3) กำ�ลังก�รผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ในภมิูภ�คเอเชยีแปซฟิิกเพ่ิมข้ึนซึง่สว่นใหญม่�จ�กจนีเวยีดน�ม
และตะวันออกกล�งส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันด�้นร�ค�สูงและ

4)กระแสก�รต่อต้�นก�รใชพ้ล�สตกิและปญัห�ด้�นสิง่แวดล้อม
รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

แนวโน้มปี 2563 

• อุตส�หกรรมปิโตรเคมีปี 2563 ค�ดว่�จะมีคว�มผันผวนต�ม
สถ�นก�รณร์�ค�น้ำ�มนัดิบและแนฟท�โดยมสี�เหตุม�จ�กหล�ย
ปัจจัยเช่นม�ตรก�รIMOที่เกี่ยวกับก�รใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงของ
เรือเดินทะเลก�รลดก�รผลิตน้ำ�มันดิบของประเทศกลุ่มโอเปค
รสัเซยีและสหรฐัฯเหตุก�รณค์ว�มตงึเครยีดในตะวันออกกล�ง
รวมถึงม�ตรก�รคว่ำ�บ�ตรต่ออิหร�่นและเวเนซุเอล�

• แนวโน้มอุตส�หกรรมปิโตรเคมีของไทยปี 2563 จะมีคว�ม
สัมพันธ์ไปในทิศท�งเดียวกับอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ
ของประเทศ เน่ืองจ�กอุตส�หกรรมปิโตรเคมีน้ันเก่ียวเน่ือง
กับอุตส�หกรรมหลัก ซึ่งสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ ค�ดก�รณ์เศรษฐกิจขย�ยตัวร้อยละ
2.5–3.7 ฟ้ืนตัวข้ึนเล็กน้อยจ�กปี 2562 โดยได้รับแรง
สนับสนุนจ�กแนวโน้มก�รขย�ยตัวของอุปสงค์ภ�ยในประเทศ
ท้ังด้�นก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือน ก�รลงทุนภ�ครัฐและเอกชน
ก�รส่งออกมีก�รปรับตัวได้ดีขึ้น รวมถึงม�ตรก�รกีดกันท�ง
ก�รค�้ต่�งๆ ท่ีจะมคีว�มชดัเจนม�กข้ึนและม�ตรก�รขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของภ�ครัฐ แต่ท้ังน้ี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญท่ีต้อง
จบัต�มองคือก�รเจรจ�สงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรฐัฯและจีน
ก�รเลือกต้ังในสหรฐัฯรวมถึงกระแสก�รต่อต้�นก�รใช้พล�สตกิ
และปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อปริม�ณของ
อุตส�หกรรมปิโตรเคมี

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ปี 2562 เป็นปีท่ีหล�ยประเทศท่ัวโลกต้องเผชิญกับภ�วะก�รชะลอตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งหนัก ท้ังจ�กสงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ
และจีน คว�มไม่แน่นอนกรณีอังกฤษถอนตัวจ�กสหภ�พยุโรป ส่วนในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญห�ค่�เงินบ�ทแข็งค่� ส่งผลด้�นลบ
ต่อลูกค้�ในเขตประกอบก�รฯ ท่ีมีก�รส่งออก ต้องลดกำ�ลังก�รผลิตและใช้ส�ธ�รณูปโภคลดลง แต่ในภ�พรวมกลับเป็นผลดีต่อบริษัทฯ
เน่ืองจ�กธุรกิจไฟฟ้�และส�ธ�รณูปโภคได้รับประโยชน์จ�กต้นทุนก�รนำ�เข้�วัตถุดิบลดลง ส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้สูงขึ้นและมีแนวโน้มท่ีดี
ต่อเน่ืองถึงปี 2563 นอกจ�กน้ี ก�รท่ีบริษัทฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ไออ�ร์พีซี คลีนพ�วเวอร์ จำ�กัด ยังทำ�ให้ส�ม�รถสนับสนุน
ระบบไฟฟ้�ปริม�ณ 54MW และไอน้ำ�ปริม�ณ 170 ตันต่อชั่วโมง ช่วยสร้�งคว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนินธุรกิจของลูกค้�ท่ีต้ังอยู่ในเขต
ประกอบก�รฯไออ�ร์พีซี

PETROCHEMICAL MARKET AND COMPETITION 

Petrochemical industry significantly slowed down in the second half of 2019: naphtha price decreased 16% and 
Dubai crude price decreased 8.5%; the average price of propylene (PP) dropped by about 8 percent from 2019 
to USD 1,077 per ton; high-density polyethylene (HDPE), by about 25 percent, to USD 991 dollars per ton; and 
general polystyrene, by about 20 percent, to USD 1,204 per ton. 

While the growth of Thai petrochemical industry decreased 1%-2% due to the global economy, Thailand economy, 
and the economies of Thailand’s primary trade partners slowed down; the volatile price of crude oil; including 
consumer behavior began to change in response to environmental problems. 

Regarding the 2020 outlook, it is expected that petrochemical industry will grow in the same direction as Thailand 
economy which may grow 2.5%–3.7%. Nonetheless, there are a number of risk factors to monitor, including the 
global market growth, trade negotiations between the US and China, elections in the US, the anti-plastic trend, 
and environmental problems. All of these will affect global demand for petrochemical products.
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สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

• ก�รลงทนุในโครงสร�้งพ้ืนฐ�นขน�ดใหญจ่�กภ�ครฐัเพ่ือรองรบั
ก�รลงทุนในพ้ืนท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก
(EasternEconomicCorridor:EEC)สง่ผลให้เกดิโรงง�นและ
อุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ในภูมภิ�คน้ีถือเป็นปัจจยัสำ�คัญท่ีสนับสนุน
ใหธุ้รกิจท�่เรือมีปริม�ณก�รนำ�เข้�และส่งออกสินค้�ผ่�นท่�เรือ
เพิ่มสูงขึ้นเป็น16ล�้นตันและมีจำ�นวนเรือเทียบท�่ประม�ณ
2,550ลำ�ท้ังน้ีกลุ่มลูกค้�ขนถ�่ยสินค้�เหลก็ประสบกบัภ�วะก�รณ์
ม�ตรก�รกำ�แพงภ�ษีจ�กสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อยอด
ก�รขนถ�่ยสินค�้เหล็กทำ�ให้ยอดร�ยไดจ้�กก�รขนถ�่ยสนิค�้กลุม่
น้ีลดลงอย�่งมีนัยสำ�คัญสง่ผลให้มปีรมิ�ณสนิค�้เทกองผ่�นท่�
น้อยกว่�ปีที่ผ�่นม�0.4ล้�นตัน

• บริษัทฯ มีก�รซ่อมบำ�รุงในบ�งหน่วยผลิตของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ส่งผลให้ก�รนำ�เข้�น้ำ�มันดิบมีปริม�ณลดลง และ
มีก�รปรับเปล่ียนแผนก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จ�กก�รขนส่งท�งเรือม�เป็นก�รขนส่งท�งรถบรรทุก ทำ�ให้มี
ปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวลดลง
จ�กปี 2561 ประม�ณ 0.85 ล้�นตัน ส่วนแนวโน้มปี 2563
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ก�รให้บริก�รท่�เรือเพ่ือรองรับ
กำ�ลังก�รผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับม�ตรก�ร IMO 2020
ท่ีองค์ก�รท�งทะเลระหว่�งประเทศ บังคับให้เรือทุกลำ�จะต้อง
เปลี่ยนเชื้อเพลิงไม่ให้มีก�รปล่อยก๊�ซซัลเฟอร์เกินร้อยละ0.5
ซึ่งส่งผลดีกับโรงกล่ันไออ�ร์พีซีท่ีส�ม�รถผลิตน้ำ�มันเต�ท่ีมี
กำ�มะถันต่ำ�LSFOได้เพิ่มม�กขึ้น

• ธุรกิจก�รให้บริก�รถังเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับ
ผลพลอยได้จ�กนโยบ�ยที่กระทรวงพลังง�น ออกม�ตรก�รใน
ก�รเพ่ิมสัดส่วนก�รใช้น้ำ�มันไบโอดีเซลในภ�คพลังง�น เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกป�ล์มน้ำ�มัน บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์
ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่และสร้�งร�ยได้เพ่ิมจ�กลูกค้�กลุ่ม
เดิมเพื่อรองรับก�รจัดเก็บน้ำ�มันดังกล่�วเพิ่มขึ้นโดยปี2562
มีปริม�ณสินค้�ที่ฝ�กเก็บจำ�นวนกว่�661,000ตัน

• ปี 2563 บริษัทฯ มีแผนขย�ยก�รให้บริก�รในธุรกิจท่�เรือ
เพ่ือรองรับโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก
(EEC) โดยมีก�รศึกษ�และเตรียมพร้อมในก�รขย�ยขอบเขต
ก�รให้บรกิ�รแก่ลูกค้�ภ�ยนอกมุง่เน้น2กลุ่มธุรกิจท่ีมแีนวโน้ม
จะเติบโตในอน�คตคือกลุ่มธุรกิจOffshoreServicesและ
กลุ่มให้บริก�รท่�เทียบเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์



24 25รายงานบูรณาการ 2562  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
จ�กก�รท่ีแผนผังก�รพัฒน�โครงสร�้งพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณูปโภค
เขตพฒัน�พิเศษภ�คตะวนัออก(ผงัEEC)ไดม้กี�รประก�ศเผยแพร่
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติพ้ืนท่ีสีม่วงเพ่ิมข้ึน
1,183ไร่รวมเป็นพ้ืนท่ีสมีว่งในเขตประกอบก�รฯท้ังหมด5,518ไร่
สง่ผลดีต่อก�รลงทนุอตุส�หกรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังจ�กแผนง�นพัฒน�
โครงก�รในอน�คตของบริษัทฯและจ�กนักลงทุนในอุตส�หกรรมที่
เกี่ยวเนื่องนอกจ�กนี้จ�กกรณีพ.ร.บ.ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง
ฉบับใหมจ่ะมผีลบังคับใชใ้นต้นปี2563บรษิทัฯได้มแีผนก�รบรหิ�ร
จดัก�รท่ีดินโดยดำ�เนินก�รเพิม่มลูค่�ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ผ่�นโครงก�ร
LandMaximizeUtilizationเชน่ก�รใหเ้ช�่ทำ�ก�รเกษตรก�รปรบัปรงุ
พื้นที่เชิงพ�ณิชย์และโครงก�รจัดสรรเป็นต้น

POWER AND PUBLIC UTILITIES 

Thanks to the stronger Thai Baht, these factors negatively affected customers whose plants are 
located at the IRPC Industrial Park who relies on exports. Nonetheless, IRPC’s power and utility 
business benefited more from lower raw material import cost, resulting in more profit until 2020.  
In addition, our alliance with IRPC Clean Power Co., Ltd. has distributed electricity and steam to our 
industrial customers, supporting their uninterrupted business operation.

PORTS, OIL DEPOTS AND ASSET MANAGEMENT

Ports: Eastern Economic Corridor (EEC) is a project to boost the import and exports through IRPC’s 
ports with the target of 16 million tons and 2,550 vessels. The company  plans to expand our port 
business to support EEC by focusing on 2 business groups in 2020: offshore services and container 
terminal. The company will continue to develop and expand its port services in 2020 to support 
production growth. According to the IMO 2020 measure of the International Maritime Organization 
(IMO), every ship will need to switch to a fuel that emits no more than 0.5 percent of sulfur.

Oil Depots: The Ministry of Energy has issued a new measure that requires the energy sector to use 
more B100 biodiesel, helping the country’s oil palm farmers. Its target is to use about 7 million liters 
of a day. Based on this policy, IRPC’s strategy is to find new customers to expand its customer base 
and to generate additional income from existing customers.

Asset Management: The Land Use Plan and the Infrastructure Development Plan for the Eastern 
Economic Corridor (EEC) were published in the Royal Thai Government Gazette. IRPC received an 
addition of 1,183 rai of purple-coded land, yielding a total of 5,518 rai purple-coded land in its current 
possession. In early 2020, IRPC has launched Land Maximize Utilization Project, which allows its 
property to be rented for farming, commercial purposes, and real-estate projects.
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นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำ�นักบริห�รคว�มยั่งยืน เพื่อทำ�หน�้ที่ในก�รบริห�รจัดก�รกลยุทธ์ด�้นคว�มยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมทั้งด�้นเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมก�รจัดก�รเป็นคณะกรรมก�รท่ีมีอำ�น�จสูงสุด ทำ�หน้�ท่ีสนับสนุนและผลักดันก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้�นคว�มยัง่ยนื มกี�รประก�ศนโยบ�ยก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มยัง่ยนื เพ่ือเป็นกรอบในก�รบรหิ�รและเปน็แนวปฏบัิตติ�มม�ตรฐ�นส�กล และ 
กำ�หนดกลยุทธ์โดยนำ�กรอบบริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืนต�มระบบปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศและเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ (Thailand Quality 
Award: TQA) ม�ใช้เป็นแนวท�ง เพื่อสร้�งสมดุลระหว�่งก�รดำ�เนินธุรกิจกับคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Sustainability Management Excellence

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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Y IRPC’s Sustainability Management Office manages overall corporate sustainability strategies 

defines sustainability policies and strategies by adopting sustainability management framework 
and Thailand Quality Award (TQA) to balance the business operation and expectation of 
stakeholders, both internal and external, along with their participation in order to address the 
factors affecting the business operation of every stakeholder group for materiality assessment.

• Materiality Assessment: IRPC considers important issues to stakeholders, governmental 
regulations, and megatrends alongside corporate risks, sustainability policies, strategic 
directions, along with business operations to identify issues relating to organizational 
sustainability activities.

• Sustainability Indices Assessment: IRPC participated in the Sustainability Assessment 
Report conducted by the Stock Exchange of Thailand and was to receive a Sustainability 
Award of Honor. IRPC was also named a member of DJSI in the Oil and Gas Refining and 
Marketing sector for the sixth consecutive year.

• Human Rights Impact Assessment: IRPC has devised business guidelines that ensure the 
protection of human rights according to local laws and international best practice and 
devised a strategic plan to mitigate risks of human rights.

Furthermore, the company has created a network of co-operation among manufacturing plants 
within the IRPC Industrial Park, resulting in 26 of IRPC plants have been certified Eco-Factories. 
Thanks to the expansion of its efforts into nearby communities, IRPC has been certified as a 
Level 5 Eco-Industrial Zone.

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT PERFORMANCE 

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
อย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร เพื่อห�มุมมอง คว�มสนใจ 
คว�มค�ดหวงั และปจัจัยคว�มสำ�เรจ็ท่ีสง่ผลต่อก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจจ�กผู้มสีว่นได้เสยีทุกกลุ่ม เพ่ือนำ�ม�ใชใ้นก�รประเมนิ 
ประเด็นสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งยั่งยืน
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การประเมินประเดน็ส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

บรษิทัฯ ไดร้วบรวมประเดน็สำ�คญัจ�กผู้มสีว่นได้เสยี ข้อกำ�หนดจ�ก 
ภ�ครฐั และแนวโน้มสำ�คัญท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คตท่ีสง่ผลกระทบต่อ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งหน่วยง�นหรือองค์กรส�กลให้คว�มสำ�คัญ 
นำ�ม�พิจ�รณ�รว่มกับคว�มเสีย่งขององค์กร นโยบ�ย ทศิท�งกลยทุธ ์
และก�รดำ�เนนิธุรกจิ เพือ่ระบปุระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�น 
อย่�งยั่งยืนขององค์กร

การประเมินดัชนีความยั่งยืน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมตอบแบบประเมินคว�มยั่งยืนของตล�ด 
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯ เป็น 1 ใน 4 บรษิทัจดทะเบียน 
ในตล�ดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ดสูงกว่�  
100,000 ล้�นบ�ท ท่ีได้รับร�งวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้�น 
คว�มยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) และยังได้รับก�ร 
จดัอันดับให้เปน็สม�ชกิดัชนคีว�มยัง่ยนืด�วโจนสด์�้นอตุส�หกรรม 
ก�รกลั่นและจำ�หน�่ยน้ำ�มันและก�๊ซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ก�รเค�รพสทิธิมนุษยชน เป็นอีกเรือ่งสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนองค์กร 
ท่ีบรษิทัฯ ได้มกี�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
หลักก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่�งครอบคลุมต�มกฎหม�ยของ
ประเทศและหลักก�รส�กล กำ�หนดกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่
อ�จเกิดจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกลไกก�รคุ้มครองเยียวย� 
เมื่อเกิดเหตุ และเปิดโอก�สให้พนักง�น ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
มีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดขึ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงกระบวน 
ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น โดย 
ทบทวนประเด็นคว�มเสี่ยงในระดับสูง ผ�่นก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนระดับองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปท�น

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ ได้พัฒน�ระบบเพ่ือบูรณ�ก�รเรื่องค่�ใช้จ่�ย ร�ยได้ และ
ก�รลงทนุด้�นสิง่แวดล้อม ในรูปแบบของบัญชเีพือ่คว�มรบัผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม เข้�สู่ระบบบัญชีแบบเดิม ทำ�ให้ได้ข้อมูลก�รลงทุน 
ด้�นสิง่แวดล้อมท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และน่�เชือ่ถือ ส�ม�รถนำ�ข้อมลู 
ม�ใช้ในก�รว�งแผนด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมท้ังในระยะสั้นและ 
ระยะย�ว นำ�ไปสู่ก�รลดต้นทุนไปพร้อมกับก�รลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย

การรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มีก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งโรงง�นในเขต 
ประกอบก�รฯ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภ�พในก�รผลติและลดผลกระทบตอ่ 
สิง่แวดล้อม ซึง่สง่ผลถึงก�รลดต้นทุน เพ่ิมผลกำ�ไร และเพ่ิมศกัยภ�พ 
ในก�รแข่งขัน ด้วยก�รขอรบัรองให้โรงง�นท่ีต้ังอยูใ่นเขตประกอบก�รฯ  
เป็นโรงง�นอตุส�หกรรมเชงินิเวศ ซึง่ได้รบัก�รรบัรองแลว้ 26 โรงง�น 
และขย�ยคว�มร่วมมือไปยงัภ�คสงัคม เพ่ือยกระดับคุณภ�พชวีติและ 
เศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี ส่งผลให้เขตประกอบก�รฯ ไออ�ร์พีซี 
ได้รับก�รรับรองเป็นเขตประกอบก�รอุตส�หรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5

การเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีก�รเปิดเผยผลก�รดำ�เนินง�นต�มข้อกำ�หนดของ 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร�ยง�นคว�มยั่งยืนท่ีได้ 
จ�กกระบวนก�รประเมินประเด็นสำ�คัญ ท้ังด้�นเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม ซึง่ข้อมลูท่ีนำ�ม�เปดิเผยจะผ�่นก�รทวนสอบคว�ม
ถูกต้องโดยผู้ทวนสอบภ�ยนอก เพื่อเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

การได้รับการจัดอันดับเป็น DJSI Industry Leader 
 
บริษัทฯ ได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นสม�ชิกดัชนีคว�มยั่งยืนด�ว 
โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 6 เป็นบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนเพิ่มจ�กปี 
2018 ม�กที่สุดในกลุ่มอุตส�หกรรมก�รกลั่นและก�รตล�ดก๊�ซ
และนำ้�มันของโลก (Oil and Gas Refining and Marketing)

ผลการประเมินประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ปี 2562
IRPC’s  2019 Sustainability Materiality Assessment Matrix

Low Medium High

  ECONOMY
1  Supply Chain Management

2  Innovation & Product Development

  SOCIETY
3  Human Capital Development

4  Occupational Health and Safety

5  Community Well-Being

6  Respect to Human Rights

7  Aging Society

  ENVIRONMENT
8  Operational Eco-Efficiency

9  Climate Change and Water Related Risk 

Significance to IRPC
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กลยุทธ์และนโยบายด้าน QSHE
บรษิทัฯ กำ�หนดแนวท�งก�รบรหิ�รจดัก�รด�้น QSHE ต�มม�ตรฐ�นส�กล และพฒัน�ใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยงสูร่ะบบดิจทัิล เพ่ือมุง่สูเ่ป้�หม�ย 
ก�รเปน็สถ�นประกอบก�รท่ีมคีว�มปลอดภัยเป็นเลิศ โดยจดัต้ังคณะกรรมก�รบรหิ�รจัดก�รอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภยั ทำ�หน�้ท่ีกำ�หนด
นโยบ�ย เป้�หม�ย และแนวท�ง เพื่อให้เกิดก�รนำ�ไปปฏิบัติทั่วองค์กร ดังนี้

ผลการด�าเนินงานด้าน QSHE

1. การบริหารจัดการด้านคุณภาพ

บริษัทฯ ใช้ระบบ OEMS เป็นหลักในก�รบริห�รจัดก�รด้�นคุณภ�พ ประกอบด้วย 12 กรอบก�รดำ�เนินก�ร และองค์ประกอบก�รประเมิน 
ที่ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ Content, Deployment, Conformance และ Performance รวมทั้งใช้เครื่องมือด�้นก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พ 
เช่น 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภ�พ (QCC) และกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภ�พในก�รดูแลเครื่องจักร ภ�ยใต้ 
ก�รบูรณ�ก�รร่วมกันของระบบ TPM (Total Productive Maintenance and Management) ร่วมกับระบบ OEMS

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและตระหนักถึง 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

คือหัวใจส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีเสถียรภำพ  

สำมำรถรักษำสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

อันส่งผลต่อควำมม่ันคงทำงธุรกิจและกำรป้องกันผลกระทบ 

ที่อำจจะส่งผลต่อชุมชน เพื่อกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

และสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลP
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1. ดำ�เนินก�รอย�่งเป็นระบบด้วยหลักปฏบัิติ 6 ข้อ (P-E-O-P-L-E)  
ของระบบปฏิบัติก�รท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence 
Management System – OEMS) ครอบคลุม 12 กรอบ 
ก�รดำ�เนินง�นหลัก และส่งเสริมก�รใช้เครื่องมือก�รบริห�ร 
จัดก�รด้�นคุณภ�พทั่วทั้งองค์กร

2. ว�งแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบ และแสดง 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
สิ่งแวดล้อม และก�รจัดก�รพลังง�นที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น 
ขององค์กร ส�ม�รถป้องกันอุบัติก�รณ์และสร้�งคว�ม 
ต่อเนื่องท�งธุรกิจ

3. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ และข้อบังคับต�่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ด้�นคุณภ�พ คว�มมั่นคง คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
สิ่งแวดล้อม และก�รจัดก�รพลังง�นตลอดห่วงโซ่อุปท�น

4. กำ�หนดแผนง�น เป้�หม�ย และก�รนำ�ไปปฏิบัติเพ่ือควบคุม
คว�มเสี่ยงและลดผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึน ต�มม�ตรฐ�น 
ส�กลและแนวปฏบัิติท่ีดีต�มหลัก 7Rs ควบคู่กับก�รควบคุมท�ง
วิศวกรรมในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร พลังง�น ก�รจัดก�ร 
ก�กของเสีย รวมถึงคว�มปลอดภัยในกระบวนก�รผลิต

5. ใส่ใจและส่งเสริมสุขภ�พ อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�นของผู้ปฏิบัติง�นและชุมชน ส่งเสริมให้ 
พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติเพ่ือเป็นแบบ
อย่�งในก�รพัฒน�
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• ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

บรษิทัฯ ไดด้ำ�เนินก�รด�้นคว�มปลอดภยัในกระบวนก�รผลติภ�ยใต ้
ระบบ OEMS สอดคล้องกับม�ตรฐ�น OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) และ CCPS (Center 
for Chemical Process Safety) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พด้�น 
คว�มปลอดภัยในกระบวนก�รผลิตให้มีคว�มปลอดภัยสูงสุด 
โดยกำ�หนดตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�น เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจ 
ด้�นคว�มปลอดภยัในกระบวนก�รผลิตให้ผู้ปฏบัิติง�นเพ่ิมม�กข้ึน

• ความปลอดภัยส่วนบุคคล

บรษิทัฯ ไดม้อบนโยบ�ยด�้นคว�มปลอดภยัให้กับพนักง�นและ 
ผู้รบัเหม� นำ�ไปปฏบิติัผ่�นโครงก�รและกจิกรรมต�่ง ๆ  ท่ีสำ�คัญ 
ได้แก่ ก�รนำ�โปรแกรม Behavior Safety Management (BSM) 
ม�ใชใ้นก�รบรหิ�รจดัก�รพฤตกิรรมด�้นคว�มปลอดภยัสำ�หรบั 
พนักง�นทุกระดับ, โครงก�ร CEO Site Visit และกิจกรรม 
Safety Walk & Talk เพื่อสร้�งวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยจ�ก
ผู้บริห�รไปสู่พนักง�น, โครงก�ร Goal Zero ซึ่งดำ�เนินก�ร 
เข�้สู ่Step ท่ี 5 ส�ม�รถทำ�วนัปลอดอุบัติเหตุสงูสดุถึง 156 วนั, 
โครงก�ร Safety Excellence Award คอื ก�รตรวจประเมนิต�ม  
Safety Excellence Program ซึ่งถูกออกแบบโดยบูรณ�ก�ร 
ระบบบรหิ�รด้�นคว�มปลอดภัย เชน่ ISO145001 PSM OEMS 
เข้�ด้วยกัน, โครงก�ร SHE 4.0 ก�รพัฒน�โปรแกรมด้�น 
คว�มปลอดภัยเพ่ือคว�มสะดวกรวดเรว็ในก�รปฏบิตังิ�น รวมท้ัง 
จดักจิกรรมรณรงคด้์�นคว�มปลอดภยั “Goal Zero Accident 
Step 4: 599 วัน” เพ่ือให้ผู้รับเหม�ตระหนักและช่วยกันลด 
อุบัติเหตุให้เป็นศนูย ์นอกจ�กน้ี ยงัมกี�รสำ�รวจวฒันธรรมคว�ม 
ปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นประจำ�ปี 
2562 โดยมผีลก�รสำ�รวจอยูท่ี่ระดับ 4.03 เพ่ิมข้ึนจ�กก�รสำ�รวจ 
ครั้งก่อนเมื่อปี 2560 ที่ 3.88

2. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
บรษิทัฯ ไดน้ำ�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รด้�นอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภัย 
ต�มม�ตรฐ�น ISO45001 ม�ใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป�้หม�ยสูงสุด  
คือ ก�รเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นและปร�ศจ�ก 
เหตุก�รณ์ฉุกเฉิน

Design Integrity

Identify Existing
Hazards

Mechanism of Process Safety
Management (PSM)

3 Integrities Principle

Choose the Right 
Barrier

Operating
Integrity

Technical
Integrity

Ensure
Continuous

Effectiveness of
the Barrier

แนวปฏิบัติของ PSM 
Process Safety Management (PSM)

QUALITY MANAGEMENT 

IRPC’s Occupational Health and Safety Committee defines policies, goals and guidelines for implementation under 
international standards and develop the digitalization by employing 6 codes, P-E-O-P-L-E, under the Operational 
Excellence Management System (OEMS), covering 4 aspects: Content, Deployment, Conformance and Performance. 
Additionally, IRPC has adopted quality improvement tools, such as the 5S, QCC, and Kaizen. IRPC synergizes TPM 
with OEMS to manage its entire value chain.

SAFETY MANAGEMENT

Our occupational health and safety management system has been accredited by ISO: 45001, aiming to be  
an organization with zero accident and emergency in terms of process safety and personal safety. The company 
received 4.03 points for its organizational culture of safety, which proves to be an improvement from the figure 
of 3.88 from 2017. IRPC has initiated numerous activities and programs to promote the paramount importance of 
safety amongst its employees. Its ultimate goal is to become a Zero-Accident and Zero-Emergency Organization. 
The company’s safety-oriented activities and programs consist of the Behavior Safety Management (BSM) program, 
CEO Site Visits, the Safety Walk & Talk program, Goal Zero Accident program has reached its Step 5, and The Safety 
Excellence Award, etc.

QSHE
PERFORMANCE
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3. การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย

บรษิทัฯ มมี�ตรก�รเฝ้�ระวังสุขภ�พพนกัง�นเชงิรกุ ดว้ยก�ร 
ประเมินคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พจ�กก�รปฏิบัติง�นเพ่ือ 
ควบคุมและเฝ้�ระวังด้�นอ�ชีวอน�มัยอย่�งเหม�ะสม  
ก�รตรวจวดัท�งสขุศ�สตรอ์ตุส�หกรรมพืน้ทีป่ฏบิตังิ�น ก�ร
ตรวจสุขภ�พประจำ�ปแีละตรวจสขุภ�พต�มปจัจัยเสีย่งสำ�หรบั 
พนักง�น นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะท�ง 
ด้�นสุขภ�พ (Health Performance Index: HPI) ต�ม 
ม�ตรฐ�นกลุ่มอุตส�หกรรมน้ำ�มันและก๊�ซ เพ่ือประเมินผล 
ก�รบริห�รจัดก�รด้�นอ�ชีวอน�มัยขององค์กร

OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT

IRPC has implemented proactive health care by conducting personal health risk assessment for occupational 
health control and monitoring as well as health performance indicator assessment. IRPC has undergone a Health 
Performance Index (HPI) evaluation per the criteria of the International Association of Oil and Gas Producers 
(IOGP) since 2016. Furthermore, employees receive an annual medical examination, a risk-based checkup, and an 
electronic health book (E-Health Book).

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

IRPC initiated some major projects regarding environmental management: VOCs Emission 
Reduction Project at BTX Plant and VRU (Vapor Recovery Unit) installation; Roof Dome  
Installation Project at product storage area, reducing odor; Treatment System Deodorization Project - Phase 2, 
addressing odor problem and reducing VOCs emission from treatment system; Used SO

2
 Recycling Project at 

RDCC Plant, reducing waste for disposal at 85%; and Floating Solar Power Plant Project, reducing greenhouse 
gas emission 10,510 tons per year. In 2019, IRPC, Government agencies and those involved in the foothills of  
Ban Laeng and Taphong, were given an EIT assessment, were certified Level 4 EIT (Symbiosis) representatives. 
These areas received plaques and certificates from the Department of Industrial Works.

TRIR Statistic Trend benchmarking
with International Association
of Oil & Gas Procedure; IOGP

IRPC

IRPC Target

1st Quartile IOGP

Average IOGP

1.58

1.37

0.65 0.60 0.56
0.52 0.47 0.43

1.27

0.98

0.76 0.75

1.35

1.17 1.14 1.15

0.46

201920182017201620152014

0.46
0.58

0.45 0.39 0.25

Trend of TRIR's IRPC
is continuosly decline and 
gain better than average and 
1st Quartile of IOGP

ผลการส�ารวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย 
Safety Culture Performance Evaluation

สถิติความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา 
Personal Safety

*The highest safety culture rate = 5 - habitually

Safety Culture  
Evaluation (*)

(Score)

2015

3.56

2017

3.88

2019

4.03

All Worker
(including Employee, 
Outsource and Contractor)

TRIR 
(case per one million hours worked)

Outsource 
and Contractor

Employee

Performance Indicator

0.43

0.43

0.43

2019 
Target

0.35

0.18

0.25

2019 
Performance

0.38

0.38

0.38

2020 
Target



SHE Excellence Award
บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปล่ียน 
องคค์ว�มรูท้ั้งภ�ยในและนอกหนว่ยง�น โดย 
จดั Best Practice Sharing Day เปน็ประจำ�ทุกปี 
ซึง่ในปี 2562 ได้เกิดก�รนำ�คว�มรูท่ี้ได้แบ่งปัน 
ภ�ยในองคก์รไปประยกุตใ์ชใ้นหนว่ยง�นต่�ง ๆ   
จำ�นวนกว�่ 270 เรือ่ง ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อ
องค์กรด้�นก�รลดค�่ใชจ้�่ยไดก้ว�่ 3,100 ล้�น
บ�ทต่อป ีและเปน็บริษทัทีด่ำ�เนนิก�รแบง่ปนั 
คว�มรู้ม�กเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม ปตท.

IRPC encourages the SHE knowledge sharing 
throughout the organization by annually 
organizing “Best Practice Sharing Day”.  
In 2019, more than 207 of best practices 
sharing had been applied and helped IRPC 
lower its operating costs by 3,100 million baht.

VOCs Intensity
(ton per thousand tons of production)

Performance Indicator

0.187

2019
Target

2019
Performance

2020
Target

0.1850.157
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4. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บรษิทัฯ ไดด้ำ�เนนิโครงก�รโรงไฟฟ้�พลงัแสงอ�ทิตยแ์บบทุ่น 
ลอยน้ำ� (Floating Solar Power Plant Project) โดยใชพ้ื้นท่ี 
เก็บน้ำ�สำ�รองภ�ยในเขตประกอบก�รฯ จำ�นวน 3 บ่อ พัฒน�
เป็นโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กเซลลแ์สงอ�ทิตยแ์บบลอยน้ำ� ขน�ด  
12.5 เมกะวัตต์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้�จำ�หน่�ยให้กลุ่ม 
สถ�นประกอบก�รของบริษัทฯ ช่วยลดก�รใช้ไฟฟ้�จ�ก 
โรงไฟฟ�้ถ่�นหินและก�๊ซธรรมช�ติจ�ก 146.09 GWh ต่อปี 
เหลือ 128.84 GWh ต่อปี โดยใช้ไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน  
(แสงอ�ทิตย์) 17.25 GWh ต่อปี และลดก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจกลงได้ประม�ณ 10,510 ตัน CO

2
 เทียบเท่�ต่อปี

• การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

ดำ�เนินโครงก�รเพ่ือลดก�รระบ�ย VOCs ท่ีโรงง�น BTX ซึง่ม ี
เป้�หม�ยเพื่อลดก�รระบ�ยจ�กถังเก็บส�รเคมีท่ีหลงเหลือ 
อยู่ของโรงง�น ส่งผลให้ปริม�ณก�รระบ�ย VOCs ลดลง  
นอกจ�กน้ี ยังได้ติดต้ังท่อระบ�ยของถังเข้�ระบบ Vapor 
Recovery Unit (VRU) เพิ่มเติมอีกด้วย

• การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่น

บรษิทัฯ ดำ�เนนิโครงก�รติดต้ัง Dome Roof ให้กับ Slop Tank 
ในพื้นที่ถังเกบ็ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญห�เรื่องกลิ่นที่บริเวณถัง 
External Floating Roof และดำ�เนนิโครงก�รแก้ปัญห�กล่ินจ�ก 
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสยี เฟส 2 โดยติดต้ังฝ�ปิดบ่อรบัน้ำ�เสยี แล้วนำ� 
ไอระเหยไปกำ�จดัด้วยก�รเผ�ทำ�ล�ยจดัทำ�เปน็ระบบปดิ ส�ม�รถ 
แก้ไขเรือ่งกล่ินน้ำ�เสยีจ�กระบบบำ�บัดได้ รวมท้ังลดปัญห�ก�ร
ระบ�ยส�รอนิทรยีร์ะเหยง�่ย (VOCs) จ�กระบบบำ�บัดอีกด้วย

• การบริหารจัดการกากของเสยี

ดำ�เนนิโครงก�รปรบัปรงุคณุภ�พโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีผ่�่น 
ก�รใช้ง�นแล้ว (Spent Caustic Treatment Unit: SCTU)  
ที่โรงง�น RDCC ทำ�ให้ส�ม�รถลดปริม�ณก�กของเสียของ 
โรงง�นที่ต้องส่งไปกำ�จัดลงได้ร้อยละ 85 ของยอดส่งกำ�จัด 
ในแต่ละเดือน (จ�กเดือนละกว่� 1,000 ตัน ในปี 2561 
ปัจจุบันเหลือเพียงเดือนละประม�ณ 150 ตัน)

• การประเมินระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ประกอบก�ร หน่วยง�นร�ชก�ร รวมท้ัง 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภ�คสว่นใน 3 ตำ�บล คอื ตำ�บลเชงิเนนิ บ�้นแลง 
และตะพง ได้รว่มเข�้รบัก�รประเมนิระดับก�รเปน็เมอืงอตุส�หกรรม 
เชงินิเวศ ปี 2562 ซึง่ได้รบัก�รประเมนิเป็นเมอืงอุตส�หกรรม 
เชิงนิเวศในระดับท่ี 4 ก�รพ่ึงพ�อ�ศัย (Symbiosis) และ 
ได้รับโล่และเกียรติบัตรจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

Performance Indicator

Waste to landfill comparing to 
Total waste (%)

Hazardous waste to landfill  
comparing to Total hazardous  
waste (%)

2019
Performance

0

0

2020
Target

0

0

2019
Target

1.5

0

สถิติด้านการบริหารจัดการของเสีย 
Waste Management Statics

สถิติด้านการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
VOCs Management Statistics
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กลยุทธ์การด�าเนินงาน
คณะกรรมการบรษิทัฯ รว่มกับฝ่ายจดัการ ได้ทบทวนกลยทุธ์การดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และเหน็ชอบใหใ้ชย้ทุธศาสตรค์วาม 
เป็นเลิศด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการดำาเนินการด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการดำาเนินงานด้านสังคม ดังนี้

ด้วยกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

รวมถึงนโยบายด้านงบประมาณท่ีชัดเจนส�าหรับการด�าเนินกิจกรรม 

เพื่อสังคม ได้สร้างความม่ันใจให้ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีงบประมาณ 

อย่างเพียงพอในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเน่ือง  

ทั้งนี้ การด�าเนินโครงการต่าง ๆ จะมีการวัดผลการด�าเนินงานตามกรอบ 

การปฏิบัติของ London Benchmarking Group (LBG Framework)  

ท�าให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจด�าเนินโครงการส�าคัญเพื่อมุ่งสร้างคุณค่า 

ต่อชุมชน สังคม และการเติบโตทางธุรกิจ

1. กำาหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์องค์กร
ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ และมีโครงสร้างท่ีครอบคลุมท้ังด้านธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เกณฑ์มาตรฐานสากล การสร้าง 
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึ้นต่อสังคมและชุมชน

ผลการด�าเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. กำาหนดนโยบายการใช้งบประมาณในกิจกรรมเพ่ือสังคม โดย 
ต้ังเป้าการลงทุนในโครงการเพ่ือสังคมคิดเป็นร้อยละ 3 ของ
กำาไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพื่อใช้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
พร้อมกำาหนดกรอบการดำาเนินงานที่สร้างความสมดุลระหว่าง 
ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบริษัทฯ กับระยะเวลาในการ 
ดำาเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุท้ังด้านงบประมาณ
และการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย



บรษิทัฯ วางกลยทุธใ์นการดำาเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมกีารกำาหนดการลงทุนในโครงการทางสงัคมต่างๆ คิดเป็นรอ้ยละ 3  
ของกำาไรสุทธิเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง โครงการท่ีดำาเนินการมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และสังคม โดยแบ่ง
ประเภทของโครงการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ โครงการเพื่อชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสังคม
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3. รูปแบบการดำาเนินโครงการได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องและ 
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals: SDGs17) และเกณฑ ์
การประเมินความยั่งยืนของ DJSI

4. ดำาเนินการตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC) 
โดยนำาหลักสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านสำาคัญ มา
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกำาหนดนโยบายการเป็น 
พลเมอืงโลกท่ีดีเพ่ือใชป้ฏบัิติในบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัไออารพี์ซี

5. การดำาเนินงานตามแนวทาง ISO26000 และกรอบแนวทาง 
การนำาเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines 
for Social Responsibility และ Guidelines for CSR 
Report) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน 
และครอบคลุมในทุกมิติ

แนวทางการบริหารจัดการ
Management Approach

CSR STRATEGIES 

IRPC’s Board of Directors approved the strategies on corporate governance and sustainability to 
ensure the continuity of our CSR activities. Our key processes are: 1) Specify CSR activities as a part 
of sustainable growth strategy that its CSR activities must be relevant to its core business and also 
requires its CSR structure to consider good governance; 2) Determine CSR budget at 3% of average 
net profit from the past 3 years; 3) Comply with UN Sustainability Development Goals and DJSI’s 
Corporate Sustainability Assessment Criteria. There is an established set of criteria for the selection 
of CSR projects to maintain a balance between their impacts on society, local communities, and the 
company and the amount of time required for those impacts to take effect for the benefits of budget 
spending and the benefits to stakeholders; 4) Comply with UN Global Compact; and 5) Comply with 
ISO: 26000 and Guidelines for Social Responsibility and Guidelines for CSR Report.

CSR
PERFORMANCE



 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9921,3449509707179781,3081,655770
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โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562

1. โครงการเพื่อสังคม

โครงการขาเทียม

บรษิทัฯ ไดด้ำาเนินโครงการขาเทียมเพ่ือชว่ยลดปัญหาความเหล่ือมล้ำาและสรา้งประโยชน์แก่สงัคมอยา่งยัง่ยนื ผ่านการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  
ตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) โดยบริจาคเม็ดพลาสติกให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี สำาหรับใช้ในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์สำาหรับผู้พิการมาตั้งแต่ปี 2554 สำาหรับปี 2562 บริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติกประเภท  
Copolymer Polypropylene เกรด 3340H จำานวน 20 ตัน มูลค่า 1,243,340 บาท และบริจาคเครื่องบดพลาสติกในรูปแบบของเงิน 
บริจาค 613,854 บาท ทำาให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถใช้เศษพลาสติกท่ีเหลือจากการทำาขาเทียม นำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพ่ือใช ้
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ  รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในโครงการ คิดเป็นชั่วโมงจิตอาสา 312 ชั่วโมง มีการส่งมอบ 
ขาเทียมและซ่อมแซมขาเทียมท่ีชำารุดให้กับผู้พิการ 992 ราย รวมต้ังแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันจำานวน 9,684 ราย นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

สนับสนุนโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินสำาหรับผู้พิการครึ่งท่อนล่าง

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
และสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ 
ช่วยเดนิสำาหรบัผูพ้กิารครึง่ทอ่นลา่ง เพือ่ลดตน้ทนุและลดการนำาเขา้จากตา่งประเทศ สรา้งโอกาส 
การเข้าถึงของสถานฟื้นฟูในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 100 แห่ง และช่วยกระจายการให้บริการเพื่อ
การฟื้นฟูได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

• จัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ  ผ่านกิจกรรม “ไออาร์พีซี วันปันกัน”  ได้ยอดการบริจาคสมทบทุน  
242,164 บาท ยอดจำาหน่ายเสื้อยืดคอกลมหลังหักค่าใช้จ่าย 21,210 บาท และยอดจำาหน่ายสินค้าท่ี 
พนักงานจิตอาสานำามาจำาหน่าย 5,600 บาท 

• กิจกรรมบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิขาเทียมฯ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันท่ี 
3 เมษายน 2562 จำานวน 23,580 บาท

• สนับสนุนโครงการพัฒนาศกัยภาพผู้พิการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว โดยสนับสนุน
ภารกิจการทำาแขน-ขาและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในโครงการฯ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตร จังหวัดระยอง 
สามารถจัดทำาแขน-ขาเทียมมอบให้ผู้พิการที่มาเข้ารับบริการ 120 คน ประกอบด้วยขาเทียม 138 ขา แขนเทียม 20 
ข้าง และมีผู้พิการได้รับอุปกรณ์ช่วยเดิน 31 ราย เก้าอี้รถเข็น 3 ราย

Number of Disabled Persons received Prosthetic legs.

โครงการขาเทียม 
Prosthetic Project
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โครงการลำาไทรโยง

บรษิทัฯ เริม่ดำาเนินโครงการลำาไทรโยงต้ังแต่ปี 2557 โดยมวีตัถุประสงค์หลัก
เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพแก่ชมุชนท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำา ให้
สามารถรบัมอืกับผลกระทบจากภัยแล้ง ยกระดับคุณภาพชวีติของชมุชน 
และชว่ยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำา ท้ังยงัสนับสนุนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs 17) ข้อ 2 ข้อ 6 และ 
ข้อ 7 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่ประสบปัญหา 
ภัยแล้ง 2 พื้นที่ ดังนี้

• จงัหวดัอดุรธาน ี: ณ ศนูยส์ง่เสรมิพฒันาคนพกิาร สงัฆมณฑล
อุดรธานี บ้านศรวีฒันา จงัหวดัอุดรธานี โดยดำาเนินการบรหิาร
จัดการน้ำาในพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ของศูนย์ฯ ให้เป็นพื้นที่ทำา 
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ ถูกสุขลักษณะ และ 
มีน้ำาเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง สามารถเป็นต้นแบบสำาหรับการ
เรียนรู้ด้านอาชีพเกษตรกรรมของผู้พิการต่อไป

• จังหวัดอุบลราชธานี : บ้านโนน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้าน
โนนโหนนใต้ หมู่ท่ี 6 และบ้านโนนโหนนตก หมู่ที่ 11 อำาเภอ
วารนิชำาราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีไดท้ำาการขดุลอกลำาห้วยระยะ
ทาง 2,470 เมตร ขุดลอกคลองสาขาระยะทาง 1,207 เมตร  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการท้ังหมด 1,500 ไร่ ซึ่งคาด
ว่าจะมีประชากรได้รับประโยชน์จากโครงการ 542 ครัวเรือน  
จำานวนประชากร 2,314 คน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
20,000-30,000 บาทต่อไร่ต่อปี 

ในปี 2562 มพีนักงานจติอาสาเขา้รว่มดำาเนนิการโครงการลำาไทรโยง  
คิดเป็นจำานวนชั่วโมงจิตอาสาทั้งหมด 3,288 ชั่วโมง

โครงการคอกกั้นขยะพับได้ 

บรษิทัฯ รว่มกบัสำานักงานสิง่แวดล้อมกรงุเทพมหานคร ดำาเนนิโครงการ 
ประกวดออกแบบคอกก้ันขยะพับได้ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

ของกรุงเทพฯ ทดแทนการใช้คอกกั้นขยะแบบเดิม มุ่งเนน้ประโยชน์ 
ความสวยงาม และสามารถพับเก็บได้ เพ่ิมความสะดวกให้ประชาชน 
ท่ีสัญจรบนทางเท้า โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด 
ทั้งสิ้น 49 ชิ้นงาน สำาหรับผลงานที่ชนะเลิศการประกวด บริษัทฯ ได้ 
นำาแบบไปจดัทำาคอกก้ันขยะท่ีผลิตจากเมด็พลาสติก Polypropylene 
ที่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จำานวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้
กรงุเทพมหานครสำาหรบัใชป้ระโยชน์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวหรอืจดุท่ี
เหมาะสม นับเป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการทิ้งอย่างถูกที่ ถูกเวลา

SROI for 1 Baht
of Investment

Current Value
(Million Baht)

203.9 3.14

Lam Sai Yong Model,  
Ubon Ratchathani 64.8

Project Investment Value 
(Million Baht)

SROI for 1 Baht
of Investment

Current Value
(Million Baht)

21.8 5.41

Lam Sai Yong Model,  
Udon Thani 4

Project Investment Value
(Million Baht)

ผลตอบแทนทางสังคม โครงการล�าไทรโยงโมเดล
Social Return on Investment (SROI)

Lam Sai Yong Model Project

SOCIAL DEVELOPMENT PROJECTS:

•  The Company donated 20 tons of 3340H PP or polypropylene and donated a decommissioned plastic shredder 
to Prostheses Foundation of Her Royal Highness Princess Mother. With the device, the foundation can shred 
plastic scraps leftover from making and researching prostheses, the shredded pieces can then go through 
the recycling process. The plastic shredder enables the foundation to systematically manage and reduce 
its plastic waste, contributing to environmental protection. IRPC delivered and repaired prosthetic legs  
to 922 amputees.

•  The Company signed an MoU with Faculty of Engineer, Sripatum University, and Sirindhorn National Medical 
Rehabilitation Institute on the assistant robotic system for paraplegic people to reduce cost and import, 
and more accessible prices for more than 100 rehabilitation centers across Thailand. 

• The Company covered 2 new areas for Lam Sai Yong Project: 1) Empowerment Center for Udon Thani 
Diocese, with water management in the area of 200 rai; and 2) Warin Chamrap, Ubon Ratchathani, covering 
the area of 1,500 rai. The Lam Sai Yong Model Project demonstrates how the private sector’s ability to help 
the government solve local drought problems by using its water management know-how.

• The Company collaborated with Bangkok Environment Agency to organize a design contest of foldable garbage 
barrier. We produced 600 pieces of the winning model using eco-friendly recycled plastic and presented 
to the Bangkok Metropolitan Administration. The contest and installation of these folding garbage storage 
units also encouraged residents to dispose of their garbage at the right place and time. 
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2. โครงการเพื่อการศึกษา

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก่อต้ังสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ พร้อม 
การสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการมาอย่างเน่ืองนับต้ังแต่ปี 2557 เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ 
และนักวิจัยคนไทยที่มีความเป็นเลิศให้กับประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) เพื่อเป็นสถานศึกษาของจังหวัดระยอง  
ท่ีมุ่งเน้นการผลิตช่างฝีมือท่ีมีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การศึกษาจากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาตรฐาน Excellent 
Model School และได้รับโล่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปัจจุบัน IRPCT สามารถผลิต 
บุคลากรออกสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 7,000 คน และร่วมกับองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นอกจากน้ี  
IRPCT ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน  
(iPEC) ในสาขาวิชาปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเทคนิคพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการท่ี 
ร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีผลงานที่สำาคัญ ดังนี้

• ผ่านการประเมินในระดับเหรยีญทองตามมาตรฐาน Asia Pacific 
Accreditation and Certification Commission (APACC) 
ซึง่เป็นหน่วยงานประเมนิมาตรฐานอาชวีศกึษาในระดับอาเซยีน

• ผ่านการรบัรองการเป็น Excellent Model School (EMS) กลุ่ม 
ปิโตรเคมแีละเทคนิคพลังงานจาก สอศ. ในสาขาวชิาปิโตรเคม ี
สาขาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาเทคนิค

• ผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 จากสำานักงานรบัรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

• สร้างเครื่องผสมน้ำายาอเนกประสงค์มอบให้กับศูนย์ฝึกอาชีพ
พอเพียง เฮิร์บ ตาขัน เพ่ือใช้ในการผลิตน้ำายาอเนกประสงค ์
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทฯ

• บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการ 
Light for a Better Life จำานวน 24 แห่ง 5 จังหวัด  
ประกอบด้วยจังหวัดระยอง เชียงใหม่ สมุทรปราการ  
ขอนแก่น และลำาปาง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐกลุ่ม E5 ด้านการศึกษา 
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา



Cash Contribution In-Kind Giving
Charitable Donation

Community Investment

Commercial Initiatives

Management OverheadTime Volunteered

Million
Million

Million

Million

Million

Million

Type of Philanthropic ActivitiesInputs

Hours

74

82.97
22.20

1.40 11.90

68.50

30,560

THB
THB

THB

THB

THB

THB
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โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

บรษิทัฯ ดำาเนินโครงการมอบทุนการศกึษาเพ่ือชมุชนมาอยา่งต่อเน่ือง  
โดยในปี 2562 โครงการฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท้ัง 
ระดับประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา จำานวน 
279 ทุน รวมเป็นเงิน 608,000 บาท

โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง

บรษิทัฯ ให้ความตระหนักและใสใ่จต่อการพัฒนาคุณภาพชวีติทีดี่เพ่ือ 
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดยเข้าร่วมจัด 
ระบบการเรยีนการสอนตามรปูแบบของโรงเรยีนผู้สงูอาย ุให้กับโรงเรยีน 
ผู้สงูอายอุำาเภอเมอืงระยอง และโรงเรยีนผู้สงูอายหุนองจอกคอนแวนต์  
ด้วยหลักสตูรและกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม มุง่เน้นความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนนิชวีติ ในป ี2562 ไดด้ำาเนินกิจกรรมพัฒนาการเรยีนรู ้16 
ครัง้ เชน่ กิจกรรมสนัทนาการสรา้งสขุ กิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือต่อยอด 
ในการพัฒนาอาชีพ การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ 
แผนไทย การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ปัจจุบัน 
มีนักเรียนผู้สูงอายุจำานวน 90 คน 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม 
CSR Performance

EDUCATIONAL PROJECTS

• IRPC, in collaboration with PTT Group, established Vidyasirimedhi Institute of Science and 
Technology and Kamnoetvidya Science Academy to produce talented Thai personnel with 
excellence in science and research, and IRPC Technological College in Rayong, focusing on 
producing skilled technicians for the industrial sector. These institutions have presently produced 
more than 7,000 high-quality personnel. IRPCT was assessed by Asia Pacific Accreditation and 
Certification Commission (APACC), ASEAN-based vocational education certification body and 
was awarded a gold-level certification, and was certified as an Excellent Model School (EMS) for 
the petrochemical and energy engineering segment from the Vocational Education Commission 
(VEC) in recognition of its petrochemical engineering, industrial chemical engineering, and 
energy engineering curricula.

• The company has provided educational opportunities through the Scholarships for the  
Community Project. In 2019, 279 scholarships worth THB 608,000 were given to the youths who 
lives near the IRPC Industrial Zone.

• The company has participated in designing courses and activities for Mueang Rayong Elderly 
School and Nong Chok Convent Elderly School, focusing on quality living. In 2019, 90 elderly 
students participated and held 16 learning activities.
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3. โครงการเพื่อชุมชน 

โครงการคลินิกปันน้ำาใจ

บริษัทฯ จัดต้ังคลินิกปันน้ำาใจข้ึนต้ังแต่ปี 2553 เพ่ือให้บริการ 
ด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาเบ้ืองต้นให้กับชุมชนรอบเขต 
ประกอบการฯ โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย พรอ้มสง่ข้อมลูการตรวจสขุภาพ 
ของคลินิกฯ เข้าระบบฐานข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลระยอง 
เพ่ือการวางแผนรักษาต่อไป ในปี 2562 มีประชาชนเข้าใช้บริการ 
4,111 คน มียอดการทำาบัตร IRPC CARD จำานวน 830 ใบ รวม 
ผู้มีบัตรถึงปัจจุบันจำานวนทั้งสิ้น 10,729 ใบ ซึ่งผู้ถือบัตรนี้จะได้รับ 
สทิธิประโยชน์ในการขอใชบ้รกิารรกัษาฟรท่ีีคลินิกฯ รวมถึงใชล้ดหยอ่น 
ในการเติมน้ำามันที่สถานีน้ำามันไออาร์พีซี 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรม
การแพทย์ทหารเรือ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 
บริการรักษาโรคฟรีให้กับชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง สำาหรับปี 2562 มี
ผู้เข้ารับบริการ 2,051 คน ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบเขตประกอบการฯ 
ได้แก่ ตำาบลบ้านแลง ตำาบลตะพง ตำาบลนาตาขวัญ เทศบาลตำาบล
เชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง โดยข้อมูลการตรวจรักษาจะถูกนำา
มาจัดทำาแผนการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนในปีต่อไป

กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

บรษิทัฯ จดัต้ังกองทุนสง่เสรมิสขุภาพชมุชนรอบเขตประกอบการฯ มา
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยสนับสนุนงบประมาณปีละ 6 ล้านบาท 
และเปิดโอกาสให้ชมุชนมสีว่นรว่มบรหิารจดัการกองทุนฯ ด้วยตนเอง 
ภายใต้คำาแนะนำาด้านอาชีวอนามัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข 
ในปี 2562 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการที่ชุมชนเสนอ 
และผ่านหลักเกณฑ์ 31 โครงการ

โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน 

บรษิทัฯ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชพีในชมุชนรอบเขตประกอบการฯ 
มาต้ังแต่ปี 2550 ด้วยการเพ่ิมศกัยภาพด้านความรู ้ทักษะการแปรรปู 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำาหน่าย
สินค้า รวมถึงพาคณะศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ 

โครงการน้ำาดื่มเพื่อชุมชน

บรษิทัฯ ได้สนับสนุนน้ำาสะอาดสำาหรบัใชใ้นกิจกรรมสมัพนัธ์และกิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่รอบเขต
ประกอบการฯ ในปี 2562 ได้สนับสนุนน้ำาดื่มชนิดแก้ว 93,024 แก้ว  
(1,938 กล่อง) และชนิดขวดจำานวน 29,160 ขวด (2,430 แพ็ค)

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพนำาองค์ความรู้ 
ของตนเอง ร่วมทำากิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการฯ  
ท้ังในส่วนกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรมของชุมชน เช่น การ
ปรบัปรงุอาคารสถานท่ี ระบบประปาชมุชน กิจกรรมอาสาสอนหนังสอื
ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตสาธารณะให้กับพนักงาน เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และ
สร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน โดย
ปี 2562 มีพนักงานร่วมกิจกรรมคิดเป็นจำานวนชั่วโมงจิตอาสารวม  
26,960 ชั่วโมง

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน

บรษิทัฯ จดัต้ังศนูยก์ารเรยีนรูเ้ครอืข่ายชมุชนข้ึนเพือ่เป็นศนูยส์ง่เสรมิ 
การเรียนรู้และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน  
ตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกัน 
หรอืต่างชมุชน และชมุชนกับบรษิทัฯ ในปี 2562 มผู้ีใชบ้รกิารรว่มทำา 
กิจกรรมวันเสาร ์– อาทิตย ์จำานวน 15,675 คน ใชห้อ้งประชมุ 19,737 
คน มกิีจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีติ 24 ครัง้ นอกจากน้ี ยงัจดัโครงการ  
“เติมฝันปันโอกาสให้น้อง” เปิดติวเข้มให้นักเรียนเพ่ือสอบเข้า 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมรอบเขตประกอบการฯ

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและจัดทำา 
แผนงานป้องกันน้ำาท่วม โดยสนับสนุนการดำาเนนิงานขดุลอกลำาราง 
สาธารณะทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการฯ ในปี 2562 บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนเครือ่งจกัรกลหนักขุดลอกคูคลอง 7 คลอง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 
กักเก็บน้ำาและชะลอน้ำาไม่ให้น้ำาท่วมขังในฤดูฝน รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมในมาตรการพร่องน้ำาในบ่อสำารองให้สัมพันธ์กับปริมาณ
น้ำาฝนและน้ำาในอ่างเก็บน้ำาของจังหวัดระยอง

สถิติการด�าเนินงานด้านสังคมและชุมชน 
CSR Management Statistics

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึงการดำาเนินธุรกิจ 
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม “เปิด
บ้านสานสัมพันธ์”  ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี และในปี 2562 ได้
จัดให้มีการเสวนาเก่ียวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเขต 
ประกอบการฯ โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ รวมถึง 
โครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำานวน 
15 โรงงาน และท่าเรือน้ำาลึก รวม 22 ครั้ง โดยมีผู้มีส่วนได้เสียจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 829 คน 

Community Satisfaction (%)

Performance Indicator 2020
Target

2019
Performance

2019
Target

82 9291

COMMUNITY PROJECTS

• Pun Nam Jai Clinic has been established and provided free public health services for all communities 
surrounding IRPC Industrial Zone. The clinic served 4,111 patients in 2019 and in addition, we have established 
the Community Center Learning Network to promote and develop the community, 15,675 people participated 
in the activities and 19,737 people used the meeting room.

• IRPC, in collaboration with Queen Sirikit Hospital, has established a free mobile medical service. In 2019, 
the clinic provided treatment for 2,051 patients from the communities surrounding the IRPC Industrial Zone.

• We have set up a Health Promotion Fund for these communities to provide health care services around 
IRPC Industrial Zone under the management of the communities themselves. 31 projects proposed by the 
communities were approved by the Fund Committee in 2019.

• IRPC has created the opportunity for our employees to voluntarily participate in 2019 in development 
projects for the communities surrounding IRPC Industrial Zone, equal to 26,960 volunteer hours. It also 
forges a network of co-operation and a culture of corporate social responsibility (the CSR DNA).

In addition, IRPC has provided support for Community Enterprise Promotion groups since 2007, namely “Solutions 
to Flood Problems around IRPC Industrial Park”, which the Company provided heavy machinery for public works 
such as dredging public waterways to increase storage capacity, adds watershed areas. and “Open House”, 
which the Company conducted a seminar on environmental management of the IRPC Industrial Park in 15 
plants and led visitors on 22 tours of the deep seaport.
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40 41รายงานบูรณาการ 2562  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรผ่�นกลยุทธ์ GDP ภ�ยใต้ขุมพลัง Power of People ที่มุ่งเน้นใน 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 เสริมสร้างองค์กรที่มีคุณภาพและความคล่องตัว

บริษัทฯ มุ่งสร้�งองค์กรท่ีมีคุณภ�พและคว�มคล่องตัวด้วยหลัก 
Agile Organization: Design and Collaboration ท้ังด้�น 
โครงสร้�งองค์กรและอัตร�กำ�ลัง โดยปรับกระบวนก�รทำ�ง�นและ 
นำ�ระบบดิจิทัลม�ใช้ เพื่อคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถ 
ตอบสนองกลยุทธ์ท�งธุรกิจและคว�มต้องก�รของลูกค�้ได้

มิติที่ 2 พัฒนาภาวะผู้นำา

บริษัทฯ  ส่งเสริมก�รสร้�งภ�วะผู้นำ�ที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นต้นแบบที่ด ี
ผ่�นหลักก�ร Influencing Model และพัฒน�กระบวนก�รสร้�ง 
วัฒนธรรมองค์กรด้วยก�รกระตุ้นก�รสร้�งพฤติกรรมพึงประสงค์  
เพ่ือหล่อหลอมเป็นค่�นิยมภ�ยใตโ้ครงก�ร Core Value IRPC DNA 
ผ่�นกระบวนก�รติดต�ม ตรวจสอบ และสร้�งก�รสื่อส�ร ให้เกิด 
ก�รรับรู้และทำ�คว�มเข้�ใจใน IRPC DNA

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิถีการสร้างวัฒนธรรม 

ตามค่านิยมองค์กร iSPIRIT ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอด 

ด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร เพื่อสร้างองค์กร 

ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเทียบเท่าสากล  

และเป็นที่ยอมรับจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็น 

สถานประกอบการท่ีบุคคลทั่วไปช่ืนชมและปรารถนาเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการเติบโตของบริษัทฯ

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการเคียงบ่า เคียงไหล่

บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รสื่อคว�มต่อสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ท้ังในด้�นท�งก�รเมือง สังคม เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ  
โดยมุ่งหม�ยให้พนักง�นทุกระดับร่วมแรง ร่วมใจ เรียนรู้ และ 
ห�แนวท�งฝ่�วิกฤตไปในทิศท�งเดียวกัน เช่น โครงก�รม�ตรก�ร  
“ลด เลือ่น เลกิ” มีพนกัง�นรอ้ยละ 95 ไดร้บัรูแ้ละเข�้ใจสถ�นก�รณ ์
จ�กก�รสือ่คว�มของผู้บรหิ�รระดบัสงู และผลจ�กคว�มรว่มมอืของ 
ทุกส่วนทำ�ให้บริษัทฯ ประหยัดค่�ใช้จ�่ยในก�รดำ�เนินง�น (OPEX 
Saving) ได้ถึง 285 ล้�นบ�ท

โครงการ HR Digital Platform (i-Connect)

บรษิทัฯ นำ�เทคโนโลยดีจิทิลัม�ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในก�รสร�้ง 
มูลค่�เพ่ิมให้กับธุรกิจ สร้�งนวัตกรรมด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร 
ใหม ่ๆ  สนับสนุนให้มกี�รพัฒน�โครงสร�้งพ้ืนฐ�นด�้นเทคโนโลยดีจิทิลั  
ให้มีคว�มรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริม 
ให้พนักง�นได้พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม  
เพื่อก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เปน็ประโยชน์ตอ่องค์กรได้ม�กยิ่งขึ้น

โครงการ i-ChEPs

โครงก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ด้�นวิศวกรรมเคมีสำ�หรับ 
พนักง�นส�ยก�รผลิต ที่เกิดจ�กคว�มร่วมมือระหว�่งบริษัทฯ และ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ 
ท�งด�้นวศิวกรรมเคมคีวบคู่ไปกับก�รประยกุตใ์ชค้ว�มรูใ้นก�รปฏบิตั ิ
ง�นจรงิ ในปี 2562 มผู้ีเข้�รว่มโครงก�ร 25 คน ส�ม�รถเพ่ิมประสทิธิภ�พ 

การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3 การบริหารผู้สืบทอดตำาแหน่ง

บริษัทฯ ได้กำ�หนดบทบ�ทผู้บริห�รในก�รบริห�รผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
อย�่งชดัเจน แต่งตัง้คณะกรรมก�รพัฒน�บุคล�กรระดบับรหิ�รและ 
คณะกรรมก�รพัฒน�ผู้นำ�ของบุคล�กร เพ่ือพิจ�รณ�กรอบอตัร�กำ�ลัง  
ผังก�รสืบทอดตำ�แหน่ง ปรับปรุงกระบวนก�รสรรห� และเตรียมคว�มพร้อม 
ผู้สืบทอดตำ�แหน่งทุกระดับเพื่อสร้�งคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ

มิติท่ี 4 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในฐ�นะเครื่องมือ 
ขับเคล่ือนกลยุทธ์องค์กร เสริมสร้�งภ�พลักษณ์ให้เป็นองค์กร 
ท่ีทันสมัย และยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดยนำ�
เทคโนโลยดีจิทิลัม�ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดด้�นก�รบรหิ�รบุคล�กร
เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับธุรกิจ 



IRPC aims to develop our employees’ potential through Power of People of GDP strategy, consisting 4 dimensions: 1) 
Effective and Agile Organization Development; 2) Inspirational Leadership Development; 3) Succession Management; 
and 4) Digital Technology Application to Human Resource Management with some key projects, namely, Together We 
Can Project, communicating the changing economic situation with the purpose to gather employees in every level to 
address the situation in the same direction, saving THB 285 million; i-Connect, applying digital technology to human 
resource management to add more value to the business and enhances its employees’ innovation capabilities to 
use digital technology for the benefit of their organization; i-ChEPs, developing biochemistry engineering learning 
process for production employees, increasing production efficiency of 367.20 THB million; Lead Program, The IRPC 
Leadership Development Program (Lead 1–Lead5) has been grooming employees with character traits suited for a 
leadership role. This program follows a leadership development roadmap, which has been developed with the help 
of several HR partners who specialize in leadership competency development. In 2019 a total of 352 employees took 
part in the program, and the Happy Retirement Project has been launched to help IRPC employees enjoy a good 
quality of life after retirement, Thanks to its continuous efforts, IRPC has received a silver medal prize for the Happy 
Retirement project.

HR
PERFORMANCE

Employee 
Engagement 
(Percentage)

Participating
Employees
(Percentage)

2020
Target

93

80

2019
Performance

95

82

2019
Target

90

80

Performance Indicator
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ก�รผลิตท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 367.20 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�ก 
ปี 2561 ที่มีมูลค�่ 212.30 ล้�นบ�ท

โครงการ Lead Program

ก�รสร�้งสมรรถนะผู้นำ� เป็นปัจจยัสำ�คัญของก�รบรหิ�รคว�มก�้วหน�้ 
และก�รสบืทอดตำ�แหนง่ง�นท้ังระบบ บรษิทัฯ ได้ใช ้“IRPC 5D Model” 
เป็น Leadership Model โดยจัดทำ�โครงก�ร IRPC Leadership 
Development (Lead 1–Lead 5) ด้วยก�รพัฒน�พนักง�นท่ี 
สอดคล้องกับสมรรถนะผู้นำ�ชดุใหม ่ผ่�น Leadership Development 
Roadmap ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับ HR Partner จ�กหล�ยสถ�บัน 
ท่ีเชี่ยวช�ญในก�รพัฒน�สมรรถนะผู้นำ� สำ�หรับปี 2562 บริษัทฯ  
ได้พัฒน�สมรรถนะผู้นำ�สำ�หรับพนักง�นทุกระดับจำ�นวน 352 คน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บรษทัฯ จดัให้มโีครงก�ร “บรษิทัเกษยีณสขุ” ต�มนโยบ�ยของสำ�นกัง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรพัยแ์ละตล�ดหลักทรพัย ์เพ่ือให้พนักง�น
มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณ ผ�่นกลไกก�รออมในกองทุนสำ�รอง
เล้ียงชีพ ซึ่งผลจ�กก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเน่ืองทำ�ให้บริษัทฯ  
ได้รบัร�งวลัประก�ศเกยีรตคิณุ “บรษิทัเกษยีณสขุ” ระดบัเหรยีญเงนิ 

Leadership Competency-based Development 

บรษิทัฯ ทำ�ก�รประเมนิและวเิคร�ะห์คว�มผกูพนัของพนกัง�น โดยมบีรษิทั 
ท่ีปรึกษ�ชั้นนำ�ระดับโลกม�พัฒน�ด้�นก�รสร้�งคว�มผูกพันของ 
พนกัง�น พบว�่พนกัง�นรอ้ยละ 82 มรีะดบัคว�มผกูพนัของพนกัง�น 
ต่อองค์กรสูง โดยมีพนักง�นร่วมประเมินร้อยละ 95

Result
Competency
Performance

Performance Management

Leading Integrated
Petrochemical
Complex
in 2020 

Business Mission Competency

5D
Deliver Business Thoughts

Program

Drive Changes 
Develop & Energize People

 Develop Self
Demonstrate IRPC DNA

Business Result depends on Performance and Competency Development

Competency Development and Performance

Capability Building

Training
10%
20%
70%
Coaching

Experience 

การส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
Employee Engagement Survey
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
เพ่ือให้ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ รวมถึงบรษิทัในกลุ่มไออารพี์ซ ี
ได้ยดึถือเป็นแนวทางปฏบัิติเพ่ือสง่เสรมิการเป็นองค์กรท่ีมปีระสทิธิภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นเลิศ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ 
หลกัการสากลดา้นการกำากับกิจการดูแลกิจการ เชน่ องค์การเพ่ือความ 
รว่มมอืและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 

Cooperation and Development – OECD) หลักเกณฑ์โครงการ 
ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมนิผลการดำาเนินงานดา้นความ 
ยัง่ยนืของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏบัิติ
ท่ีดีของบรษิทัชัน้นำาระดับสากล รวมท้ังนำา “หลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี 6 ประการ” ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็น 
แนวทางในการกำาหนดนโยบายดา้นการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีสำาคัญ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
C-R-E-A-T-E : CG Pillars

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

C
O

R
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R
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E 
  G

O
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R
N

A
N

C
E

บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน 

ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยมีพัฒนำกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

อย่ำงต่อเนื่องทั้งด้ำนนโยบำย แนวปฏิบัติที่ดี กำรป้องกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ชำติ กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

(SDGs) รวมถึงกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมำภิบำลต่ำง ๆ ที่แสดงถึง 

ควำมต้ังใจจริงและกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  

ไปสู่สำกล เพื่อกำรด�ำรงตนเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดีของสังคมโลกและประเทศชำติ 

สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันน�ำไปสู ่

กำรเติบโตร่วมกันได้อย่ำงย่ังยืน

C

Creation of Long Term Value
Create sustainable value-added 
for stakeholders that can 
compete and adopt

A
Accountability
Being accountable for his own 
decision and action. Such 
decision must be explainable. 

R
Responsibility
Organization and 
personnel are 
responsible for 
conducting business 

E
E

Equitable Treatment
Equal and fair treatment of 
stakeholders Accountability  
Sense of accountability and be  
able to explain what can proceed

T

Transparency
Good governance and transparency

Ethics
Operating business  
with ethics and code  
of conduct 

G
O

VE
R

N
A

N
C

E 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการกำากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ 
ที่ดีในระยะยาว โดยนำา “หลักปฏิบัติ 8 ประการ” ซึ่งเป็นหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ออก 
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเป็น 
หลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ ดังนี้

• หลักปฏิบัติ  1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
   ในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• หลักปฏิบัติ  2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

• หลักปฏิบัติ  3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

• หลักปฏิบัติ  4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

• หลักปฏิบัติ  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

• หลักปฏิบัติ  6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

• หลักปฏิบัติ  7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

• หลักปฏิบัติ  8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดตวัช้ีวัดผลงานประจำาปี (Corporate KPIs) ให้มคีวามสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced Scorecard 
เพื่อให้การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนที่สำาคัญของการชี้วัดดังกล่าว

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำาคู่มอื/แนวปฏบัิติด้านการป้องกันการผูกขาดทางการค้า เผยแพรใ่ห้บุคลากรรบัทราบผ่านทาง Compliance 
News และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล E-Compliance Library เพื่อสะดวกในการเข้าถึง

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำาปี 2562” 
ในฐานะบริษัทที่นำาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562

CG POLICY 

IRPC’s Corporate Governance Policy is based on good corporate governance principles, best practices from the 
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, opinions and suggestions from the 
Corporate Governance Assessment Reports of Thai Listed Companies from the Thai Institute of Directors, international 
benchmarks—such as the Organization for Economic Cooperation and Development, the ASEAN CG Scorecard, the 
Dow Jones Sustainability Index, and revised 6 CG elements issued by the Stock Exchange of Thailand and CG Code 
issued by the Office of the Securities and Exchange Commission for the suitable application to our business in order 
to increase the long-term competitiveness and performance.

CG DEVELOPMENT OF 2019

• IRPC’s corporate key performance indicators (KPIs) have been aligned with the balanced scorecard.  
This management strategy takes stakeholders’ perspectives into consideration as an integral part of these KPIs.

• The Dos and Don’ts for Anti-Trust and Trade Competition Law guidelines were distributed to every employee 
through Compliance News and filed away in the E-Compliance Library for ease of access.

• IRPC received a plaque of honor at the Thai Chamber of Commerce’s Outstanding Ethics Awards 2019 in recognition 
of its good corporate governance. Its ethical operations have benefited its sustainable development.

CORPORATE 
GOVERNANCE 
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ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. ผลการด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562

Compact, SDGs และหลักการของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการดำาเนนิ 
ธรุกจิทีค่ำานงึถงึสทิธมินษุยชน เปน็ตน้ รวมถงึการพจิารณาเห็นชอบ
ปรับปรุงนโยบายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้
ครอบคลุมประเด็นสำาคัญตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงาน

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำานึกให้แก่
พนักงาน ท้ังกิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมรว่มกับกลุ่ม ปตท. และ
กิจกรรมภายนอกองค์กรโดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชนในระดับประเทศและสากล เช่น

• บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 
2019 ภายใต้แนวคิด “Digitalization: Challenge for the 
Governance” และจดังาน IRPC CG Day 2019 ภายใตแ้นวคดิ 
“The Creation of TRUST: SUSTAINABILITY FOR ALL” 
เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น CG 4.0 และขับเคลื่อนผู้บริหาร  
พนักงาน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า เห็นถึงความสำาคัญของการ 
เป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี

• บริษัทฯ จัดงาน IRPC CG Roadshow และ Corporate 
Compliance Academy ภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของ
ขวัญ GRC” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารแบบบูรณาการ 
อย่างมีคุณค่าและมีคุณธรรม

• บรษิทัฯ เขา้รว่มกจิกรรม “วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแหง่ชาต ิประจำา
ปี 2562” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ
เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” 
จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือแสดงพลังร่วมสร้างสังคมท่ี 
โปรง่ใส สง่เสรมิและสนับสนุนความซือ่สตัยส์จุรติในสงัคมไทย 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้พิจารณาอนุมติัเรือ่งสำาคัญด้าน 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิทัฯ เชน่ อนุมติัการปรบัปรงุนโยบาย 
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อนุมัติการ
ต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจรติ (CAC) อนุมติัหลักการปรบัปรงุคู่มอืการกำากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ อนุมัติ 
แผนงานการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละแผนงานการกำากบัการปฏบิตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ประจำาปี 2563 อนุมัติกฎบัตรและกรอบการกำากับการ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อนุมัติรายชื่อผู้แทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ  
Board of Founding Member ของสมาคมเครือข่ายโกลบอล 
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และมกีารทบทวนแบบประเมนิผล 
การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การดแูลสทิธขิองผูถื้อหุน้และการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียม

บรษิทัฯ ปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีสะดวก 
ในการเข้าถึง รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระการประชมุ 
และเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

กำาหนดกรอบและนโยบายการปฏิบัติตามเกณฑ์แนวทางการส่งเสริม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกับ 
หลักการ CG Code ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard มาตรการ 
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั และแนวปฏบัิติสากลอ่ืน ๆ  เชน่ UN Global 

PERFORMANCE ACCORDING TO THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PLAN

In 2019, CG Committee approved, consented to, and acknowledge major corporate governance issues— amendments to 
the Anti-Corruption Policy and anti-corruption guidelines for IRPC and the IRPC Group, extension of the membership to 
the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption, criteria for updating the Corporate Governance 
Handbook and Code of Conduct Manual, the 2020 Corporate Governance and Compliance plans, the Compliance 
Framework and Charter, company representatives to serve on the Board of Founding Members of the Global Compact 
Network Thailand, and much more.

In 2019, The company organized the Employee Awareness Activities, such as PTT Group CG Day 2019 under the concept 
of “Digitalization: Challenge for the Governance.”, RPC CG Day 2019 under the concept of “The Creation of TRUST: 
SUSTAINABILITY FOR ALL.”, IRPC CG Roadshow and Corporate Compliance Academy under the concept of “Opening 
the GRC Gift Box”, attended the “National Anti-Corruption Day 2019”.

COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES 

IRPC’s CG complies with OECD international standard, CG Code, ASEAN CG Scorecard and Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) covering 5 aspects of shareholders: rights, equitable treatment, role, transparency, 
and responsibility.
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2. ผลการด�าเนินงานการปฏิบัติตามกรอบของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บรษัิทฯ ดำาเนินงานดา้นการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลของ OECD และสอดคล้องกับหลักการ CG Code ของสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบียน  
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่คลอบคลุมการทำางาน
ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ รวมถึง 
ให้การคุ้มครองและสง่เสรมิการใชส้ทิธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี เมือ่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ตามแนวทางการประเมนิ 
คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “Green Meeting” 
ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 
พร้อมเปิดเผยมติท่ีประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบ 
SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 4,099 ราย เป็นผู้มาประชุมด้วย
ตนเอง 1,794 ราย รับมอบฉันทะ 2,305 ราย รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 
13,714,966,318 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 67.12 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่าย 
ได้ทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย 
มีการออกหุ้นเพียงประเภทเดียว (One class of Share) โดยถือว่า 
1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหุ้น 
ให้มสีทิธิแตกต่างกัน และถือปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม 
เป็นธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ ผ่านช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
รายยอ่ยเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน โดยกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ครอบคลุมถึงการดูแลสทิธิและการปฏบัิติต่อผู้มสีว่นได้เสยีแต่ละกลุ่ม 
อย่างชัดเจน คลอบคลุมกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคงและความยั่งยืน นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังได้กำาหนดตัวชี้วัดผลงานประจำาปี (Corporate KPIs) 
ให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced Scorecard เพื่อ
เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน ทำาให้การคำานึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของตัวชี้วัดดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
ทางการเงินและไมใ่ชท่างการเงินอย่างครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืได ้
และทันเวลาในรปูแบบต่าง ๆ  ผ่านชอ่งทางท่ีเข้าถึงได้งา่ย ซึง่รวมถึง
การเก็บรกัษาข้อมลู การใชข้้อมลู และเก็บรกัษาความลับ โดยจดัให้ม ี
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นตัวแทนประสานงานระหวา่งบรษิทัฯ กับ
ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์หลักทรพัย ์และผู้เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยขอ้มลู 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานและกลยทุธ ์
ในการดำาเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม มปีระสทิธิภาพ มกีารพิจารณาตรวจสอบ 
และกำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมท้ังนำา  
“หลกัปฏบิตั ิ8 ประการ” ของหลกัการ CG Code มาใชเ้ปน็แนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้สมบูรณ์ตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดย
บรษิทัฯ ได้มกีารประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ทั้งการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ซึ่งดำาเนินการเป็น
ประจำาทุก 3 ปี และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ที่ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
กรรมการ โดยมีผลการประเมินปี 2562 ดังนี้

ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัได้เข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ  ในฐานะสมาชิกสมาคม 
เครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เชน่ การเข้ารว่มประชมุเพ่ือ 
ขับเคล่ือนหลักการของสหประชาชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
วา่ด้วยธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน (ประเด็นการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบ 
จากภาคธุรกิจ) การเข้าร่วมประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน ครัง้ท่ี 3 และการเข้ารว่มประกาศแผนปฏบัิติการระดับชาติ
วา่ด้วยธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) จดัโดย 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program – UNDP)

การประเมินตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน

Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies: CGR
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ทุกสิ้นปี โดยมีคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิและนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ ท้ังน้ี ผลการประเมนิของกรรมการผู้จดัการใหญ ่ถือเป็นข้อมลู
ลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

การเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ปฏบัิติตนเป็นบรรษทัพลเมอืงโลกท่ีดี เพ่ือเป็นแบบอยา่งและสง่เสรมิให้ผู้มสีว่นได้เสยีตลอดห่วงโซอุ่ปทานได้ยดึถือและปฏบัิติตาม 
โดยกำาหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกท่ีดีตามแนวทางของ UN Global compact สำาหรับใช้ในบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี  
ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านสำาคัญ ได้แก่

• การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก: ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด  
เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอก ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการ
ประเมนิท่ีมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึง่จากการประเมนิท้ังสิน้ 130 มาตรฐาน พบวา่ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ  
อยูใ่นระดับดีเลิศ มกีารปฏบัิติตามอยา่งครบถ้วน 121 มาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 93 และปฏบัิติตามบางสว่น 9 มาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 7

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ: ได้แก่ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) การประเมินตนเอง
ของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล และ (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

Group Assessment

Self-Assessment 

Cross-Assessment

The Board of Directors’ Performance 
Assessment Results

96.88 95.86 98.12

Audit Committee Nomination and
Remuneration Committee 

Corporate Governance
Committee 

Risk Management
Committee 

98.23100 98.13 98.97 97.55

2018
2019

99.4299.42100

Sub-Committees’ Performance 
Assessment Results 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
The Board of Directors and Sub-Committees’  

Performance Assessment Results 
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• ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ 
มนุษยชน และได้ประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็น 
กรอบในการดำาเนินงานโดยมีเป้าหมายหลัก คือ การปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน 
จากทุกภาคส่วน ส่งเสริมหลักการคุ้มครอง (Protect) เคารพ  
(Respect) และเยียวยา (Remedy) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีการทำา Due  
Diligence เพ่ือประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่ง 
บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ 

• ด้านแรงงาน

บรษิทัฯ เคารพสทิธแิละเสรภีาพสว่นบคุคลตามกฎหมายแรงงาน 
ไทยและอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ  
ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริม 
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมท้ังปฏิบัติต่อ 
แรงงานสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ 
สตรีในทุกรูปแบบ และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการ 
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง 
สหประชาชาติ (UNICEF) 

• ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำาหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นในการดูแลและป้องกันผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ  
เริ่มต้ังแต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุน 
ในโครงการหรือธุรกิจต่างๆ การนำาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน 
มาตรการและวิธีป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ด้านการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน  
นโยบายการรับ–ให้ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด  
(No Gift Policy) เพ่ือบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วน 
ได้เสีย พร้อมเปิดเผยแนวทางปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ  
รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มา
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่น
ต่ออายุแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

BOARD ASSESSMENT

IRPC conducted third-party performance assessment of directors every three years. This year 
KPMG conducted an independent assessment on the board and its committees in 2019, employing 
a practical and tangible process that met international standards from a total of 130 standard 
criteria, the assessment reveals that IRPC complies thoroughly with 121 criteria and partially 
with 9 criteria. The result is classified as “excellent” and the internal assessment is done by the 
Board every year-namely a self-assessment of the board as a whole, a self- assessment of each 
director, and a self-assessment of the four board committees to collectively review each other’s 
performance and provide solutions to each other’s problems, augmenting their overall strength.

Summary of Board Assessment: Group Assessment 96.88%, Individual directors by  
Self-assessment 95.86%, and Individual directors by Cross-assessment 98.12%

Summary of Sub-Committee Assessment: Nomination & Remuneration Committee 98.13%, Corporate 
Governance Committee 95.83%, Risk Management Committee 99.42%, and Audit Committee 87.92%

CORPORATE CITIZENSHIP 

IRPC is committed to be a good corporate citizen and a role model to promote the compliance 
of our stakeholders by defining a good corporate citizenship policy under the guideline of UN 
Global Compact, covering 4 key aspects: human rights, labor, environment and anti-corruption. 
We have been a certified member of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption or CAC since 2014.



รางวลั “องคก์รโปรง่ใส” จากคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในฐานะองค์กรท่ีดำาเนนิงานดว้ย
ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติ 
ภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อหลัก
นิติธรรมและจริยธรรมสากล

48 รายงานบูรณาการ 2562  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

3. ผลการด�าเนินงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี โดยมี
หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และบริหารจัดการงานด้าน Corporate 
Compliance ซึ่งมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

NACC Integrity Awards from  
the National Anti-Corruption  
Commission (NACC) 

Human Rights Role Model 
Organizations Project 2019

Change Agent Award

รางวัล “ชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้าน 
สิทธิมนุษยชน 2562” ประเภทองค์กร 
ธุรกิจท่ีมีผลการดำาเนินงานโดดเด่น 
เรื่องการคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน จาก
กรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ กระทรวง
ยุติธรรม

รางวลั “Change Agent Award” จาก 
โครงการแนวรว่มปฏบัิติของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) ใน
ฐานะองค์กรแบบอยา่งท่ีดีในการดำาเนนิ 
ธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ด้านกลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติด้าน 
Corporate Compliance

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีอนุมัติกรอบการกำากับดูแล
การปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑ ์(Corporate Compliance 
Framework) ท่ีสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
บรษิทัฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏบัิติสากล โดยมกีารประเมนิ 
ความเสีย่งด้านการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ (Legal & Compliance  
Risks) มกีารพัฒนาระบบฐานขอ้มลูการประเมนิความสอดคล้อง 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (E-Compliance Library) เพื่อเป็น 
แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานท้ังหมดขององค์กร และสนับสนุนการประเมิน 
ความเสีย่งด้านการปฏบัิติตามกฎหมาย (Corporate Compliance 
Self-assessment)

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือ/แนวปฏิบัติด้านการป้องกัน 
การผูกขาดทางการค้า (Do & Don’t for Antitrust or Trade 
Competition La) เผยแพร่ให้บุคลากรผ่านทาง Compliance 
News และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล E-Compliance Library 
ท่ีสะดวกในการเข้าถึง นอกจากน้ี คณะกรรมการกำากับดูแล
กจิการที่ดี ยังมีมติอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
ไออารพี์ซ ีเพ่ือให้บุคลากรยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบัิติอยา่ง
จริงจังและมีประสิทธิภาพ

• ดา้นการบรูณาการงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิาร 
ความเสีย่ง และการกำากบัการปฏบิติังานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์  
(Integration of GRC)

Integration of GRC เป็นความร่วมมอืดา้นขอ้มลูและกจิกรรม 
ของหน่วยงานท่ีมบีทบาทหน้าท่ีสอบทานเพ่ือสรา้งความเชือ่มัน่ 
และความโปร่งใส ได้แก่ งานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
งานด้านบริหารความเสี่ยง และงานด้านการกำากับการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เน้นเป้าหมายการใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่า ประหยัดเวลา และลดการทำางานท่ีซ้ำาซ้อนลง 
แต่เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและกิจกรรมได้มากขึ้น 

• การสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัท 
ในกลุ่มไออาร์พี

บรษิทัฯ จดัให้มกีารสือ่ความผู้บรหิารระดับต่าง ๆ  เพ่ือสรา้งความ 
ตระหนักถึงความสำาคัญและชี้แจงแนวปฏิบัติตามกรอบการ 
กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับ 
ด้านการกำากับการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ให้กับบุคลากรและพนักงาน 
ใหม่ทุกคน รวมถึงหลักสูตร “Compliance Overview” 
สำาหรับผู้บริหารระดับกลางเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง  
Corporate Compliance Policy (CC) และเรื่อง Code of  
Conduct Manual และจดัให้มสีือ่ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร
เพื่อสื่อความด้าน Corporate Compliance
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• ด้านการให้คำาปรึกษาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางสื่อสาร Compliance@irpc.co.th  
เพ่ือง่ายในการติดต่อและให้คำาปรึกษาด้านการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ ระหว่างพนักงานและ Compliance Officer รวมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนท่ีพนักงานสามารถ 
เข้าถึงได้ และจัดทำา Employee Compliance Survey เพ่ือ 
รับทราบปัญหาและนำาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพัฒนางาน
ด้าน Corporate Compliance

• ด้านการประเมิน ติดตาม และรายงาน

บรษัิทฯ ทำาการประเมนิโดยการเก็บข้อมลูด้านการกำากับดูแลการ 
ปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ประเมินความพอเพียงของ 
การควบคมุภายใน แลว้นำาผลมาปรบัปรงุ Corporate Compliance 
Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยังแบบ
ประเมินอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งประสานงานและร่วม
มือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามแนวคิด 
GRC - Governance Risk Compliance

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
auditor@irpc.co.th

จดหมายธรรมดา :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตู้ ไปรษณีย์ :
ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

Whistleblowing/ Complaint Channels

E-mail: 
auditor@irpc.co.th

Mail:
Chairman, Audit Committee
IRPC Public Company Limited 
555/2 Energy Complex B, 6th floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Chatuchak, Bangkok 10900 

P.O. Box:
Mailbox 35, Sun Towers Office, Bangkok 10900

CG HIGHLIGHTS

• IRPC earned a NACC Integrity Awards from the National Anti-Corruption Commission (NACC) 
for its transparent operations and compliance with anti-corruption guidelines.

• IRPC was a private-sector winner of the Human Rights Role Model Organizations Project 
2019, a testament to its outstanding human rights performance. The project was organized 
by the Department of Rights and Liberties Projection, Ministry of Justice. IRPC also gave  
a presentation on its human rights activities at the event.

• IRPC was granted the “Change Agent Award” in recognition of its exemplary transparency 
throughout the supply chain and the role it had played in inviting many private organizations 
to join Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC).

CORPORATE COMPLIANCE 

Following the announcement on corporate compliance policy by IRPC’s Board of Directors, the 
compliance unit has been appointed to manage and ensure the corporate compliance. Its activities in 
2019 were: the preparation of manual/guideline for monopoly prevention; GRC integration (corporate 
governance, risk management and compliance) to ensure the transparency; communication 
development through compliance@irpc.co.th; and corporate compliance program enhancement.



บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรมเพื่อ 
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงก�รเติบโต 
อย่�งย่ังยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหม�ะสม 
อย่�งต่อเน่ือง ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของ 
บริษัทฯ และพิจ�รณ�ว�ระก�รประชุมต�มกฎหม�ย  
รวมถึงก�รอนุมัติงบก�รเงินและค่�ตอบแทน 
กรรมก�รบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมก�รบรษิทัฯ สม�ชกิ 
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย  
3 คน ทำ�หน�้ท่ีตรวจสอบงบก�รเงนิ และ 
ให้แนวท�งในก�รตรวจสอบภ�ยในโดยมี
กรรมก�รอย่�งน้อย 1 คน มีคว�มรู้และ 
ประสบก�รณ์เพียงพอในก�รสอบท�น 
คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน

ประกอบดว้ยกรรมก�ร 15 คน มีหน้�ท่ีจดัก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รท้ังปวงของบรษิทัฯ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 
แนวท�งและเป้�หม�ยท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มสีว่นได้เสยี 
ทุกฝ่�ยอย�่งเป็นธรรม มคีว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ภ�ยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่
ก�รเป็นพลเมืองดีของโลก

เป็นกรรมก�รท่ีมีคว�มเป็นอิสระจ�ก 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น 
ร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม และ 
ผู้บริห�รของบริษัทฯ มีหน้�ท่ีแสดง 
คว�มเห็นอย่�งเสรีต�มภ�รกิจที่ได้รับ
มอบหม�ยในก�รปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย
อย่�งเท่�เทียมกัน ณ สิ้นปี 2562 มี
จำ�นวนกรรมก�รอิสระ 8 คน กรณีท่ี
ประธ�นกรรมก�รมิใช่กรรมก�รอิสระ  
อ�จต้ังประธ�นกรรมก�รอิสระเพ่ือ 
ทำ�หน้�ท่ีในก�รประชุมบ�งว�ระหรือ 
บ�งโอก�ส

คณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน
แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบรษิทัฯ สม�ชกิ 
ประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อย 3 คน  
ทำ�หน้�ท่ีคัดเลือกบุคคลทีค่วรได้รบัก�รเสนอ 
ชือ่เป็นกรรมก�รบรษิทัฯ กรรมก�รชดุยอ่ย 
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ รวมท้ังกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนอย่�งเป็นธรรม โดยมีกรรมก�ร 
อย่�งน้อย 1 คน เป็นกรรมก�รอิสระ

รายงาน

แต
่งต

ั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดวิสัยทัศน์ ให้ ไออาร์พีซี

ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย  

ก�าหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  

จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการโดยน�า 

หลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ในการก�าหนดโครงสร้าง 

การจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวST
R

U
C

TU
R

E
โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมก�รบริษทัฯ เลอืกกรรมก�ร 1 คน เปน็ประธ�นกรรมก�ร 
ทำ�หน้�ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ปฏิบัติ 
หน�้ท่ีอย�่งเตม็คว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขตคว�มรบัผดิชอบ พรอ้ม 
ดูแลและติดต�มก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ 
คณะกรรมก�รชดุยอ่ยให้มปีระสทิธิภ�พและบรรลุต�มวตัถุประสงค์

แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ บริห�รง�น 
ในคว�มรับผิดชอบต�มนโยบ�ยและเป้�หม�ย 
ที่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่มอบหม�ย

คณะกรรมการจัดการ
บริห�รจัดก�รให้เกิดระบบก�รทำ�ง�นท่ีเป็นไปใน 
ทิศท�งเดยีวกนั พจิ�รณ�ประเดน็สำ�คญัตอ่ก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจและกล่ันกรองว�ระเพ่ือนำ�เสนอคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ

ประกอบด้วย
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ทุกส�ยง�น

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมก�รบรษัิทฯ สม�ชกิ 
ประกอบด้วยกรรมก�รอย�่งน้อย 3 คน 
ทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�เสนอแนวปฏบัิตแิละให้
คำ�แนะนำ�ด้�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดีต่อ 
คณะกรรมก�รบรษิทัฯ และกำ�กับดูแลก�ร 
ดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดี 
ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พ 
โดยมีกรรมก�รอย่�งน้อย 1 คน เป็น
กรรมก�รอิสระ

แต่งต้ังและกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ทำ�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�รง�น 
ของบรษิทัฯ ให้เปน็ไปต�มวตัถุประสงค ์ 
นโยบ�ย และกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ กำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลต่อ 
คณะกรรมก�รอย่�งถูกต้อง โปร่งใส แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทำ�หน้�ท่ี 

เลข�นุก�รบริษัทต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
และต�มท่ีคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนกำ�หนด  
รวมท้ังปฏิบัติง�นต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบรษิทัฯ สม�ชกิ 
ประกอบด้วยกรรมก�รอย�่งนอ้ย 3 คน ทำ�
หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ยบรหิ�รคว�มเสีย่ง  
แผนจดัก�รคว�มเสีย่ง และกระบวนก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
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IRPC’s management structure features: Shareholders, appointing the 
Board of Directors by nomination In the General Meeting of Shareholders; 
Board of Directors, overseeing all corporate operations to ensure the 
compliance with policies, directions and targets taking into account the 
interest of all stakeholders; and Management, consisting of President, 
Top Management, Management Committee and Company Secretary, 
responsible for the management of operations assigned by the Board 
of Directors.

MANAGEMENT 
STRUCTURE
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คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของ
กรรมก�รท้ังคณะ) และกรรมก�รท่ีเป็นผู้บรหิ�ร 1 คน (กรรมก�รผู้จดัก�รใหญ)่ โดยมกีรรมก�รท่ีมคุีณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ 8 คน (ม�กกว�่
ร้อยละ 50 ของกรรมก�รทั้งคณะ) และเป็นกรรมก�รเพศหญิง 1 คน ดังนี้

1. น�ยช�ญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมก�ร/ ประธ�นกรรมก�ร

20 ตุล�คม 2558
4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

2. น�ยวุฒิส�ร ตันไชย
กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

19 มิถุน�ยน 2558
4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

3. น�ยณัฐช�ติ จ�รุจินด�
กรรมก�ร/ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

29 เมษ�ยน 2559
4 เมษ�ยน 2561

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

4. น�ยสมนึก บำ�รุงส�ลี
กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

9 เมษ�ยน 2557
4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

5. น�ยอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

27 สิงห�คม 2559
4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

6. น�ยเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภ�ศ
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

17 พฤศจิก�ยน 2558
4 เมษ�ยน 2560

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

7. น�ยกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมก�ร/ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

2 ธันว�คม 2560
3 เมษ�ยน 2562

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

8. น�ยวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

19 กันย�ยน 2561
3 เมษ�ยน 2562

ว�ระที่ 1
ว�ระที่ 2

9. พลอ�ก�ศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

3 เมษ�ยน 2562 ว�ระที่ 1

10. น�งส�วสิริวรรณ เจียระพงษ์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ

3 เมษ�ยน 2562 ว�ระที่ 1

11. น�ยช�ครีย ์บูรณก�นนท์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

22 พฤษภ�คม 2562 ว�ระที่ 1

12. พลเอก ณัฐพล น�คพ�ณิชย์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

24 มิถุน�ยน 2562 ว�ระที่ 1

13. น�ยวัฒนพงษ์ คุโรว�ท
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

21 สิงห�คม 2562 ว�ระที่ 1

14. น�ยจุมพล สำ�เภ�พล
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ

16 ตุล�คม 2562 ว�ระที่ 1

15. น�ยนพดล ปิ่นสุภ�
กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่/ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

1 กุมภ�พันธ์ 2562 ว�ระที่ 1

ดูร�ยละเอียด “ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทฯ” ได้จ�กร�ยง�นประจำ�ปี 2562 หน้� 18-30

วันที่เข้ารับการแต่งตั้ง / วาระ

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งต้ังจ�กกรรมก�รบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระอย�่งน้อย 
3 คน ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ผู้บริห�ร และ
พนักง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุม 
ภ�ยใน โดยมกีรรมก�รตรวจสอบอย�่งน้อย 1 คน เป็นผู้มคีว�มรูแ้ละ 
ประสบก�รณ์ด้�นบัญชีและก�รเงินเพียงพอท่ีจะทำ�หน้�ท่ีสอบท�น 
คว�มน�่เชื่อถือของร�ยง�นท�งก�รเงิน

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

แต่งต้ังจ�กกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งน้อย 3 คน และอย่�งน้อย 
1 คน เป็นกรรมก�รอิสระ มีหน้�ท่ีพิจ�รณ�และเสนอโครงสร้�ง 
คณะกรรมก�รบรษิทัฯ และคณะกรรมก�รชดุยอ่ยให้มคีว�มเหม�ะสม 
กับธุรกิจ สรรห�บุคคลม�เป็นกรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รชุดย่อย 
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ พร้อมกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รจ่�ย 
ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมและเป็นธรรม



Gender diversity 
7% Female

-  High integrity, Duty of Care and Duty of Loyalty
-  A proven record of success
-  A commitment to sustainability and social issues
-  Innovative thinking
-   Knowledge of corporate governance 

requirement and practices

All director nominees exhibit

Average age 
59 Years

Average tenure
3 Years

13 independent or non-executive members 
have energy/ petroleum/
petrochemical industry experience

Board component
- Structure of entire Board 15 
- independent  8 
- non-exeutive 14
- Executive 1 

Average board meeting
Attendance: 96 % of meetings  
(minimum required 75 %)

14 non-executive and independent  
directors with 3 or less other mandates
(restriction as referred in CG Handbook)
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3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แต่งต้ังจ�กกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งน้อย 3 คน และอย่�งน้อย  
1 คน เป็นกรรมก�รอิสระ ทำ�หน้�ท่ีเสนอแนวปฏิบัติและให้ 
คำ�แนะนำ�ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  
กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร รวมถึงก�รดำ�เนินง�น 
ท่ีสำ�คัญและเก่ียวเน่ืองให้มีคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยและแนว
ปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งต้ังจ�กกรรมก�รบรษิทัฯ อย่�งน้อย 3 คน ซึง่เป็นผู้เชีย่วช�ญใน
ธุรกิจปิโตรเลียมหรอืปิโตรเคมี ทำ�หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ยก�รบรหิ�ร 
คว�มเสี่ยง แผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง และกระบวนก�รบริห�ร 
คว�มเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 
ของบริษัทฯ

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกี�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ รวม 13 ครัง้ มสีดัสว่นกรรมก�รท้ังคณะท่ีเข้�รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 96 และกรรมก�ร 
แต่ละคนมีสัดส่วนเข�้ร่วมประชุมไม่น้อยกว�่ร้อยละ 75

ภาพรวมองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors’ Snapshot as of December 31, 2019

BOARD OF DIRECTORS 

The Board of Directors consists of 15 members, responsible for overseeing all corporate operations to ensure the 
maximum return and maintain the benefits of all shareholders and stakeholders. 4 sub-committees are involved: 

Audit Committee, consists of at least three independent directors, must be duly qualified under the notifications 
of the Capital Market Supervisory Board, having duty to auditing business operations to comply with relevant laws 
and regulations; 

Nomination and Remuneration Committee, consists of at least three directors, at least one of whom must be an 
independent director. having duty to recruits and nominates qualified directors, sub-committee members, and the 
President; it also sets fair and sensible compensation for them;

Corporate Governance Committee, consists of at least three directors, with the duties of recommending guidelines 
and CG advice to the Board and steering execution, defining policies and overseeing the good corporate governance 
operation; and 

Risk Management Committee; consists of at least three directors who are experts in the petroleum or the 
petrochemical business with the duties of defining the risk management policy, and enterprise risk management 
process, formulating risk management policy.



Infrastructure
Management & Logistics IRPC Innovation Center

Corporate Affairs

Legal Department

Corporate Commercial
& Marketing

Petrochemical & Refinery
Business Unit

Innovation and Operation 
Excellence Unit

Treasury Department
Finance & Investor Relations
Department
Managerial Accounting
& Budgeting Department
Accounting Department

Corporate Accounting
and Finance

People Strategy Unit

Organization Effectiveness Unit

Learning Organization Unit

People Value Management Unit

People Share Service Unit

Procurement Department

Technology Department

Corporate Organization
Effectiveness

Corporate
Human Resources

Refinery & Petrochemical
Operation

Engineering &
Maintenance

Strategic Planning
& Management Department
Petrochemical & Performance
Material Business Development
Department
Petroleum & Energy Business
Development Department
Strategic Transformation and
Result Delivery
Strategic Investment
Department

Corporate
Strategy

Office of Corporate
Internal Audit

Corporate Sustainability
Management

President

Audit Committee 

Polyolefins Department

Styrenics & Aromatics 
Department

Refinery Department

Olefins Department

Lube Base Oil Department

RDCC Department

Maintenance Services 1 
Department

Maintenance Services 2 
Department

Inspection & Reliability 
Department

Engineering Department

Logistic & Depot Management
Department

Power Plant Department

Tank Farm & Port Operation 
Department

Corporate Social Responsibility
IRPC Industrial  Zone  Department

IRPC Industrial Zone 
Management Office Department

RD Materials & 
Chemicals Department

RD Polymer Department

RD Customer Solution 
Department

Analytical & Laboratory 
Center Department

Information & Communication
Technology Department

Safety, Occupational Health
& Environment  Management
Department

Operational Excellence &
Corporate Quality
Management Department

Business Operation Planning
Department
Scheduling & Inventory
Department
Crude/ Feedstock Supply
& Trading Department
Petrochemical Business Sales
Department
Marketing Petrochemical
Business Department
Petroleum Business Department
Port & Asset Business Department

As of January 2, 2020

โครงสร้างองค์กร
Organization Structure
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ฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้�งองค์กรโดยเพ่ิมส�ยบริห�รศักยภ�พองค์กร และส�ยนวัตกรรมและปฏิบัติก�รเพ่ือคว�มเป็นเลิศ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ท่ีมุ่งเน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พองค์กร ก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รเตรียม 
คว�มพร้อมของพื้นที่เขตประกอบก�รฯ ไออ�ร์พีซี ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภ�พ รวมถึงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รผลิตให้มีเสถียรภ�พ
และประสิทธิภ�พสูงสุด 
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1. น�ยนพดล ปิ่นสุภ� 

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

2. น�ยวรวุฒิ ศิวะเพ็ชร�น�ถ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น 

3. น�ยสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นแผนธุรกิจองค์กร 

4. น�งณิชช� จิรเมธธนกิจ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยบัญชีและก�รเงิน 

5. น�งส�ววนิด� อุทัยสมนภ�

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยพ�ณิชยกิจและก�รตล�ด

6. น�ยวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยบริห�รศักยภ�พองค์กร

7. น�ยวิชิต นิตย�นนท์

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยนวัตกรรมและปฏิบัติก�รเพื่อคว�มเป็นเลิศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้�งฝ่�ยจัดก�รของบริษัทฯ มีกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่เป็น 
ผู้บริห�รสูงสุด รับผิดชอบก�รบริห�รกิจก�รต�มท่ีได้รับมอบหม�ย
จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และนโยบ�ย 
ทีก่ำ�หนดไว ้รวมถงึจดัทำ�ระเบยีบในก�รดำ�เนนิง�นด�้นต�่ง ๆ  เพือ่
ให้พนักง�นยึดถือปฏิบัติ 

ผู้บริหาร

ทำ�หน้�ท่ีนำ�นโยบ�ยจ�กกรรมก�รผู้จดัก�รใหญไ่ปปฏบัิติ รบัผิดชอบ 
ก�รบรหิ�รง�นใหส้ำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย ภ�ยใตก้�รบรหิ�รจดัก�รต�ม 
โครงสร้�งองค์กรและสนับสนุนก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ 
โดยผู้บริห�รต�มนิย�มของ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 มี
จำ�นวน 7 คน ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รจัดก�ร ประกอบ 
ด้วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้ช่วย 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ทุกส�ยง�น ทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�ร่วมกันเพ่ือ 
ตัดสนิใจประเด็นสำ�คัญต่อทิศท�งก�รดำ�เนนิธรุกจิ แผนง�นด้�นต่�ง ๆ   
รวมถึงแนวท�งก�รบรหิ�รและจดัสรรทรพัย�กร เพ่ือให้เกิดระบบก�ร 
ทำ�ง�นท่ีเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน โดยมผู้ีชว่ยกรรมก�รผู้จดัก�รใหญ ่ 
สำ�นักกิจก�รองค์กร ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�รจัดก�ร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีมติแต่งต้ัง น�งส�วอ�ริสร� สุธ�สุทธ์ิ  
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกิจก�รองค์กร เป็นเลข�นุก�ร
บรษิทั ทำ�หน้�ทีต่�มพระร�ชบัญญัตหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลักทรพัย ์ 
พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน

ดูร�ยละเอียด “ประวัติผู้บริห�ร” ได้จ�กร�ยง�นประจำ�ปี 2562 หน้� 34-44

MANAGEMENT 

In 2019 IRPC continued to be restructured. Corporate Organization Effectiveness and Innovation 
and Operation Excellence were added to the management structure to support future strategies of 
organizational effectiveness, effective adoption of digital technology. It also strengthened the safety, 
stability, and efficiency of its production lines.

The Management consists of: President, the chief executive officer responsible for the management 
of operations assigned by the Board of Directors, work regulations are issued by him for the workforce 
to acknowledge and observe.; Top Management, ensure that the President-defined policies and goals 
are carried out and achieve the goals and to be responsible for the management of the operations 
to achieve the goals, objectives and short-term and long-term strategic plans; Management 
Committee, consisting of President, Senior Executive Vice President and Executive Vice President 
in every business unit, To counsel the President on key issues influencing strategies, business 
directions, and responsible for jointly managing the business operations in the same direction; and 
Company Secretary, acting in conformity to the Securities and Exchange Act 1992 (B.E. 2535) and the 
announcement of the Capital Market Supervisory Board., the Board appointed Miss Arisara Suthasut, 
Executive Vice President, Office of Corporate Affairs, to serve as Company Secretary.



คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/คน เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธ�นกรรมก�ร 60,000 บ�ท 60,000 บ�ท

กรรมก�ร 45,000 บ�ท 45,000 บ�ท

2. คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ และกรรมการชุดย่อยอื่น 
ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

ประธ�นกรรมก�ร ไม่มี 60,000 บ�ท

กรรมก�ร ไม่มี 45,000 บ�ท

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

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 77.30 81.45 40.05

โบนัส 32.08 39.05 12.87

ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 6.87 7.53 3.31

รวม 116.25 128.03 56.23
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หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�ก�ร 
กำ�หนดค�่ตอบแทนกรรมก�รบรษิทัฯ และกรรมก�รชดุยอ่ย เสนอตอ่ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562  
มีมติอนุมัติค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อย ในอัตร�คงเดิมเท่�กับค�่ตอบแทนปี 2561 ดังนี้

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้ระบบ PMS 
(Performance Management System) เพ่ือเป็นตัวกำ�หนดค่�ตอบ 
แทนผู้บรหิ�รทกุระดบั และกำ�หนดค�่ตอบแทนกรรมก�รผู้จดัก�รใหญ ่
ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปรง่ใส และเป็นธรรม ในปี 2562 บรษิทัฯ  
มผู้ีบรหิ�รระดับสูงต�มเกณฑข์อง ก.ล.ต. จำ�นวน 7 ร�ย รวมผู้บรหิ�ร 
ที่ล�ออกระหว่�งปี 1 ร�ย ที่ได้รับค่�ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน  
โบนัส และเงนิสมทบกองทุนสำ�รองเล้ียงชพี รวมท้ังสิน้ 56.23 ล้�นบ�ท  
ดังนี้

PRESIDENTIAL COMPENSATION 

The Nomination and Remuneration Committee has calculated the president’s compensation 
based on well-defined, transparent, fair, and reasonable criteria. At the AGM held on  
April 3, 2019, shareholders voted to award directors of the company a total bonus of 23 
million baht (0.30 percent) based on the net profit of 2018. Amounts allocated were subject 
to each director’s meeting attendance. In addition, the chairman of the board received an 
amount of 30% higher than that of other directors.

MANAGEMENT COMPENSATION

IRPC annually evaluates the performance of every level of management. Its Performance 
Management System (PMS). In 2019, there were seven executive officers, including one who 
resigned, according to the Securities and Exchange Commission’s definition. They received 
a total of 56.23 million baht in monthly salaries, bonuses, provident fund contributions.

นอกจ�กนี้ ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ยังได้มีมติอนุมัต ิ
โบนสักรรมก�รสำ�หรบัผลก�รดำ�เนนิง�นป ี2561 จำ�นวน 23 ล้�นบ�ท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำ�ไรสุทธิปี 2561 โดยให้จัดสรรจ่�ย 
กรรมก�รแต่ละท่�นต�มจำ�นวนครัง้ท่ีเข้�ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ  
และประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ จะได้รับในอัตร�ที่ม�กกว�่กรรมก�ร
ประม�ณร้อยละ 30 




