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วิิสััยทััศน์์
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม
การใช้้วััสดุุและพลัังงาน
เพื่่�อชีีวิิตที่่�ลงตััว

พัันธกิิจ
ยกระดัับคุุณสมบััติิ ประสิิทธิิภาพ
การใช้้วััสดุุและพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์
การใช้้ชีีวิิตในอนาคต

ค่่านิิยม

I เราคืือบริิษััท บริิษััทคืือเรา
S สร้้างพลัังร่่วมอัันยิ่่�งใหญ่่
P	ร่่วมมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ
I	ร่่วมสร้้างนวััตกรรม
R	ร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
I	ร่่วมสร้้างพลัังความดีี
T	ร่่วมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
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คิิดและทำำ� เหมืือนเป็็นเจ้้าของ
มุ่่�งผลลััพธ์์
รัักษาสััญญา
พััฒนาต่่อเนื่่�อง
ทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�ดีีกว่่า
จริิงใจ สื่่�อสารตรงไปตรงมา
แก้้ ไขปััญหาเชิิงรุุก
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ไออาร์์พีซีี ี มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและองค์์ความรู้้�
เพื่่�อยกระดัับวััสดุุที่่�สร้้างมููลค่่าและตอบโจทย์์
ความต้้องการของสัังคมยุุคใหม่่ ควบคู่่�กัับการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการใช้้พลัังงานแห่่งอนาคต
เพื่่�อชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีสำำ�หรัับทุุก ๆ วััน

MATERIAL
บนรากฐานอัันแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจปิิโตรเคมีี ต่่อยอด
ด้้วยองค์์ความรู้้�ของไออาร์์พีีซีีและเทคโนโลยีีทัันสมััย
คืือศัักยภาพแห่่งการสร้้างสรรค์์วััสดุุขั้้�นสููงที่่�ใช้้
สรรค์์สร้้างนวััตกรรมต่่าง ๆ ให้้สามารถตอบโจทย์์
การใช้้ชีีวิิตยุุคใหม่่ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต

ENERGY
ผลแห่่งความมุ่่�งมั่่�นพััฒนาเทคโนโลยีีในธุุรกิิจปิิโตรเลีียม
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งธุุรกิิจหลัักของไออาร์์พีีซีีเป็็นพลัังสำำ�คััญ
ขยายการเติิบโตสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ ๆ ในกลุ่่�มพลัังงานแห่่ง
อนาคต เพื่่�อตอบสนองต่่อแนวโน้้มธุุรกิิจโลก
ซึ่่�งเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

SOLUTIONS
แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจที่่�สร้้างสรรค์์เพื่่อมุ่่�
� งตอบโจทย์์
ความต้้องการของผู้้�คนในสัังคม สู่่�การมีีชีีวิิตและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี ด้้วยการนำำ�องค์์ความรู้้� นวััตกรรม
และความเชี่่�ยวชาญด้้านวััสดุุและพลัังงานของไออาร์์พีซีี ี
ต่่อยอดกัับวิิสััยทััศน์์ของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
เพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนสู่่�ชีีวิิตดีีที่่�ลงตััวของทุุก ๆ คน

LET’S
BEGIN
THE NEW
JOURNEY

เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายและความสำำ�เร็็จ
ไออาร์์พีีซีี เริ่่�มต้้นการเดิินทางครั้้�งใหม่่
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงผ่่านวิิถีีใหม่่
ของไออาร์์พีีซีี (IRPC New Normal)
ด้้วยแนวทางที่่�เราเชื่่�อมั่่�นว่่าจะสร้้าง
การเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อมุ่่�งรัักษาสมดุุลระหว่่างเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม สู่่�อนาคตที่่�ดีีกว่่า
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INNOVATION COMPANY

1

พััฒนาองค์์กรให้้เป็็นเลิิศทางนวััตกรรม
ในทุุก ๆ ด้้าน ด้้วยองค์์ความรู้้�ที่มี่� ี
พร้้อมต่่อยอดด้้วยองค์์ความรู้้�ใหม่่
เพื่่อ� สิ่่ง� ที่่ดี� กี ว่่าสำำ�หรัับอนาคต

MINDSET SOLUTION
เปลี่่�ยนแนวความคิิดใหม่่ มุ่่�งแสวงหา
แนวทางสร้้างสรรค์์จากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
เพื่่อ� ตอบโจทย์์ในการสร้้างสิ่่�งที่่ดี� ี
เพื่่อ� ทุุกชีีวิติ และสิ่่�งแวดล้้อม
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KNOWLEDGE BASE FOR SMART
MATERIAL AND SMART ENERGY
มุ่่�งเน้้นการใช้้วััสดุุและพลัังงานอย่่างชาญฉลาด
ด้้วยความรู้้�พื้้�นฐานที่่�มีี เพื่่�อสร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ
ทุุกความต้้องการของสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�น่่าอยู่่�
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NEW FRONTIER
สร้้างความหลากหลายให้้ธุุรกิิจเป็็นมากกว่่าปิิ โตรเคมีี
เพื่่�อตอบโจทย์์กลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลายและมากขึ้้�นทั่่�วโลก ควบคู่่�กัับ
การสร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อความแข็็งแกร่่ง
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EBITDA
35,000 MB
IN 2030

ตั้้�งเป้้าหมาย EBITDA 35,000 ล้้านบาท
ภายในปีี 2573
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GHG REDUCTION
IN 2030
มุ่่�งมั่่�นสู่่�เป้้าหมายลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากปััจจุุบััน
ร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573

สารบััญ
002 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม
010 จุุดเด่่นทางการดํําเนิินงาน
012 ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
014 ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
020	รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ
026 สารจากคณะกรรมการ	
028 คณะกรรมการบริิษััท
045 โครงสร้้างองค์์กร
046 คณะผู้้�บริิหาร
054 รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

056

สารจากประธานกรรมการ
	กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

058

สารจากประธานกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

060

สารจากประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

01
ส่่วนที่่�

การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดํําเนิินงาน

067

โครงสร้้างและการดํําเนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท

101
109
161

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

185

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
คํําอธิิบายและการวิิเคราะห์์
ของฝ่่ายจััดการ

02 03
ส่่วนที่่�

ส่่วนที่่�

การกํํากัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

197
220

นโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

โครงสร้้างการกํํากัับดููแลกิิจการ และ
	ข้้อมููลสํําคััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
	คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และอื่่�น ๆ

253

รายงานผลการดํําเนิินงานสํําคััญ
	ด้้านการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

273

287	รายงานความรัับผิิดชอบ

ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

288
293
303

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

396

การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอก

งบการเงิิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะบริิษััท

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

เอกสารแนบ
395

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

จุุดเด่่นทางการดำำ�เนิินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้้จากการขายสุุทธิิ

การจัดจำ�หน่าย

ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี

41%

30%

235,174

235,174
อื่น ๆ

2%

ในประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม

59%

68%

รายได้้จากการขายสุุทธิิ

กำ�ไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

14,505

15,000
10,000

300,000
200,000

235,174

216,577
152,319

5,000
0

100,000

(5,000)

0

(10,000)
2562

2563

2564

(1,174)
(6,152)
2562

2563

2564

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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จุุดเด่่นทางการดำำ�เนิินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี

อะโรเมติกส์

น้ำ�มันเบนซิน

13%

17%

น้ำ�มันเตา
(HSFO &
VLSFO)

3%
160,626

71,089
น้ำ�มันหล่อลื่น
พื้นฐานและ
ยางมะตอย

15%

สไตรีนิกส์

28%

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมอื่น ๆ

8%

น้ำ�มันดีเซล

โอเลฟินส์ และโพลีโอเลฟินส์

57%

59%

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

200,000

177,850

173,491

190,492

150,000

200,000

177,850

190,492
173,491

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

0

0
2562

2563

2564

102,780

94,448

97,825

83,402

75,666

87,712

2562

2563

2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
งบการเงินรวมโดยย่อ

(หน่วย : ล้านบาท)

2564

2563

2562

67,200
190,492
47,543
102,780
87,712
20,475
20,434

43,371
173,491
44,059
97,825
75,666
20,475
20,434

43,647
177,850
45,707
94,448
83,402
20,475
20,434

255,115
235,174
228,989
26,126
2,105
5,673
17,914
14,505
0.71

174,463
152,319
174,491
(28)
1,375
5,718
(6,115)
(6,152)
(0.30)

239,315
216,577
236,569
2,745
1,464
5,592
(356)
(1,174)
(0.06)

11,342
(2,853)
(6,104)
2,385
8,851
11,236

11,149
(3,871)
(1,462)
5,815
3,036
8,851

7,527
(5,954)
(874)
698
2,338
3,036

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย (1)
รายได้จากการขายสุทธิ (2)
ต้นทุนขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุ:

(1)
(2)

รายได้จากการขาย ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอืน่ ๆ
รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) (1)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)

1.41
0.53
0.25
21.74
17
8.34
44
8.70
42
19

0.98
0.42
0.25
17.63
21
7.40
49
7.14
51
19

0.95
0.29
0.16
21.41
17
8.69
42
9.26
39
20

10.24%
5.69%
17.79%

(0.02%)
(3.53%)
(7.75%)

1.15%
(0.49%)
(1.38%)

7.97%
1.41

(3.50%)
1.00

(0.65%)
1.34

1.17
2.29
1.92
0.70
0.57
15.52
31%
4.29

1.29
12.90
11.64
0.82
0.70
2.47
n.a.
3.70

1.13
9.79
9.34
0.71
0.67
3.09
n.a.
4.08

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ (2)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)(3)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(4)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)
(4)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ ต้นทุนขาย หารด้วยสินค้าคงเหลือสุทธิ (เฉลีย่ )
อัตรากำ�ไรสุทธิ เท่ากับ กำ�ไรสุทธิ หารด้วยรายได้จากการขาย
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อ EBITDA เท่ากับ หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (เฉลีย่ ) หารด้วยกำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสือ่ มราคา (EBITDA)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ EBITDA เท่ากับ หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ – เงินสด (เฉลีย่ ) หารด้วยกำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสือ่ มราคา (EBITDA)
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต รองรับทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน
“สร้างสิ่งที่ดีเพื่อชีวิต”

IRPC
The New Vision

โดยมุ่ ง “สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการใช้ วั ส ดุ แ ละ
พลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว” และพันธกิจ “ยกระดับ
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้วสั ดุภณ
ั ฑ์และพลังงาน
อย่างยัง่ ยืน ด้วยนวัตกรรมทีต่ อบโจทย์การใช้ชวี ติ ใน
อนาคต” สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าและคู่ค้า ผ่านนวัตกรรมวัสดุและพลังงาน ตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และปรับปรุง
คุณภาพน้ำ�มันดีเซล มาตรฐาน EURO V ช่วยลดปัญหามลภาวะ
การดำ�เนินการโครงการ ใช้วงเงินลงทุน 1.33 หมื่นล้านบาท โดยได้มีการลงนามใน
สัญญาว่าจ้างร่วมกับผูร้ บั เหมาและทีป่ รึกษาโครงการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญแล้วเมือ่ เดือน
กันยายน 2564 ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะ
สามารถทำ�การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567
ไออาร์พีซี เดินหน้าดีเซล
มาตรฐานยูโร 5 พร้อมผลิต
เชิงพาณิชย์ปี 2567

โครงการ UCF (Ultra Clean Fuel Project: UCF) เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่กำ�หนดให้จำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะ

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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คิดค้นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก
ทางการแพทย์ สร้างความมั่นคง
ด้านสาธารณสุขไทย
นับเป็นเอกชนรายแรกที่ประสบความสำ�เร็จใน
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก
เกรดพิเศษทางการแพทย์ “พีพี เกรดเมลต์
โบลน” สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ลดการ
พึง่ พาการนำ�เข้า เสริมสร้างความมัน่ คงทางด้าน
สาธารณสุขให้แก่คนไทย
เรื่องสำ�คัญ
ของหน้ากากอนามัย
ที่ควรรู้

ธุรกิจใหม่สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ก้าวแรกของการเข้าสูธ่ รุ กิจใหม่ของบริษทั ฯ กับความสำ�เร็จ
ในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมปุย๋ นาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุย๋
หมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “REINFOXX”
นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรลดต้นทุนการ
ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับเกษตรกร

จัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด มุ่งผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ลดการพึ่งพาการนำ�เข้า

อินโนบิกฯ จับมือ ไออาร์พีซี
ร่วมทุนจัดตั้ง อินโนโพลีเมด
สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์

เป็นการร่วมทุนกับบริษทั อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าไม่ถักไม่ทอซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย
ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ
คาดการณ์ผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 ช่วยลดการนำ�เข้า
วั ต ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ข องไทยให้ ทั ด เที ย ม
ระดับสากล

16

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดตั้งบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำ�กัด
เพื่ อ สร้ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลางสำ � หรั บ การให้ คำ �
ปรึกษา ทดสอบคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
สากล พร้ อ มเป้ า หมายการเป็ น ผู้ นำ � ในด้ า นศู น ย์
ทดสอบที่ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ
สากลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภายในปี 2567

ประสบความสำ�เร็จในการเสนอขาย
หุ้นกู้วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท
บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิไม่มปี ระกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื
หุน้ กูว้ งเงิน 12,000 ล้านบาท อายุ 3-15 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.77 ถึง 4.10 ต่อปี โดย
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ระดับ A- (tha) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน
อย่างล้นหลาม สะท้อนถึงการทีน่ กั ลงทุนเชือ่ มัน่
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ร่วมกับ บริษทั ไอบเี อ็ม ใช้ระบบออโตเมชั่น นำ�ร่องสายงานบัญชแี ละ
การเงิน เพิม่ ประสิทธิภาพความแม่นยำ� รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน
ด้วยการนำ�ระบบ IBM Robotic Process Automation (RPA)
with Automation Anywhere ติดตั้งโดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ช่วยในการดึงและจัดเตรียมข้อมูล
รายงานต้นทุนการผลิตจากหลายระบบได้เร็วขึน้ ถึงร้อยละ 86 สามารถ
ดำ�เนินกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัตใิ นระดับองค์กรขนาด
ใหญ่ได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ IRPC 4.0
ในการยกระดับการดำ�เนินงานและนำ�องค์กรก้าวสู่การเป็นบริษัทที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล
“ไออาร์พีซี ยก อาร์พีเอ
ก้าวสู่ IRPC 4.0”
l Metro Product

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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Environment

ร่วมกับ โกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย-UN
ประกาศเจตนารมณ์
สู้วิกฤตโลกร้อน
ในงานประชุมผูน้ �ำ ด้านความยัง่ ยืน Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT Forum)
2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 โดยตัง้ เป้า Net Zero Emission ภายในปี 2593

IRPC ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในระดับ “ยอดเยี่ยม”
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ�และ
ยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business
Index: LCSi) ประจำ�ปี 2564
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
(TGO) อันเป็นผลจากการดำ�เนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจคาร์บอนต่�ำ และยัง่ ยืน อาทิ โครงการสวนโซลาร์ลอยน้�ำ ไออาร์พซี ี
แหล่งผลิตไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำ� ทีค่ าดว่าจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้
ประมาณ 9,459 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โครงการติดตัง้
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำ�หรับเครื่องสูบน้ำ�และระบบต่างๆ
ภายใต้โครงการลำ�ไทรโยงโมเดล ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ
สังฆมณฑลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และหมูบ่ า้ นหนองยาง จังหวัด
บุรรี มั ย์

โครงการถังน้ำ�ใจดับไฟป่า ช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่า
บริษัทฯ ส่งมอบถังน้ำ�มันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้วขนาด 200 ลิตร
จำ�นวน 318 ถัง สนับสนุนภารกิจชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษควบคุมไฟป่า
(เหยี่ยวไฟ) ของสำ�นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้มอี ปุ กรณ์ชว่ ยส่งเสริม
การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็น
ปัญหาสำ�คัญของประเทศที่สร้างความเสียหายต่อผืนป่า สัตว์ป่า
ชุมชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน

โครงการ
ถังน้ำ�ใจดับ
ไฟป่า
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

IRPC Smart
Farming

IRPC Smart Farming
บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ในการนำ�องค์ความรูด้ า้ น
การบริหารจัดการน้ำ� และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ
สังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และต้นแบบ Smart
Farming สร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซี ี ลงนามความร่วมมือกับ
บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จำ�กัด (EnCo) สนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต

มอบทุนการศึกษา
• มอบทุนการศึกษาสร้างโอกาสด้านการเรียนรูใ้ ห้กบั โรงเรียนในพืน้ ที่
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
• มอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามแนวทางในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ
สุขอนามัยและการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต
และเพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ

ส่งเสริมการการดำ�เนินงานทางการแพทย์
• สนับสนุนการดำ�เนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
• สนับสนุนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
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IRPC Cubic Academy Season 7
เปิดตัวโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 เสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบตั สิ ากลทีส่ �ำ คัญ มุง่ เน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ให้กา้ วสูก่ ารเรียนรูอ้ ย่างไม่หยุดนิง่ โดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการฯ

IRPC Cubic
Academy
Season 7

GO LIVE ระบบ E-Compliance เพื่อนำ�ระบบ
ดิจิทัลมาช่วยการบริหารจัดการ Compliance
พร้อมกระบวนการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยง
และมองเห็นภาพรวมของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2021
เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำ�นึกด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดย
ผนวกรวมกิจกรรม Supplier Conference และ
CG Conference เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด
“Synchronization for the Life Balance:
ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต”
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รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ
รางวัลดีเด่น
องค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน
ประจำ�ปี 2564

จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรมต่อเนื่อง 3 ปี

• รางวัล Sustainability Awards of Honor
• รางวัล Best Investor Relations Awards
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล
“ยอดเยี่ยม”
จากโครงการประเมิน
และจัดระดับธุรกิจ
คาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
ประจำ�ปี 2564
รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล
“UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”
สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านกิจกรรมชุมชน
และอุตสาหกรรม (Community Engagement & Partnerships)
จากองค์การเพือ่ สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

จากโครงการ IRPC Unite in
the fight against COVID-19

รางวัล
Asia Responsible
Enterprise
Awards 2021
ในสาขา Health
Promotion

รางวัลคุณภาพ
แห่งอาเซียน
“ARE-QP
Award 2021”
จากสมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพ
แห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network for Quality)

รางวัล CSR-DIW Awards 2564
จำ�นวน 12 โรงงาน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

การประเมิน CG ระดับ “ดีเลิศ”
ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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รางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(ECO Factory) 6 โรงงาน
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัล
“ความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน”
ประจำ�ปี 2564
ประเภทองค์กรสาขานวัตกรรม
เพื่อสังคมช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัล Alpha Southeast Asia Awards 2021
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia
• Best Strategic Corporate Responsibility
• Best Senior Management Investor Relations Support
• Most Consistent Dividend Policy

รางวัล
Asian Excellence
Award 2021
จัดโดยนิตยสาร
Corporate
Governance
Asia

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

รางวัล
Gold Class
ระดับสูงสุดด้าน
ความยั่งยืน

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

ในธุรกิจ Oil and Gas
Refining and
Marketing Industry จาก
S&P Global
ติดอันดับดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์
“DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 8
ตอกย้ำ�การดำ�เนินธุรกิจ
ตามนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Thailand Corporate Excellence Awards 2021
จากความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการโดยรวมสำ�หรับองค์กรขนาดกลาง
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงงานแปรรูปน้ำ�มันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV) และ
โรงงานผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)
ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โรงงานผลิตพลังงานไอน้ำ�และไฟฟ้า (CHP & PW)
และโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC)
ได้ผา่ นการพิจารณาขึนท
้ ะเบยี นฉลากคาร์บอนฟุตพรินท
้ ข์ ององค์กร
จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ ได้รับ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

We Care by IRPC
เพราะเราห่วงใย
บริษัทฯ และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมระดมความคิด และ
ใช้ความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ส่งมอบความช่วยเหลือ
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริจาคน้ำ�มัน เตียงสนาม
พลาสติก หน้ากากอนามัย ชุด PPE แอลกอฮอล์ อาหาร
กล่อง น้ำ�ดื่ม และอีกหลากหลายโครงการดี ๆ แทนความ
ห่วงใยจากใจ หนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ขอเป็น
ส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

• ศูนย์ฉดี วัคซีน IRPC sport complex บริษทั ฯ ได้รบั โอกาสใน
การสนองนโยบายของรัฐบาล ได้ใช้สถานทีข่ องบริษทั ฯ สำ�หรับ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข และพื้นที่จังหวัดระยอง
เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
เป็นกำ�ลังหลักสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

• จัดทำ�ระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดระยอง
โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองรับฉีดวัคซีนต้าน
โควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ www.ระยองสูโ้ ควิด.irpc.co.th

• มอบน้�ำ มันเชือ้ เพลิง จำ�นวน 50,000 ลิตร เพือ่ กระจายให้
ฌาปนกิจสถานสำ�หรับผูป้ ระสบภัยจากโควิด – 19 เพือ่ ให้
วัดที่เป็นด่านสุดท้ายได้ทำ�หน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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• พั ฒ นานวั ต กรรมเตี ย งสนาม ที่ แ ข็ ง แรง
ทนทาน จากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษถือเป็น
หนึง่ นวัตกรรมทีบ่ ริษทั ฯ และเครือข่ายพันธมิตร
ร่วมกันพัฒนา ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ นวัตกรรมเตียงสนาม
พั ก คอยในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด พลาสติก เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโควิด-19
ทั่วทุกภาคของประเทศที่มีการระบาดสูง

• ส่งวิศวกรจิตอาสาลงพืน้ ที่
ปรับปรุงระบบควบคุมห้อง
ความดั น ลบ (Negative
Pressure room) ให้กับ
โรงพยาบาลเพือ่ พร้อมรองรับ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

• อิม่ อกอิม่ ใจ…หนึง่ ร้านร้อยอิม่ ช่วยกระตุน้ ภาคเศรษฐกิจ
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการล็อคดาวน์ โดยสั่งอาหารกล่องไปมอบให้
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆ
ของจังหวัดระยอง

• เพื่อนช่วยเพื่อน คลังน้ำ�มันไออาร์พีซีอยุธยาและพนักงาน
จิตอาสาไออาร์พีซี ลงพื้นที่ให้กำ�ลังใจและความช่วยเหลือ
แก่พนักงานและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยในพืน้ ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในเบื้องต้น
ได้ ม อบถุ ง ยั ง ชี พ และช่ ว ยขนย้ า ยสิ่ ง ของ
เครือ่ งใช้ขน้ึ ทีส่ งู เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
จากเหตุน้ำ�ท่วม
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์์และพัันธกิิจใหม่่
ของกลุ่่�มไออาร์์พีซีี ี บริิษัทั ฯ ได้้วาง
เป้้าหมายที่่�ท้า้ ทายทั้้�งด้้านการเงิินและ
ความยั่่�งยืืน คืือ กำำ�หนด EBITDA
ที่่� 35,000 ล้้านบาท และการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 20
จากแผนธุุรกิิจ ภายในปีี 2573

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังคงมีความ
ไม่แน่นอนในปี 2564 ทัง้ ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ ภาคประชาชน
และภาคการผลิตในแทบทุกอุตสาหกรรมต่างได้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แม้กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน พยายามรับมือ
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างดี แต่กย็ งั ต้องเผชิญกับ
สายพันธุใ์ หม่ เช่น เดลต้า หรือโอไมครอน ทีแ่ พร่กระจายได้รวดเร็วขึน้
ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วโลกที่อยู่ระดับสูง และราคาน้�ำ มันดิบปรับขึ้นจากปี 2563 เป็น
ผลให้ราคาเฉลี่ยน้ำ�มันดิบดูไบอยู่ที่ 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ในปี 2564
จากเหตุตา่ งๆ ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาเศรษฐศาสตร์มหภาคใน
ระดับโลก หรือ Megatrend ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์รักษา
ความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว โดยได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรใหม่ให้สอดรับ
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต ที่เสริมสร้างความมั่นคงและ
ยั่งยืนตามหลักการของสหประชาชาติ (SDGs) ตลอดจนสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยวิสยั ทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรม
การใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว” และพันธกิจ “ยกระดับ
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้วัสดุภัณฑ์และพลังงานอย่างยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต”
นอกจากนี้ ภายในปี 2573 บริษัทฯ ยังกำ�หนดเป้าหมายในเชิง
ปริมาณทั้งด้านการเงินและความยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายตัวเลข
EBITDA ที่ 35,000 ล้านบาท และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas: GHG) ลดลงร้อยละ 20 จากแผนธุรกิจ ซึ่ง
คาดหวังการสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิม่ มากขึน้ แต่ยงั คง
รักษาความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน

บริษัทฯ กำ�หนดกรอบการดำ�เนินกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรเข้มแข็งจากภายใน (Core Uplift) มี
การพัฒนาขยายธุรกิจหลักที่มีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญต่อไปยัง
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Adjacent Business) ตลอดจนแสวงหา
ธุรกิจใหม่ (Step Out Business) เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโต
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจข้างต้น สูก่ ารเป็นบริษทั นวัตกรรมวัสดุและ
พลังงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำ�เนินงานและโครงการต่างๆ ในปี
2564 อาทิ การเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 20 และ
การขยายตลาดสู่ธุรกิจด้านสุขภาพและอนามัย เป็นต้น
โดยบริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จจากการคิดค้นพัฒนาและผลิต
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ พีพี เมลต์โบลน ซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผ้าเมลต์โบลนที่มีคุณสมบัติการกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก ฝุน่ PM 2.5 และเชือ้ โรค เป็นรายแรกของประเทศ รวมถึง
การเข้าสูต่ ลาดนวัตกรรมทางการเกษตรยกระดับชีวติ เกษตรกรไทย
ด้วยซิงค์ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) การลงทุนเพือ่ พลังงานสะอาด
โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพื่อสอดรับกับมาตรฐานน้ำ�มัน
ดีเซล Euro 5 ของภาครัฐ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2567
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
บริหารงานอย่างคล่องตัว นำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และการเติบโตของบริษัทฯ ผ่านโครงการ NOAH (New
Organization Agile Human) ตลอดจนการนำ�ระบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ทว่ั ทัง้ องค์กร (Robotic Process
Automation (RPA) with Automation Anywhere) ในกระบวนการ
ทำ�งานด้านการเงินเพื่อช่วยให้ธุรกิจพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของการเดินหน้าบนเส้นทาง IRPC 4.0
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ด้้วยการดำำ�เนิินงานอย่่างมุ่่�งมั่่�น
ทุ่่�มเท ท่่ามกลางวิิกฤตและสถานการณ์์
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�ให้้ปีี
2564 บริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิถึงึ
14,505 ล้้านบาท รวมทั้้�งได้้รับั
รางวััลต่่าง ๆ จากการดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้กรอบความยั่่�งยืืน โปร่่งใส
และตรวจสอบได้้

สารจากคณะกรรมการ
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นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อีกหนึง่ ก้าวสำ�คัญของบริษทั ฯ คือร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. จัดตัง้
บริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด สร้างโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ
(Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown เพิ่มความ
มั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และสาธารณสุขของประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งจุุดหมายสำ�คัญ
ที่บริษัทฯ พร้อมปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงานธุรกิจเพื่อรับมือความ
ท้าทายในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จัดสร้าง
ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง “วชิรแล็บเพือ่ สังคม” เพือ่ ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น
หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE ชุดกาวน์ เป็นต้น
ด้วยสถานการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กอปรกับแนวทางและกลยุทธ์ธุรกิจที่จะ
เติบโตคูไ่ ปกับสังคมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้ประกาศเดินหน้า
ขับเคลื่อนองค์กรผ่านวิกฤตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์กบั ทุกชีวติ และสิง่ แวดล้อม ภายใต้โครงการ “We Care by
IRPC” โดยร่วมกับภาครัฐ กลุม่ ปตท. เครือข่ายพันธมิตรคูค่ า้ และลูกค้า
ร่วมระดมความคิดและใช้ความเชี่ยวชาญ ส่งมอบความช่วยเหลือ
ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมเตียงสนามจาก
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษให้แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พกั คอย รวมถึง
มอบผลิตภัณฑ์น�้ำ มันเชือ้ เพลิงให้แก่ฌาปนสถานทัว่ ประเทศ การช่วย
สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ล็อคดาวน์ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ผ่านโครงการ “อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน...ร้อยอิ่ม” เป็นต้น
ภายใต้การดำ�เนินงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ท่ามกลางวิกฤตและ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทำ�ให้ปี 2564

บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย 26,961
ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท จากผลการดำ�เนินงาน
และการดำ�เนินกลยุทธ์ภายใต้กรอบความยั่งยืน การดำ�เนินงานมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับความสำ�เร็จในหลายแง่มุม โดยมีรางวัล
มากมายเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ อาทิ รางวั ล ดี เ ด่ น องค์ ก รต้ น แบบ
ด้านสิทธิมนุษยชนติดต่อกันถึง 3 ปี (ปี 2562-2564) รวมถึง
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best
Investor Relations Awards) และรางวั ล Sustainability
Awards of Honor ภายใต้ ง าน SET AWARD ประจำ � ปี
2564 เช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ติดต่อกันถึง 7 ปีซ้อน และรางวัลอื่นๆ จากหลากหลายสถาบัน
เป็นดังกระจกสะท้อนถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เป็นองค์กรทีม่ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักบรรษัทภิบาล
คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างรอบด้าน ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัตขิ องภาค
ธุรกิจที่พึงกระทำ�และตระหนักไว้ นอกเหนือจากการคำ�นึงผลกำ�ไร
หรือผลประกอบการที่ดีแต่เพียงเท่านั้น
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด
(มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อวางรากฐาน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริม
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทั้งทางธุรกิจและคุณค่าแก่
สังคมให้เติบโตก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานกรรมการ

6

5

7
3

2

2. นายวุฒิสาร ตันไชย

4
1

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  

3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

4. นายจุมพล ส�ำเภาพล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5. ผศ. ดร.ชััยพร ภู่่�ประเสริิฐ

กรรมการอิสระ/
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

6. นายเอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ
กรรมการ/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

7. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

กรรมการ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท

8. นายชวลิต ทิพพาวนิช
11

13

12

8
9

10

14

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ

9. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ

10. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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11. นายสมนึก บ�ำรุงสาลี

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

13. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่ำ

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
อายุ 56 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
วันที่ 19 มกราคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำ หรับผูบ้ ริหารระดับสูง
(ปธพ.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มี.ค. 2562 - ม.ค. 2564 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
			
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำ�กับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2562 กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.ย. 2560 - ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
มี.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการบริหาร โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2559 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ การตลาดขายปลีก
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน
บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียม
ขัน้ ปลาย บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการอำ�นวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำ�กัด
2563 - ปัจจุบัน
รองประธาน-งานคณะกรรมการ FTI-Academy
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการวิสามัญ สภาธุรกิจไทย-ยุโรป
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท

นายสมนึก บ�ำรุงสาลี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560
ต.ค. 2558 - 2562

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ				
วันที่ วันที่ 9 เมษายน 2557
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ			
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ			
7 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.00024%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ก.ค. 2557 - ก.ย. 2559

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558
วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551
สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2561 - 2562
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
พ.ย. 2560 - 2561
อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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รองปลัดกระทรวงพลังงาน
อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
อายุ 67 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 27 สิงหาคม 2559
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
5 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne
ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)
รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2559 - มี.ค. 2564 ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2560
กรรมการอิสระ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2560
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
2556 - 2560
กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556 - 2559
กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
			
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายวุฒิสาร ตันไชย
อายุ 63 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
6 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Master of Policy Science (M.P.S.) International Program,
Saitama University, Japan
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวุฒบิ ตั รการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - ส.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2554 - ต.ค. 2561 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.ย. 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

คณะกรรมการบริิษััท
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกีย่ วกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมภิ าค
และท้องถิ่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
2563 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ
การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
2554 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2562
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2562
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 4 เมษายน 2562
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule
der Bundeswehr Muenchen (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน) เยอรมนี
• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ครัง้ ที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through
Public-Private Collaboration”
• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program
(RNG) รุน่ ที่ 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program,
The Wharton School University of Pennsylvania
• หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric,
New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อายุ 68 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2559 - 2561
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2559
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

อายุ 67 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2561 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
2556 - 2557 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
2555 - 2556 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2555 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2552 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แผนและบริหารบริษทั ในเครือ
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อายุ 50 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 16 มีนาคม 2559
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
6 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท Economics/ Policy Economics, University of Illinois
at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก Economics/ Macroeconomics and International
Finance, Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562
สถาบัน Leadership Focus Institute
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุน่ ที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 25/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 - ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 - ต.ค. 2562 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
ต.ค. 2558 - พ.ค. 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร

36

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายจุมพล ส�ำเภาพล
อายุ 68 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำ�มหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
• ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
การจราจรและขนส่ง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”
จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
“มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
• ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพือ่ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making:
SPSDM)
• ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
• ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556 - 2559
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2554 - 2556
คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
2554 - 2556
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554 ผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
			
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
บริษทั สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
อายุ 63 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 20 มกราคม 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. ) รุ่นที่ 6/2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 26/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance
Matters Australia
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk
Management (MIR) รุ่นที่ 12/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 3/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
มิ.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด
ม.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
มี.ค. 2558 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษทั เทคโนโลยีไออาร์พซี ี จำ�กัด
ก.พ. 2558 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี พีซซี ี จำ�กัด
ต.ค. 2557 - ม.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษทั น้�ำ มัน ไออาร์พซี ี จำ�กัด
ส.ค. 2557 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด
ส.ค. 2557 - ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษทั ไทย เอบีเอส จำ�กัด
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ม.ค. 2557 - ม.ค. 2562 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2557 - ก.พ. 2561 ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2556 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริษทั ไออาร์พซี ี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
พ.ย. 2556 - ม.ค. 2562 กรรมการ
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 - มิ.ย. 2558 กรรมการ บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ในตำ�แหน่ง กรรมการ/ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แบล็คไท เซอร์วิส จำ�กัด
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำ�กัด
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ดริง๊ ค์มี ฟูด้ แอนด์ เบเวอเรจ จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีอาร์ทวินส์ จำ�กัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่ำ
อายุ 55 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Laws (LL.M), Columbia University School of Law,
New York, USA
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4/2562
สถาบันพัฒนาผู้นำ�และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• หลักสูตรอบรมด้านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาสำ�หรับผูบ้ ริหาร (TIJ RoLD)
รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
• หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law
and Policy รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน)
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9/2561 สถาบันการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1/2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporation Leaders
(RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 38/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 ประธานกรรมการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
มี.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 กรรมการ
บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2562 กรรมการ
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 กรรมการ East Mediterranean Gas Company
S.A.E.
ก.พ. 2560 - ม.ค. 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ก.พ. 2560 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 ทีป่ รึกษากฎหมายอาวุโส บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์
และพาร์ทเนอร์ส จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่
3 เมษายน 2560)
2556 - มี.ค. 2561
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2552 - ก.พ. 2559
ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกฎหมาย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ซียู เอ็นจิเนียริง่ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำ�กัด
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรเมท เอ็นเทอร์ไพรส์ จำ�กัด
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำ�กัด
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
อายุ 64 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.00024%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท มหาบัณฑิต Law and Management วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรสำ�นักศึกษาอบรมวิชาว่าความ สมาคมทนายความ
แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Executive Program by Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University (SEP 21)
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6
สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุน่ ที่ 4 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• อบรมหลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ก.พ. 2564 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2561 - 2562
ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำ�งานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
2561 - 2562
กรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562
ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562
กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561
อนุกรรมการในคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งทีน่ �ำ เสนอ
คณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริิษััท

2561
2561
2560 - 2561
2559 - 2561
2559 - 2560
2559 - 2560
2559 - 2560

2555 - 2558
2554 - 2559
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อนุกรรมการในคณะกรรมการกลัน่ กรองด้านกฎหมาย
ของคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการปฏิรปู สินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่น จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
กรรมการ บริษทั East Mediterranean Gas S.A.E.
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
และปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สำ�นักกฎหมายอีกหน้าที่หนึ่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร รับผิดชอบกำ�กับดูแลสำ�นัก
กฎหมาย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
กรรมการ บริษทั บิซเิ นส เซอร์วสิ อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2563 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและ
สือ่ การเรียนรูด้ า้ นการทุจริต พ.ศ. 2564 สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สำ�นักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2561 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) คณะที่ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2559 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการกฎหมาย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ. ดร.ชััยพร ภู่่�ประเสริิฐ

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• Bachelor of Engineering in Sanitary Engineering
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Ph.D in Environmental Engineering, Institute National de Science
Applique๎e de Toulouse (INSA-Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5 สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Development Program, MDP III Business
Management, MDP III People Management, Advanced
Management Program (AMP) 3 – Business and People
Management สถาบันผู้นำ�และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• หลักสูตร Leadership Develpoment Program II (LDP II) ประเทศจีน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อายุ 53 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2559 - เม.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิต
เก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี.ค. 2556 - ก.พ. 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - พ.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทางน้ำ� กรมควบคุมมลพิษ
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
รองอธิการบดี กำ�กับดูแลด้านการพัฒนานิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธ.ค. 2538 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรม
สิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อายุ 54 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2564 กรรมการ บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและ
บริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ก.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและ
โครงการพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายชวลิต ทิพพาวนิช

คณะกรรมการบริิษััท

2560 - 2561

อายุ 59 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 450,000 หุ้น
คิดเป็น 0.00220%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard
Business School, Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program
(GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning
Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
• Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำ�
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษทั โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำ�กัด
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด
พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด
ต.ค. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

2558 - 2559
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ�
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพ
องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ�
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำ�กัด

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิทยสิริเมธี
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาชมรมพลังไทยใจอาสา
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั น้�ำ มัน ไออาร์พซี ี จำ�กัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการอำ�นวยการ (Council of Trustees)
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายณัฐชาติ จารุจินดา

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

(ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564)

(ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 55,000 หุ้น คิดเป็น 0.00027%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
• Oxford Energy Seminar, UK
• Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD
Institute, Switzerland
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปี 2553
สถาบันพระปกเกล้า
• PTT - GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2556 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 103/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อายุ 66 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2563 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เม.ย. 2559 - มี.ค. 2564 กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
พ.ค. 2557 - เม.ย. 2559 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด
2556 - เม.ย. 2559
กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั เนชัน่ แนลเพาเวอร์ซพั พลาย จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั ฤทธา โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด

อายุ 66 ปี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2562 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2555 - 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายนพดล ปิ่นสุภา
อายุ 57 ปี

(ลาออก วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)
ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• G - 20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
• Mitsui - Harvard Business School HBS - Global Management
Academy 2015 Japan and USA
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption, International
Cases and Practices ปี 2558
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร PTT Leadership Development Program III (LDP III)
ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้นำ�และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• Breakthrough Program for Senior Executives International
Leading Business School (IMD) Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตร Assessor Training Program สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - ก.ย. 2564 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นวัตกรรมและดิจทิ ลั
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
พ.ค. 2562 - พ.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษทั น้�ำ มัน ไออาร์พซี ี จำ�กัด
เม.ย. 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 ประธานกรรมการ
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำ�กัด

คณะกรรมการบริิษััท
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ก.พ. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 - ส.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ต.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำ�กัด
2560
ประธานกรรมการ บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จำ�กัด
เม.ย. 2559 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2559
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั งิ าน รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2561
ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า
ตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจใหม่และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อรุณพลัส จำ�กัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
อายุ 47 ปี

(ลาออก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: - หุ้น
คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration (MBA), Western Michigan
University, USA
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
รุ่นที่ 86 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 288/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 168/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ส.ค. 2562 - เม.ย. 2564 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - เม.ย. 2562 รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เม.ย. 2558 - ก.พ. 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายไฟฟ้า
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงสร้้างองค์์กร

โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกิจการองค์กร
กฎหมาย

พาณิชยกิจและการตลาด

บัญชีและการเงิน

วางแผนการผลิต

บริหารเงิน

บริหารแผนการผลิต

การเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

จัดหาและค้าวัตถุดิบ
ธุรกิจปิ โตรเคมี
ตลาดธุรกิจปิ โตรเคมี

บริหารศักยภาพองค์กร
ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร

บัญชีองค์กร

ทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการบัญชีและภาษี

ธุรกิจปิ โตรเคมีพิเศษ

จัดซื้อจัดหา
ดิจิทัล

ธุรกิจปิ โตรเลียม

ปฏิบัติการผลิต
การกลั่น

วิศวกรรม
และบ�ำรุงรักษา

โพลิโอเลฟินส์

โรงกลั่น

บ�ำรุงรักษาปิ โตรเคมี

สไตรีีนิิกส์์และ
อะโรเมติิกส์์

น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

บ�ำรุงรักษาโรงกลั่น
และโครงสร้าง
สาธารณูปโภค

เทคโนโลยีปิ โตรเคมี

ศูนย์วิเคราะห์
และห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์ แผนและ
พัฒนาธุรกิจองค์กร
แผนกลยุทธ์และ
ความยั่งยืน
บริหารจัดการบริษทั ในเครือ
และการลงทุน
พัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร
รัฐกิจสัมพันธ์

ปฏิบัติการผลิต
ปิ โตรเคมีและการกลั่น

โอเลฟินส์

วิจัยพัฒนาพอลิเมอร์
และผลิตภัณฑ์ครบวงจร

นวัตกรรมทางธุรกิจ

ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการผลิต
ปิ โตรเคมี

วิจัยพัฒนาวัสดุ
และเคมีภัณฑ์

อาร์ดีซีซี
เทคโนโลยีการกลั่น

บ�ำรุงรักษาส่วนกลาง
วิศวกรรม
ตรวจสอบและ
ความเชื่อมั่นโรงงาน

นวัตกรรมและปฏิบัติการ
เพื่อความเป็นเลิศ

เทคโนโลยีีส่่วนกลาง
และสนัับสนุุน
ปฏิิบััติิการผลิิต

โครงสร้างสาธารณูปโภค
และโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
เพื่อความเป็นเลิศ
บริหารคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และบริหารเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี
ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์ม
ท่าเรือและโลจิสติกส์
โรงไฟฟ้้าและสาธารณููปโภค
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

6

5
2

1

3

4

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

4. นายสมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล

5. นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ

6. นายปรเมศร์ จุลวิชิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บัญชีและการเงิน

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็น
เลิศ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พาณิชยกิจและการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารศักยภาพองค์กร

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้้�บริิหาร
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ประวัติผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
นายชวลิิต ทิิพพาวนิิช
อายุ 59 ปี

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 450,000 หุ้น
คิดเป็น 0.00220%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา/ ประวััติิอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard
Business School, Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program
(GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning
Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ.
2562 - 2563
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
• Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำ�
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษทั โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำ�กัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำ�กัด
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด
พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ต.ค. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
2560 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ�
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพ
องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ�
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำ�กัด

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิทยสิริเมธี
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาชมรมพลังไทยใจอาสา
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั น้�ำ มัน ไออาร์พซี ี จำ�กัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการอำ�นวยการ (Council of Trustees)
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ
อายุ 58 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
7 เดือน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น		
วันที่ 1 มีนาคม 2562
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 279,351 หุ้น คิดเป็น 0.00137%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• GE Global Customer Summit, ASEAN Executive Program,
Crotonville, USA
• หลักสูตร Leadership Development Program III, PTT Leadership
and learning Institute
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Advanced Management Program 3 (AMP3),
PTT Leadership and learning Institute
• โครงการ Executive Energy Management Program (EEM) รุ่นที่ 3
กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2562 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลัน่ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติ
การผลิต บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2559
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
และปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค.2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ระยอง อะเซททิลีน จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

นายสมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล
อายุ 59 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2562
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
2 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 411,480 หุ้น
(ตนเอง 395,580 หุ้น คิดเป็น 0.00194%)
(คู่สมรส 15,900 หุ้น คิดเป็น 0.00008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• NIDA Executive Leadership Program – Wharton University of
Pennsylvania
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 19/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 36/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิ.ย.2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
พ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ธ.ค. 2557 - ก.พ.2562 กรรมการ
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ธ.ค.2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชยกิจและ
การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - มิ.ย.2560 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำ�กัด
ม.ค. 2559 - ธ.ค.2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาด บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ก.ค.2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำ�กัด

คณะผู้้�บริิหาร

49

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จำ�กัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
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นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
3 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 250,000 หุ้น คิดเป็น 0.00122%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Executive Development Program by Fiscal Policy Research
Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with
Maxwell School of Syracuse University
• Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management
• CFOs Orientation Course for New IPOs
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประจำ� ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน
บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
2559 - 2561
ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2556 - 2559
ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ PTT Regional Treasury
Center Pte Ltd.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิรเิ มธีดา้ นการเงิน
และงบประมาณ สถาบันวิทยสิริเมธี
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้้�บริิหาร
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นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

นายปรเมศร์ จุลวิชิต

ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
1 มกราคม 2562
จำ�นวนปีทด่ี �ำ รงตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
1 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 210,440 หุ้น คิดเป็น 0.00103%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร
1 มกราคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 1 หุ้น
คิดเป็น 0.00000%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินยิ มอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด) National University,
San Diego สหรัฐอเมริกา
• PLLI Leadership Development Program, IMD, Singapore
• Advance Management Program, DDI
• Leadership / The 7 HABITS of Highly Effective People, PacRim
/ FranklinCovey
• PTT HBS Leadership Development Program, Class 1, Harvard
Business School, India & China
• Refinery Economics, Solomon Associates, Singapore
• Advance Price Risk Management, Invincible Energy, Singapore
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance
Matters Australia
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด
พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด
ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2561 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานแผนธุรกิจ
องค์กร บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั กว่างโจว ไซจวี๋ เพอร์ฟอร์แมนซ์ พอลิเมอร์ จำ�กัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รป.ม. (รัฐประศานศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Leadership Development Program II
• Inspiration and Capability Drive
• IRPC Culture Transformation Leading
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ส.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและบำ�รุงรักษา
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2563
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและบำ�รุงรักษา
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2561
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบำ�รุงรักษาโรงงาน 2
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2557
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบและ
ความเชื่อมั่นโรงงาน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 2553
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
อายุ 46 ปี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 2,200 หุ้นคิดเป็น
0.00001%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิควิศวกรรมปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 106/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักบริหาร
ความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2561 - ก.ย.2562
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารองค์กร
บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำ�กัด
2556 - 2562
ผูจ้ ดั การส่วน สังกัดกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ปลาย
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
2556 - 2560
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่าย ประจำ�เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั สานพลัง วิสาหกิจเพือ่ สังคม จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
อายุ 59 ปี
(ลาออก วันที่ 30 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 10,579 หุ้น คิดเป็น 0.00005%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Executive Development Program
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษทั ระยองอะเซททีลนี จำ�กัด
เม.ย. 2563 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษทั น้�ำ มัน ไออาร์พซี ี จำ�กัด
ม.ค. 2563 - เม.ย. 2564 รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายนวัตกรรมและปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความเป็นเลิศ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค.2562 - เม.ย. 2564 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค.2562 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษทั เทคโนโลยีไออาร์พซี ี จำ�กัด
2555 - ก.พ. 2562
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานวิศวกรรมและบำ�รุงรักษา
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้้�บริิหาร

นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง

นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2564
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 1 มกราคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 70,000 หุ้น คิดเป็น 0.00034%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย บัญชีองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำ�นวนหุ้น IRPC: 14,719 หุ้น คิดเป็น 0.00007%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

•
•
•
•

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีและการเงินสำ�หรับผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มพี นื้ ฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับผู้ตรวจสอบ ของ สวทช

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ผูจ้ ดั การส่วนกลยุทธ์ และตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2559 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการโรงงาน
QSHE และบริษัทย่อย
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management
• Lead Management Program – McKinsey Academy
• Digital Leadership Acceleration Program - BCG

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - 2564
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2540 - 2556
ผู้จัดการส่วนงบการเงินและนโยบายบัญชี
		
ฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2565 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย บัญชีองค์กร
		
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ทหี่ ลากหลายทัง้ ด้านธุรกิจพลังงานและวิศวกรรม
ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยมี น โยบายเน้ น การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งสอบทานให้
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้
โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำ�คัญของงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2564 รวมถึงรายการระหว่างกัน
และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เชิญผูส้ อบ
บัญชีและผูบ้ ริหารในสายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมในวาระการ
พิจารณางบการเงิน เพือ่ ชีแ้ จงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุง
รายการบัญชีทส่ี �ำ คัญทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของ
ข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้
แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี ข้อเสนอ
แนะทีพ่ บจากการตรวจสอบ ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่ที่บังคับใช้ อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ งสัญญาเช่า (ฉบับปรับปรุงปี 2564) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน รวมทัง้ ความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ และเรือ่ งสำ�คัญ
จากการตรวจสอบของงบการเงิน (Key Audit Matters: KAM)

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงจาก
รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบ
บัญชี และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลเรือ่ งความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การ
อนุมตั นิ โยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ติดตามการประเมิน
ความเสีย่ ง อนุมตั มิ าตรการจัดการความเสีย่ ง และมีการสรุปรายงาน
ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งทำ�ให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำ�เนินธุรกิจ
และสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุ
สมผลว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
งานตรวจสอบ รวมถึงมีการให้ผู้บริหารทำ�การตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพือ่
ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง ความเชือ่ ถือได้
ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผลการประเมินสร้างความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละ
เพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ

4. สอบทานและกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ กับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ มีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการ
ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี สอบทานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ ด้
อนุมตั ไิ ว้ รวมทัง้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอ
แนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบระหว่างบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีประกาศนียบัตร
วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน เพือ่ ยกระดับความรูค้ วามสามารถ
และคุณภาพงานตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญและสนับสนุน
ในการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ซึ่งในปี 2564 สำ�นักตรวจสอบภายในได้นำ�ความรู้จาก Business
Intelligence Analyst มาประยุกต์ใช้ในระบบ CCMS (P2P, O2C)
และในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น

5. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบมุง่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
โดยได้สอบทานและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงทีม่ สี าระสำ�คัญ
ของบริษัทฯ กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ างการค้าปกติทว่ั ไป มีความสมเหตุสมผล และการกำ�หนดราคา
ได้อา้ งอิงตามราคาตลาดทีเ่ หมาะสม และมีเงือ่ นไขทีไ่ ม่แตกต่างกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ การสอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ (Whistleblower)
เสนอแนะและติดตามการแก้ไขปัญหาในส่วนของข้อร้องเรียน เพือ่ ให้
สอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนดูแลให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุน
ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Against Corruption: CAC) ขององค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
(ประเทศไทย)
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6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำ�กับการปฏิบัติงานของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิผล

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทน รวมถึงเสนอถอดถอนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้ได้ผสู้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ เมือ่ เห็นว่ามีความเหมาะสม
แล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา ก่อนนำ�เสนอขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้
ต่อไป นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาการใช้บริการอืน่ ของผูส้ อบบัญชีเพือ่ ให้
มั่นใจว่าไม่ ก ระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการให้
บริการสอบบัญชี
โดยสรุปในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
คำ�แนะนำ�ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ ว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ บริษทั ฯ
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�เนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน

(นายสมนึก บำ�รุงสาลี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความ
รับผิดชอบทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนำ�แนว
ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code 2017) ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ�
ในระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงได้กำ�กับดูแล
และติดตามผลการดำ�เนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส เพือ่ พัฒนาและยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทฯ อย่างเข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ในปี 2564 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ ทำ�หน้าทีป่ ระธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (2)
นายชัยพร ภูป่ ระเสริฐ กรรมการอิสระ และ (3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
กรรมการ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปพัฒนาการด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่สำ�คัญได้ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้กำ�กับดูแลและติดตามการ
ดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ อย่างสม่�ำ เสมอ
โดยให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำ�คัญของบริษัทฯ
อาทิ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption) นโยบาย
การกำ�กับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

นโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human Rights) นโยบายส่ ง เสริ ม
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร (Diversity
& Inclusion) นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการ GRC
(Governance, Risk and Compliance) เพื่อให้มีการกำ�กับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ มีความทันสมัย สอดคล้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้ ในและต่างประเทศ สามารถก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จทีย่ งั่ ยืน และเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. ด้านการพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
การเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน
บริหารความยัง่ ยืน และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
มีความเหมาะสม สอดคล้อง สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงเป้าหมายความยัง่ ยืนในระดับสากล พร้อม
ทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการนำ�เสนอรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด และ
แนวปฏิบตั ทิ สี่ �ำ คัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้กบั ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ผ่าน
การดำ�เนินโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมที่หลากหลาย
อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day 2021 โดยดำ�เนินการร่วมกับ
บริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. โครงการ IRPC Cubic Academy

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

Season 7 โดยจัดอบรมความรู้ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ กิจกรรม
Supplier Conference 2021 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กิจกรรม GCNT Forum 2021: การประกาศเจตนารมณ์วา่ ด้วยการ
ป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบอัน เกิดจากการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT) เป็นต้น จาก
ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในปี 2564
เป็นจำ�นวนมาก อาทิ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำ�ปี 2564 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) รางวัลเกียรติยศแห่งความ
สำ�เร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relations Awards) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women
2021 Thailand WEPs Awards” สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศผ่ า นกิ จ กรรมชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรม (Community
Engagement & Partnerships) ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกของประเทศไทย
กับรางวัลระดับนานาชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและ
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ จากกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ผ่านวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

3. ด้านการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
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ตามกฎหมายของผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน โดยได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ที่คำ�นึงถึงสุขภาพความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้น กำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมสิทธิของผูถ้ อื หุน้
รายย่อยโดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการ และเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดย
ได้เปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และ
ทันเวลา ทั้งช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ www.irpc.co.th และ
ช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2565 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ยังคงมีความมุง่ มัน่
พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ อ นุ มั ติ แ ผนงานกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป ระจำ � ปี 2565 ที่
ครอบคลุมทั้ง 5 เสาหลักด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ (1)
Accountability (2) Fairness (3) Transparency (4) Board
Responsibility และ (5) Networking/ Partnership มุง่ เน้นการสร้าง
คนดีและคนเก่ง มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ใน
ระยะยาว เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Mode) ของการดำ�เนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เป็นที่
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอบคุณครับ

ในปี 2564 แม้ ว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดูแลสิทธิ

(พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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สารประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีทที่ กุ บริษทั ต้องมีการปรับตัว
และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย และความเสี่ยงต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ผลจากการประชุม COP26 ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก “Climate Change” และนโยบายของภาครัฐ
เป็นต้น คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ตระหนัก
ถึ ง ปั จ จั ย สำ � คั ญ ดั ง กล่ า วและได้ ทำ � หน้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ มี
ผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว น่าเชือ่ ถือสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของการดำ�เนินธุรกิจ
ผู้ลงทุน ตลาดทุน ภาครัฐ และสังคมโดยรวม และเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นธรรม

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 ครั้ง โดยภารกิจหลัก ได้แก่ การสรรหา
กรรมการและกรรมการชุดย่อย การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
การกำ�หนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO) และการพิจารณา
แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณาสรรหากรรมการตามกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาครอบคลุมถึง
การกำ�หนดโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ
ขนาด ประเภท ความซับซ้อนทางธุรกิจ และสัดส่วนกรรมการอิสระ
ที่เหมาะสม ความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางสังคม
คุณสมบัติ ความชำ�นาญ และความหลากหลายด้านต่างๆ ทั้งยังได้
นำ�รายชื่อกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Directors’ Pool) มาพิจารณาประกอบ
การสรรหาอีกด้วย
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ในด้านการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนโดยพิจารณา
เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ�ที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2564 ในอัตรา
คงเดิมตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ชัน้ นำ�ทัว่ ไป รวมถึงได้พจิ ารณาโบนัสกรรมการ
อย่างรอบคอบ เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น (Dividend Yield)
ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และความสามารถ
ทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่บริษัทฯ มีกำ�ไร คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะเสนอโบนัสกรรมการประมาณ
ร้อยละ 0.30 ของกำ�ไรสุทธิ แต่หากปีไหนทีบ่ ริษทั ฯ ขาดทุน จะเสนอ
ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการซึ่งเป็นไปตามหลักการที่วางไว้
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ในการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งจำ�นวนและศักยภาพที่
เหมาะสม ผ่านการสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาผู้นำ�ที่มี
ศั ก ยภาพ ด้ ว ยระบบ เครื่ อ งมื อ กลไกด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
มาตรฐานสูง เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ของบริ ษั ท ฯ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รผ่ า นการเปลี่ ย นแปลงด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมสร้างความร่ว มมือกับ พันธมิตร และขยายการเติบโตใน
ธุรกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความสำ�คัญกับแนวทางการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนขอให้คำ�มั่นว่า จะยึดมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างโปร่งใส เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรม
และประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวมทุ ก ท่ า น
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ตลอดไป

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ให้
ความสำ�คัญกับการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล หรือ
People Readiness ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ

(นายวุฒิสาร ตันไชย)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการกลั่นกรอง
และให้ คำ � แนะนำ � ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการลงทุ น
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร และแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของโลก (Megatrends) ปัจจุบนั คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*
2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
4. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�**
5. นายชวลิต ทิพพาวนิช		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* นายอนุสรณ์ แสงนิม่ นวล ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทดแทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ที่ออกตามวาระ
** นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�  ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทดแทนนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีความท้าทายสำ�คัญจากการการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 และความผันผวนของราคาน้�ำ มันดิบ
ทีก่ ระทบต่อต้นทุนและผลการดำ�เนินงาน สรุปผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กำ�กับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การกำ�หนดบริบท
ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ติดตามและสอบทานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่
กำ�หนด
2. พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เช่น ความเสีย่ งของการขายสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (Hygiene,
Spunbond) เป็นต้น ความเสีย่ งด้านการดำ�เนินธุรกิจ (Business
Risk) เช่น ความเสีย่ งของราคาน้�ำ มันและผลิตภัณฑ์ ความเสีย่ ง
ทางการเงิน ความเสี่ยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เช่น
ความเสี่ยงของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง
เกี่ยวกับชุมชน เป็นต้น

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อ
คณะทำ�งาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุ ม ภายในทำ � หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ระดับองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำ�หนด และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านห่วงโซ่อปุ ทานและการเงิน
ทำ�หน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด บริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นราคาและปริ ม าณของน้ำ � มั น ดิ บ วั ต ถุ ดิ บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการจัดทำ�ธุรกรรม
ด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำ�เนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
สอบทานรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นราคาและ
การเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
4. พิจารณาและให้ความเห็นการขอจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนหว่างบริษทั อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด
และบริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) และ
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical Consumables)
5. พิจารณาแนวทางการดำ�เนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันดีเซลให้สอดคล้องตาม

สารประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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มาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF) การลงทุน
โครงการผลิตไอน้ำ�และไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and
Power Project – CHP-III) และโครงการจัดหา N2 และ O2
สำ�หรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
6. ติดตามผลการดำ�เนินงานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของการดำ�เนินงานบริษัทในเครือไออาร์พีซี
เช่น บริษัท ไอโพลิเมอร์ จำ�กัด เป็นต้น
7. รายงานผลการดำ � เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ราย
ไตรมาส
8. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นความเสี่ยงระดับองค์กร
ประจำ � ปี 2565 ก่ อ นการนำ � เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรและทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายอย่างเต็มกำ�ลังความรูค้ วามสามารถ ด้วยความเป็นอิสระและ
สอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มุ่งก้าวไปข้างหน้าและปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อได้มาซึ่งความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ส่วนต่อขยายอันสมบูรณ์แบบ
ให้ทุกชีวิตได้ก้าวข้ามทุกขีดจ�ำกัด
สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน
โครงสร้้างและการดํําเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
คํําอธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ
ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

จุุดหมายที่่�สำำ�คััญของไออาร์์พีีซีี
ไม่่เพีียงมุ่่�งขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ทางธุรกิจ แต่ยังเดินหน้าพัฒนาในทุกมิติ
ที่สร้างประโยชน์และตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ของผู้คนในสังคม สร้างความยั่งยืน
ให้กับประเทศ

ด้วยนวัตกรรมและการต่อยอด
ความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่
และการเตรียมความพร้อมสู่
ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในทุุกกิิจกรรม ภายใต้้เป้้าหมายที่่�ท้้าทาย
คืือมุ่่�งลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 20
ภายในปี 2573
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

มีถังเก็บผลิตภัณฑ์จำ�นวน 299 ถัง

สามารถรองรับการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ ได้ถึง 2.9 ล้านตัน

เพื่อรองรับการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
ของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอก
โรงกลั่นน้ํามันกําลังการผลิต
รวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน

จัดอยู่ในอันดับ 3
ของกําลังการกลั่นน้ำ�มัน
ในประเทศ

ด้้วยกลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างความเข้้มแข็็งจากภายใน ได้้นำำ�พาองค์์กร
ผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ที่่�รองรัับการพััฒนา
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ช นิิ ด พิิ เ ศษที่่� มีีมูู ล ค่่ า สูู ง และต่่ อ ยอดไปสู่่�ธุุ ร กิิ จ ปลายน้ำำ��
ให้้ ใกล้้ชิิดกัับผู้้�บริิโภคมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อตอบโจทย์์ Material Solution &
Energy Solution การขยายขอบเขตการลงทุุน และการสร้้างร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรพััฒนาธุุรกิิจไปยัังห่่วงโซ่่คุุณค่่าใกล้้เคีียงและธุุรกิิจใหม่่ ๆ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
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โครงสร้้างและการดํําเนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี

ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มพิเศษใหม่ๆ หลากหลาย
สอดคล้องความต้องการ
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม

โครงการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ�

บนพื้นที่ 200 ไร่
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
จังหวัดระยอง

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด
1,000 - 250,000 ตัน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของ
รายได้จากการขายสุทธิรวม โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันเบนซิน น้ำ�มันเตา น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน และยางมะตอย รายได้
จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายสุทธิ 235,174 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้
2562

ดำ�เนินการโดย/
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกิจ
1. ธุรกิจปิโตรเลียม

บมจ. ไออาร์พีซี
บจ. น้ำ�มัน ไออาร์พีซี (99.99%)

2. ธุรกิจปิโตรเคมี

บมจ. ไออาร์พีซี
บจ. อินโนโพลีเมด (60.00%)
บจ. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล (57.48%)
บจ. ไอพอลิเมอร์ (55.00%)

3. ธุรกิจอื่นๆ (1)

บมจ. ไออาร์พีซี

รวมรายได้จากการขายสุทธิ (2)

2563

2564

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

153,451

71%

101,429

67%

160,626

68%

59,656

28%

47,457

31%

71,089

30%

3,470

1%

3,433

2%

3,459

2%

216,577

100%

152,319

100%

235,174

100%

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า

363

333

713

หมายเหตุ: (1) ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
(2)
รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ
ประเภท

2562
ล้านบาท

2563
สัดส่วน

ล้านบาท

2564
สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

รายได้จากการขายในประเทศ

122,008

56%

89,678

59%

137,817

59%

รายได้จากการขายต่างประเทศ

94,569

44%

62,641

41%

97,357

41%

- ประเทศในกลุ่ม CLMV

18,563

9%

13,876

9%

23,010

10%

- ประเทศอื่น

76,006

35%

48,765

32%

74,347

31%

216,577

100%

152,319

100%

235,174

100%

รวมรายได้จากการขายสุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
เขตประกอบการอุ ต สาหกรรมภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท ฯ
โดยโครงสร้างการผลิตประกอบด้วย โรงงานปิโตรเลียมและโรงงาน
ปิโตรเคมี พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำ�ลึก คลังน้ำ�มัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจปิโตรเลียม
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจกลั่นน้ำ�มันโดยโรงกลั่นน้ำ�มันของบริษัทฯ มี
กำ�ลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของ
กำ�ลังการกลั่นน้ำ�มันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา
น้ำ�มันเบนซิน ดีเซล และน้ำ�มันเตา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงาน
ผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) กำ�ลังการผลิต
320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดกำ�ลังการผลิต 600,000 ตัน
ต่อปี ซึง่ มีก�ำ ลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ โดยบริษทั ฯยังถือเป็น
โรงกลั่นรายแรกของประเทศไทยในการริเริ่มจำ�หน่ายยางมะตอย
เกรด 40/50 เข้าตลาดในประเทศ พร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐาน มอก.
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถ
และยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและ
รับรองด้านคุณภาพในระดับสากล

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันดีเซล
จากนโยบายของประเทศทีก่ �ำ หนดให้จ�ำ หน่ายน้�ำ มันดีเซลมาตรฐาน
ยูโร 5 (Euro 5) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหา
มลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 ทางบริษัทฯ
จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และได้มีโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกลัน่ และปรับปรุงคุณภาพน้�ำ มันดีเซล (Ultra Clean
Fuel Project: UCF) โดยโครงการจะเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของบริษทั ฯ และทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถผลิตน้�ำ มันดีเซลชนิด
กำ�มะถันต่ำ�ได้ร้อยละ 100 จากเดิมที่ผลิตน้ำ�มันดีเซลชนิดกำ�มะถัน
สูงอยู่เป็นจำ�นวนมากและต้องส่งออกไปยังภูมิภาคในแถบเอเซีย
ซึ่งในอนาคตตลาดน้ำ�มันดีเซลกำ�มะถันสูงคาดว่าจะเหลืออยู่เพียง
ตลาดเดียวคือ การขายเป็นเชือ้ เพลิงเรือเดินสมุทรและสำ�หรับลูกค้า
ในกลุ่มประมงเท่านั้น ซึ่งมีความต้องการซื้อค่อนข้างจำ�กัด อีกทั้ง
ผู้ซื้อมีทางเลือกที่ใช้น้ำ�มันเตากำ�มะถันต่ำ�ที่ราคาถูกกว่า ส่งผลให้
การขายน้ำ�มันกำ�มะถันสูงมีการแข่งขันด้านราคาสูง
จากโครงการนี้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการบริโภคน้ำ�มัน
ดีเซลในประเทศที่เพิ่มขึ้น และสามารถส่งออกไปยังประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ที่ได้มีการกำ�หนดมาตรฐานของน้ำ�มันดีเซลจาก
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Euro 4 และกำ�ลังเข้าสู่ Euro 5 ในอนาคต จึงทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถ
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจปิโตรเคมี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์
อะโรเมติกส์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับการผลิตปิโตรเคมี
ขัน้ ปลาย อันประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุม่ โพลิโอเลฟินส์ (HDPE,
PP) และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์ (ABS/SAN, PS, EPS) เพื่อ
จำ�หน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำ�เร็จรูปชนิด
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า POLIMAXX
นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนไป ด้วยการค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้แก่ Recycled Compound Resin เม็ดพลาสติกผสมรีไซเคิล
Acetylene Black for Li-ion Battery (Pim-L, Pim-AL), PP
Spunbond และ PP Meltblown เป็นต้น รวมถึงมีการริเริม่ โครงการ
Eco Solution การบริหารจัดการทัง้ ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรม
พลาสติกแบบ Closed Loop ซึง่ หมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่าง
ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เป็นการให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน้ำ�
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการต่างๆ รวมถึงการ
ให้บริการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และการ
บริการธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
บริษัทฯ ได้ทำ�การผลิต จำ�หน่าย และให้บริการระบบไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
ระบบไฟฟ้า (Electrical) และระบบไอน้ำ� (Steam)
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตไอน้ำ�และไฟฟ้าร่วม (Combine Heat and
Power) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน (Power Plant) กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 307 เมกะวัตต์
รวมถึงมีศนู ย์สงั่ การไฟฟ้าและไอน้�ำ (Power Dispatching Center)
เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำ�ให้มีเสถียรภาพสูงสุด
พร้อมระบบสายส่งแบบ Loop Line เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ระบบการใช้ ไ ฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในกรณี ที่ มี ก ารหยุ ด
ซ่อมบำ�รุง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ ดำ�เนินการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ� (Floating Solar) ใน
บ่อน้�ำ ดิบสำ�รองของบริษทั ฯ บนพืน้ ที่ 200 ไร่ มีก�ำ ลังการผลิตไฟฟ้า
ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคง
ให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำ�ธุรกิจ โดยให้ความสำ�คัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน
บริษัทฯ ยังให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือลูกค้าในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี สำ�หรับการดำ�เนินการโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ
ในขณะกำ�ลังผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน
ระบบน้ำ�: น้ำ�อุตสาหกรรม (Filtered Water) น้ำ�ปราศจาก
แร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ำ�หล่อเย็น (CoolingWater) น้ำ�ดิบ (Raw Water) น้ำ�ดับเพลิง (Fire Fighting
Water)
เพือ่ การอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ได้รบั โควต้าน้�ำ ดิบจากกรมชลประทาน
และมีโรงกรองน้ำ� จำ�นวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำ�เภอบ้านค่าย และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
อุตสาหกรรมโดยตอบสนองความต้องการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air)
เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีหน่วยผลิตเป็นของตัวเองรวมถึง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูผ้ ลิตชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรมระบบลม
โดยตรง
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย (Wastewater Treatment)
เป็นระบบ Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon
Adsorption (MBR Plus AC) ซึ่งเป็นระบบบำ�บัดน้ำ�เสียด้วย
กระบวนการทางชี ว ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบำ � บั ด สู ง มี
เสถียรภาพในการเดินระบบ โดยน้�ำ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบำ�บัดจะมีคณ
ุ ภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
ท่าเรือไออาร์พีซี
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยมี ท่ า เที ย บเรื อ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คล
ภายนอกรองรับการขนส่งของแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้
ท่ า เที ย บเรื อ น้ำ � ลึ ก ไออาร์ พี ซี ภาคตะวั น ออกที่ อำ � เภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย
• ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป Bulk & Container
Terminal (BCT) ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดระยองและจังหวัดอืน่ ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 12,000
ไร่ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
และที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงโครงการ
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอื่นๆ โดยแยกเป็น
3 กลุ่มหลัก ได้แก่

44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือลำ�เลียง
ได้ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150,000 ตัน กินน้ำ�ลึก
สูงสุด 13.5 เมตร
• ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว Liquid & Chemical
Terminal (LCT) ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
ประเภทของเหลวและก๊าซ ด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623
เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือ
ได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 250,000 ตัน
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว
ด้วยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์และมีระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล โดยมีถงั เก็บผลิตภัณฑ์จ�ำ นวน 299 ถัง
สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับ
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำ มันของบริษทั ฯ และให้บริการแก่บคุ คล
ภายนอก ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ คลังน้ำ�มันระยอง
คลังน้ำ�มันพระประแดง คลังน้ำ�มันอยุธยา และคลังน้ำ�มันชุมพร
โดยทีค่ ลังน้�ำ มันแต่ละแห่งมีทา่ เทียบเรือเพือ่ ให้บริการขนถ่ายสินค้า
ซึ่งจะช่วยให้การดำ�เนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

• โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปัจจุบันเป็นโครงการที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
จากต้นน้ำ�ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมี
ครบวงจร สู่ ปิ โ ตรเคมี ขั้ น ปลายและอุ ต สาหกรรมขั้ น ปลาย
โดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีสมัยใหม่ รวมไปถึงเตรียมความพร้อม
รองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อาทิ เช่น
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
• โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) อำ�เภอบ้านค่าย
จั ง หวั ด ระยอง เป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท ไออาร์ พี ซี
จำ�กัด(มหาชน) และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) (WHAID) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ
WHAID ถือหุ้นร้อยละ 60 การผนึกกำ�ลังทางธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
• ที่ดินอื่นๆ ที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาในพื้นที่อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
2,300 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมรองรับการขยาย
ตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำ�ลึกและโรงไฟฟ้าของภาครัฐ
รวมไปถึงพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในจังหวัดระยอง และพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดเล็กใน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำ�พูน
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แผนภูมิกระบวนการผลิต
ปิ โ ตรเลี ย ม

ปิ โ ตรเคมี

โพรพิ ลี น 132 KTA

โรงงาน DCC
โรงงาน RDCC
(UHV)
เอทิ ลี น ริ ซ แก๊ ส

โรงกลั่ น นํ้ า มั น
215 KBD

ADU1
65 KBD
นํ้ า มั น ดิ บ

เอทิ ลี น 73 KTA

เอทิ ลี น
360 KTA

โรงงาน
โอเลฟิน ส์

แนฟทา

ไพโรไลซิ ส
แก็ ส โซลี น
รีฟอร์เมท

โรงงาน
อะโรเมติ ก ส์

ADU2
150 KBD

เบนซี น
114 KTA

EBSM
260 KTA
LS ATB
HS ATB

ลองเรสซิ ดิ ว

ก๊ า ซธรรมชาติ / ถ่ า นหิ น

VGO

โรงงานนํ้ า มั น
หล่ อ ลื่ น พื้ น ฐาน

โรงไฟฟ้า
307 MW

โพรพิ ลี น 320 KTA

โรงงานโพรพิ ลี น
100 KTA
โพรพิ ลี น 180 KTA
อะเซทิ ลี น 6 KTA
บิ ว ทาไดอี น 56 KTA
โทลู อี น 132 KTA
มิ ก ซ์ ไ ซลี น 121 KTA

อะคริโลไนไตรล์
27 KTA
สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ จํ า หน่ า ย

การนํ า ไปใช้ ง าน

ก๊ า ซหุ ง ต้ ม แนฟทา
นํ้ า มั น เบนซิ น นํ้ า มั น ดี เ ซล
นํ้ า มั น เตากํ า มะถั น ตํ่ า (IMO)

เชื้ อ เพลิ ง วั ต ถุ ดิ บ โรงงานปิ โ ตรเคมี
เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ แ ละเรื อ

PP
775 KTA

PP

ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ถุ ง ใสบรรจุ อ าหาร
ขวดนํ้ า ผลไม้ ผ้ า อ้ อ มเด็ ก
ขวดนํ้ า เกลื อ ขวดนม

HDPE
140 KTA

HDPE

ท่ อ นํ้ า เปลื อ กหุ้ ม สายไฟ
ทุ่ น ลอยนํ้ า Floating Solar

UHMW-PE
16 KTA

UHMW-PE

แผ่ น กั้ น แบตเตอรี่ ร ถยนต์ ไส้ ก รองนํ้ า
เสื้ อ เกราะกั น กระสุ น แผ่ น ลํ า เลี ย งสายพาน
เชื อ กประมง

Acetylene Black
4 KTA

ACETYLENE BLACK

ถ่ า นไฟฉาย ยางรถยนต์
ลิ เ ธี ย มแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ร ถยนต์

TOLUENE

สารละลาย
และวั ต ถุ ดิ บ โรงงานปิ โ ตรเคมี

MIXED XYLENE

สารละลาย
และวั ต ถุ ดิ บ โรงงานปิ โ ตรเคมี

ABS/ SAN
179 KTA

ABS/ SAN

ของเด็ ก เล่ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า
ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น

PS
125 KTA

PS

บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อาง
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ ง เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า

EPS
48 KTA

EPS

โฟมกั น กระแทกสํ า หรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า
ฉนวนกั น ความร้ อ นสํ า หรั บ งานก่ อ สร้ า ง

นํ้ า มั น หล่ อ ลื่ น พื้ น ฐาน
320 KTA

นํ้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์

TDAE
50 KTA

ส่ ว นผสมในยางรถยนต์

ยางมะตอย
600 KTA

ผิ ว ถนน
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กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิต
(หน่วย : พันตันต่อปี)

ผลิตภัณฑ์

กำ�ลังการผลิต

(1)

2562

2563

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต

ปริมาณการผลิต (2)

2564

2562

2563

2564

2562

2563

2564

ปิโตรเลียม
โรงกลั่นน้ำ�มัน (KBD)

215

215

215

197

192

192

92%

89%

89%

1,282

1,282

1,282

1,055

1,094

1,151

82%

85%

90%

น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน

320

320

320

324

336

333

101%

105%

104%

ยางมะตอย

600

600

600

553

606

655

92%

101%

109%

โพลิโอเลฟินส์

915

915

915

838

811

863

92%

89%

94%

- HDPE

140

140

140

124

117

119

89%

83%

85%

- PP

775

775

775

700

683

729

90%

88%

94%

โพลิสไตรีนิกส์

433

433

433

361

395

408

83%

91%

94%

- ABS

119

119

119

67

86

89

57%

72%

75%

- SAN

105

105

105

89

93

102

85%

88%

97%

- PS

125

125

125

149

155

148

119%

124%

118%

- EPS

48

48

48

33

35

42

68%

73%

88%

โอเลฟินส์ (3)

696

696

696

685

682

664

98%

98%

95%

- เอทิลีน

433

433

433

364

354

347

84%

82%

80%

- โพรพิลีน

732

732

732

666

662

701

91%

90%

96%

- บิวทาไดอีน

56

56

56

53

56

52

96%

100%

93%

อะโรเมติกส์

501

501

501

507

493

514

101%

98%

103%

- เบนซีน

114

114

114

112

105

113

98%

92%

99%

- โทลูอีน

132

132

132

147

144

141

111%

109%

107%

- มิกซ์ไซลีน

121

121

121

146

141

146

120%

116%

120%

สไตรีนิกส์

260

260

260

244

283

263

94%

109%

101%

โรงน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน

ปิโตรเคมี

หมายเหตุ: (1) กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(2)
ปริมาณการผลิต รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบภายในโรงงาน
(3)
กำ�ลังการผลิตโอเลฟินส์ 696 พันตันต่อปี ไม่รวมผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่ได้จากโรงงาน DCC และ RDCC

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
• น้�ำ มันเบนซิน (Gasoline) คือน้�ำ มันเชือ้ เพลิงสำ�หรับเครือ่ งยนต์
เบนซิน แบ่งโดยค่าออกเทน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติ
ต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ตามข้อกำ�หนดของรัฐ น้ำ�มัน
เบนซินของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็น น้�ำ มันเบนซินไร้สารตะกัว่ ULG
91 น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ GSH95, GSH91 และ Gasohol Base
ซึง่ เป็นเบนซินพืน้ ฐานสำ�หรับนำ�ไปผลิตเป็น Gasohol และ E20
• น้�ำ มันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับเครือ่ งยนต์
ดีเซลหมุนเร็วที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะ เช่น รถยนต์
รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร รถแทรกเตอร์ ปัจจุบันได้มี
การผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 6-20 ตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มการใช้น้ำ�มันปาล์ม นอกจากนี้
รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายด้วยการกำ�หนดให้นำ้�มันดีเซล B10
เป็นน้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐาน และน้ำ�มันดีเซล B7 และ
B20 เป็นทางเลือก สำ�หรับบริษัทฯ ได้เริ่มจำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซล
B20 ตัง้ แต่กลางปี 2561 ส่วนน้�ำ มันดีเซล B10 บริษทั ฯ มีความ
พร้อมและได้เริ่มจำ�หน่ายตั้งแต่ปลายปี 2562
• น้ำ�มันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่ได้จากส่วนที่มี
จุดเดือดสูงของน้ำ�มันดิบ ใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม
การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
• ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) คือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ก๊าซโปรเพน และก๊าซบิวเทน ส่วนใหญ่น�ำ ไปใช้ใน
งานหุงต้มในครัวเรือนอีกทัง้ ยังสามารถนำ�ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับเครือ่ งยนต์เบนซินได้
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• น้ำ�มันเตาที่มีกำ�มะถันต่ำ� LSFO (Low Sulfur Fuel Oil) เป็น
น้ำ�มันที่ใช้สำ�หรับเรือเดินทะเลตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กำ�หนด
คุณภาพของน้�ำ มันเตาทีใ่ ช้ในการเดินเรือ (Bunker Fuel) ให้ลด
ลงจากร้อยละ 3.5 เหลือร้อยละ 0.5 ของกำ�มะถัน

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน
• น้�ำ มันหล่อลืน่ พืน้ ฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลิตภัณฑ์น�้ำ มันทีไ่ ด้
จากผลิตภัณฑ์สว่ นหนักจากหอกลัน่ ซึง่ นำ�ไปผลิตเป็นน้�ำ มันหล่อลืน่
เกรดต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน
หลายเกรด ตามลักษณะและความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้งาน ดังนี้
150 SN ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับอุตสาหกรรม
การผลิต เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น
500 SN ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับอุตสาหกรรมน้ำ�มันหล่อลื่น
สำ�หรับรถยนต์เกือบทุกประเภท
150 BS ใช้ในอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักรทีม่ แี รงเสียดทานมาก
เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก รถไฟ เครื่องเรือเดินทะเล เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้คดิ ค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุม่
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำ�มันยาง TDAE (Treated Distillate
Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) ซึ่ง
ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตยางรถยนต์ โดยลดปริมาณ Polycyclic
Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• ยางมะตอย (Asphalt) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด
และสารอินทรีย์อ่ืนๆ ซึ่งรวมเรียกว่า บิทูเมน มีลักษณะเป็น
ของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์สว่ นทีห่ นักทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จาก
กระบวนการกลั่นน้ำ�มันดิบ ใช้สำ�หรับทำ�ถนน วัสดุกันซึม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ
แนฟทา (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์น�้ำ มันส่วนเบาทีไ่ ด้จากกระบวนการ
กลั่นน้ำ�มันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับโรงงานปิโตรเคมี

76

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
1. โอเลฟินส์
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เอทิลนี โพรพิลนี และ
บิวทาไดอีน ซึง่ โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดบิ สำ�หรับผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิดโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) ของบริษัทฯ เป็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene Black) ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ มีลักษณะเป็นผง
ละเอียดสีดำ� โดยมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการนำ�
ไฟฟ้าสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไฟฉายไปจนถึงลิเธียม
ไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้ในงานอิเล็คทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้ง
ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น สารเติ ม แต่ ง เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ก ารนำ � ไฟฟ้ า ใน
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และยาง

2. อะโรเมติกส์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ะโรเมติ ก ส์ ข องบริ ษั ท ฯ ประกอบไปด้ ว ย เบนซี น
(Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) โดยส่วนใหญ่จะนำ�
ไปใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงงานในเครือของบริษัทฯ และบางส่วน
จำ�หน่ายให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. โพลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้ น ปลายของบริ ษั ท ฯ จั ด จำ � หน่ า ยภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
“POLIMAXX” สามารถนำ�ไปผลิตขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
สำ�เร็จรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย เป็นต้น

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
(High Density Polyethylene - HDPE)
เม็ดพลาสติกชนิด HDPE ของบริษทั ฯ เป็นเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลนี
ชนิดความหนาแน่นสูงที่มีการคอมพาวด์ในสายการผลิต (in-line
compound) ใช้สำ�หรับงานผลิตท่อ (Pipe Extrusion) เช่น ท่อส่ง
น้ำ�ประปา ท่อร้อยสายไฟ รวมไปถึงท่อน้ำ�ทิ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติในด้าน
การทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene - PP)
เม็ดพลาสติก PP เป็นเม็ดพลาสติกทีม่ กี ารใช้กนั มากในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึง
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึง่ เม็ดพลาสติก PP ของบริษทั ฯ
นั้นมีทั้งประเภท PP Homopolymer, PP Block Copolymer
ทีเ่ พิม่ คุณสมบัตกิ ารทนแรงกระแทก และ PP Random Copolymer
ที่มคี วามใสเป็นพิเศษ รวมถึง PP Composite ซึง่ สามารถเพิม่ สาร
เติมแต่งหรือสีได้ตามความต้องการของลูกค้า
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS)
ABS ของบริษัทฯ มีหลากหลายเกรดให้คุณสมบัติเด่นที่แตกต่าง
กันไป เช่น ทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact & Super High
Impact) มีความมันเงาที่ผิว (High Gloss) ทนความร้อน (High
Heat) เป็นต้น สามารถนำ�ไปขึ้นรูปได้ทั้งด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ
(Injection Molding) และวิธีการรีดเป็นแผ่น (Extrusion) โดยนิยม
นำ�ไปใช้ในงานที่ต้องการความคงทน สวยงาม และมันเงา เช่น
ชิ้นงานส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งภายใน
และภายนอก เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขภัณฑ์ และของเล่นเด็ก

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
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POLIMAXX
“Super Safe & Clear”
ASMR

เนือ่ งจาก ABS มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นความแข็งแรง ทนทาน ทนความร้อน
ทนต่อแรงกระแทกสูง มีการเกาะติดของสีที่ดี สามารถชุบโลหะได้
ทนต่อสารเคมีและตัวทำ�ละลายจำ�พวกทินเนอร์ ทัง้ ยังให้ความมันเงา
และสามารถผสมสีได้สีสันสดใส
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)
SAN หรือ AS เป็นเม็ดพลาสติกมีความใส ความแข็ง ความแกร่ง
ความเหนียว ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีกว่า PS นิยมนำ�ไป
ใช้ในชิน้ ส่วนยานยนต์ เช่น เลนส์ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้ วในบางส่วน
เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภาชนะใส่ของ และ
งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ใบพัดพัดลม เครื่องปั่นน้ำ�ผลไม้ เป็นต้น

เนื่องจากมีคุณสมบัติให้ความมันเงา ความคงรูปสูง การทนความ
ร้อนและสารเคมีได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี
เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)
PS ของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ GPPS (General
Purpose Polystyrene) ให้ความใสมาก มีความแข็งและความ
สามารถในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานง่าย แต่มีทนแรงกระแทกได้น้อย
(Low Impact Strength) จึงนิยมใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความ
ใสมาก และความทรงรูปสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ชั้นวางของ
ในตู้เย็น เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น HIPS (High Impact
Polystyrene) สามารถทนแรงกระแทกได้มากกว่า GPPS เนือ่ งจาก
มีสาร Butadiene Rubber โดยเม็ด PS ทั้ง 2 ประเภท สามารถนำ�
ไปใช้ในการผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ (Injection Molding)
และวิธีการรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion)
เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS)
EPS ของบริษัทฯ ใช้สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้
แก๊สเพนเทน (Pentane) เป็นสารทำ�ให้พองตัว (Blowing Agent)
ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีการใช้สาร CFC ซึ่งทำ�ลายชั้นบรรยากาศโอโซน
เม็ดพลาสติก EPS สามารถนำ�ไปใช้งานดังนี้
• งาน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงานบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
• งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็นสำ�หรับงาน
ประมง งานก่อสร้าง ทำ�ให้ประหยัดการใช้พลังงานในการ
ทำ�ความเย็นและลดค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง รวมถึงงานประดิษฐ์
ตกแต่ง เป็นต้น
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้ภายใน (Self-Development) เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้ อ งการและ
ความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด รวมถึงใส่ใจต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม
• Green ABS นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เกิดจากปรัชญาการ
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก
ABS ซึ่งนับเป็นรายแรกในโลก โดยในปัจจุบันสามารถทดแทน
ได้ในอัตราร้อยละ 10-40 ของยางสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ นับเป็นอีก
ทางหนึ่งในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตยางพารา
ในประเทศ
• Paralene พลาสติกชนิด Bio-based polystyrene ซึ่ง
ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติร้อยละ 20 เพื่อลดการใช้วัสดุที่เป็น
ปิโตรเลียม (Petroleum based) ในกระบวนการผลิต ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน FDA และสามารถนำ�กลับมารีไซเคิลได้
เหมือนกับพลาสติก Polystyrene ทั่วไป
• Chlorine Resistance Pipe เม็ดพลาสติกสำ�หรับการผลิตท่อ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการกัดกร่อนจากสารคลอรีน ซึง่ เหมาะกับ
การใช้ในงานท่อส่งน้�ำ ดืม่ ชนิดแรงดันสูง ซึง่ จะทำ�ให้ยดื อายุการ
ใช้งานของท่อน้ำ� ลดค่าซ่อมบำ�รุง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำ�ดื่ม
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจหลุดออกมาจากการกัดกร่อน
• Polypropylene Random Co-polymer Medical Grade
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) เกรดใส ที่พัฒนาขึ้นสำ�หรับ
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะ ผ่าน
การรับรองมาตรฐานสากล อาทิ FDA US21 CFR 177.1520
ประเทศสหรัฐอเมริกา EU No. 10/2011 และ European
Pharmacopoeia 3.1.6 and USP Class VI ของสหภาพยุโรป
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• Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
มี ลั ก ษณะเป็ น ผงสี ข าว ขุ่ น ทึ บ แสง มี ค วามหนาแน่ น ของ
โมเลกุลสูงกว่าโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่า สามารถนำ�ไป
ขึ้นรูปได้หลายวิธี เช่น Compression, RAM Extrusion, Gel
Spinning เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อและเฟืองเหล็ก
เหมาะสำ�หรับงานหลากหลายประเภทที่ต้องการความเหนียว
แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี
• Anti–dripping Additive เป็นสารเติมแต่งสำ�หรับโพลิเมอร์
ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ
ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำ�ให้สามารถ
กระจายตั ว ได้ ดี ใ นโพลิ เ มอร์ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถจั ด เก็ บ ได้ ที่
อุณหภูมิห้อง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในด้านการเก็บรักษาและการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำ�หรับโพลิเมอร์หลากหลายชนิดที่
ต้องการเพิ่มคุณสมบัติเกี่ยวกับการหน่วงไฟตามมาตรฐาน
UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำ�สารเติมแต่งนี้ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS-Flame Retardant Grade ให้มี
คุณสมบัติดี ยิ่งขึ้นด้วย
• Pim-L และ Pim-AL ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene
Black) เกรดพิเศษทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาร่วมกันกับ สวทช. (NSTDA)
สำ�หรับการใช้เป็น Carbon Conductive Additive ในงาน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะ
• Post-consumer Recycled compound เม็ดพลาสติกที่
มีส่วนผสมจากพลาสติกใช้แล้ว ที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพ
ให้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเคี ย งกั บ เม็ ด พลาสติ ก ใหม่ โดยมี ทั้ ง
Polypropylene (PP) และ Polystyrene (PS) ซึ่งจะสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
POLIMAXX Medical
Grade Polymer
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รายชื่อผู้ผลิตและกำ�ลังการผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ ปี 2564
กำ�ลังการผลิต
(หน่วย: พันตัน)

ร้อยละ

บมจ. ไออาร์พีซี

140

7

บจ. ไทยโพลีเอททีลีน

920

50

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล

800

43

รวม

1,860

100

บมจ. ไออาร์พีซี

775

34

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

810

35

บจ. ไทยโพลีโพรพีลีน

720

31

รวม

2,305

100

บมจ. ไออาร์พีซี

179

65

บจ. อีนนีออส เอบีเอส (ประเทศไทย)

95

35

รวม

274

100

บมจ. ไออาร์พีซี

48

61

บจ. หมิงตี้ เคมีคอล

30

39

รวม

78

100

บมจ. ไออาร์พีซี

125

34

บจ. สยามโพลีสไตรีน

150

41

บจ. ไทยสไตรีนิคส์

90

25

รวม

365

100

ผลิตภัณฑ์

HDPE

PP

ABS

EPS

PS

บริษัท
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การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ คือ น้�ำ มันดิบ โดยบริษทั ฯ
จัดหาน้�ำ มันดิบส่วนใหญ่จากแหล่งน้�ำ มันดิบในตะวันออกกลางผ่าน
ปตท. นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั หาน้�ำ มันดิบภายในประเทศ ซึง่ มีราคา
และค่าขนส่งที่ต่ำ�กว่าการจัดหาน้ำ�มันดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้
น้�ำ มันดิบจากแหล่งต่างประเทศจะถูกขนส่งทางเรือบรรทุกน้�ำ มันดิบ
ขนาดใหญ่ มายังท่าเรือน้ำ�ลึกอยู่บริเวณเดียวกับพื้นที่ของโรงงาน
ของบริษัทฯ และนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทำ�ให้การ
บริหารจัดการวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 บริษัทฯ ซื้อน้ำ�มันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของ
ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด โดยสัดส่วนการใช้น้ำ�มันดิบแบ่งเป็นจาก
แหล่งตะวันออกกลาง (Middle East) ร้อยละ 67 เช่น ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกไกล (Far East) ร้อยละ 15 แหล่งน้�ำ มันในประเทศร้อยละ
4 และจากประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 14

ปริมาณและมูลค่าการซ้ือวัตถุดิบของบริษัทฯ ปี 2564
วัตถุดิบ
น้ำ�มันดิบ

ปริมาณ
เมตริกตัน

มูลค่า
สัดส่วน

ล้านบาท

(1)

สัดส่วน

สัดส่วนมูลค่า

ในประเทศ

ต่างประเทศ

9,218,430

82.74%

160,353

79.01%

3.71%

96.29%

ก๊าซธรรมชาติ

475,669

4.27%

5,854

2.89%

100.00%

0.00%

น้ำ�มันดีเซล

437,784

3.93%

11,665

5.75%

100.00%

0.00%

สารเบนซีน

108,243

0.97%

3,104

1.53%

100.00%

0.00%

ไบโอดีเซล บี 100

104,745

0.94%

4,498

2.22%

100.00%

0.00%

แนฟทาเบา

103,710

0.93%

2,157

1.06%

92.66%

7.34%

น้ำ�มันอากาศยาน

51,688

0.46%

1,169

0.58%

100.00%

0.00%

เอทานอล

39,011

0.35%

1,260

0.62%

100.00%

0.00%

อะคริโลไนไตรล์

32,024

0.29%

2,275

1.12%

100.00%

0.00%

โพรพิลีน

21,963

0.20%

799

0.39%

17.02%

82.98%

อื่นๆ

547,603

4.92%

9,811

4.83%

57.38%

42.62%

รวม

11,140,870

100.00%

202,945

100.00%

21.45%

78.55%

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนมูลค่าของน้ำ�มันดิบแบ่งตามแหล่งที่มา วัตถุดิบอื่นๆ แบ่งตามประเทศของผู้ขายสินค้า
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิต
Compounded Plastic, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมและไอน้ำ�
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM
Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi
Product Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin
(“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ
High Pressure HDPE Compound โครงการลงทุนในเขต
อุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ
ประหยัดพลังงานของโรงกลั่นน้ำ�มัน (“UHV”) โครงการ Floating
Solar และโครงการ PP Melt Blown ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
(ก) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี สำ�หรับวัตถุดบิ และวัสดุจ�ำ เป็น
รวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมมีก�ำ หนดเวลา 5-8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 50 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่
ได้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมมีก�ำ หนดเวลา 5 ปี
นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็น 2 เท่า
ของค่าใช้จา่ ยดังกล่าว เป็นระยะเวลาอีก 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ รี ายได้
จากการประกอบกิจการนั้น
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจำ�นวน 129,717 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ นร้อยละ 41 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 83,493 ล้านบาท
และรายได้จากการขายต่างประเทศ 46,224 ล้านบาท
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ภาวะตลาด และแนวโน้ม
อุตสาหกรรม

จะประชุมทุกเดือนเพือ่ กำ�หนดปริมาการผลิต ทำ�ให้ตลาดคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ยาก ขณะทีก่ ารผลิตของสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
ประมาณ 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมือ่ เทียบกับต้นปี ส่วนปริมาณแท่นขุดเจาะ
เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 400 แท่น เป็นประมาณ 470 แท่น ในช่วงปลายปี

ภาวะตลาดน้ำ�มนั ดิบและสถานการณ์ ปี 2564

จากการทีต่ ลาดน้�ำ มันตึงตัวทำ�ให้ stock น้�ำ มันดิบลดลงต่อเนือ่ งจน
เข้าสูร่ ะดับปกติกอ่ นการระบาดในช่วงต้นไตรมาส 4 นัน้ ราคาน้�ำ มัน
ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้ราคาน้ำ�มันสูงสุดในรอบปีเกิน 85
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนตุลาคม ทำ�ให้รฐั บาลสหรัฐฯ และ
พันธมิตรออกมาประกาศว่าจะปล่อยน้ำ�มันสำ�รองทางยุทธศาสตร์
เพื่อกดดันราคา

ในปี 2564 สถานการณ์ราคาน้ำ�มันดิบยังได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โดยรวมราคามีแนวโน้ม
ปรับเพิม่ ขึน้ โดยราคาเฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ ี่ 69.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ปรับเพิ่มขึ้นถึง 27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้ม
ดีขึ้นหลังจากที่ได้มีการกระจายวัคซีนทำ�ให้ความต้องการใช้น้ำ�มัน
ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ยงั ไม่เท่ากับก่อนการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในช่วงปลายปีมีการรายงานการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เรียก
ว่า Omicron ทีแ่ พร่ระบาดได้เร็ว ทำ�ให้ราคาน้�ำ มันลดลง 10 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกันความต้องการใช้
น้ำ�มันอีกครั้ง

ราคาน้�ำ มันปรับเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปีเนือ่ งจากซาอุดอี าระเบียประกาศ
ลดกำ�ลังการผลิตเพิม่ อีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนกุมภาพันธ์และ
มีนาคมเพือ่ ลดการผลิตส่วนเกินของตลาดทำ�ให้ราคาปรับเพิม่ ขึน้ ถึง
10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงไตรมาส 2
stock น้�ำ มันดิบในสหรัฐฯ เริม่ ปรับลดลงสะท้อนตลาดทีข่ าดดุล ทำ�ให้
ในการประชุมเดือนกรกฎาคม กลุม่ OPEC Plus ได้มคี วามเห็นร่วมกัน
ในการเพิม่ การผลิต 0.4 ล้านบาร์เรลต่อเดือน ตัง้ แต่สงิ หาคมถึงเดือน
ธันวาคมเพือ่ รักษาสมดุลของตลาด ป้องกันไม่ให้ราคาแพงเกินไปเพราะ
จะดึงดูดให้การผลิตของ Shale Oil เพิม่ มากขึน้ ทีส่ �ำ คัญคือ OPEC Plus

คาดการณ์ราคาน้ำ�มันดิบปี 2565
ราคาน้ำ�มันดิบดูไบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 67-75 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แม้วา่ ตลาดน้�ำ มันจะมีแนวโน้มตึงตัวในช่วงต้นปี
แต่การที่ OPEC Plus ค่อยๆ เพิ่มการผลิตจนเท่ากับระดับก่อน
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำ�ให้ตลาดมีอุปทานมากขึ้น
นอกจากนี้ คาดว่าอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ

กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกในปี 2564
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

Apr’ 20
Covid-19 pandamic slump global oil
demand mainly on jet and diesel due to
social distancing policy stop internation
flight and lower business activites.

50

Jul’ 21
OPEC Plus agreed to add
0.4 mmbd in every month
from Aug21-Dec21 to
balance market.

40

ที่มา: Platts & Reuters

2 ม.ค. 64

2 พ.ย. 63

2 ก.ย. 63

2 ก.ค. 63

2 มี.ค. 63

2 ม.ค. 63

2 พ.ย. 62

2 ก.ย. 62

2 ก.ค. 62

2 พ.ค. 62

2 มี.ค. 62

10

Mar’ 20
OPEC’s price war, OPEC and allies not agreed on production cut
then they increased production volume to fight for market share.

2 ม.ค. 62

20

Nov’ 21
Oil price collaps due to Biden and
allies will release SPR to cool down
the price. On late of Nov’ 21, new
variant Omicron cause new pressure
on global oil demand recovery.

Dec’ 20
Vaccine rollout. U.S. approved
for emergency use of Pfizer &
BioNtech and Moderna vaccine.

2 พ.ค. 63

30

2 พ.ย. 64

60

2 ก.ย. 64

70

Dated Brent

Apr’ 21
OPEC Plus will add more production to
balance market in May-Jul21.

2 พ.ค. 64

May’ 20
OPEC and allies have agreed on production cut
9.7 mmbd in May-Jun and 7.7 mmbd in 2H20.

2 มี.ค. 64

80

Dubai

Jan’ 21
Saudi Aramco will add more cut 1 mmbd
in Feb21-Mar21 support recovery.

2 ก.ค. 64

Crude Oil Price
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ส่งผลให้มนี �้ำ มันออกสูต่ ลาดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในช่วงครึ่งหลังของปี ส่วนการผลิตของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อีกอย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากราคาน้ำ�มันที่ทรงตัว
ในระดับสูงจะทำ�ให้ผผู้ ลิตมีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึน้ ในส่วนของ
อุปสงค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวัน กลับไปเท่ากับ
อุปสงค์กอ่ นการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามการฟืน้ ตัว
ของอุปสงค์นั้นยังคงไม่แน่นอนขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันของบริษทั ฯ

นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามคือกำ�ลังการผลิตส่วนเกินของ
OPEC Plus อยูใ่ นระดับต่�ำ หากอุปสงค์ฟนื้ ตัวเร็วอาจทำ�ให้อปุ ทาน
ปรับตัวตามไม่ทัน ซึ่งจะทำ�ให้ราคาน้ำ�มันกลับมาสูงมากอีกครั้ง

กลยุทธ์การแข่งขัน

การบริหารงานธุรกิจปิโตรเลียม
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำ�มันให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวง
พลังงานกำ�หนด อีกทัง้ ยังเน้นการขายผ่านช่องทางทีใ่ ห้ผลตอบแทน
สูงสุด โดยกำ�หนดราคาน้�ำ มันให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ของตลาด และการร่วมมือกับบริษัทในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการวางกลยุทธ์การขาย
ลักษณะของลูกค้าหรือช่องทางการจำ�หน่าย แบ่งได้ดังนี้
• การจำ�หน่ายให้ผู้ค้าขายตรงอุตสาหกรรม (Industry) เช่น
บริษทั รถและเรือขนส่งสินค้า รถโดยสาร กิจการประเภทก่อสร้าง
และอื่นๆ รวมทั้งการขายให้บริษัทในเครือด้วย
• การจำ�หน่ายให้ลกู ค้าขายส่ง (Wholesales/ Jobber) ทัง้ ผูค้ า้
รายเล็กและรายใหญ่ เพือ่ ไปจำ�หน่ายต่อให้กับผูค้ า้ ขายตรงและ
ขายปลีก
• การจำ�หน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 เป็นการจำ�หน่ายให้กับบริษัท
ผูค้ า้ น้�ำ มันทัง้ ขนาดใหญ่และปานกลาง ซึง่ มีคลังน้�ำ มันเป็นของ
ตนเอง และนำ�น้�ำ มันเหล่านีไ้ ปจัดจำ�หน่ายต่อผ่านระบบเครือข่าย
และช่องทางการจำ�หน่ายของบริษทั เหล่านัน้ ไปสูผ่ บู้ ริโภคน้�ำ มัน
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง
• การส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน้ำ�มันในต่างประเทศ แบ่ง
เป็นการขายทางเรือโดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาคเอเชีย เช่น
สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม และการส่งออกทางรถโดยมี
ตลาดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีนตอนใต้ กัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมา ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดส่งออกรวม
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดการจำ�หน่ายทั้งหมด
• Bunker เป็นการจำ�หน่ายน้�ำ มันดีเซล หรือ Automotive Diesel
Oil (ADO) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ
• Fishery เป็นการจำ�หน่ายน้�ำ มันให้กบั สมาคมประมงในน่านน้�ำ
เป็นน้ำ�มันดีเซลสีเขียว

ประเภทการจำ�หน่าย

สัดส่วน

1. การจำ�หน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales)

18%

2. การส่งออก

30%

3. การจำ�หน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7

50%

4. การจำ�หน่ายให้ผู้ใช้อุตสาหกรรม (Industry)

2%

ที่มา: ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ทางการขายด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ พลังงานสะอาดคุณภาพมาตรฐานจากโรงกลั่น และการ
บริการผ่านการสัง่ ซือ้ ด้วยระบบทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ เป็นรายแรกของธุรกิจ
ปิโตรเลียมในภูมภิ าค ด้วยระบบ PDA on Mobile ผ่านระบบ IRON
รวมทั้งเพิ่มจำ�นวนลูกค้าและปริมาณการจำ�หน่ายโดยรักษาระดับ
ค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีการบริการที่บริษัทฯ
มีให้กับลูกค้า ดังนี้
• คลังน้ำ�มัน บริษัทฯ มีคลังน้ำ�มันจำ�นวน 5 แห่ง เพื่อบริการ
ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคและเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะ
คลังระยองและคลังพระประแดง) และได้เพิ่มจุดจำ�หน่ายน้ำ�มัน
ที่คลังน้ำ�มันไออาร์พีซีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่ม
การบริการลูกค้าในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
• การขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน้ำ�มันเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า
ทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่าเทียบเรือ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับน้ำ�มันทางเรือ
• บุคลากร มีผแู้ ทนขาย เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานขาย รวมทัง้ แผนก
บริการงานขายไว้บริการลูกค้า และห้องออกตั๋วที่คอยรับการ
สั่งซื้อน้ำ�มันจากลูกค้าโดยผ่านระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถปรับปรุงข้อมูลแบบ
On-line และ Real Time ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ� และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและลด
ขัน้ ตอนทีซ่ �้ำ ซ้อน และเป็นฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนในการวิเคราะห์
ตั ด สิ น ใจ และบริ ห ารงานสำ �หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ทุกระดับ และนำ�ระบบ IRON หรือ IRPC Oil On Net ระบบ
บริหารการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่รวมศักยภาพของระบบบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ
เข้ากับระบบ Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำ�ธุรกรรมของลูกค้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังคง
ดำ�เนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานใน Phase ต่างๆ
เพื่อรองรับการขายในช่องทางขายส่วนอื่นต่อไป
• การตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคไว้คอย
บริการให้ความรูแ้ ละแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ ออกไปตรวจเช็คคุณภาพ
ตามสถานีบริการ คลังน้�ำ มัน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจด้านคุณภาพ
ให้กับลูกค้า

84

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ภาวะตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ
สถานการณ์ปี 2564
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 2564 โดยรวมมีการขยายตัวเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟื้น
ตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การ
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีม่ แี นวโน้มคลีค่ ลายลงตามลำ�ดับ (2)
การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ และ (3)
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายๆ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงประเทศไทยเอง ซึง่ ทำ�ให้อปุ สงค์ทงั้ ในและ
ต่างประเทศมีการฟื้นตัวได้ดี ซึ่งตลาดปลายทางที่มีการขยายตัว
ได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสุขอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็นการทีบ่ า้ นคือศูนย์รวมของทุกสิง่ อย่าง
(Home Nesting) หรือการใส่ใจในสุขภาพและสุขอนามัย (Health
concerned) แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาข้อจำ�กัดในห่วงโซ่อุปทานโลก
(Supply Chain Disruption) ทั้งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่ง รวมถึงท่าเรือแออัด
ก็เป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้ความต้องการในบางอุตสาหกรรม
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการ
ส่งออก เป็นต้น
นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
เดลต้าที่คอ่ นข้างรุนแรงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
ในประเทศไทยเองที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 มีการติดเชื้อ
ในพื้นที่การผลิต ภาครัฐจำ�ต้องใช้มาตรการควบคุมและจำ�กัด
การเดินทางอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาค
การผลิต และทำ�ให้โรงงานจำ�นวนมากต้องหยุดการผลิตหรือลดกำ�ลัง
การผลิตลง ซึ่งส่งผลกระทบให้ความต้องการเม็ดพลาสติกในช่วง
เวลาดังกล่าวหดตัวลงเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีความกดดันจากกำ�ลังการผลิตใหม่ที่ทยอยเพิ่ม
ขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทั้งในประเทศจีน
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่งผลให้การแข่งขันในภูมิภาค
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ในด้านของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกในปี 2564
โดยเฉลีย่ มีราคาสูงกว่าปี 2563 ตามทิศทางของราคาน้�ำ มันดิบและ
แนฟทาทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลัก และจากผลของอุปสงค์ทฟี่ นื้ ตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปลายปี
2563 เป็นต้นมา ทัง้ นี้ ในภาพรวมแล้วราคาของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
และเม็ดพลาสติกในช่วงครึ่งแรกของปีจะแข็งแกร่งกว่าในช่วงครึ่ง
หลัง อันมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ
ปัจจัยแรก จากอุปทานที่ลดลงชั่วคราวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
และยุโรป ในขณะที่อุปสงค์ในตลาดดังกล่าวและใกล้เคียงยังอยู่ใน
ทิศทางที่ดี ส่งผลให้เกิดการจัดสรรอุปทานไปยังตลาดเหล่านี้ และ
ผลักดันให้ราคาในตลาดเอเชียพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
ส่วนปัจจัยที่สอง คือ กำ�ลังการผลิตใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่ล่าช้า
กว่าแผนที่กำ�หนดไว้เดิม คือเลื่อนจากปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564
เป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ซึ่งทำ�ให้ราคาในช่วงปลายปีได้รับ
ความกดดันจากอุปทานทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวนมาก ทัง้ จากประเทศจีน
เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม โดยราคาเฉลี่ยของโพลิโพรพิลีน
(PP) ในปี 2564 อยู่ที่ 1,303 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2563 ราวร้อยละ 35 โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
(HDPE) ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 อยู่ที่ 1,177 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
เมตริกตัน โพลิสไตรีนเกรดทั่วไปเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 อยู่ที่
1,463 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน และ ABS ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่
2,386 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้ อ ยละ 57 ในขณะที่ แ นฟทาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า
เท่าตัว (ประมาณร้อยละ 70)

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คาดการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2565

การบริหารงานธุรกิจปิโตรเคมี

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์
ว่าในปี 2565 เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตาม
การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักนำ�โดยสหรัฐฯ ยูโรโซน
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และกลุม่ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่
(NIEs) ที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน
และการคิดค้นยาต้านไวรัสทีจ่ ะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ มากขึน้ ส่งผล
ให้ อุ ป สงค์ แ ละระดั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ กลั บ มาเป็ น ปกติ
มากขึ้นตามลำ�ดับ ส่วนเศรษฐกิจไทยเองมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว
อย่างชัดเจนต่อเนื่องจากฐานการขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ�ในปี
2564 โดยมีแรงสนับสนุนที่สำ�คัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์
ภายในประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย
และการกระจายวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการ
ฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากการผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการขยายตัวของภาคการส่งออกและ
ภาคการผลิตตามการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก แต่อย่างไรก็ดยี งั คงมีปจั จัยเสีย่ งทีต่ อ้ งจับตามองคือ (1)
สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศและทัว่ โลก รวมถึงความ
คืบหน้าของการพัฒนาและกระจายวัคซีน (2) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เร็วกว่าทีค่ าดซึง่ อาจนำ�ไปสูก่ ารปรับทิศนโยบายการเงินและ
ภาวะทางการเงินที่ตึงตัว (3) ความยืดเยื้อของปัญหาภาวะชะงักงัน
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption)

ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน อีกทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากที่สุด อัตราการเติบโตของตลาดจึง
มักจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และจากความต้องการ
ใช้เม็ดพลาสติกที่ฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าคงทน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์รวม ยานยนต์
ไฟฟ้า และก่อสร้าง เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2565 นี้
จะหนุนให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
3-4 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมปลายทางทีม่ ศี กั ยภาพสามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนือ่ งยังคงเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร อุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสุขอนามัยและเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม
ไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นี้ อุปทานของสินค้าปิโตรเคมี
บางประเภทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังคงอยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในส่วนของ
ต้นทุนจะมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำ�มันดิบในตลาด
โลก รวมไปถึงวัตถุดิบหลักหรือแนฟทา (Naphtha) รวมถึงกระแส
การต่อต้านการใช้พลาสติกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผล
ต่ออุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกได้ในอนาคต
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โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการขายภายในประเทศเป็นหลัก
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 57 ของปริมาณการขายทั้งหมด โดยเป็นการ
ขายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายทีม่ สี ญ
ั ญาการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจำ�หน่ายอย่าง
เป็นทางการ จำ�นวนทั้งสิ้น 17 บริษัท ซึ่งมีความชำ�นาญและความ
พร้อมในการให้การบริการ และบางส่วนเป็นการขายตรงกับลูกค้าที่
มีความน่าเชือ่ ถือ โดยพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถใน
การชำ�ระเงิน ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนัน้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
เนือ่ งจากเป็นตลาดทีอ่ ตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2564
บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกไปยังตลาดกลุม่ นีใ้ น
สัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณการขายทั้งหมด

สัดส่วนการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปี 2564
ภายในประเทศ

ภูมิภาคอื่น ๆ

57%

29%

2564
อาเซียน

14%

ที่มา: ฝ่ายตลาดธุรกิจปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงการสร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดทัง้ สายโซ่อปุ ทานไปจนถึงผูบ้ ริโภค โดยการยึดนำ� “ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง” (Customer Centric) เพื่อทำ�ความเข้าใจและนึกถึง
ประสบการณ์ทล่ี กู ค้าจะได้รบั ในทุกๆ จุด ตลอดเส้นทางการเดินทาง
ของลูกค้า (Customer Journey) ด้วยการบริหารงานแบบ Solution
Provider ซึ่งเป็นการนำ�เสนอการขายสินค้าและการให้บริการและ
คำ�ปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ การแก้ปัญหา และ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การให้บริการหลังการขายในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพให้กบั ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าสำ�เร็จรูป รวมถึงสร้างความพึงพอใจ
และความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากที่สุด
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาในตลาดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่
จะเติบโตต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและ
เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical & Healthcare) อุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics & Appliance) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ผลักดัน
โครงการ “Eco Solution” อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด Circular
Economy หรือระบบเศรษฐกิจแบบปิด ซึง่ เป็นการจัดการทรัพยากร
ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ นำ�เอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็น
วัตถุดบิ (Re-material) ทำ�ผลิตภัณฑ์ขนึ้ มาใหม่ (Make Use Return)
เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่กำ�ลังหมดไป และไม่ต้องกำ�จัด
ขยะที่กำ�ลังเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาอย่างต่อเนือ่ งด้วย Eco Solution Model ทีเ่ ป็นต้นแบบ
ของการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางในกระบวนการผลิตจน
ไปถึงปลายทางที่เป็นขยะพลาสติกหลังการใช้งาน เพื่อให้เกิดการ
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงดำ�เนินโครงการตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ทั้งการนำ�พลาสติกของเสียจากกระบวนการผลิต (PostIndustrial Recycled: PIR) และพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ (Post-Consumer Recycled) เช่น โครงการความร่วมมือ
บริหารจัดการพลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้ กับ KFC การร่วมมือกับบ้าน
กรองน้�ำ ในการจัดเก็บกระบอกไส้กรองน้�ำ ทีผ่ า่ นการใช้งานแล้วเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกรักษ์โลก การนำ�พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วประเภท
Polypropylene สำ�หรับทำ�เป็นเคสแบตเตอรี่ ด้วยการร่วมมือกับ
บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ จำ�กัด เป็นต้น

MAKE

RETURN

กลยุทธ์ราคา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเป็นสินค้าทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวของราคาตาม
ปัจจัยภายนอกที่หลากหลายประการ ตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ
อาทิ น้�ำ มันดิบ แนฟทา และโมโนเมอร์ สภาวะตลาด อุปสงค์ อุปทาน
และการแข่งขันทัง้ ในประเทศ ภูมภิ าค รวมถึงตลาดโลก คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำ�หนดราคาโดยพิจารณาตามปัจจัย
ดังกล่าวให้เหมาะสมตามภาวะตลาดและการแข่งขัน สอดคล้อง
กั บ ตำ � แหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพื้ น ที่ ข องการจำ � หน่ า ยของสิ น ค้ า
ณ เวลานั้นๆ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตเม็ดพลาสติกกว่า 1.2 ล้านตัน
ต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลายประเภท ได้แก่ HDPE
PP PS EPS ABS และ SAN รวมถึงยังมีโรงงาน Compounding
และ Composites สำ�หรับการผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี (Color

USE

Compounds) และเติมสารเพิม่ คุณสมบัตติ า่ งๆ (Composites) ตัง้
อยูภ่ ายในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอืน่ ๆ และอยู่
ภายใต้การจัดการของกลุม่ ไออาร์พซี ี จึงทำ�ให้การเสนอผลิตภัณฑ์ให้
กับลูกค้าได้รบั ความสะดวกและยืดหยุน่ มากขึน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

คุณภาพสินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาให้
มีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้ผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆ ได้ตาม
ลักษณะหน้าที่และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่มาตรฐานกำ�หนด
มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตลอดทัง้ กระบวนการ เริม่ ตัง้ แต่
การรับเข้าวัตถุดิบ ระหว่างดำ�เนินการผลิต จวบจนการตรวจสอบ
และทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งไปลูกค้า อีกทั้งยังมีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าด้วยกระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต
หรือการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ได้แก่ มาตรฐานการจัดการคุณภาพ
(ISO 9001) มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO/OHSAS
18001) ระบบการจัดการคุณภาพสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/
TS 16949)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการหลังการขาย เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งด้านเทคนิค การบริการด้านการจัดส่ง การ
ให้คำ�ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำ�แนะนำ�
การเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่เหมาะสม การใช้งาน เทคนิคการผลิต
เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate
Social Responsibility (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำ�หรับโรงงานผลิตเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติก
โพลิโพรพิลีน และเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน
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การสื่อสารและส่งเสริมทางการตลาด
บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางการส่งเสริมและสื่อสารการตลาด
ที่จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX”
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้าไปอยู่ใน “ใจ” ของลูกค้า
และผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยสื่อสารผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ทกี่ ลุม่ ผูบ้ ริโภคนิยมใช้งาน อาทิ POLIMAXX
FB Fanpage, Instagram, TikTok เพื่อเพิ่มโอกาสประชาสัมพันธ์
สินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความผูกพัน
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและองค์กร
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้า สังคม และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ
• แคมเปญ Smiling Mask Challenge หน้ากากแจกยิม้ ซึง่ เป็น
กิจกรรมทีเ่ ชิญชวนพนักงานของบริษทั ฯ นำ�เสนอ Melt-blown 3D
Face Mask ที่ผลิตโดยเม็ด PP คุณภาพสูงจาก POLIMAXX
ผ่านทาง FB Fanpage, Instagram หรือ TikTok และเปลี่ยน
จำ�นวนไลค์เป็นเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
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• สนับสนุนเตียงสนามผลิตจากเม็ดพลาสติก POLIMAXX Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติพิเศษ
แข็งแรง ทนทาน กันน้ำ�สามารถรับน้ำ�หนักได้มากถึง 200 กิโลกรัม ทนต่อการทำ�ความสะอาด
ฆ่าเชือ้ ได้นานต่อเนือ่ งถึง 2 ปี อีกทัง้ ยังกันน้�ำ และสารคัดหลัง่ ซึมผ่าน ฆ่าเชือ้ ได้ทงั้ น้�ำ ยาและความร้อน
ประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายง่าย ประกอบง่าย น้ำ�หนักเบา ทำ�ความสะอาดได้และนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�
(Recycle) ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

• “IRPC Lucky Party 2022 – ค่ำ�คืนมหัศจรรย์แห่งปี” กิจกรรมส่งมอบความสุข
และรอยยิ้มเพื่อต้อนรับปี 2565 ให้กับลูกค้าในประเทศในรูปแบบของ Live Party
ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ได้ร่วมสนุกสนานเล่นเกมต่างๆ กับศิลปินดารา
แบบออนไลน์

• “โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use)”
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ KFC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยให้มูลนิธิกระจกเงา
เป็นผูด้ �ำ เนินการจัดเก็บ ทำ�ความสะอาด และคัดแยกประเภทของพลาสติก
หลังจากนัน้ จะส่งให้กบั พันธมิตร บริษทั เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำ�กัด เพือ่ ผลิตเป็น PS Recycled Compound สำ�หรับใช้ในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องนาฬิกา กล่องเครื่องประดับ เป็นต้น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นกัน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลก
ในปี 2564 ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความคืบหน้าในการ
กระจายวัคซีนที่ทำ�ให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการ
จำ�กัดการเดินทาง ซึง่ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จา่ ย
ภายในประเทศขยายตัว ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐ แม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
จากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจลูกค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นและ
มีการเร่งการผลิตจึงทำ�ให้รายได้ของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
กลับมาอยู่ในระดับปกติ
อย่ า งไรก็ ต าม แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกและไทยกลั บ มามี ค วาม
ไม่แน่นอนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง หลั ง เริ่ ม ปรากฏการระบาดของไวรั ส
สายพันธุ์ Omicron ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลทีแ่ น่ชดั เกีย่ วกับอัตรา
การแพร่เชือ้ และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ ทำ�ให้หลายประเทศ
เริ่มคุมเข้มด้านการเดินทาง ก็อาจทำ�ให้แนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสแรก

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 มีแนวโน้ม
คลี่ ค ลายไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น จากอั ต ราผู้ ที่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลให้เกิดโรงงานและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภูมภิ าคนี้ ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ นับสนุน
ให้ธรุ กิจท่าเรือมีปริมาณการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือเพิม่
สูงขึ้น รวมทั้งการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจท่าเรือ
มีปัจจัยบวกจากการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐ
อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพือ่ เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึง
ภาคเอกชนทีฟ่ นื้ ตัวต่อเนือ่ ง โดยสามารถปรับตัวกับภาวะโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งอัตราการฉีดวัคซีนของประชากร
ในประเทศเพิม่ ขึน้ โดยคาดว่าภาคธุรกิจท่องเทีย่ วและภาคบริการจะ
ฟื้นตัวได้ดี และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
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ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อขยายขอบเขตการ
ให้บริการเก็บผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุน
ทั้งในส่วนของการปรับปรุงท่อและถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม โดยมีแผนการให้บริการ
กับลูกค้าภายนอก ประกอบด้วยถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ำ�มันดิบ น้ำ�มัน
ดีเซลชนิดพิเศษ และถังเก็บผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ฯลฯ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างได้มมี าตรการบรรเทาภาษีรอ้ ยละ 90 จาก
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สำ�หรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) ปี 2564 วันที่
31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ชำ�ระภาษี
ที่ดินฯ เป็นที่เรียบร้อย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท และยัง
ต้องติดตามภาครัฐจะมีนโยบายบรรเทาภาษีเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา
หรือไม่ อย่างไร โดยหากไม่ได้รับการบรรเทาในปี 2565 บริษัทฯ จะ
ต้องชำ�ระภาษีร้อยละ 75 ของจำ�นวนภาษีที่พึงชำ�ระ
ในส่วนของการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียลเอสเตทระยอง ร่วมกับบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (WHAID) นั้น การดำ�เนินการ
พัฒนาโครงการในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทำ�ให้การดำ�เนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกิดความล่าช้า ซึ่งมีผลทำ�ให้แผนดำ�เนินการพัฒนา
โครงการล่าช้ากว่ากำ�หนดเป็นระยะเวลา 1 ปี
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยโรงกลั่นน้ำ�มัน โรงงานปิโตรเคมี เครื่องมือ เครื่องจักร และ
ที่ดิน ณ สิ้นปี 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจำ�นวน 109,067 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ที่่ดิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - ราคาทุุน
1

เครื่องจักรและท่อ

2

มููลค่าสุุทธิิ

ภาระผููกพััน

152,185

ไม่มีภาระผูกพัน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

41,458

ไม่มีภาระผูกพัน

3

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

11,795

ไม่มีภาระผูกพัน

4

เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุุปกรณ์์โรงงาน

3,509

ไม่มีภาระผูกพัน

5

เครื่องตกแต่ง ติิดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน

1,243

ไม่มีภาระผูกพัน

6

ยานพาหนะ

671

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม
บวก

งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

หัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

210,861
4,063
(105,246)
(611)
109,067

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วยที่ดิน และอาคาร ซึ่งมิใช่สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจหลัก โดยมี
ยอดสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อการด้อยค่าจำ�นวน 922 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจำ�นวน 761 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 610 ล้านบาท โดยมีอัตราการตัดจำ�หน่าย 5-10 ปี
2) รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ำ�ทะเลสุทธิ 151 ล้านบาท เป็นการขุดลอกร่องน้ำ�ทะเลเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ำ�ลึกให้มีความ
พร้อมเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่า โดยมีอัตราการตัดจำ�หน่าย 10-20 ปี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

91

การดำ�เนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังคงมีความ
ไม่แน่นอนสูง แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐศาสตร์มหภาคใน
ระดับโลก หรือ Megatrend ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ ได้แก่

วิสัยทัศน์

1. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Rapid Technological
Development) ได้แก่ นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นต้น

ภาษาไทย
		

2. การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ประชากรโลก (Demographic Change)
ได้แก่ การย้ายถิ่นฐาน การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง รายได้
ชนชั้นกลาง การเพิ่มจำ�นวนของผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. การเปลีย่ นขัว้ อำ�นาจผูท้ รงอิทธิพลของโลก (Shifting Power)ได้แก่
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจ ความร่วมมือ
ของกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา ระเบียบการค้าและการลงทุน
เป็นต้น
4. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Pressure)
ได้แก่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านสิง่ แวดล้อม การขาดแคลน
ของทรัพยากร พลังงานทดแทน และการมุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนต่�ำ
เป็นต้น
จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ “Leading
Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020” สิน้ สุดลง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั แิ นวทางทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงการระดมสมองผูบ้ ริหารระดับสูง
ในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรปี 2573 โดยสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. และรองรับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจใน
อนาคตที่ตอบโจทย์ Megatrend ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูง
ร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร
ระยะยาวถึงปี 2573

ภาษาอังกฤษ “To Shape Material and Energy
		
Solutions in Harmony with Life”
“สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและ
พลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว”

พันธกิจ
ภาษาอังกฤษ “To Deliver with Innovations the Better
		
Attributes and Solutions of Sustainable
		
Material and Energy for the Future”
ภาษาไทย
		
		

“ยกระดับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ การใช้
วัสดุภัณฑ์และพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์การใช้ชวี ติ ในอนาคต”

เพือ่ ให้องค์กรบรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจใหม่ บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนด
กรอบการดำ�เนินกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจมุง่ เน้นเข้มแข็ง
จากภายใน (Core Uplift) การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเอง
มีความชำ�นาญไปยังห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Adjacent Business)
และแสวงหาธุรกิจใหม่ (Step Out Business)เพื่อผลักดันบริษัทฯ
เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ สู่การเป็นบริษัทนวัตกรรม
วัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material Solution and Energy
Solution) โดยแนวทางการเติบโตจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคูค่ า้ ผ่านนวัตกรรมวัสดุและ
พลังงาน (Material and Energy Solution)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

IRPC’ New Vision

• ด้าน Material Solution เช่น วัสดุชนั้ สูง (Advanced Material)
วัสดุดา้ นสุขภาพ การแพทย์ และทีเ่ กีย่ วข้อง (Health & Life Science)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
• ด้าน Energy Solution สอดรับกับพลังงานในอนาคต (Future
Energy) และระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Energy
Storage)
ทั้ ง นี้ แนวทางการลงทุ น เพื่ อ การเติ บ โตในอนาคต มุ่ ง เน้ น
การร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (JV, M&A, New S-curve, Start Up) ตลอดจน
การบริ ห ารงานอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล โดยคำ �นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
ชุมชน และสังคม และความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
ภายในปี 2573 บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายในเชิงปริมาณทั้งด้าน
การเงินและความยัง่ ยืน ดังนี้ ตัง้ เป้าหมาย EBITDA 35,000 ล้านบาท
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)
ลดลงร้อยละ 20 จากแผนธุรกิจ โดยคาดหวังการสร้างสัดส่วนรายได้
จากธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในธุรกิจ
ปัจจุบนั เปรียบเสมือนแม่น�้ำ 2 สาย (River of 2 streams) ทีบ่ ริษทั ฯ
อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ท้องฟ้าใหม่ (Transition to the
New Horizons)

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดปัจจัยความสำ�เร็จ
(Enablers) ที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังนี้
1. การพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า ง Core Value เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง
2. การวางแผนงบประมาณและสรรหาเงินลงทุนในธุรกิจใหม่
3. การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการทำ�งาน
4. การพิจารณาใช้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในดำ�เนิน
โครงการลงทุนธุรกิจใหม่
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) ประกาศคำ�มัน่ สัญญาในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์เพือ่ ชีวติ ทีล่ งตัว โดยมุง่ สูธ่ รุ กิจนวัตกรรม
วัสดุและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

“Shape what’s good for tomorrow”
สร้างสิ่งที่ดี เพื่ออนาคต

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำ�คัญ
IRPC Strategic Transformation Roadmap

35,000
25,000

IRPC’s Strategic Framework

บริษัทฯ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ใน 3 รูปแบบ คือ มุ่งเน้นเข้มแข็งจากภายใน (Core Uplift) การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองมีความ
ชำ�นาญไปยังห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Adjacent Business) และแสวงหาธุรกิจใหม่ (Step Out Business) เพื่อผลักดันบริษัทฯ เติบโตตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ สู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material Solution and Energy Solution) โครงการ
สำ�คัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
1. โครงการ Strengthen โดยการนำ�ระบบการบริหารโครงการลงทุน Recovery Transformation Service (RTS) มาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งาน มุ่งเน้น Cross functional ระบบ และเครื่องมือการติดตามโครงการ รวมถึงโครงสร้างบุคลากรสำ�หรับบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ผลดำ�เนินการโครงการลงทุน (ROIC) ในปี 2564 สามารถลดการสูญเสียโอกาสในการทำ�กำ�ไร เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารพัสดุคงคลัง บริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการส่งเสริมการลงทุน โดยในปี 2564 สามารถสร้างผลประโยชน์ส่วน
เพิ่มประมาณ 1,500 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,040 ล้านบาท
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2. โครงการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง ผ่านกระบวนการทำ�งานแบบ Cross
Function หรือ Agile New Way of Working (ANT) เพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการเข้าตลาดและตอบสนองลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การเพิม่ สัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ในปี 2564
สัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 20 โดยน้ำ�หนัก บริษัทฯ ได้
พิจารณาการจัด Product Portfolio แบ่งเป็นรายแอปพลิเคชันหลัก
เพื่อวางกลยุทธ์ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการเข้าสู่
ตลาดที่มีความต้องการในอนาคตและมูลค่าสูง ดังนี้
• Medical and Hygiene ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มนี้คือ PP, PS
ซึ่งกลุ่มนี้มีมูลค่าในตลาดมากที่สุด ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เช่น Meltblown, Spunbond, PP Medical Packaging เป็นต้น
• Automotive ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ นีค้ อื PP, PP Compound, ABS
และ CCM ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ มี ลู ค่าสูงในตลาด และปัจจุบนั บริษทั ฯ
ได้เข้าสูต่ ลาดนีผ้ า่ นพันธมิตรบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจยานยนต์
ได้แก่ บริษัท Mytex และ IRPC A&L
• Electronic and Appliance ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้คือ PP,
ABS, CCM, SAN และ GPPS & HIPS เป็นกลุม่ ทีผ่ เู้ ล่นแข่งขันสูง
บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

• Construction ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้คือ HDPE Pipe, EPS
เป็นกลุม่ ต้องตรงตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการบริการ
เป็นสิ่งที่สำ�คัญ เพื่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้ารายใหม่
• Others ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ นี้ ได้แก่ UHMWPE และ ZnO ซึง่ ผ่าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเกรดพิเศษทีม่ มี ลู ค่าสูง มุง่ เน้นกลยุทธ์
การเข้าสูต่ ลาดเป็นผูเ้ ล่นใหม่ สร้างการรับรูแ้ ละมาตรฐานสินค้า
3. โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพื่ อ สอดรั บ กั บ
มาตรฐานน้ำ�มันดีเซล Euro 5 ของภาครัฐ และเป็นการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดดีเซลที่ต้องการคุณภาพสูงขึ้นใน
อนาคตทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้อนุมัติการลงทุน (Final Investment Decision: FID) เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างโรงงาน
คาดการณ์กำ�หนดการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2567
4. โครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwovens) โดยบริษัทฯ ได้
จัดตั้งบริษัท Innopolymed ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 กับ Innobic (Asia) ในสัดส่วน
การถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 40 โดยสร้ า งโรงงานผลิ ต ผ้ า ไม่ ถั ก ไม่ ท อ
(Nonwovens) ต่อยอดไปสู่วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical
Consumables) คาดการณ์กำ�หนดการเชิงพานิชย์ในไตรมาส 2
ปี 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

5. โครงการ New Organization Agile Human (NOAH) เพื่อ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส ามารถบริ ห ารงานได้
อย่างคล่องตัว รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมขององค์กรเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงาน การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมสร้างแรงจูงใจใน
การทำ�งาน พัฒนาภาวะผู้นำ� นำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ
สอดรับกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีการดำ�เนินการสำ�คัญ ดังนี้
1) ใช้รปู แบบการทำ�ธุรกิจแบบถูก ดี เร็ว (The most cost efficient
operating model at speed) การทบทวนออกแบบงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามอัตรากำ�ลังเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีและดิจทิ ลั
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้นทุน
2) ทักษะใหม่ จิตใจยืดหยุน่ เรียนรูต้ ลอดเวลา (Learn & Unlearned,
Upskill and Reskill) พนักงานทีป่ ระสงค์จะร่วมงานกับบริษทั ฯ
ต่อไปทุกระดับ จะได้รับการปรับทักษะพื้นฐานของพนักงาน
ให้ทนั สมัยรองรับการทำ�งานในรูปแบบใหม่
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3) รางวัลตามผลงานและสร้างการแข่งขันในการพัฒนา (New
Performance Management and Rewarding) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีขับเคลื่อนด้วยบุคลากร
ชั้นเลิศเพื่อสร้างองค์กรชั้นนำ� (Top Quartile People for Top
Quartile Performance)
4) หาคนเก่งร่วมทีมทุกระดับ (Talent Acquisition) เพือ่ ให้บริษทั ฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นที่จะสนับสนุนภารกิจ
ของบริษัทฯ
5) ให้ทางเลือกกับพนักงาน (Choices of Life through package)
โดยมีข้อเสนอ “จูงใจจาก” ออกแบบข้อเสนอเพื่อให้ได้มีโอกาส
พิจารณาทางเลือกในการจากลาจากบริษัทฯ ก่อนเกษียณอายุ
และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
รายละเอียดการดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญของโครงการ New Organization
Agile Human (NOAH) ปรากฏอยูใ่ น “การบริหารทรัพยากรบุคคล”
หน้า 246
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การดำ�เนินงานทางการเงิน
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดโครงสร้างทางการเงินและจัดหาเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสม
สามารถรองรับการดำ�เนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการ
เงิน และประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องสม่ำ�เสมอ และทันสถานการณ์ สำ�หรับในปี 2564 มีการดำ�เนินงานทางการเงินที่สำ�คัญ ดังนี้

การจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่
• การต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหว่างบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ วงเงินกู้จำ�นวน 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้จำ�นวน 1,500 ล้านบาท
• จัดหาวงเงินสินเชื่อประเภท Domestic Letter of Credit (DLC) จำ�นวน 19,640 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ

การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน
การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน เป็นวิธีหนึ่งในการจัดโครงสร้างทางการเงินโดยมีเงินกู้/ หุ้นกู้/ อนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ให้มีสัดส่วนสมดุลกับกำ�ไรที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทย่อย

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด
บริการขนส่งทางทะเล

99.99%

99.99%
ธุรกิจปิ โตรเลียม

บริษัทย่อย

การร่วมค้า

บริษัทร่วม

บริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี
โพลีออล จำ�กัด

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์
(เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)

60.00%
ธุรกิจปิ โตรเคมี

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ไม่ถกั ไม่ทอ
และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด 40%

57.48%

50.00%

25.00%

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์โพลีออล
ผู้ร่วมทุนอื่น:
PCC Rokita SA 50%

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์
ลิมิเต็ด จำ�กัด 74%
อื่น ๆ 1%

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด

50.00%

55.00%

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
ผู้ร่วมทุนอื่น:
Japan Polychem
Corporation 50%

จำ�หน่ายเม็ดพลาสติก
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษทั นิปปอน เอ แอนด์ แอล จำ�กัด 39.99%
อื่น ๆ 2.53%

บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด

บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

จำ�หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ E-Commerce
ผู้ร่วมทุนอื่น:
Guangzhou Saiju Performance
Polymer Ltd. 45%

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัทย่อย

การร่วมค้า

บริษัทร่วม

เงินลงทุนอื่น

บริษัท เทคโนโลยี
ไออาร์พีซี จำ�กัด

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี
คลีนพาวเวอร์ จำ�กัด

Guangzhou Saiju
Performance Polymer Ltd.

99.99%

โรงเรียนอาชีวะ

50.00%

ให้บริการวิเคราะห์และรับรอง
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้ร่วมทุนอื่น:
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 50%

40.00%

บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล เอสเตท
ระยอง จำ�กัด

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 60%

48.99%

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ�
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จำ�กัด (มหาชน) 51%

20.00%

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่
โซลูชั่นส์ จำ�กัด

ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
ผู้ร่วมทุนอื่น:
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) 40%
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำ�กัด
(มหาชน) 20% และ
บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) 20%

15.00%

จำ�หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ E-Commerce
ในประเทศจีน

15.00%

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จำ�กัด

สนับสนุนการดำ�เนินกิจการ
ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

13.04%

บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายแก๊สอะเซทิลีน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่สำ�คัญ
บริษัทย่อย
• บริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 2,000
ล้านบาท เป็นผูจ้ �ำ หน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำ มันจากโรงกลัน่ ของบริษทั ฯ
โดยมีคลังน้ำ�มันจำ�นวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการ
กระจายสินค้า
• บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี” เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 750 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดสอน
ในระดับ ปวช. - ปวส. หลักสูตรพาณิชยกรรมและช่างกลโรงงาน
• บริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด ถือหุ้น
ร้อยละ 40 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 182 ล้านบาท จัด
ตัง้ ขึน้ เพือ่ ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ไม่ถกั ไม่ทอ และวัสดุสนิ้
เปลืองทางการแพทย์
• บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 57.48 บริษัท นิปปอน เอ แอนด์ แอล
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 39.99 และอื่นๆ ถือหุ้นร้อยละ 2.53 มีทุน
จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริษัท ไออาร์พีซี
เอ แอนด์ แอล จำ�กัด เป็นผู้จำ�หน่ายเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์
• บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด (iPolymer) เป็นบริษัทย่อยของ
บริ ษั ท ฯ ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 55 และ Guangzhou Saiju
Performance Polymer Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 45 มีทุนจดทะเบียน
และเรียกชำ�ระแล้ว 120 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจซื้อ
ขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ผ่าน
ระบบ E-Commerce ในประเทศไทย

การร่วมค้า
• บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50
และ PCC Rokita SA ถือหุ้นร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำ�ระแล้ว 370 ล้านบาท โดยบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล
จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล ประกอบด้วย
โพลีเอสเทอร์ และโพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับ
ผลิตโพลียรู เี ทน ซึง่ นำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟม
ที่ใช้ในการทำ�เฟอร์นิเจอร์ พื้นรองเท้า และโฟมที่ใช้เป็นฉนวน
กันความร้อน เป็นต้น

• บริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 50 และบริษัท Japan Polychem Corporation ถือหุ้น
ร้อยละ 50 มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 120 ล้านบาท โดย
บริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายเม็ดพลาสติกโพลิโพรพีลีนชนิดพิเศษ
• บริษทั วชิรแล็บเพือ่ สังคม จำ�กัด บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50 และ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือหุ้นร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียน
และเรียกชำ�ระแล้ว 22 ล้านบาท โดยบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม
จำ � กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละรั บ รองอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์
• บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำ�กัด
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 40 และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 60 มีทนุ จดทะเบียน
และเรียกชำ�ระแล้ว 680 ล้านบาท โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำ�กัด ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

บริษัทร่วม
• บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด (IRPC-CP) บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 48.99 และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 โดย IRPC-CP เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) โดยมีกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์
• บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) (UCHA)
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 บริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด จำ�กัด
ถือหุ้นร้อยละ 74 และอืน่ ๆ ถือหุ้นร้อยละ 1 โดย UCHA เป็นผู้นำ�
ตลาดคาโปรแลคตัมและไนล่อน 6 ในระดับสากล โดยมีกำ�ลัง
การผลิตคาโปรแลคตัม 130,000 ตันต่อปี และไนล่อน 6 กำ�ลัง
การผลิต 75,000 ตันต่อปี
• บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด (PTTES) บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 20 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ
40 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ
20 และบริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย
PTTES ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ตลอดห่วงโซ่
อุปทานตัง้ แต่ตน้ น้�ำ จนถึงปลายน้�ำ โดยผ่านธุรกิจทีด่ �ำ เนินงานเองและธุรกิจทีล่ งทุนผ่านบริษทั ในกลุม่ ได้แก่ ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
ธุรกิจการกลัน่ น้�ำ มัน และธุรกิจปิโตรเคมี ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในโรงกลัน่ น้�ำ มันในประเทศ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (ร้อยละ 45.18) บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) (ร้อยละ 45.03) และบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (ร้อยละ
45.05) ทัง้ นี้ ในการดำ�เนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษทั ฯ มีธรุ กรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. และบริษทั ในกลุม่ ปตท. เช่น
บริษทั ฯ ซือ้ น้�ำ มันดิบส่วนใหญ่ผา่ น ปตท. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จา่ ยในการจัดหาน้�ำ มันดิบ บริษทั ฯ บริหารความเสีย่ งราคาน้�ำ มัน
และ/หรือผลิตภัณฑ์บางส่วนผ่าน ปตท. และมีการรับและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับ ปตท. เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หลายแห่ง เกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 กันยายน 2564 มีดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1.

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (1)

9,206,674,600

45.05

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (2)

1,574,372,943

7.70

3.

บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

613,020,000

3.00

4.

สำ�นักงานประกันสังคม

492,786,300

2.41

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

367,120,574

1.80

6.

STATE STREET EUROPE LIMITED

184,066,020

0.90

7.

นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

137,000,000

0.67

8.

N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC

133,610,493

0.65

9.

นายสุรชัย ลีลาธนมงคล

123,297,700

0.60

10.

นายวรพงศ์ อัศวนิเวศน์

88,889,200

0.44

หมายเหตุ: (1) บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีสว่ นในการกำ�หนดนโยบายการจัดการและการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 4 คน จากจำ�นวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน
  

(2)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้ผู้ลงทุน และนำ�เงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุน
ที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

100

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ภายใต้แผนและการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ข้มข้น ได้แสดงถึงความ
แข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจุบันและที่
อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
พร้อมมาตรการรองรับความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง คือ
หนึ่งกลไกที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและ
แผนบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนทั้งที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในเชิงลบ
จากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสและการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งโดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control
Committee) โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ รวมถึงมี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านห่วงโซ่อปุ ทานและด้านการเงิน
(Hedging Committee) เพื่อทำ�หน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาด บริหารความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของ
น้�ำ มันดิบ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและปิโตรเคมี ราคาค่าขนส่ง
และการจัดทำ�ธุรกรรมด้านการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee) ซึง่ มีคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จำ�นวน 5 ท่าน ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงที่สำ�คัญต่อองค์กรอยู่
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง
ISO 31000: Risk Management - Principles and Guidelines
และ COSO - Enterprise Risk Management ร่วมกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate

Governance) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System)
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management System) แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability
Management) และระบบการบริหารด้านปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(Operational Excellence Management System)
บริษัทฯ มีการส่งเสริมและปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรโดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ และ
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในการนำ�ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติในทุกสายงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ โดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และกำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง นำ�เข้าขออนุมัติต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตามที่ได้มีการกำ�หนด มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและเป็ น ปั จ จุ บัน อยู่เ สมอ และมี ก ารสื่อ สารให้ ค วามรู้
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนงานด้าน GRC (Governance, Risk Management
& Internal Control, Compliance) เพือ่ ยกระดับการบริหารความเสีย่ ง
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ลดความซ้�ำ ซ้อนของงาน และนำ�ข้อมูลต่างๆ
มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

102

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ
สรุปการดำ�เนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้
ความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
จากสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและของโลกที่เริ่มมีการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจถึงแม้ยงั มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในขณะที่
สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน กลุ่มประเทศ
ผู้ ส่ ง ออกน้ำ � มั น (โอเปก) และโอเปกพลัส ผู้ควบคุมกำ�ลังการ
ผลิตน้ำ�มันดิบของโลก เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อราคาน้ำ�มันดิบ
ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ที่ทำ�ให้เกิดความผันผวนจน
กระทบต่อรายได้และกำ�ไรของบริษัทฯ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากการ
เปิดเมืองในหลายๆ ประเทศ ทำ�ให้ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับวัตถุดิบเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมถึงส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีกบั วัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น
โดยบริษทั ฯ มีแนวทางการจัดการความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบ ดังนี้
1) การจัดหาน้�ำ มันดิบชนิดใหม่ๆ เข้ามาใช้เป็นวัตถุดบิ ของการผลิต
ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำ�มันดิบที่
หลากหลาย สามารถลดผลกระทบจากราคาของต้นทุนการผลิต
ในทุกๆ สถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
2) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิดจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
น้�ำ มันดิบ มีการคาดการณ์ราคาทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงในอนาคต
และรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบเป็นประจำ�ทุกสองสัปดาห์
และสามารถเรียกประชุมได้ทนั ทีหากมีความจำ�เป็น เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงที
3) บริหารจัดการสินค้าคงคลังของน้�ำ มันดิบ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และปิโตรเคมี ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบ
จากการเกิด Stock Loss

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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4) ทำ�สัญญาซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์โดยมีการกำ�หนดเป้าหมายของ
ราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดำ�เนินการบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและ
ด้านการเงิน (Hedging Committee) และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ
กระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนการผลิตที่เป็นส่วน
สำ�คัญของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาจ
ทำ�ให้สูญเสียโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านชุมชน
เป็นต้น โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ โดยผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจทำ � ให้ เ กิ ด การ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กระทบต่อภาพลักษณ์ และกระทบ
ต่อผลประกอบการ บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง บังคับใช้กฎระเบียบความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยผ่าน One
Day Safety at Work การนำ�กระบวนการด้านความปลอดภัยมาใช้
ในการออกแบบและปฏิบตั งิ าน (Process Safety Management)
นำ�ระบบจัดการอุบตั กิ ารณ์ (Incident Management System:
idMS) มาใช้เพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุทแี่ ท้จริง
ของการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ เป็นต้น
2) ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต
สินค้า (Plant Reliability) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่เกิดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า รวมถึงผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนรอบเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม
ไออาร์พีซี โดยแนวทางในการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการตรวจสอบ การควบคุมการ
จัดหาผูร้ บั เหมา (Contractor Management) รณรงค์โปรแกรม
Zero Unplanned Shutdown พัฒนากระบวนการสอบทวนการ
เลือกใช้วัสดุในงานโครงการ และกลไกป้องกันในกระบวนการ
ผลิต เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายจากการใช้งาน รวมถึง
การตรวจสอบสภาพของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในจุดเสีย่ งต่างๆ
(Plant Health Check) ซึ่งดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
3) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการปล่อยสารระเหย
ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น สารเบนซีน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
จนอาจเกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือเกิดข้อพิพาทได้ บริษทั ฯ

ได้จัดทำ�แนวทางการลดความเสี่ยงโดยกำ�หนดให้มีการบริหาร
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมทัว่ ทัง้ องค์กร ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ISO 14001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 5001 รวมถึง
การปฏิบัติตามและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย
ข้อกำ�หนด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4) ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคมที่อาจเกิดจากความเห็นต่าง
ของชุมชนต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ทำ�ให้เกิดการร้องเรียน
ฟ้องร้อง หรือเกิดข้อพิพาท หรืออาจเกิดการชุมนุมต่อต้าน
การดำ�เนินธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น การสือ่ สาร การให้ขอ้ มูลเพือ่ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนรอบเขตประกอบการฯ กับบริษทั ฯ การให้การช่วยเหลือ
ต่อสังคมโดยการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5. ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกิดจากภัยคุกคาม
ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การถูกโจมตีทางไซเบอร์ การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้ส่ง
ผลกระทบให้กระบวนการทางธุรกิจหยุดชะงัก ดังนั้น เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
กระบวนการทางธุรกิจ บริษทั ฯ ได้น�ำ ระบบการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management System:
BCMS) มาใช้ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 Business
Continuity Management System มาใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการจัดทำ�การนำ�ไปปฏิบัติ การพัฒนาแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับ
สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีการฝึกซ้อม
เป็นประจำ�ทุกปี
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
การเปลีย่ นแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ มีผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในระดับหนึง่ ต่อรายได้และรายจ่ายของบริษทั ฯ
เนือ่ งจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและปิโตรเคมี และต้นทุน
วัตถุดบิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นน้�ำ มันดิบจะได้รบั และจ่ายชำ�ระเป็นเงินบาท
แต่ยงั คงอ้างอิงราคาตลาดโลกซึง่ กำ�หนดราคาเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ (USD linked) รวมทั้งเงินกู้เพื่อโครงการลงทุนต่างๆ
บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยดำ�เนินการจัด
โครงสร้างของเงินกู้ หุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้มีสัดส่วน
สมดุลกับรายได้ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge)
โดยการบริหารหนีส้ นิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ให้มสี ดั ส่วนทีเ่ หมาะสม
กั บ รายได้ ที่ อิ ง กั บ สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ การดำ � เนิ น การ
บริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล อนุมัติ และ
ติดตามผลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและลดผลกระทบในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ อีกทั้ง
การทำ�สัญญาซือ้ และขายเงินตราต่างประเทศ (FX Swap) พร้อมกันของ
รายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายค่าวัตถุดิบที่เป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อลดภาระส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน เสนอซือ้ และ
เสนอขาย มีส่วนช่ ว ยลดผลกระทบจากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนด้วย

2. ความเสี่ยงการจัดหาเงินทุนและ
สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ภาระจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ บริษัทฯ จึงมี
ความจำ�เป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ทันตามกำ�หนดเวลา
ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งความสามารถในการจัดหา
เงินทุนจากภายนอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการ
ฐานะการเงิน อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดเงิน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทำ�ให้ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง
เพียงพอ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยจั ด หาเงิ น ทุ น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนธุ ร กิ จ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งเงิ น ทุ น เพื่ อ ให้
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบหรือที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาเงินทุน ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้
ตามแผนด้ ว ยต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ
มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะสั้นใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 21,635 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญา
กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. โดยเป็นวงเงินกู้จำ�นวน
10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กจู้ �ำ นวน 1,500 ล้านบาท จึงทำ�ให้การ
บริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ มีความคล่องตัว
และให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน
บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่สำ�คัญ คือ โครงการ Ultra
Clean Fuel (UCF) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ�มันดีเซลจาก
มาตรฐานยูโร 4 ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ตามกำ�หนดของรัฐบาลที่
จะเริม่ บังคับใช้ในปี 2567 อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมสำ�หรับการบริหารโครงการและ
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
1) กระบวนการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงทีป่ รึกษาบริหารโครงการทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ เพือ่ ให้ด�ำ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่
วางไว้
2) จัดเตรียมแผนการตลาดและการขายรองรับกับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ มีช่องทาง
การขายที่เหมาะสม สามารถจำ�หน่ายได้และมีตลาดรองรับ
เพียงพอ
3) จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน
ด้านพื้นที่ก่อสร้างและการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
สนับสนุนและผลักดันโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) มีระบบและกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าในการ
ดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งทำ�ให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินโครงการ New Organization with Agile Human:
NOAH ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสมรรถนะขององค์กร โดยการ
สร้างและปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำ�งานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มีต้นทุนที่ต่ำ�ลง มีการปรับปรุงและจัดผังโครงสร้างองค์กรใหม่
อัตรากำ�ลังให้กระชับเหมาะสมกับภารกิจ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
โดยมีการจัดทำ�แนวทางการบริหารจัดการดังนี้
1) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำ�งานผ่าน IRPC DNA
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการนำ�
ระบบดิจทิ ลั มาใช้ในการทำ�งานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
และปฏิบัตินโยบายและกฎหมาย
กฎระเบียบ
การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ด้วยความเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ติดตามและเตรียมความพร้อมจากการกำ�หนดนโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Personal Data
Protection Act: PDPA) พระราชบัญญัติกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
การสำ�รองปริมาณน้�ำ มัน กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ
ละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ามอาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับ การฟ้องร้อง
หรืออาจรุนแรงถึงขัน้ เพิกถอนใบอนุญาตได้ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงได้ก�ำ หนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้

3) จัดทำ�ระบบการจัดการองค์ความรูแ้ ละการเพิม่ ความรูค้ วามชำ�นาญ
ที่เหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงทักษะและความรูใ้ หม่ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจตามกลยุทธ์
ของบริษัทฯ

1) ติดตามข่าวสารต่างๆ จากภาครัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ านหรือการดำ�เนินธุรกิจ และมีการศึกษาเตรียมความพร้อม
รวมถึงจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน หรือแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ

4) เตรียมแผนสืบทอดตำ�แหน่งงานทีส่ �ำ คัญโดยเฉพาะในผูบ้ ริหาร
ระดับสูง พร้อมทัง้ กำ�หนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับพนักงานที่กำ�ลังจะเกษียณอายุหรือ
ลาออก

2) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ โดย
มีการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถ
เข้าถึงและนำ�ไปปฏิบัติได้โดยง่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC) มี
การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในทุ ก รู ป
แบบ และจั ด ทำ � แนวทางในการลดความเสี่ ย ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารอย่างโปร่งใส รวมถึง
การนำ�แนวทาง 8 หลักการสำ�หรับเอกชนและนิติบุคคลในการ
ป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จ ากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาสื่อสารให้กับ
ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ระบบงานดิจิทัล

ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ปัจจุบัน ภัยคุกคามจากการถูกโจมตีและอาชญากรรมทางไซเบอร์
ได้เพิม่ สูงมากขึน้ โดยองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตี
การดำ�เนินธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือหลัก
หากถูกโจมตีจะทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมาก
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำ�หนด
มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดโอกาสจากการถูกโจมตีจาก
ผู้ ไ ม่ ห วั ง ดี รวมถึ ง ลดผลกระทบกรณี ถู ก โจมตี จ นระบบดิ จิ ทั ล
ได้รบั ความเสียหาย ให้สามารถฟืน้ คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว สำ�หรับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ ประชากรในประเทศ รวมถึ ง
มาตรการผ่อนคลายเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และนโยบายเปิดประเทศ
แต่ความเสีย่ งจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีม่ กี ารกลายพันธุอ์ ย่าง
ต่อเนื่องยังคงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจต่างๆ เป็นวงกว้าง
เป็นการชั่วคราวจากการที่ภาครัฐสั่งปิดสถานประกอบการหากพบ
ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือผลกระทบต่อโครงการการ
ก่อสร้างโรงงานหรือการซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรต้องล่าช้าออกไป
เนือ่ งจากผูร้ บั เหมาติดเชือ้ หรือผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทีล่ า่ ช้า
ดังนัน้ ในการบริหารความเสีย่ งของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ
จึงได้มงุ่ เน้นในการป้องกันรักษาบุคลากรของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ให้ปลอดภัย ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้
สภาวะวิกฤต โดยมีแนวทางบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001: Information Security
Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สอดคล้องตามข้อกำ�หนด
ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ดำ�เนินการฝึกซ้อมแผนดำ�เนินการกูค้ นื ระบบในกรณีทรี่ ะบบล่ม
(Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกโจมตีจาก
ภายนอก อุปกรณ์ชำ�รุดเสียหาย หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นประจำ�
ทุกปี
3) บริ ห ารจั ด การศู น ย์ ดู แ ลความปลอดภั ย องค์ ก ร (Security
Operation Center: SOC) ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
บุคลากร ตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กรว่ามี
การเข้าถึงทีผ่ ดิ ปกติหรือมีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และมี
กระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็วควบคูไ่ ปกับ
การสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในเรื่องการป้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สร้างความรู้ ความตระหนักให้พนักงานในการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการติด
ไวรัส มัลแวร์ หรือการถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ โดยมีทีมงาน
ในการให้คำ�ปรึกษา ให้ความรู้ และแจ้งเตือน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้พนักงานทุกคน

แนวทางบริหารความเสี่ยง
1) จัดตัง้ คณะกรรมการและคณะทำ�งานป้องกันและแก้ไขสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (War Room COVID-19) เพื่อ
กำ�หนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบ
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ให้มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
2) จัดทำ�มาตรการ Work from Home โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และ
ระบบงานต่างๆ ให้พนักงานสามารถทำ�งานจากที่บ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความแออัดในที่ทำ�งาน การรักษาระยะห่าง
ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ของพนักงาน
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3) เพิม่ ความเข้มงวดในการเข้าออกทีท่ �ำ งานหรือสถานประกอบการ
โดยมีการคัดกรองพนักงานหรือบุคคลภายนอก ก่อนเข้าสถาน
ประกอบการจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
ที่หน่วยงานรัฐกำ�หนดอย่างเคร่งครัด
4) กำ�หนดแนวทางแก้ไขกรณีพบพนักงานต้องสงสัยหรือป่วยด้วย
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยมีการกักกัน คัดแยกกลุม่ พนักงาน
ที่ต้องสงสัยอย่างเป็นระบบ จัดทำ�แผนรองรับเพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อการปฏิบัติงานที่สำ�คัญต่างๆ ของบริษัทฯ
5) จัดหาวัคซีนให้กบั พนักงาน และใช้สถานทีข่ องบริษทั ฯ ให้เป็นที่
รองรับในการฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนทีอ่ ยูร่ อบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี
6) จัดทำ�แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan: BCP) สำ�หรับกรณีโรคติดเชื้อร้ายแรง และ
ให้มีการฝึกซ้อม พัฒนา ปรับปรุง อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงสามารถดำ�เนินการได้
อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
บริษทั ฯ ได้มกี ารวิเคราะห์บริบทต่างๆ จากปัจจัยภายนอกทีม่ แี นวโน้ม
ต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตและอาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ
ในระยะยาวช่วงประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเตรียมการ
รั บ มื อ และแสวงหาโอกาสในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์ที่ใช้
น้ำ�มันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
ราคาจำ�หน่ายที่ถูกลง รวมถึงรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทำ�ให้
ยอดการจำ � หน่ า ยน้ำ � มั น และน้ำ � มั น หล่ อ ลื่ น มี แ นวโน้ ม ลดลง
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�แนวทางการจัดการในระยะยาว
โดยกำ�หนดกลยุทธ์ในปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็น
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีให้มมี ลู ค่าสูงสุด มีการศึกษาทีจ่ ะนำ�แนฟทา
และสารอะโรเมติ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบของน้ำ � มั น เบนซิ น
มาปรับปรุงสภาพเป็นสารพาราไซลีน (Paraxylene) หรือสารอืน่ ๆ
ที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
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2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change Risk) ปัจจุบันปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
และมีความรุนแรงมากขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ใ นการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ออกสูบ่ รรยากาศ ซึง่ ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (The 26th
UN Climate Change Conference of the Parties: COP26)
ประเทศไทย ตัง้ เป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
(Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายใน
หรือก่อนปี 2608 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ บริษัทฯ
จึงได้วางแนวทางเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบจากความเสีย่ ง
ดั ง กล่ า ว โดยมี ก ารศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร าคาคาร์ บ อน
(Carbon Pricing) ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กำ�หนดมาตรการลดความเข้มข้น
ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยลดการเผาไหม้
เชื้อเพลิง การจัดทำ�คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร โดยนำ�ร่อง
ประเมินภาคสมัครใจตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) โครงการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า
เป็นต้น
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ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนที่
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์
ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ โดยคำำ�นึงึ ถึึงประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสัังคม
และบรรษััทภิิบาล ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ของโลก (SDGs) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

นโยบายและเป้าหมายการ
จัดการด้านความยั่งยืน
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความสมดุลของการเติบโตทาง
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ลดการปล่อยมลสารและก๊าซเรือนกระจกเพือ่ มุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนต่�ำ
พร้อมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ที่ เพือ่ ให้องค์กรและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

นโยบายการบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น กลุ่ ม ไออาร์ พี ซี ได้ ถู ก
กำ � หนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ตามมาตรฐานสากลพร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารกำ � หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการ
พัฒนาการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการ
กำ�กับดูแลที่ดี (Environmental Social and Governance:
ESG Enhancement) และให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals, UN SDGs) โดยได้ประกาศนโยบายฯ
ฉบับแรกในปี 2558 ต่อมาในปี 2562 ได้ปรับปรุงนโยบายโดย
ขยายขอบเขตการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น ไปตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท ฯ
และในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงนโยบายอีกครั้งโดยเพิ่มเติม
ขอบเขตของการบริหารจัดการความยัง่ ยืนในกรณีมกี ารเข้าไปดำ�เนิน
กิจการในต่างประเทศ
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สาระสำ�คัญของนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
กลุ่มไออาร์พีซี พ.ศ. 2558

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
กลุ่มไออาร์พีซี พ.ศ. 2562

• ดำ�เนินธุรกิจโดยรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
• ลดผลกระทบจากการดำ�เนินงานตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
• พัฒนากลยุทธ์โดยให้ความสำ�คัญ
ต่อความยั่งยืน
• ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
• เปิดเผยการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ปลูกฝังบุคลากร สร้างวัฒนธรรม
การดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน

• ดำ�เนินธุรกิจโดยรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
• ลดผลกระทบจากการดำ�เนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• พัฒนากลยุทธ์โดยให้ความสำ�คัญต่อความยั่งยืน
• ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
• เปิดเผยการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ปลูกฝังบุคลากร สร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจ
• ขยายขอบเขตการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการความยัง่ ยืนให้แก่คคู่ า้ ลูกค้า ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
คำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้อง
สิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย
และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่ดี ควบคู่กับการบริหารและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถและทักษะใหม่
ที่จำ�เป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของ
องค์ ก รเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

สังคม

บรรษัทภิบาล

พั ฒ นาธุ ร กิ จ สู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ำ �
ควบคู่กับการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ควบคุ ม และลดผลกระทบ จาก
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ระบบนิ เ วศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
บรรเทาผลกระทบ และปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ

ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
พันธสัญญา ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ในระดับสากล เปิดเผยข้อมูลและผลการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง แสวงหาโอกาสให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน และลดผลกระทบจากการดำ�เนินงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

กรอบกลยุทธ์การจัดการด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วสั ดุและพลังงานเพือ่ ชีวติ ทีล่ งตัว” ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ในหลักการ
และแนวปฏิบัติบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการดำ�เนินงาน
ทีเ่ ป็นเลิศ โปร่งใส และให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนใน 3 มิติ
คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำ�หนดกรอบกลยุทธ์และเป้าหมาย
การบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ทิศทางกลยุทธ์

เป้าหมาย
การดำ�เนินงาน

ขจัดความยากจน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายระยะยาว
สนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคม
คาร์บอนต่ำ� รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ และจัดทำ�แผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

เป้าหมายระยะสั้น
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ นำ �
พลาสติกเป็นของเสียจากกระบวนการ
ผลิต (Post Industrial Recycle: PIR)
และพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ (Post Consumer Recycle:
PCR) พร้ อ มทั้ ง นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขจัดความยากจน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

“Living +”

การบริหารจัดการ
ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

เป้าหมายระยะยาว
แสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ หรือการ
ร่วมทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้
หลัก เศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ของกลุม่ ปตท. เพือ่ ม่งสูร่ ะู ดับการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน ระดับที่
3 อ้างอิงตาม British Standards
Institution: Framework for
implementing the principles of the
circular economy in organizations
- Guide (BS 8001: 2017) ภายในปี
2573
เป้าหมายระยะสั้น
การได้รบั รางวัลคุณภาพจากหน่วยงาน
ต่ า งๆเพื่ อ การรั บ รองและพั ฒ นาการ
ดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน

“Recognition +”
การสร้างการยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างสมดุล

การสนับสนุน
เป้าหมาย
การดำ�เนินงาน
อย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัด
การดำ�เนินงาน

เป้าหมายระยะสั้น
ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทางตรงและทางอ้ อ มของบริ ษั ท ฯ
ปี 2564 ไม่ เ กิ น 4.14 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

“Low Carbon +”

111

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

เป้าหมายระยะยาว
การได้ รั บ การยอมรั บ จากการสร้ า ง
คุณค่าเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคมผ่านการดำ�เนินธุรกิจ สินค้า
และโครงการเพื่อสังคม

• ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ของกลุ่มไออาร์พีซี
• ทบทวนค่าปีฐานและเป้าหมายระยะยาว
ของการควบคุ ม ปริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มไออาร์พีซี
• ทบทวนการตัง้ เป้า Energy Intensity
Index*
ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

ขจั
ความยากจน
ำอยางยั่งยืน
ขจัจัดดดการน้
ความยากจน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

ขจั
ขจัดดความอดอยาก
ความอดอยาก
สร
สราางความมั
งความมั่น่นคง
คง
ทางอาหาร
ทางอาหาร

สสงงเสร�
เสร�มมความเป
ความเปนน
อยู
อยูทที่ดี่ดีขีของทุ
องทุกกคน
คน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ให
าาถึถึงง ต
ปแบบการผลิ
ใหสรททาุกุกงรูคนเข
คนเข
พลั
งงงานที
ยืยืนน ่ยั่งยืน
และการบร�
พลั
งานที่ย่ยโั่งั่งภคที
ได
ไดตตามกำลั
ามกำลังงของตน
ของตน

สสงงเสร�
เสร�มมการเจร�
การเจร�ญ
ญ
เติ
เติบบโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิจจ
ทีที่ย่ยั่งั่งยืยืนน

สสงงเสร�
เสร�มมอ�อ�ตตสาหกรร
สาหกรร
ทีที่ย่ยั่งั่งยืยืนนและนวั
และนวัตตกรร
กรร

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนิ
ดำเนินนการอย
การอยาางง
เรเรงงดดววนเพ�
นเพ�่อ่อแก
แกปปญ
ญหา
หา
โลกร
โลกรออนน

อนุ
อนุรรักักษษแและใช
ละใชปประโยชน
ระโยชน
จากทรั
จากทรัพพยากร
ยากร
ทางทะเลอย
ทางทะเลอยาางยั
งยั่ง่งยืยืนน

สสงงเสร�
เสร�มมการใช
การใช
ประโยชน
ประโยชนทที่ยี่ยั่งั่งยืยืนน
ของระบบนิ
ของระบบนิเเวศนบบ
วศนบบ

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ขจัดความยากจน

• โครงการด้ า นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ โอกาสการต่อ
ยอดธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า เพื่อนำ�มา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคอมพาวด์
(Recycle Compound Resin) อาทิ
เช่ น PP Recycle Compound,
PS Recycle Compound, ABS
Recycle Compound และผลิตภัณฑ์
ไบโอคอมพาวด์ (Bio Compound)
ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหสทงเสร�
ุกคนเข
าถึง
มโอกาส
พลั
งงานทีย่ยนรูั่งยื น
ในการเร�
ไดตามกำลังของตน

สงาเสร�
มการเจร�
สร
งความเท
าเทีญยม
เติบโตทางเศรษฐกิ
ทางเพศสตร�
และ จ
ยืนงทุกคน
เด็ที่ยกั่งหญิ

สจังดเสร�
มอ�ตำอย
สาหกรรม
การน้
างยั่งยืน
ทีและพร
่ยั่งยืนและนวั
กรรม
อมใชสตำหรั
บ
ทุกคน

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการต
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื
ดำเนิ
นการอย่อามล้
งำ
าง
เรทัง้ ดภายในและระหว
วนเพ�่อแกปญหา
ประเทศ
โลกร
อน

สร
งและการตั
้ง
อนุารงเมื
ักษอและใช
ประโยชน
ถิจากทรั
�นฐานทีพ่ปยากร
ลอดภัย
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สร
งรูปมแบบการผลิ
สงาเสร�
การใช ต
และการบร�
ประโยชนทโี่ยภคที
ั่งยืน่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมม
ระดับสากลตอกา
พัฒนาที่ยั่งยืน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

ขจัดความยากจน

ใหขจัทดุกความอดอยาก
คนเขาถึง
พลั
งานที่ยั่ง่นยืคง
น
สรางงความมั
ไดทางอาหาร
ตามกำลังของตน

การเจร�ญน
สงเสร�มความเป
เติบทโตทางเศรษฐกิ
อยู
ี่ดีของทุกคน จ
ที่ยั่งยืน

สสงงเสร�
ตสาหกรรม
เสร�มมอ�โอกาส
ทีในการเร�
่ยั่งยืนและนวั
ยนรูตกรรม

สรลดความเหลื
างความเทา่อเทีมล
ยม
ทางเพศสตร�
และ
ทั้งภายในและระหว
เด็ประเทศ
กหญิงทุกคน

ใหขจัทดุกความอดอยาก
คนเขาถึง
พลั
งานที่ยั่ง่นยืคง
น
สรางงความมั
ไดทางอาหาร
ตามกำลังของตน

การเจร�าญนง
สดำเนิ
งเสร�นมการอย
ความเป
เติเรบงทดโตทางเศรษฐกิ
อยู
ี่ดวีขนเพ�
องทุ่อกแกคนปญจหา
ทีโลกร
่ยั่งยือนน

สสอนุ
งงเสร�
ตละใช
สาหกรรม
เสร�
รักมษมอ�แโอกาส
ประโยชน
ทีในการเร�
่ยั่งยืนและนวั
นรูตกรรม
จากทรั
พยยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สรสลดความเหลื
งความเท
ยมำ
งาเสร�
มการใชา่อเทีมล้
ทางเพศสตร�
ทั้งภายในและระหว
ประโยชน
ที่ยแั่งละยืน าง
เด็ของระบบนิ
กหญิงทุกคน
ประเทศ
เวศนบบก

สร
จัดสาการน้
งงเมื
เสร�อมำงและการต
สัอย
นติาภงยัาพ่งย
ถิและพร
�นและการเข
ฐานทีอมใช
่ปลอดภั
ยบ
าสถึำหรั
งระบ
ทุยุกตคนิธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สดำเนิ
งเสร�นมการอย
การเจร�าญง
เติเรบงดโตทางเศรษฐกิ
วนเพ�่อแกปญจหา
ทีโลกร
่ยั่งยือนน

สอนุ
งเสร�รักมษอ�แตละใช
สาหกรรม
ประโยชน
ทีจากทรั
่ยั่งยืนและนวั
พยากรตกรรม
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สลดความเหลื
งเสร�มการใช่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว
ประโยชน
ที่ยั่งยืน าง
ประเทศ เวศนบบก
ของระบบนิ

สรสางงเมื
เสร�อมงและการตั
สันติภาพ ้ง
ถิ�นและการเข
ฐานที่ปลอดภั
ย
าถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรสรางรูางความร
ปแบบการผล
วมม
และการบร�
โภคทีอ่ยกาั่ง
ระดับสากลต
พัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• มูลค่า social impact ที่เกิดจาก
งบประมาณการลงทุนเพื่อสังคม*
• การตั้งเป้าหมายไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ขจัดความยากจน

หมายเหตุ: *Corporate KPI
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การประเมินดัชนีความยั่งยืน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ และมีพฒ
ั นาการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศในกระบวนการผลิต การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพบุคลากร
ในองค์กร การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการบริหารจัดการน้�ำ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำ�เนินงานของผู้บริหารและพนักงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำ�ปี 2564 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 8 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และได้รับการจัดอันดับ
ให้อยูใ่ นระดับ Gold Class The Sustainability Yearbook 2021 สะท้อนความสามารถในการดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ คำ�นึงถึงเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจGRI 102-21, GRI 102-42
บริษัทฯ ดำ�เนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อตระหนักถึงมุมมองความสนใจ
ความคาดหวัง และความกังวลโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ จะดำ�เนินการระบุกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและแผนงานการสร้างการมีสว่ นร่วมตามกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วม
ของบริษัทฯ

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของไออาร์พีซี
ขั้นที่

ขั้นตอน
การดำ�เนิน
โครงการ

1

กำ�หนดสาระสำ�คัญใน
การดำ�เนินการ

• ผลการดำ � นิ น การ: สรุ ป สาระ
สำ�คัญและหัวข้อในการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นที่

4

ผลการดำ�เนินการ

• ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

ขั้นที่

2

ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียครอบคลุม
ทั้งภายในและภายนอก

• ผลการดำ�เนินการ: สรุปกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร
ขั้นที่

5

ประเมินและวิเคราะห์ผล

• ผลการดำ�เนินการ: รายงานสรุป
การดำ�เนินงาน

ขั้นที่

3

วางแผนและกำ�หนดแนวทาง
สร้างการมีส่วนร่วม

• ผลการดำ�เนินการ: แผนการเข้า
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ขั้นที่

6

ร่างแนวทางทางในอนาคต

• ผลการดำ�เนินการ: โครงการและ
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

บริษัทฯ เตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พร้ อมความตระหนัก และให้ความสำ�คัญต่อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจ จึงจัดให้มีกระบวนการการ
มีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกๆ กลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในส่วน
ของการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการประชุมร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐ ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้เสียที่
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ
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สังคม และสิง่ แวดล้อมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
นำ�เสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการจัดการทีด่ �ำ เนิน
การเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยข้อมูลดังกล่าวได้น�ำ มาใช้ในการประเมิน
ประเด็นสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทำ�
กลยุทธ์องค์กรประจำ�ปี

ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียGRI 102-40, GRI 102-43, GRI 102-44
ผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญ

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่วม (ความถี่)*

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

• Roadshow ในประเทศ
และต่างประเทศ (ผ่าน
ช่องทางออนไลน์)
• Analyst Meeting
(รายไตรมาส ผ่าน
ช่องทางออนไลน์)
• การประชุมทางโทรศัพท์
Company Visit (ผ่าน
ช่องทางออนไลน์)
• การเยี่ยมชมพื้นที่
ปฏิบัติการ (ประจำ�ปี)

พนักงาน

• การสำ�รวจความผูกพัน
• วัดผลและเสริมสร้าง
ของพนักงานที่มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ต่อองค์กร (ประจำ�ปี)
พึงประสงค์
• ประกาศข่าวสารและ
• วัดผลการดำ�เนินงาน
มาตรการในช่วง COVID-19 ด้านการบริหารจัดการ
(รายสัปดาห์หรือมากกว่า
ทรัพยากรบุคคล
ตามความจำ�เป็น)
• แจ้งมาตรการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในช่วง
COVID-19

จุดประสงค์การสร้าง
การมีส่วนร่วม

ประเด็นที่พบ/ พูดคุย

• เปิดโอกาสให้นักลงทุน
• แนวทางการดูแลพนักงาน
สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในช่วง COVID-19
กับบริษัทฯ
• การดำ�เนินการ
• ให้ความรู้และอธิบายการ
ด้านความยั่งยืน อาทิ
ดำ�เนินงานขององค์กร อาทิ การบริหารจัดการน้ำ�
การดำ�เนินงานด้านความ
กลยุทธ์ Net Zero Emission
ยั่งยืน
• การปรับปรุงกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจ อาทิ
การบริหารจัดการต้นทุน
• กระแสด้านความยั่งยืนใน
ระดับสากล
• ค่านิยมองค์กร iSPIRIT
และพฤติกรรมพึงประสงค์
• ความผูกพันของพนักงาน
กับองค์กร
• การบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร

แนวทางการดำ�เนินการ
• การอธิบายแนวทางการ
ดูแลพนักงานในช่วง
COVID-19
• การตอบคำ�ถามด้าน
ความยั่งยืนต่อนักลงทุน
• การดำ�เนินการเพื่อเพิ่ม
กำ�ลังการผลิตและแสวงหา
ธุรกิจใหม่
• การวางแผนเพื่อบริหาร
จัดการต้นทุนคงที่
(Fixed Cost)
• แนวทางการพัฒนา
IRPC DNA
• กลยุทธ์การบริหารบุคลากร
ที่เป็นเลิศ
• การดำ�เนินการปรับปรุง
ที่สอดคล้องกับปัจจัยความ
ผูกพัน
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ผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญ

ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า

ชุมชน
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่วม (ความถี่)*

จุดประสงค์การสร้าง
การมีส่วนร่วม

• งานสัมมนาสำ�หรับลูกค้า
ผ่านระบบออนไลน์ (ประจำ�ปี)
• การสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (ประจำ�ปี)
• กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
และองค์กร อาทิ การมอบ
สิ่งของในเทศกาลสำ�คัญ
กิจกรรมกีฬา สัมมนา
งานเลีย้ งขอบคุณ (ประจำ�ปี)
• ช่องทางออนไลน์ อาทิ
Webinar, Microsoft Team,
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

• ตระหนักถึงความต้องการ
และข้อเสนอแนะของลูกค้า
• ติดตามความก้าวหน้า
ของผลิตภัณฑ์และ
ความคาดหวัง
• พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างลูกค้าและองค์กร
• แลกเปลี่ยนความรู้
กับลูกค้า
• รวบรวมข้อมูลลูกค้า
เพื่อทำ�ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

• การจัดอบรมก่อนการตรวจ • ชี้แจงวัตถุประสงค์สำ�หรับ
สอบด้าน ESG (ESG
การตรวจสอบด้าน ESG
Audit) (ประจำ�ปี)
(ESG Audit)
• การสำ�รวจความพึงพอใจ • ตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของคู่ค้า (ประจำ�ปี)
ของคู่ค้าต่อกระบวนการ
• การประเมินผล
จัดซื้อของบริษัทฯ
การดำ�เนินงานของคู่ค้า
(ประจำ�ปี)
• การประชุมคู่ค้า Supplier
Conference 2021 (ประจำ�ปี)
• การพูดคุยกับชุมชน ก่อน/
ระหว่าง/หลังการดำ�เนิน
การโครงการทางสังคม
• ประชาพิจารณ์ (ทุกครั้งที่
จัดเตรียมรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA))
• การสำ�รวจความพึงพอใจ
ชุมชน (ประจำ�ปี)
• ช่องทางการร้องเรียน

ประเด็นที่พบ/ พูดคุย

แนวทางการดำ�เนินการ

• ความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์
และความคาดหวัง
ของบริษัทฯ
• รายละเอียดกฎหมาย
และกระแสการตลาด
ที่เกี่ยวข้อง
• แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ความต้องการและ
ความคาดหวังต่อ
ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco-friendly Products)
• แผนการตลาด
• ข้อกังวลของลูกค้าในช่วง
COVID-19

• แนวทางการแลกเปลี่ยน
ความรู้
• การแจ้งความต้องการ
ความคาดหวัง และ
ข้อกังวลของลูกค้า
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนาแผนการ
ดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง
• แนวทางการแจ้ง
ความก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า
อาทิ กลยุทธ์การใช้น้ำ�
กลยุทธ์การขาย

• การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ • การบริหารจัดการ
กำ�หนดด้าน ESG ที่สำ�คัญ
ห่วงโซ่อุปทาน
แก่คู่ค้า
แบบบูรณาการ
• การสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• การเป็นพันธมิตรในการ
เติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน
• การดำ�เนินธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน

• สอบถามถึงความต้องการ • ความต้องการและปัญหา
และปัญหาที่ชุมชนกำ�ลัง
ที่ชุมชนกำ�ลังเผชิญ
เผชิญ
• ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ
• ให้ข้อมูลและสร้างความ
ต่อโครงการก่อสร้าง
เข้าใจต่อโครงการก่อสร้าง
• รวบรวมข้อกังวล ความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้างจากชุมชน
• สร้างความเชื่อมั่นและ
การยอมรับต่อโครงการ
ก่อสร้างและองค์กร

• กลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อาทิ โครงการ
ทางสังคม
• กลยุทธ์การดำ�เนินตาม
มาตรการลดผลกระทบ
ที่ระบุในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)

หมายเหตุ : *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด•19 ทำ�ให้การสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเลื่อนออกไปตามความจำ�เป็น หรือเปลี่ยนเป็นช่องทางผ่าน
ระบบออนไลน์

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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การประเมินประเด็นสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี
บริษทั ฯ รวบรวมผลการประเมินประเด็นสำ�คัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ข้อกำ�หนดจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ อาทิ SASB,
SustainAbility, World Economic Forum, UN Sustainable Development Goals และ NSTDA เป็นต้น มาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยง
ขององค์กร นโยบายความยั่งยืน และการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงผลจากการวิเคราะห์และทบทวนการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อ
ระบุประเด็นและนำ�มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำ�หนดเนื้อหาของ GRI (GRI
Reporting Principles for Defining Report Content) มาประยุกต์ใช้

การประเมินประเด็นสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี
High
Climate Change

Business Ethics

Circular
Economy

Governance

Creating
Social Value

สำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Customer Relationship
Management

Innovation

Compliance

Occupational
Health & Safety

Agile Human
Digital
Transformation

Risk & Crisis Management

Operational
Eco-efficiency

Human Rights

สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

• มุ่งเน้นสร้างคุณค่าด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
• เสนอเข้ากระบวนการกำ�หนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมาย
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวขององค์ ก รที่ ดำ � เนิ น การโดย
ผูบ้ ริหารระดับสูง ถ่ายทอดมาเป็นแผนธุรกิจในระดับบริษทั
• กำ�หนดตัวชีว้ ดั ตามและเป้าหมายระยะยาว รวมทัง้ ทิศทาง
การดำ�เนินงานที่ชัดเจน

Enabling
Material Issues
• บริหารจัดการเช่นเดียวกับการบริหารจัดการประเด็น
Sustainable Value Creation เนื่องจากเป็นประเด็น
สำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อน Sustainable Value Creation
มีการบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Sustainable Supply Chain

Low

Sustainable Value
Creation Material Issues

High

Business Fundamental
Material Issues
• มุง่ เน้นสร้างคุณค่าด้านการลดความเสีย่ งและเพิม่ ผลผลิต
• ผนวกเข้าไปในระบบบริหารองค์กรซึง่ ต้องกำ�หนดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับชอบประเด็นในระดับองค์กร
• กำ�หนดตัวชี้วัดนำ�และเป้าหมายระยะกลาง

เปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้

เปิดเผยข้อมูลในเว็ปไซต์บริษัทฯ
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ประเด็นสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การสนับสนุน
เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

ขอบเขตของ
ผลกระทบ

ประเด็นย่อย

การรายงานภายใต้หัวข้อ

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

แบบ 56-1
One Report

Sustainable Value Material Creation Material Issue
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับน้ำ�ใช้
• การปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศ
ขจัดความยากจน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

ดความอดอยาก
ขจัขจั
สรดความยากจน
างความมั่นคง
ทางอาหาร

มความเปน
ขจัสงดเสร�
ความอดอยาก
ที่ดีของทุ่นกคง
คน
สรอยูางความมั
ทางอาหาร

งเสร�มความเป
มโอกาสน
สงสเสร�

อยูในการเร�
ที่ดีของทุยนรู
กคน

างความเท
สสรงเสร�
มโอกาสาเทียม
ทางเพศสตร�
ในการเร�
ยนรู และ
เด็กหญิงทุกคน

การน้
ำอยาเทีาางยั
นการอย
สรจัดำเนิ
าดงความเท
ยงม่งยืน
และพร
อมใช่อและ
สำหรั
เรงดวนเพ�
แก
ปญบหา
ทางเพศสตร�
คนองนทุกคน
เด็ทุโลกร
กกหญิ

ขจัจัอนุ
ความยากจน
รักษำแอย
ละใชางยั
ประโยชน
ดดการน้
่งยืน
จากทรัอพมใชยากร
และพร
สำหรับ

มการเจร�
ใหสทงุกเสร�
คนเข
าถึง ญ
โตทางเศรษฐกิ
พลัเติงบงานที
่ยั่งยืน จ
ั่งยืน งของตน
ไดทีต่ยามกำลั

เสร�มมการเจร�
อ�ตสาหกรรม
สสงงเสร�
ญ
ยืนและนวัตกรรม
เติที่ยบั่งโตทางเศรษฐกิ
จ
ที่ยั่งยืน

ลดความเหลื
่อมล้ำ
สงเสร�
มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งทัยื้งนภายในและระหว
และนวัตกรรม าง
ประเทศ

สร
างเมืองและการตั
ลดความเหลื
่อมล้ำ ้ง
ถิทั�น้งภายในและระหว
ฐานที่ปลอดภัย าง
ประเทศ

างรูอปงและการตั
แบบการผลิ้ง ต
สรสรางเมื
โภคทีย่ยั่งยืน
ถิและการบร�
�นฐานที่ปลอดภั

ใหสรทาุกงรูคนเข
าถึง ต
ปแบบการผลิ
พลั
งงานที่ยโั่งภคที
ยืน ่ยั่งยืน
และการบร�
ไดตามกำลังของตน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• พนักงาน
• ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ดำเนินการอยาง
อนุรนักการอย
ษและใชาปงระโยชน
การใช
งเสร�มการใช
มสันติภาพ
ดำเนิ
อนุสรงักเสร�ษแมละใช
ประโยชน
สงสเสร�
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
พยากร
ประโยชน
ที่ยั่งยืน
และการเข
เรจากทรั
งดวนเพ�
่อแกปญหา
จากทรั
พยากร
ประโยชน
ที่ยาั่งถึยืงนระบบ
โลกรอน
ทางทะเลอย
่งยืดนความอดอยาก ทางทะเลอย
ของระบบนิาเงยั
วศนบบก
ยุติธรรมอย
าง สงเสร�มโอกาส
ขจัดความยากจน โลกร
อน างยัขจั
่งสยืงนเสร�มความเปน ของระบบนิ
เวศนบบก
สรางความมั่นคง
อยูที่ดีของทุกคน เทาเทียมกัน ในการเร�ยนรู
ทางอาหาร

ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

การสร้างคุณค่า
ต่อสังคม

• ชุมชนท้องถิ่น
• ผลกระทบทางอ้อม
เชิงธุรกิจ

ดำเนินการอยาง
สงสรเสร�างความร
มสันติภวาพมมือ
สรางความรวมมือ
ระดับสากลต
อการ
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
และการเข
าถึงระบบ
ระดับสากลตอการ
นาที่ยาั่งงยืนสรางความเทาเทียม พัฒนาทีย่ ั่งยืน จัดการน้ำอยางยั่งยืโลกร
น อน
ยุตพัิธฒรรมอย
และพรอมใชสำหรับ
เทาเทียมกัน ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน
ทุกคน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

างยั่งยืน
ทุทางทะเลอย
กคน

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัขจัดดดความยากจน
ความยากจน
ขจั
ความยากจน

ขจัขจัดดดความอดอยาก
ความอดอยาก
ขจั
ความอดอยาก
สรสราาางความมั
งความมั
คงคง
สร
งความมั่น่น่นคง
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทางอาหาร

เสร�
ความเป
สสสงงงเสร�
เสร�มมมความเป
ความเปนนน
อยูอยูททที่ดี่ดี่ดขีขีของทุ
องทุ
คนคน
อยู
องทุกกกคน

เสร�
โอกาส
สสสงงงเสร�
เสร�มมมโอกาส
โอกาส
ในการเร�
นรูนรู 
ในการเร�
ในการเร�ยยยนรู

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหใหสทททงุกุกเสร�
คนเข
มโอกาส
ให
ุกคนเข
คนเข
าาาถึถึถึงงง
พลั
งานที
ในการเร�
พลั
พลั
งงงงานที
งานที่ย่ย่ยังั่งนรูั่งยืยืยืนน น
ไดไดตตตามกำลั
ามกำลั
ของตน
ได
ามกำลังงงของตน
ของตน

าเสร�
งความเท
าญ
เทีญยม
เสร�
การเจร�
ญ
สสสร
สงงงเสร�
มมมการเจร�
การเจร�
และ จจจ
เติทางเพศสตร�
โตทางเศรษฐกิ
เติ
เติบบบโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
เด็ที่ย่ยด่ยังั่งกดความยากจน
ทีทีขจั
ั่งยืยืหญิ
ยืนนน งทุกคน
ความยากจน
ขจั

เสร�
ดเสร�การน้
ำสาหกรรม
อยางยั่งยืน
สสสงงจังเสร�
มมมอ�อ�อ�ตตตสาหกรรม
สาหกรรม
และนวั
กรรม
อมใชตตสตกรรม
ำหรั
บ
ทีทีที่ย่ยและพร
่ยังั่งั่งยืยืยืนนนและนวั
และนวั
กรรม
ทุดกดความอดอยาก
คน
ความอดอยาก
ขจัขจั
งความมั่น่นคงคง
สรสราางความมั
ทางอาหาร
ทางอาหาร

ลดความเหลื
มล้มล้ำำำ
ลดความเหลื
ลดความเหลื่อ่อ่อมล้
ภายในและระหว
ทัทัทั้ง้ง้งภายในและระหว
ภายในและระหวาาางงง
ประเทศ
งเสร�
เสร�มมความเป
ความเปนน
สสประเทศ
งประเทศ
องทุกกคนคน
อยูอยูทที่ดี่ดีขีของทุ

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ขจั
ที่ยดั่งความอดอยาก
ยืน
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ลดความเหลื
ดำเนิ
การอย
ดำเนิ
ดำเนิ
นนนการอย
การอยาา่อางงมล้
ง ำ
าง
นเพ�
แกแกปปปญ
ญญหา
หาหา
เรเรเรงงทังดด้งดววภายในและระหว
วนเพ�
นเพ�่อ่อ่อแก
สโลกร
งเสร�
ประเทศ
โลกร
โลกร
อออนนมนโอกาส
ในการเร�ยนรู

สร
งและการตั
้ง
อนุ
ละใช
ระโยชน
อนุ
อนุรรารักักงเมื
ักษษษแแอละใช
และใช
ปปประโยชน
ระโยชน
ถิจากทรั
�นฐานที
่ปยากร
ลอดภัย
จากทรั
ยากร
จากทรั
พพพยากร
สร
ทางทะเลอย
งยั
ให
คนเขาาถึาาถึงางยั
งางยัเที่ง่ง่งยืยืยยืนนมน
ใหทางทะเลอย
ททุกาุกงความเท
คนเข
ทางทะเลอย
ทางเพศสตร�
พลั
งานที่ย่ยังั่งยืแยืนละน
พลั
งงงานที
เด็ตตกามกำลั
หญิงทุงกงของตน
คน
ามกำลั
ของตน
ไดได

าเสร�
งรูมมปมการใช
แบบการผลิ
เสร�
การใช
สสสร
สงงงเสร�
การใช ต
และการบร�
ประโยชน
ประโยชน
ประโยชนททที่ยี่ยโี่ยภคที
ังั่งั่งยืยืยืนนน่ยั่งยืน
การน้
ำอย
าญงยั
ของระบบนิ
วศนบบก
สจังของระบบนิ
งดเสร�
เสร�
การเจร�
ญ่งยืน
สของระบบนิ
มมการเจร�
เเวศนบบก
เวศนบบก
อมใชสำหรัจบจ
โตทางเศรษฐกิ
เติเติและพร
บบโตทางเศรษฐกิ
ยืนน
ทีทีทุ่ย่ยกังั่งยืคน

เสร�
าพาพ
สสสงงงเสร�
เสร�มมมสัสัสันนนติติติภภภาพ
และการเข
ระบบ
และการเข
และการเขาาาถึถึถึงงงระบบ
ระบบ
รรมอย
มอ�รรมอย
อ�ตตสาหกรรม
สาหกรรม
สสงยุยุงเสร�
ยุตตเสร�
ติธิธมิธรรมอย
าาางงง
เท่ยังเทั่งยืาายืาเที
เที
มกัมกันนนตตกรรม
นและนวั
กรรม
ทีที่ยเท
นเที
ยยและนวั
ยมกั

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
ใหโลกร
ทุกคนเข
อน าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
สทางทะเลอย
งเสร�มการเจร�
างยัญ่งยืน
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
สงของระบบนิ
เสร�มอ�ตสาหกรรม
เวศนบบก
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ลดความเหลื
ยุติธรรมอยา่องมล้ำ
ทัเท้งาภายในและระหว
าง
เทียมกัน
ประเทศ

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
สร
งเมื
องและการตั
พัาฒ
นาที
่ยั่งายืางนง ้ง
ดำเนิ
การอย
ดำเนิ
นนการอย
ยหาหา
ดววนเพ�
นเพ�่ป่อลอดภั
่อแกแกปปญญ
เรถิเรง�นงดฐานที
โลกรออนน
โลกร

สร
ต
อนุรารักงรูักษษแปละใช
แแบบการผลิ
ละใชปประโยชน
ระโยชน
อนุ
และการบร�
โภคที่ยั่งยืน
จากทรัพพยากร
ยากร
จากทรั
ทางทะเลอยาางยังยั่ง่งยืยืนน
ทางทะเลอย

เสร�มมการใช
การใช
สสงงเสร�
ประโยชนทที่ยี่ยังั่งยืยืนน
ประโยชน
ของระบบนิเวศนบบก
เวศนบบก
ของระบบนิ

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

ขจัดความยากจน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตดามกำลั
งของตน
ขจั
ความยากจน

นวัตกรรม

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค

Enabling Material Issues

บุคลากรองค์กรยุคใหม่ • การจ้างงาน
• Strategic Workforce
Planning
• การอบรมและการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• พนักงาน

การเปลี่ยนผ่านองค์กร
ด้วยดิจิทัล

• บริษทั ฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักงาน
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ • พลังงาน
ในกระบวนการผลิต
• การปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ
• ของเสีย
• การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหสทงุกเสร�
คนเข
าถึง
มโอกาส
พลัในการเร�
งงานที่ยั่งนรูยืน
ไดตามกำลังของตน

างความเท
เทียม
สสร
งเสร�
มการเจร�าญ
และ จ
เติทางเพศสตร�
บโตทางเศรษฐกิ
ทีเด็่ยั่งกยืหญิ
น งทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื
ดำเนิ
นการอยา่องมล้ำ
เรงทัด้งภายในและระหว
วนเพ�่อแกปญหาาง
ประเทศ
โลกร
อน

สรราักงเมื
งและการตั
อนุ
ษแอละใช
ประโยชน้ง
ถิ�นฐานที
่ปลอดภัย
จากทรั
พยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• พนักงาน
• ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ขจัดความยากจน

ความอดอยาก
ขจัขจั
จัดดดความอดอยาก
การน้
ำอยางยั่งยืน
งความมั
คง บ
สรสร
าางความมั
และพร
อมใช่นส่นคงำหรั
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทุกคน

ความเป
มมความเป
ใหสสงทงเสร�
ุกเสร�
คนเข
าถึง นน
ที่ดี่ดีขีของทุ
องทุ
อยูอยูงทงานที
พลั
่ยั่งกยืกคน
นคน
ไดตามกำลังของตน

สสงงลดความเหลื
เสร�
เสร�มมความเป
ความเป่อนนมล้ำ
อยูอยูทัทท้งี่ดภายในและระหว
ี่ดีขีของทุ
องทุกกคนคน าง
ประเทศ

มมโอกาส
สทงทงเสร�
ุกคนเข
คนเข
าถึถึงง ้ง
ใหสใหสร
ุกาเสร�
างและการตั
งเมื
อโอกาส
ในการเร�
ยย่ ่ปนรู่ยนรู
พลั
งานที
ั่งยื ยืนน ย
พลั
ังลอดภั
ถิในการเร�
�นงงงานที
ฐานที
ามกำลังงของตน
ของตน
ไดไดตตามกำลั

สร
าาเทีญ
ยยมม
างความเท
เทีญ
สสร
เสร�
สสร
งางเสร�
างความเท
งรูมมการเจร�
ปการเจร�
แบบการผลิ
ทางเพศสตร�
และละ ่ยจั่งจยืตน
เติบบโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
เติทางเพศสตร�
โแภคที
เด็ทีเด็ทีและการบร�
ั่งยืหญิ
ยืนนงงทุทุกกคนคน
่ยก่ยกังหญิ

การน้
าาางยังยั
ดเสร�
การน้
อย
อ�ตำตำอย
สาหกรรม
สจัสดำเนิ
งจัดงเสร�
มนมอ�การอย
สาหกรรม
ง ่งบ่งยืบยืนน
อและนวั
สตสำหรั
อมใช
มใช
ำหรั
ที่ยและพร
่ยังั่งยืดยืนวนและนวั
ตกรรม
ทีและพร
่อแก
ปกรรม
ญหา
ทุเรโลกร
ทุกงกคน
คนอนเพ�
น

สสงงเสร�
เสร�มมการเจร�
การเจร�ญญ
เสร�
มการใช จจ
เติเติสบบงโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
ทีที่ยประโยชน
่ยังั่งยืยืนน ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สสงงเสร�
เสร�มมอ�อ�ตตสาหกรรม
สาหกรรม
มสันตติตกรรม
ภกรรม
าพ
ทีที่ย่ยังสั่งยืงยืนเสร�
นและนวั
และนวั
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง

ลดความเหลื
ลดความเหลื
ดำเนิ
การอย่อา่อวมล้
างมล้
ง ำำอ
ดำเนิ
นานงความร
การอย
สร้งภายในและระหว
มมื
าหา
างง
งดดภายในและระหว
ญหา
เรทัเรทัง้งระดั
ววนเพ�
่อ่อแกแกปอปญการ
บนเพ�
สากลต
ประเทศ
ประเทศ
โลกร
น ่ยั่งยืน
โลกร
พัฒออนนาที

สร
งและการตั
้ง้ง
สร
อนุารางเมื
รักงเมื
ักษอษแอละใช
แงและการตั
ละใชปประโยชน
ระโยชน
อนุ
ถิจากทรั
ถิ�นจากทรั
�นฐานที
ฐานที
่ปลอดภั
ลอดภัยย
ยากร
พพ่ปยากร
ทางทะเลอยาางยังยั่ง่งยืยืนน
ทางทะเลอย

สร
างรูเสร�
งรูปมปมแบบการผลิ
แบบการผลิ
สงางเสร�
การใช ตต
สสร
การใช
และการบร�
และการบร�
โี่ยภคที
ประโยชนทโที่ยภคที
ประโยชน
ังั่งยืยืน่ยน่ยังั่งยืยืนน
ของระบบนิเวศนบบก
เวศนบบก
ของระบบนิ

อนุอนุรรักักษษแและใช
ละใชปประโยชน
ระโยชน
จากทรั
จากทรัพพยากร
ยากร
ทางทะเลอย
ทางทะเลอยาางยังยั่ง่งยืยืนน

สสงงเสร�
เสร�มมการใช
การใช
ประโยชน
ประโยชนทที่ยี่ยังั่งยืยืนน
ของระบบนิ
ของระบบนิเวศนบบก
เวศนบบก

สสงงเสร�
เสร�มมสัสันนติติภภาพ
าพ
และการเข
และการเขาาถึถึงงระบบ
ระบบ
ยุยุตติธิธรรมอย
รรมอยาางง
เทเทาาเทีเทียยมกัมกันน

สรสราางความร
งความรววมมืมมืออ
ระดั
ระดับบสากลต
สากลตออการ
การ
พัพัฒฒนาที
นาที่ย่ยังั่งยืยืนน

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

ขจัขจั
ความยากจน
สดงดความยากจน
เสร�
มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ขจั
ดความอดอยาก
ความอดอยาก
สขจังดเสร�
มอ�ตสาหกรรม
สร
ทีสร่ยาั่งางความมั
ยืงความมั
นและนวั่น่นคง
ตคง
กรรม
ทางอาหาร
ทางอาหาร

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

ใหใหททุกุกคนเข
คนเขาาถึถึงง
อนุงงงานที
รงานที
ักษแ่ยละใช
พลั
พลั
่ยังั่งยืยืนปนระโยชน
พยากร
ไดไดจากทรั
ตตามกำลั
งงของตน
ามกำลั
ของตน
ทางทะเลอยางยั่งยืน

ดำเนิ
ดำเนินนการอย
การอยาางง
เรเรงงดดววนเพ�
นเพ�่อ่อแกแกปปญญหาหา
โลกร
โลกรออนน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

เทาเทียมกัน

สงเสร�
มความเป
สงเสร�
มสันติภนาพ
อยูและการเข
ที่ดีของทุกาคน
ถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สงสร
เสร�ามงความร
โอกาส วมมือ
ในการเร�
ยนรู อการ
ระดับสากลต
พัฒนาที่ยั่งยืน

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
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Business Fundamental Material Issues
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักงาน
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า
• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักงาน
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า

• โครงสร้างองค์กร
• การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
• การต่อต้านทุจริต
• นโยบายสาธารณะ

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักงาน
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า

การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบ
ที่กี่ยวข้อง

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

• ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค • บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• การตลาดและฉลากสินค้า • ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• การเก็บรักษาและดูแล
ข้อมูลลูกค้า

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• อาชีวอนามัยและ
• พนักงาน
ความปลอดภัย
• ความมัน่ คงของเครือ่ งจักร • ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต

การบริหารความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

สิทธิมนุษยชน
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ความสัมพันธ์
และสร้างความ
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ทั้งภายในและระหวาง
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สรางเมืองและการตั้ง
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และการเขาถึงระบบ
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• การดำ�เนินงาน • การดำ�เนินงาน
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และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

เสร�มมการใช
สันติภาพ
างความร
สสงงเสร�
สสรงเสร�
มสันติภวมมื
าพอ
สรางความรวมมือ
และการเขทาี่ยถึั่งงยืระบบ
ระดับสากลต
การ
จัดการน้ำอยางยั่งยืนระดับสากลตอการ
ประโยชน
น สรางความเทาเทียม และการเข
าถึงอระบบ
ยุติธรรมอยเวศนบบก
าง ทางเพศสตร�และ ยุพัตฒิธรรมอย
นาที่ยั่งายืงน และพรอมใชสำหรับ พัฒนาที่ยั่งยืน
ของระบบนิ
เทาเทียมกัน เด็กหญิงทุกคน เทาเทียมกัน ทุกคน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า
สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

• อาชีวอนามัยและ • อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
• สรุปผล
การดำ�เนินงาน
การบริหารความ
เสี่ยงและภาวะ
วิกฤต

ขจัดดความยากจน
ความอดอยาก
ขจั
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ขจัดความยากจน

ดำเนินการอยาง
อนุ
รักนษการอย
และใชปาระโยชน
สงรเสร�
ดำเนิ
ง
อนุ
ักษมแการใช
ละใชประโยชน
พยากร
ประโยชน
ที่ยั่งยืน สงเสร�มโอกาส
งเสร�มความเปน จากทรั
ขจัดความยากจน เรงดวนเพ�่อแกปญขจัหาดความอดอยากจากทรั
เรงดวนเพ�
่อแกปญสหา
พยากร
โลกรอน
น ที่ดีของทุกคน ทางทะเลอย
ของระบบนิเาวศนบบก
สรางความมั่นคง ทางทะเลอย
ยนรู
โลกรอน างยั่งยือยู
งยั่งยืในการเร�
น
ทางอาหาร

การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

• การบริหาร
ความสัมพันธ์
และสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า
• สรุปผล
การดำ�เนินงาน

ขจัดความยากจน

• บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักงาน
• ลูกค้า/ ผู้บริโภค
• คู่ค้า
• ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
• นโยบายสิทธิมนุษยชน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
• การดำ�เนินโครงการด้าน
สิทธิมนุษยชน

เว็บไซต์

งดเสร�
มโอกาสน
สขจั
งสเสร�
ความอดอยาก
มความเป
ในการเร�
อยูสร
ทาี่ดงความมั
ีของทุยนรู
กคน
่น คง
ทางอาหาร

ดความอดอยาก
ขจัขจั
สรดความยากจน
างความมั่นคง
ทางอาหาร

ขจัดความยากจน

การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
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ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

• ห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อความยั่งยืน
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การสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
ปัจจัยนำ�เข้า
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ต้นทุนขาย 228,989 ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712 ล้านบาท

ห่วงโซ่อุปทาน
• ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
109,067 ล้านบาท
• การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น(ระยอง)
ร้อยละ 11 ของงบประมาณการ
จัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
291.49 ล้านบาท

การดูแลพนักงาน
• จำ�นวนพนักงาน 4,533 คน
• ชัว่ โมงการฝึกอบรมพนักงาน 27.5
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร
31.5 ล้านบาท

สร้างคุณค่าเพื่อสังคม
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มีจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
และเคารพสิทธิมนุษยชน
• งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม
59.6 ล้านบาท

การดูแลสิ่งแวดล้อม
• ปริมาณการใช้น�ำ้ มันดิบ 9.23 ล้านตัน
• ปริมาณการใช้น้ำ�
40 ล้านลูกบาศก์เมตร
• การใช้พลังงานทั้งหมด
60 ล้านกิกะจูล

กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
พันธกิจขไององค์กร

“ยกระดับคุณสมบัติ
ประสิทธิภาพ การใช้วัสดุภัณฑ์
และพลังงานอย่างยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตในอนาคต”
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
- จรรยาบรรณของคู่ค้า
- จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาพัสดุของบริษัท
- นโยบายการสร้างความ
เป็นเลิศด้านการจัดซื้อ
เครื่องมือ:
- ISC 4.0 และ PRO 4.0

ความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์
- คู่มือการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์
เครื่องมือ:
B2B/ Big Data
Analytics/ Market
and Competitor
Intelligence
Dashboard/ Control
Tower: Logistics and
Client Excellence

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลผลิต/มูลค่าเพิ่ม
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
- การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
- การจัดการความปลอดภัย
ของกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อความยั่งยืน
เครื่องมือ:
EKON$/ idMS

• รายได้จากการขาย 255,115 ล้านบาท
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
BOI 889 ล้านบาท
• กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสือ่ ม (EBITDA) 26,961 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้กู้ยืมเงิน
4,600 ล้านบาท

พนักงาน
• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ร้อยละ 85
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
9,285 ล้านบาท
• อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน 0.1 กรณี
ต่อล้านชั่วโมงการทำ�งาน

ลูกค้า
นวัตกรรมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กรอบการดำ�เนินงาน
ในการสร้างนวัตกรรม
เครื่องมือ:
EKON$/ R&D
Digital Dashboard

“สร้างสรรค์
นวัตกรรมการใช้
วัสดุและพลังงาน
เพื่อชีวิตที่
ลงตัว”

ความเป็นอยูที่ดีของชุมชน
- คู่มือการพัฒนาชุมชนและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

• ความพึงพอใจของลูกค้า
ร้อยละ 92.85
• ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
11.99 ล้านตัน
• กำ�ไรส่วนเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนา
233 ล้านบาท

คู่ค้า
• คู่ค้ารายใหม่ทุกรายผ่านการคัดกรองด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิแรงงาน
• ความพึงพอใจของคู่ค้า ร้อยละ 92.85
• ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์
• การส่งมอบสินค้าตรงเวลาร้อยละ 100

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 98.63
• ชัว่ โมงจิตอาสาของพนักงาน 18,580 ชัว่ โมง
• การลงทุนเพื่อลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
538 ล้านบาท
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ทางตรงและทางอ้อม 4.34
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ของเสียอุตสาหกรรมที่กำ�จัดโดยวิธีการ
ฝังกลบเป็นศูนย์
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ขจัดความอดอยาก
สงเสร�มความเปน
ีซี ทจ�ี่ดำกัีของทุ
ด (มหาชน)
สรางความมั่นคง บริษัท ไออาร์พอยู
กคน
ทางอาหาร

ขจัดความยากจน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

เป้าหมายแห่งความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ
ุกคนเขาถึง
ขจัใหดทความอดอยาก
งงานที่ย่นังยืคงน
สรพลัางความมั
ได
ต
ามกำลังของตน
ทางอาหาร

ขจัดความยากจน

งเสร�มมความเป
การเจร�นญ
สสงเสร�
อยูเติทบี่ดโตทางเศรษฐกิ
ีของทุกคน จ
ที่ยั่งยืน

อ�ตสาหกรรม
สงเสร�มโอกาส
ที่ยั่งยืนและนวั
ในการเร�
ยนรู ตกรรม

สราลดความเหล
งความเทาเท
ทั้งภายในและ
ทางเพศสตร�
และ
ประเทศ
เด็กหญิงทุกคน

สนับสนุนเป้าหมายผ่านกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

ามเปน
ทุกคน

สรางความเทาเทียม
Climate Change
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน
Management
ขจัดความอดอยาก
ขจัดความยากจน
สรางความมั่นคง
“Low Carbon
+”
ทางอาหาร

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน
สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน
สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

การอยญาง
สงดำเนิ
เสร�มนการเจร�
งดวนเพ�่อแกปญ
เติเรบโตทางเศรษฐกิ
จ หา
ที่ยโลกร
ั่งยืนอน
สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

ละใชประโยชน
สงอนุ
เสร�รมักอ�ษตแสาหกรรม
พยากร
ที่ยจากทรั
ั่งยืนและนวั
ตกรรม
ทางทะเลอยางยั่งยืน
จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สงเสร�มการใช
ลดความเหลื
่อมล้ำ
ที่ยั่งยืน าง
ทัประโยชน
้งภายในและระหว
ของระบบนิเวศนบบก
ประเทศ

งเสร�องและก
มสันต
สราสงเมื
าถ
ถิ�นและการเข
ฐานที่ปลอดภ
ยุติธรรมอยา
เทาเทียมกัน

สาหกรรม
นวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ
ใหสทงเสร�
ุกคนเข
าถึง
มโอกาส
พลั
งงานทีย่ยนรูั่งยื น
ในการเร�
ไดตามกำลังของตน

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน
สจังดเสร�
มอ�ตำอย
สาหกรรม
การน้
างยั่งยืน
ทีและพร
่ยั่งยืนและนวั
กรรม
อมใชสตำหรั
บ
ทุกคน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน
สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก
สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรว
ระดับสากลตอ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สงาเสร�
มการเจร�
สร
งความเท
าเทีญยม
เติบโตทางเศรษฐกิ
ทางเพศสตร�
และ จ
ยืนงทุกคน
เด็ที่ยกั่งหญิ

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน
ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทีนยการอย
มกัน ่อามล้
ลดความเหลื
ดำเนิ
งำ
าง
เรทัง้ ดภายในและระหว
วนเพ�่อแกปญหา
ประเทศ
โลกร
อน

ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สร
งและการตั
้ง
อนุารงเมื
ักษอและใช
ประโยชน
ถิจากทรั
�นฐานทีพ่ปยากร
ลอดภัย
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สร
งรูปมแบบการผลิ
สงาเสร�
การใช ต
และการบร�
ประโยชนทโี่ยภคที
ั่งยืน่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ขจัขจัดขจัดความอดอยาก
ดความอดอยาก
ความอดอยาก
สรสราสรงความมั
่น่นคง่นคงคง
างความมั
างความมั
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทางอาหาร

สสงเสร�
มมความเป
นนน
สงเสร�
งเสร�
มความเป
ความเป
อยูอยูอยู
ทที่ดที่ดขี่ดองทุ
กกคนกคนคน
ของทุ
ีของทุ

สรสราสรงความเท
าเทีาเทีายเทียมยมม
างความเท
างความเท
ทางเพศสตร�
และ
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�
และ
และ
เด็เด็กเด็กหญิ
งทุงทุกงทุกคนกคนคน
กหญิ
หญิ

จัดจัดจัการน้
ำอย
างยั
ดการน้
การน้
ำอย
ำอย
างยั
า่งงยัยื่งยืน่งยืนน
และพร
ออมใช
สสำหรั
บบบ
และพร
และพร
อมใช
มใช
สำหรั
ำหรั
ทุทุกทุกคนกคนคน

ามเปน
ทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

Circular Economy
+” สรางความรวมมือ
ส“Living
งเสร�มสันติภาพ

ารใช
ที่ยั่งยืน
นิเวศนบบก
สาหกรรม
นวัตกรรม

ารใช
ที่ยั่งยืน
นิเวศนบบก

ดความยากจน
ความยากจน
Creating ขจัขจัดขจัดความยากจน
Social Value
“Recognition +”
ขจัดความยากจน

ใหใหทใหทุกทุกคนเข
าถึาถึงาถึง ง
ุกคนเข
คนเข
พลัพลั
งงานที
่ย่ยังยื่ยังยืนั่งยืนน
พลั
งงานที
งงานที
ไดไดตไดตามกำลั
งของตน
ตามกำลั
ามกำลั
งของตน
งของตน
ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สสงเสร�
มมการเจร�
ญญญ
สงเสร�
งเสร�
มการเจร�
การเจร�
เติเติบเติบโตทางเศรษฐกิ
จ จจ
บโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
ทีที่ยที่ยังยื่ยังยืนั่งยืนน

สนับสนุ
นเป้าหมายผ่
าาถึนนโยบายและ
ุกคนเข
งน
การเจร�ญ
ขจัดความอดอยาก
สใหงทเสร�
มความเป
สงเสร�มโอกาส
พลัทงี่ดงานที
เติบโตทางเศรษฐกิ
สรางความมั่นคง
อยู
ีของทุ่ยกั่งยืคนน
ในการเร�
ยนรู จ
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์
กร
ได
ต
ามกำลั
ง
ของตน
ที
ย
่
ง
่
ั
ยื
น
ทางอาหาร
ขจัดความยากจน
ดำเนิ
นนการอย
างางาง
ดำเนิ
ดำเนิ
นการอย
การอย
เรเรงเรดงดวงดนเพ�
่อ่อแก่อแกปแกปญปญหา
วนเพ�
วนเพ�
ญหาหา
โลกร
ออนอนน
โลกร
โลกร

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงดำเนิ
เสร�มนอ�การอย
ตสาหกรรม
าง
ที่ยเรั่งงยืดนวและนวั
ตกรรม
นเพ�่อแก
ปญหา
โลกรอน

สงเสร�ขจัมดการใช
ความยากจน
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

อนุอนุอนุ
รักรักษรักษและใช
ปประโยชน
ษและใช
และใช
ประโยชน
ระโยชน
จากทรั
พพยากร
จากทรั
จากทรั
พยากร
ยากร
ทางทะเลอย
างยั
ทางทะเลอย
ทางทะเลอย
างยั
า่งงยัยื่งยืน่งยืนน
ลดความเหลื
ำ
อนุ
รักษและใช่อปมล้
ระโยชน
ทั้งภายในและระหว
จากทรั
พยากร าง
ประเทศ างยั่งยืน
ทางทะเลอย
ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

งเสร�มสันติภาพ
ขจัดสความอดอยาก
สราและการเข
งความมั่นคงาถึงระบบ
ทางอาหาร
ยุติธรรมอยาง

เทาเทีนยการอย
มกัน าง
ดำเนิ
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

สนับสนุนเป้าหมายผ่านกิจกรรม
และตระหนักภายใน
และภายนอกองค์กร
ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สสงเสร�
มมโอกาส
สงเสร�
งเสร�
มโอกาส
โอกาส
ในการเร�
ยยนรูยนรูนรู 
ในการเร�
ในการเร�

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สสงเสร�
มมอ�มอ�ตอ�ตสาหกรรม
สงเสร�
งเสร�
ตสาหกรรม
สาหกรรม
ทีที่ยที่ยังยื่ยังยืนั่งยืนและนวั
ตตกรรม
นและนวั
และนวั
ตกรรม
กรรม

างความเท
าเทียม
สสรงเสร�
มอ�ตสาหกรรม
ทีทางเพศสตร�
่ยั่งยืนและนวัและ
ตกรรม
เด็กหญิงทุกคน
ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร
สสงเสร�
มมการใช
สงเสร�
งเสร�
มการใช
การใช

ลดความเหลื
่อ่อมล้่อมล้มล้
ำ ำำ
ลดความเหลื
ลดความเหลื
ทัทั้งภายในและระหว
างางาง
ทั้งภายในและระหว
้งภายในและระหว
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
่อมล้่งยืำน
จัดลดความเหลื
การน้ำอยางยั
ทั้งภายในและระหว
และพร
อมใชสำหรับ าง
ประเทศ
ทุกคน
สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สรสางงเมื
เสร�อมงและการตั
การใช ้ง
ถิประโยชน
�นฐานที่ปทลอดภั
ี่ยั่งยืนย
ของระบบนิเวศนบบก
สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สรสราสรงรู
ตตต
างรู
าปงรูปแบบการผลิ
ปแบบการผลิ
แบบการผลิ
และการบร�
โภคที
่ย่ยังยื่ยังยืนั่งยืนน
และการบร�
และการบร�
โภคที
โภคที

สรางเมืองและการตั
างรูนโยบายที
ปแบบการผลิต ่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
• นโยบายสิ
ท ธิ้งม นุ ษ ยชนสรและการบร�
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย
โภคที่ยั่งยืน
กิจสกรรมที
่ส่งเสริมการเคารพสิ
ทธิมนุษยชน จัดการน้ำอยางยั่งยืน
สรางความเทาเทียม
งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

ทางเพศสตร�และ

และพรอมใชสำหรับ

งเสร�
มความเป
สงสเสร�
นน
สมงความเป
เสร�
มโอกาส

งความเท
งสรเสร�
มโอกาส าเทียม
สงสเสร�
มาโอกาส

าจังความเท
ายเทีมายงยัม ่งยืน
สรสร
างความเท
ดการน้าำเทีอย

งเสร�
ตสาหกรรม
สงสเสร�
มลดความเหลื
อ�มตอ�สาหกรรม
่อมล้ำ

ลดความเหลื
ลดความเหลื
มล้่อมล้
ำ ำ ้ง
สรางเมือ่องและการตั

าสรงเมื
สรสร
างเมื
อางและการตั
้ง ้ง ต
งรูองและการตั
ปแบบการผลิ
�นและการบร�
ฐานที
่ปลอดภั
ย ่ยั่งยืน
ถิ�นถิฐานที
่ปลอดภั
โยภคที

ทางเพศสตร�
และสำหรับ
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�
คน ้ง
อยูอยู
ี่ดทในการเร�
ีขี่ดองทุ
กคน
ยสร
นรูยนรู
  ปและ
ยกนรู
และพรอและ
มใช
สร
าทงเมื
อีของทุ
งและการตั
• กำ�หนดนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืนครอบคลุ
มประเด็นในการเร�
ด้ในการเร�
กหญิ
กคน
งทุงกทุคน
เด็ากนแรงงาน
หญิางงรู
ทุกคนแบบการผลิต เด็กเด็หญิ
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย
และการบร�โภคที่ยั่งยืน ทุกคน
และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งดำ�เนินการติดตามตรวจสอบคู่ค้า เพื่อยก
ระดับด้าน ESG

ทุกคนเขาถึง
สงเสร�มความเปสรนางความรวมมือ สงเสร�มใหโอกาส
งงานที
อยูที่ดีของทุกคน
ยนรู
 ่ยั่งยืน
ระดับสากลตอการ ในการเร�พลั
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สรสราสรงเมื
อองและการตั
้ง ้ง ้ง
างเมื
างเมื
องและการตั
งและการตั
ถิถิ�นถิ�นฐานที
่ป่ปลอดภั
ยยย
�นฐานที
ฐานที
่ปลอดภั
ลอดภั

สรสางงรูเสร�ปมแบบการผลิ
สันติภาพ ต
สรางความรวมมือ
และการบร�
่ยั่งยืน
และการเขโภคที
าถึงระบบ
ระดับสากลตอการ
ขจัขจั
ด่ยความอดอยาก
ดความอดอยาก พัฒนาที
สดั่งงความอดอยาก
ง ขจั
ยืเสร�นมความเปน
ดขจัความยากจน
ดความยากจน
ขจัดความยากจนยุติธรรมอยาขจั
างความมั
สรสร
างความมั
างความมั่นคง
อยู
ี่ดีข่นองทุ
สงเสร�
สาหกรรม
ลดความเหลื
่อทมล้
ำคง่นคงกคน
เทามเทีอ�ยตมกั
น สร
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

พัฒนาที่ยั่งยืน
อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

กคน
สสงเสร�
มมสัมสันสันตินติภติภาพ
สรสราสรงความร
วมมื
อกกอหญิ
สงเสร�
งเสร�
าพเป้าหมาย การไม่
างความร
างความร
วเด็มมื
วมมื
อ งทุกคน ดสิทธิมนุษทุยชนจาก
•งภาพระบบ
มสากลต
ีกรณี
ารละเมิ
และการเข
าถึาถึงาระบบ
ระดั
บบสากลต
ออการ
และการเข
และการเข
ถึงระบบ
ระดั
ระดั
บสากลต
อการ
การ
ยุยุตยุติธติธรรมอย
างางาง การดำ�เนินกิพัจพัฒ
่ย่ยังยื่ยังยืนั่งยืนน ษัทฯ
ิธรรมอย
รรมอย
พัฒนาที
ฒนาที
นาที
กรรมของบริ
เทเทาเทเทีาเทีายเทียมกัยมกัมกั
นนน

ประโยชน
ทที่ยที่ยังยืี่ยังยืนั่งยืนน
ประโยชน
ประโยชน
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
ของระบบนิ
เวศนบบก
เวศนบบก

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

ถึง ญ
ใหทใหุกทคนเข
สุกงคนเข
เสร�าถึมางการเจร�

งสเสร�
มการเจร�
ญ
สงสเสร�
การเจร�
งมเสร�
มอ�ตญ
สาหกรรม

สรางความเทาเทียม
จัดการน้ำอยางยั่งยืน
น ้าที
โตทางเศรษฐกิ
จ รับการประเมิ
ตกรรม
พลัพลั
งงานที
ยืั่งนยื่ค
ที่ยทีั่ง่ยยืั่งนยืและนวั
ตกรรม
ทั้งทัภายในและระหว
างยาง
เติงงานที
บโตทางเศรษฐกิ
จ ่สำ�คัและพร
และนวั
ทัน้งและนวั
ภายในและระหว
ถิ้งภายในและระหว
�นฐานที่ปลอดภั
ทางเพศสตร�
แ่ยละั่ง่ยคู
• เป้าหมาย
ญเติ่ยบเติทีั่งทุโตทางเศรษฐกิ
กั่งยืสนรายได้
นด้าางน ESG
อทีบ่ยมใช
ำหรั
บ จตกรรม
ตงทีทุามกำลั
งของตน
่ยยืั่งนยืน
ประเทศ
ตไดามกำลั
ประเทศ
่ยกั่งคน
ยืงนของตน
ประเทศ
เด็กไดหญิ
ทุกทีคน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนิน่อการอย
ลดความเหลื
มล้ำ าง
ขจัดความยากจน
เรงดวนเพ�่อาแก
ทั้งภายในและระหว
ง ปญหา
ประเทศโลกรอน

นรการอย
อนุ
ษละใช
ปตระโยชน
นงและการตั
การอย
างา้งงประโยชน สงเสร�
รปักแบบการผลิ
ระโยชน
ักษและใช
สรษักงแเสร�
มปการใช
าดำเนิ
งเมืดำเนิ
ออนุ
สราอนุ
ขจัสร
ดความอดอยาก
มงรูความเป
นและใช
วคง
นเพ�
แก
ญหา
จากทรั
พยากร
เรงเรดงวจากทรั
่อแก
ปญปหา
ยากร
พ่อยยากร
ประโยชน
�นฐานที
่ปดนเพ�
ภคที
่ยั่งทยืี่ยนั่งยืน
สรถิางความมั
่นลอดภั
อยูและการบร�
ที่ดจากทรั
ีของทุ
กพโคน
โลกร
ทางทะเลอย
่งนยืน
โลกร
อนอน างยั่งยืน
ทางทะเลอย
างยัางยั
่งเยืวศนบบก
ทางทะเลอย
ของระบบนิ
ทางอาหาร

สเสร�
งเสร�
มการใช
สมงการใช
เสร�
มสันติภาพ
สงเสร�สมงโอกาส
ประโยชน
ประโยชน
ในการเร�
ยนรูและการเข
 ที่ยทั่งี่ยยืั่งนายืถึนงระบบ
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
เวศนบบก
ยุติธรรมอย
าง
เทาเทียมกัน

งเสร�
สัติมนภติาพ
ภาพวมมือ
สงสเสร�
สร
สรางความเท
ามเทีสัามนยงความร
และการเข
างถึระบบ
งระบบ
และการเข
อการ
ทางเพศสตร�
แระดั
ละ บาถึสากลต
างา่ยงั่ ยืน
พัิธรรมอย
ฒนาที
เด็กหญิยุงตทุยุิธกตรรมอย
คน
เทาเทเทีายเทีมกัยมกั
นน

าางความร
าอยงความร
ออ
จัดการน้สรำสร
งยั่งยืวนมมืวมมื
ระดั
บำหรั
สากลต
อการ
บสสากลต
และพรอระดั
มใช
บ อการ
ฒนาที
่ยั่ง่ยยืั่งนยืน
ทุกคน พัฒพันาที

ใหทุกสคนเข
งเสร�ามถึสังนติภาพ
พลังและการเข
งานที่ยั่งยืานถึงระบบ
ไดตามกำลั
งของตน
ยุติธรรมอย
าง
เทาเทียมกัน

สงเสร�สรมาการเจร�
งความรญวมมือ
เติบโตทางเศรษฐกิ
ระดับสากลตอจการ
ที่ยั่งยืพันฒนาที่ยั่งยืน

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
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• บริหารจัดการน้�ำ แบบครบวงจร อาทิ การบริหารจัดการความเสีย่ งในการใช้น�้ำ การใช้น�้ำ อย่าง
มีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ�ให้กับพนักงาน การสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันน้ำ�กับชุมชน
• เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพแก่ ชุม ชนทางการเกษตรที่ป ระสบปั ญ หาการ
ขาดแคลนน้ำ� ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของชุมชนทางการเกษตรในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง ให้เป็นชุมชนทีม่ ี
ความมัน่ คงทางด้านน้�ำ และอาหาร ศึกษาโครงการการใช้พลังงานทดแทน
ที่เป็นพลังงานสะอาด อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบทุ่นลอยน้ำ� (Floating Solar Power) รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมาย
ระยะยาวของดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบริษัทฯ (Energy
Intensity Index: EII) เพื่อลดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำ�และดำ�เนินการตามกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20 จากกรณีดำ�เนินกิจกรรม
ตามปกติ ภายในปี 2573

• จัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่ อ ทำ � งานวิ จั ย และพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในองค์กร และการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย
• กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินการด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2 การปลดปล่อยมลพิษอากาศ สารอินทรียร์ ะเหยง่าย อัตรา
การระบายไฮโดรคาร์บอนจากหอเผา และการรั่วไหลที่มีนัยสำ�คัญ ปรับปรุง
กระบวนการดำ�เนินงานลงทุนโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
การนำ�หลัก 3Rs มาใช้ในกระบวนการผลิต
ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

• ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาแก่ชมุ ชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี ผ่านโครงการสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม
• ให้การศึกษาทางเทคนิคและอาชีพแก่เยาวชนผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
สรางรูปแบบการผลิ
ต
คุณภาพของการศึ
กษาตามมาตรฐานสากล
เน้นความเป็นเลิศในการสร้างกำ�ลังพลอาชีวะทัง้ ในด้านปิโตรเคมี
และการบร�โภคที่ยั่งยืน
และพลังงาน และสาขาอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

วมมือ
• สร้สรระดัาาบงความร
งระบบการบริ
หารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากกรณีทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนในทุกกิจกรรม
สากลตอการ
พั
ฒ
นาที
ย
่
ง
่
ั
ยื
ทางธุรกินจ และแสดงออกถึงจุดยืนในการไม่เข้าร่วมกับการคอร์รัปชันทุกกรณี

• เป้าหมาย 1) พนักงานทุกคนต้องทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2) การไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การประเมินมูลค่าร่วมทางสังคมของการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมี
กำ�ไรตาม
รายงาน
ทางการเงิน
คิดเป็น
มูลค่า
14,505
ล้านบาท 9,285

1,126

2,857

5

73

เมื่อประเมินมูลค่า ถึงคุณค่า
ต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่ถูกสร้างหรือ
ลดทอนต่อสังคมจากการ
ดำ�เนินงานมูลค่าที่แท้จริง
ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น
16,886 ล้านบาท

-0

14,505

-10,729

-194

-2

16,886
-36

-4

ผล การจ่าย เงินปันผล การลงทุน การลงทุน อุบัติเหตุ ผลกระทบ มลพิษ ของเสีย การใช้
การ
ประโยชน์ ภาษี
ที่จ่าย
เพื่อ ทางสังคม จากการ จากการ ทาง ที่เกิดขึ้น ที่ดิน ปล่อยน้ำ�
พนักงาน
ให้แก่ พัฒนา
ทำ�งาน ปล่อย อากาศที่ ส่งผล
ของ
เสีย
ผู้ถือหุ้น บุคลากร
ก๊าซ ไออาร์พซี ี กระทบ ไออาร์พซี ี
ของ
เรือน
ปลด ต่อสังคม
บริษัท
กระจก* ปล่อย และสิ่ง
/ชุมชน
แวดล้อม
เงินเดือน
รวมถึง
สวัสดิการ
ประโยชน์
ต่างๆ ที่
มอบให้แก่
พนักงาน
คิดเป็น
มูลค่า
9,270
ล้านบาท
จะถูกนำ�
ไปใช้จ่าย
หมุนเวียน
ในระบบ
เศรษฐกิจ
9,285
ล้านบาท

ไออาร์พีซี เงินปันผล การลงทุน
จ่ายภาษี ทีจ่ ่ายให้ เพื่อพัฒนา
เงินได้แก่ แก่ผู้ถือ บุคลากร
หุ้น คิด ของบริษัท/
รัฐบาล
จำ�นวน เป็นมูลค่า ชุมชน
1,126
2,857 ก่อให้เกิด
ล้านบาท ล้านบาท มูลค่าเพิ่ม
จะถูกใช้จ่าย ของ
และ
ทรัพยากร
ลงทุนต่อ บุคคล
ไปในระบบ ในตลาด
เศรษฐกิจ แรงงาน
คิดเป็น
มูลค่า
5 ล้านบาท

การลงทุน
เพื่อสร้าง
คุณค่าร่วม
เชิงบวก
ต่อชุมชน
และสังคม
ผ่าน
โครงการ
พัฒนา
สังคมและ
ชุมชน
คิดเป็น
มูลค่า
73
ล้านบาท

อุบัติเหตุ
จากการ
ทำ�งานไม่สง่
ผลกระทบ
ต่อโอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ
ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ
และเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย
ด้าน
สาธารณสุข
ของรัฐบาล

ผลกระทบ
จากการ
ปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก*
ซึ่งนำ�ไปสู่
ภาวะ
โลกร้อน
ก่อให้เกิด
ผลกระทบ
ต่อสังคม
เช่น ความ
เสียหาย
จากภัย
ธรรมชาติ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ที่ลดลง
และสุขภาพ
ประชากร
ที่แย่ลง
คิดเป็น
มูลค่า
10,729
ล้านบาท

มลพิษ
ทางอากาศ
ที่ไออาร์พีซี
ปลดปล่อย
นำ�ไปสู่
ค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นด้าน
สาธารณสุข
ตลอดจน
ความ
เสียหาย
ทางการ
เกษตร
และสิ่ง
ปลูกสร้าง
เนื่องจาก
ฝนกรด
คิดเป็น
มูลค่า
194
ล้านบาท

หมายเหตุ: * ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการดำ�เนินธุรกิจของไออาร์พีซีปี 2564 เท่านั้น (ไม่ครอบคลุมด้านคู่ค้าและลูกค้า)
ผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิง US.EPA 2018 Social Cost (116 USD/tCO2e)
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/social_cost_of_carbon_fact_sheet.pdf

ของเสีย
ที่เกิดขึ้น
ส่งผล
กระทบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ในแง่ของ
สุขภาพ
ของผู้
ทำ�งาน
ในการกำ�จัด
คิดเป็น
มูลค่า
2 ล้านบาท

การใช้ที่ดิน
ของ
ไออาร์พีซี
ส่งผลให้
ชุมชน
รอบข้าง
เสียโอกาส
จาก
ประโยชน์
ที่อาจได้รับ
จาก
ระบบนิเวศ
คิดเป็น
มูลค่า
36 ล้าน
บาท

การปล่อย
น้ำ�เสีย
ที่อาจส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
และสังคม
คิดเป็น
มูลค่า
4 ล้านบาท
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

เสร�
มความเปน
ขจัขจัสดดงความยากจน
ความยากจน
อยูที่ดีของทุกคน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสร�
มโอกาส
ขจัขจัสดดงความอดอยาก
ความอดอยาก
ยนรู
 คง
สรสรในการเร�
าางความมั
่น่นคง
งความมั
ทางอาหาร
ทางอาหาร

างความเท
สสงสรงเสร�
มมความเป
เสร�
ความเปานเทีนยม
ทางเพศสตร�
แคน
ละ
อยู
ทที่ดี่ดีขีของทุ
อยู
องทุกกคน
เด็กหญิงทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

มอ�าตาถึสาหกรรม
ใหใหสทงทุกเสร�
ุกคนเข
คนเข
ถึงง
ที่ยงงั่ งานที
ยืนและนวั
พลั
่ย่ยั่งั่งยืยืนตนกรรม
พลั
งานที
ไดไดตตามกำลั
ามกำลังงของตน
ของตน

ลดความเหลื
สสงงเสร�
เสร�มมการเจร�
การเจร�ญ่อญมล้ำ
้งโตทางเศรษฐกิ
ภายในและระหว
เติเติบทับโตทางเศรษฐกิ
จจ าง
ทีที่ย่ยั่งประเทศ
ั่งยืยืนน

งและการตั
สสงงสร
เสร�
เสร�ามงเมื
มอ�อ�ตอตสาหกรรม
สาหกรรม
่ปลอดภั
ย
ทีที่ย่ยถิั่งั่ง�นยืยืฐานที
นนและนวั
ตตกรรม
และนวั
กรรม

้ง

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�
มการใช
ดำเนิ
นนการอย
าางง
ดำเนิ
การอย
เรเรงประโยชน
งดดววนเพ�
นเพ�่อท่อแกี่ยแกั่งปยืปญนญหาหา
ของระบบนิ
โลกร
ออนน เวศนบบก
โลกร

มละใช
สันปติประโยชน
ภระโยชน
าพ
อนุ
ษษแและใช
อนุสรรักงักเสร�
และการเข
าถึงระบบ
จากทรั
พพยากร
จากทรั
ยากร
ยุติธรรมอย
า่ง่งยืยืนน
ทางทะเลอย
าางยังยั
ทางทะเลอย
เทาเทียมกัน

สรเสร�ามงความร
สสงงเสร�
มการใช
การใช วมมือ
ระดับสากลต
ประโยชน
ทที่ยี่ยั่งั่งยืยืนนอการ
ประโยชน
พัฒนาทีเวศนบบก
่ยเวศนบบก
ั่งยืน
ของระบบนิ
ของระบบนิ

ดเสร�
การน้
ำอยางยั่งยืน
สสจังงเสร�
มมโอกาส
โอกาส
และพรยอยนรู
มใช
ในการเร�
ในการเร�
นรู สำหรับ
ทุกคน

สรสราางความเท
งความเทาาเทีเทียยมม
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�แและละ
เด็เด็กกหญิ
หญิงงทุทุกกคน
คน

จัจัดดการน้
การน้ำำอย
อยาางยังยั่ง่งยืยืนน
และพร
และพรออมใช
มใชสสำหรั
ำหรับบ
ทุทุกกคน
คน

สร
างรูปแบบการผลิ
ลดความเหลื
่อ่อมล้
ลดความเหลื
มล้ำำ ต
โภคที่ยั่งาายืงงน
ทัและการบร�
ทั้ง้งภายในและระหว
ภายในและระหว
ประเทศ
ประเทศ

สรสราางเมื
งเมือองและการตั
งและการตั้ง้ง
ถิถิ�น�นฐานที
ฐานที่ป่ปลอดภั
ลอดภัยย

สรสราางรูงรูปปแบบการผลิ
แบบการผลิตต
และการบร�
และการบร�โภคที
โภคที่ย่ยั่งั่งยืยืนน

สสงงเสร�
เสร�มมสัสันนติติภภาพ
าพ
และการเข
และการเขาาถึถึงงระบบ
ระบบ
ยุยุตติธิธรรมอย
รรมอยาางง
เทเทาาเทีเทียยมกั
มกันน

สรสราางความร
งความรววมมื
มมืออ
ระดั
ระดับบสากลต
สากลตออการ
การ
พัพัฒฒนาที
นาที่ย่ยั่งั่งยืยืนน

โอกาสและความท้าทาย

กลยุทธ์และเป้าหมาย

จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำ�คัญกับ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด ทำ�ให้
บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นตอบโจทย์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่านวัตกรรม
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยธรรมชาติอันเกิด
จากภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงได้แสดงความมุ่งมั่นและบทบาทที่
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในด้ า นนวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงการดำ�รงชีวิตอีกด้วย

ในปี 2564 ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่
“การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการใช้วัสดุ
และพลังงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าโดยยึดมัน่ หลักการ
“ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” มาโดยตลอดตามวิสยั ทัศน์ใหม่ ผ่านการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมโดยเน้นทางด้านวัสดุขน้ั สูง สุขภาพและการแพทย์
เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานทางเลือก และระบบกักเก็บพลังงาน

IRPC Innovation Center Strategy and Enabler
VISION
MISSION

To be center of excellence in material and energy solutions to expedite sustainable growth
Transform knowledge and expertise to revenue through innovation
Strengthening the Core

Striving the Growth

Material Solution

Sustaining the Future
Energy Solution

PORTFOLIO
FOCUS
Advanced Maternal

Health & Life Science

Circular Business

Energy Storage

Future Energy

INNOVATION TO

STRATEGY
1 INTEGRATION

ENABLER
4 Core Behavior

2 INCUBATION

•
•
•
•

3 ICONIC

Integrity & Ethics
Commitment & Accountability
Teamwork & Unity
Innovation

4 INCREMENT

Digitalization
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สำ�หรับเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ที่สอดคล้องไปกับการ
ดำ�เนินงานของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้แก่
1. การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก และการเพิม่
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยต่อยอดจากธุรกิจข้างเคียง
2. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
3. การบริการทางด้านนวัตกรรม

ภายใต้การกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม
ซึ่งยกระดับมาจากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแล
นวัตกรรมของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของนโยบาย กระบวนการ และการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการประเด็น
ปี 2564 ศูนย์นวัตกรรมฯ มีบุคลากรวิจัยและพัฒนาจำ�นวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของบุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติ
งบประมาณกว่ากว่า 291.5 ล้านบาท ในการพัฒนาบุคลากร แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดบริษัทฯ โดยมี
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
• ลิขสิทธิ์ (Copyright)
มีทั้งหมด 12 รายการ
ที่จดทะเบียนแล้ว
ซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
ทำ�นองและคำ�ร้อง
4 รายการ และ
สิ่งพิมพ์ 1 รายการ

• เครื่องหมายการค้า
(Trademark)
มีทั้งหมด
171 รายการ
ที่จดทะเบียนแล้ว
ใน 25 ประเทศทั่วโลก

นักวิจัยระดับปริญญาเอก
คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ

14

ของบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมด

ปริมาณขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด
(ตัน)

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

ปริมาณขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ
(ตัน)
ปริมาณ สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเทียบยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด (ร้อยละ)

• สิทธิบัตร (Patent) มีทั้งหมด
18 รายการที่จดทะเบียนแล้ว
และ 20 รายการ
ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน
ซึ่งเป็นทั้งกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และสารเคมีต่าง ๆ

ประสิทธิผลการดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนา

1.95

เท่า

จากกำ�ไรส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ อายุ 3 ปี
ต่อเงินลงทุนงานวิจัยและพัฒนาในปีนั้นๆ

1,141,421
226,683

20
ผลการดำ�เนินงาน
2564
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การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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โครงการที่ดำ�เนินการ
ศูนย์นวัตกรรมฯ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยเน้นทางด้านวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) สุขภาพและการแพทย์ (Health & Life
Science) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Business) พลังงานทางเลือก (Future Energy) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
ภายใต้กลยุทธ์ INNOVATION TO ของศูนย์นวัตกรรมฯ 4 ข้อ ได้แก่

1. Innovation to Integration
การวิจัยและพัฒนาเพื่อ Core Uplift และ Adjacent Business เน้นไปที่ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electric and Electronics) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง (Construction)
และอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical and Hygiene) โดยติดตามผ่านกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) ที่เป็นระบบดิจิทัล
Innovation and Technology Management System (ITMS+) ที่มีระบบการคัดเลือกและจัดลำ�ดับโครงการ (Scoring Criteria System)
และระบบติดตามและทบทวน Product Portfolio (Monitoring and Review Product Portfolio) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนา การขายและการตลาด และการผลิต เพื่อให้การดำ�เนินงานรวดเร็ว โปร่งใส ติดตามได้
จากความท้าทายรอบด้านในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ทางศูนย์นวัตกรรมไออาร์พซี มี ผี ลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจยั และพัฒนาทีส่ ามารถผลิตเชิง
พาณิชย์พร้อมออกสู่ตลาดได้ถึง 14 โครงการ ซึ่งคิดเป็นกำ�ไรส่วนเพิ่มมูลค่า 223 ล้านบาท โดยโครงการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมแนวโน้ม
ของโลกทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมี
ดังต่อไปนี้
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• นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบโจทย์การเติบโตของ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (ABS)
เกรด SR305 ทีส่ ามารถขึน้ รูปด้วยเทคนิคการอัดรีดเป็นแผ่นสำ�หรับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เป็นต้น มีสมบัติเชิงกลที่ดี
สามารถผลิตผนังตู้เย็นได้ลึกและบางทำ�ให้ใช้วัสดุน้อยลง และ
สามารถทนต่อสารเคมีตามมาตรฐานการผลิตตู้เย็นระดับสากล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ด
พลาสติก ABS ได้เอง ทดแทนการนำ�เข้าจากต่างประเทศ ทำ�ให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
โดยผลิตภัณฑ์นสี้ ามารถสร้างกำ�ไรส่วนเพิม่ ได้ถงึ 39 ล้านบาทต่อปี

• นวัตกรรมเม็ดพลาสติกทางการแพทย์เพื่อ
ความยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
จากวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักทั่วโลกส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต
อุปกรณ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ สามารถวิจัยและพัฒนาเม็ด
พลาสติกชนิดโพลิโพรพิลนี เกรดเมลต์โบลน (Melt Blown; 1100XC, 1100YC
และ 1100ZC) เพื่อขึ้นรูปเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอได้สำ�เร็จที่สามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องกรองอากาศ และชุดป้องกัน
ทางการแพทย์ (ชุด PPE) รวมทัง้ ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูป ไส้กรองน้�ำ เป็นต้น นอกจากนี้
เม็ดพลาสติกชนิดนีย้ งั ไม่มสี ารก่อมะเร็งชนิด Phthalate และปริมาณสารระเหย
ทีต่ �่ำ อีกด้วย โดยบริษทั ฯ ถือเป็นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทย สร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่ประเทศ

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม
ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้วิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนที่มีส่วนผสม
ของวัสดุธรรมชาติ เช่น ผงไม้ยางพารา แกลบ เป็นต้น เป็นส่วนประกอบถึง
ร้อยละ 30 โดยยังคงความสามารถในการขึ้นรูปได้ง่าย และสามารถผสมสี
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เม็ดพลาสติกชนิดนี้สามารถนำ�ไปใช้ขึ้นรูปเป็นภาชนะ
บรรจุอาหารได้อีกด้วยเนื่องจากผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลก ได้แก่
องค์การอาหารและยา สหรัฐ (US FDA 21 CFR 177.1520) และสหภาพ
ยุโรป (EU 10/2011) ซึง่ ตอบโจทย์ตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทีต่ ระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้น

องค์กรนวัตกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ มีการนำ�เสนอโครงการวิจยั ใหม่อย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นระบบ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ไปสู่ผลิตภัณฑ์เกรด
พิเศษมากขึ้น ทำ�ให้ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา มูลค่าถึง
450 ล้านบาท โดยมีการกระจายตัวตามระยะเวลาอย่างสมดุล

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

2. Innovation to Incubation
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สร้าง New S-curve ต่อยอดธุรกิจ
เดิมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านโปรแกรมการวิจัยและ
พัฒนา De novo Research ที่เป็นกระบวนการติดตามโครงการ
New S-curve ซึง่ อยูใ่ นขัน้ การทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรม
(Proof of Concept)
เมื่อผ่านขั้น Proof of Concept แล้วโครงการวิจัยและพัฒนาจะ
เข้าสู่กระบวนการ Sandbox ซึ่งเป็นพื้นที่ในการทดสอบนวัตกรรม
จากการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) รวมทั้งทดสอบตลาด
จริงของธุรกิจใหม่ (Pre-commercialization) และเรียนรู้ภายใต้
Ecosystem ของธุรกิจใหม่โดยไม่ติดข้อจำ�กัดกับธุรกิจเดิม เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการนำ�นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด และผลักดัน
ให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมี
โครงการทั้งหมด 3 โครงการ อยู่ในกระบวนการ Sandbox ได้แก่
Conductive Ink, 3D Printing และเทคโนโลยีสำ�หรับพลังงาน
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แสงอาทิตย์ (Technology Enablement for Solar Energy) ซึ่ง
ดำ�เนินการภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการ
ขายและการตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวความคิดของ
Design Thinking โดยจะมีการนำ�เสนอความคิดใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดจะดำ�เนินการผ่านกลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิดและการลงทุนทางเทคโนโลยี (Open Innovation and
Technology Investment) เพือ่ ลดระยะเวลาการวิจยั และความเสีย่ ง
ในการนำ�ผลิตภัณฑ์ออกสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการร่วมวิจัย
กับองค์กรชั้นนำ�ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น สถาบันวิทยสิริเมธี
(VISTEC), Japan Advanced Institute of Science and
Technology (JAIST) และบริษทั ภายในกลุม่ ปตท. เป็นต้น รวมทัง้
การลงทุนในบริษัท Start-up ที่มีเทคโนโลยีตอบโจทย์กับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
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3. Innovation to Iconic
บริ ษั ท ฯ ได้ วิ จั ย และพั ฒ นาหน้ า กากผ้ า กราฟี น
(Graphene Mask) และสามารถออกสูต่ ลาดโดยขาย
แบบ Business-to-Consumer (B2C) เป็นตัวแรก
ของบริษทั ฯ ภายใต้ชอื่ KleanTeQ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้
ร่วมมือกับบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด ซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญการขายแบบ B2C ทัง้ Offline และ Online
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้ากราฟีนเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
ส่งผลต่อยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ กำ�ลังอยูใ่ นการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อออกหน้ากากผ้ากราฟีนแบบใหม่
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกราฟีนอีกด้วย

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทยให้ยงั่ ยืนด้วย Smart Farming บริษทั ฯ ได้ตอ่ ยอดธุรกิจ
เดิมด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อใช้
เป็นปุ๋ยธาตุอาหารเสริมสำ�หรับพืช เช่น ข้าว ทุเรียน เป็นต้น พบว่า
พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ZnO
มีความคงตัวในน้ำ�ได้ดี พืชสามารถดูดซึมได้ง่าย โดยใช้ในปริมาณ
ที่น้อย ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า และได้
รับเลขทะเบียนปุ๋ยของ ZnO ทำ�ให้สามารถจำ�หน่ายเชิงพาณิชย์ได้
โดยการดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายผ่านบริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด

4. Innovation to Increment
ปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จํากัด
เพื่อเป็นศูนย์วิเคราะห์และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ให้ได้ตามมาตรฐาน
ศูนย์นวัตกรรมฯ มุ่งเน้นการยกระดับการวิเคราะห์และทดสอบของศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมกับสากล
เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำ�ระบบดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ การเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบให้แม่นยำ�และถูกต้องสูง การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและอาคารห้องปฏิบัติการ
ให้มคี วามปลอดภัยและทันสมัยมากขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาด้านบุคลากร นอกจากนี้ ทางศูนย์วเิ คราะห์และห้องปฏิบตั กิ ารมองเห็นโอกาสในการ
สร้างหารายได้เพิม่ จากการบริการวิเคราะห์ทดสอบจากลูกค้าภายนอก (Analytical Testing Service) จากความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัยเฉพาะด้าน และการทดสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐาน โดยในปี 2564 สามารถหารายได้รวมอยู่ที่ 10.4 ล้านบาท
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การเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัล
ในขณะที่เทคโนโลยีดจิ ิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการองค์กรแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการ
แข่งขัน พฤติกรรมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งผลให้องค์กรจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาบูรณาการร่วมกับการดำ�เนินงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัล นอกจากการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาประยุกต์ใช้แล้ว การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปรับเปลีย่ นการทำ�งานแบบใหม่ และสามารถเพิม่ ผลิตภาพขององค์กรจาก
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพ
กรอบกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของบริษัทฯ (IRPC’s Digital Framework) มุ่งเน้น 2 เรื่องหลัก คือ
1. Cyber Security ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อป้องการการโจมตีด้านไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำ�เนินงานได้
อย่างปลอดภัย และรองรับการดำ�เนินการตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565
2. Digitalization and Data Analytic นำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�ธุรกิจ เพื่อขยายกระบวนการ
ทำ�งานทางธุรกิจ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ รวมถึงการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า
ของบริษัทฯ ใช้สถิติและตัวเลขในการคาดคะเน สามารถวางแผนธุรกิจได้สมบูรณ์แบบ เกิดผลตอบแทนธุรกิจได้ดี

แนวทางการดำ�เนินงาน
1. Cyber Security

บริษทั ฯ ดำ�เนินการด้าน Cyber Security โดยยึดหลักการของ NIST Cyber Security Framework ซึง่ ประกอบด้วยการดำ�เนินการ 5 ด้าน คือ
1. Identify: พัฒนาความเข้าใจในองค์กรเพือ่ จัดการความเสีย่ งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตอ่ ระบบสินทรัพย์ ข้อมูล และความสามารถ
2. Protect: พัฒนาและดำ�เนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ
3. Detect: พัฒนาและดำ�เนินกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อระบุเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
4. Respond: พัฒนาและดำ�เนินกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อดำ�เนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ตรวจพบ
5. Recover: พัฒนาและดำ�เนินกิจกรรมทีเ่ หมาะสมเพือ่ รักษาแผนสำ�หรับความยืดหยุน่ และเพือ่ ฟืน้ ฟูความสามารถหรือบริการใดๆ ทีบ่ กพร่อง
อันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางไซเบอร์
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Security Framework

5. Recover

1. Identify
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บริ ษั ท ฯ มี ก ารบู ร ณาการศู น ย์ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ
SOC ที่สามารถช่วยทีมงานความปลอดภัยขององค์กรดูแลและ
บริหารจัดการข้อมูลและสร้างความปลอดภัยขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้น SOC ยังเป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทีมงาน
สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบช่องโหว่ และมีขั้นตอนการจัดการ
Incident ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

เนื่องจากปัจจุบันมีการนำ�ข้อมูลด้านการผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์
พัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการผลิต ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อ
กับระบบควบคุมการผลิตของ Plant ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนิน
การติดตั้งระบบ IT/OT (Information Technology/Operation
Technology) Security ในระบบควบคุมการผลิตของ Plant
(Distributed Control System - DCS) ที่การใช้หลากหลายยี่ห้อ
นั้นหมายถึงการสื่อสาร (Protocol) มีความหลากหลายเช่นกัน
นับเป็นความท้าทาย โดยการดำ�เนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มปี
2563 ถึงปี 2565 รวมทั้งสิ้น 50 plant การดำ�เนินงานโครงการ
มุ่งเน้น 3 ด้าน ดังนี้

1. Process Excellence: มีการกำ�หนดนโยบายด้าน Cyber security สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO27000 และมีการ
กำ�หนดบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนสำ�หรับ Security operating model รวมถึงการมีแผนฟืน้ ฟูหลังภัยพิบตั ิ รวมถึงมีการทวนสอบเหตุการณ์
ต่างๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน
2. Technology Excellence: การติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับการป้องกันภัยคุกคามและให้มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
3. People Excellence: จัดตั้งคณะกรรมการ CSIRT เพื่อดูแลการดำ�เนินงานด้าน Cyber security และกำ�หนดให้มี Change agent
สำ�หรับสื่อสารข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัล หรือจัดตั้งชมรม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ด้านดิจิทัล
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2. Digitalization and Data Analytic

การดำ�เนินงานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ 2564-2573 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 Process Excellence with Digital Tools: เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ�งานให้ตอบสนองต่อการดำ�เนินธุรกิจ
โดยนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การดำ�เนินกิจกรรมมีความรวดเร็ว ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิผล
ระยะที่ 2 Digital Enablement with New Tech: การสรรหาเทคโนโลยีใหม่ นำ�มาช่วยในการพัฒนา สินค้า บริการ และกระบวนการ
ทำ�งาน ภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ รวมถึงการนำ�ข้อมูลจากภายในและภายนอกมาใช้วเิ คราะห์ผา่ นเครือ่ งมือทาง Analytic tools
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
ระยะที่ 3 Digital Ecosystem to Drive Performance: การสร้างระบบนิเวศ (Digital Ecosystem) ทีม่ าจากการเชือ่ มต่อหลายระบบ
หลายบริการเข้าด้วยกัน เพือ่ ทำ�ให้ธรุ กิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ซบั ซ้อนยิง่ ขึน้ จนตอบโจทย์ลกู ค้าได้ดขี นึ้ โดยใช้ตน้ ทุน
ที่ต่ำ�ลง อีกทั้งยังสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นจากการใช้ระบบนิเวศร่วมกัน

แนวทางการดำ�เนินงานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ในระยะ 10 ปี
2564

2573

Process Excellence
with Digital Tools:

Digital Enablement
with New Tech:

RPA as a Virtual Workforce

ML

80%

improve
operational

15%

FTE
reduction

IoT
Production

operational

10% FTE

reduction

Creating new source
of benefit

GPS
Robotic

Inventory

Block
Chain Financial

Service

ERP

Blockchain (Procure to Pay)

40% improve

Digital Ecosystem to
Drive Performance:

Sales

Chat
Bot

HR

Rationalizing
cost
structure

MRP

iCloud
CRM
AI

บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีทกั ษะ และ Digital mind
set ในการนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับพนักงาน
และบริษัทฯ การออกแบบคอร์สการอบรมได้พิจารณาตามกลยุทธ์
ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะทางด้านดิจิทัล และมีการนำ�ร่อง
โครงการ Developing Advanced Analytics Capabilities ทีม่ งุ่ เน้น
พัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytic แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. Business Intelligence Analytic (BIA) มีวตั ถุประสงค์ในการ
พัฒนาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนำ�เสนองาน
(Intelligence Analytic Dashboard) เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหาร
งานและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Purchasing
Mobility
Solution

Sensor

Enhancing the speed
of technology adoption

2. Data Science (DS) มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาความรูแ้ ละฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม สร้างโมเดลด้วย Machine
Learning Algorithm ให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม และทำ�นายผล
ช่วยในการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับองค์กรได้
โครงการ Developing Advanced Analytics Capabilities เริ่ม
ตัง้ แต่ปี 2562 และจัดอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีเป้าหมาย
ในปี 2567 จะต้องมี Business Intelligent Analyst จำ�นวน 300 คน
และมี Data Scientist จำ�นวน 30 คน ปัจจุบันมี Business
Intelligent Analyst จำ�นวน 77 คน, Data Scientist จำ�นวน 33 คน
รวมทั้งหมด 110 คน
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โครงการที่ดำ�เนินงาน
RPA (Robotic Process Automation)
การจั ด ทำ � ระบบการทำ � งานอั ต โนมั ติ (Robotic Process
Automation: RPA) โดยใช้เครื่องมือ Automation Anywhere
(AA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
ต่างๆ และทำ�งานได้อย่างอัตโนมัติ หรือให้สามารถทำ�งานร่วมกับ
พนักงานได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการทำ�งานของพนักงานใน
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non Value Activities) เช่น งาน
ที่ทำ�ซ้ำ�ๆ เป็นประจำ�และมีปริมาณงานเป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้
พนักงานใช้เวลาสำ�หรับงานเชิงวิเคราะห์เพิม่ มากขึน้ รวมถึงระบบ
ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำ�งาน ทำ�ให้งานมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และได้ปริมาณงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง
ช่วยตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

Blockchain for Procure to Pay (B2P)
บริ ษั ท ฯ นำ � เอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วางบิล และการชำ�ระเงิน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มา
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินด้าน
การชำ�ระเงินผ่าน Platform เดียวกัน สามารถควบคุม
ความเสีย่ งด้านคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Risk) และด้าน
กฎหมาย (Legal Risk) ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา โดย
เทคโนโลยี Blockchain ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง สามารถ
ตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ตลอดกระบวนการ ซึ่งมี
บริษัทคู่ค้าให้ความสนใจใช้ระบบนี้มากกว่า 1,000 ราย

IRPC

PO

PO

GR

GR

INV

INV

Approved

BANK
Approved

PO GR INV

Approved

Supplier

Rotating Predictive Maintenance
เป็นโครงการทีน่ �ำ เอาข้อมูลจาก Sensor ประมาณ 6,000 sensor ทีอ่ ยูร่ อบๆ Rotating Machine มาวิเคราะห์ และคาดการณ์ความผิดปกติ
ของค่าทีไ่ ด้จาก sensor เพือ่ ให้ตดั สินใจถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนเกิด alarm ซึง่ จะช่วยให้ลดการสูญเสีย และ Opportunity loss ได้ และ
ทำ�เป็น Platform ที่ชื่อว่า iPredict Platform เนื่องจากโครงการ Developing Advanced Analytics Capabilities ที่เกิดขึ้นมานั้น
จะมี Data Scientist ทีส่ ามารถคิดค้นโมเดลทีส่ ามารถช่วยการทำ�งานของ Maintenance ได้ ดังนัน้ Platform นี้ จึงเป็นจุดรวมโมเดล
ต่างๆ จากการ prediction ในงานที่เกี่ยวข้องกับ Maintenance และสามารถ Integrate Spare ของ Failure agent ที่เกิดขึ้นได้
PCA-T2

Machine
Learning
Analytic

Neural Network

K-Means

Linear Classifier

Prophet
(Facebook)

Prophet
Autoencoder (Facebook)

Model

Retraining

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

133

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

Tracking Status

i-REVO
เป็นโครงการทีน่ �ำ เอาเทคโนโลยีมาใช้ในแท็บเล็ตเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทำ�งานด้านการจัดส่งสินค้า และเพิม่
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและบริษทั คูค่ า้ ด้วย ด้วยการนำ�
การทำ�งานบนอุปกรณ์แท็บเล็ตมาทดแทนการทำ�งานที่
เป็นเอกสาร เนื่องจากในกระบวนการจัดส่งสินค้านั้นจะ
ต้องมีเอกสารทีส่ ง่ กันไปมาระหว่างคลังสินค้า การจัดส่ง
บริษทั คูค่ า้ และลูกค้า เป็นจำ�นวนมาก และต้องใช้เวลา
ในการดำ�เนินการเนือ่ งจากการรอเอกสาร จึงสูญเสียเวลา
เป็นจำ�นวนมากในการดำ�เนินการด้านเอกสาร ซึ่งระบบ
i-REVO เป็นการทำ�งานแบบ Real-time ดำ�เนินการทุก
อย่างได้บนแท็บเล็ตจึงสามารถลดระยะเวลาลง และเพิม่
ประสิทธิภาพได้

Digital Tracking
• Notification
• GPS

i-REVO

Paperless
Digital document
• DO Form
• COA
• Weight slip
• Pallet Form

i-REVO

Digital document

Customer

Return Process to Customer

ship to Customer

i-REVO

TRUCK

ship to Customer

Control Tower

Tower A Market
Analysis

Tower D
Port Management

Tower B
Planning and
Performance Analysis

เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถเห็นภาพรวมการปฏิบตั งิ านและประโยชน์ที่
ได้จากทั้ง 6 Tower ได้แก่
Tower A Market Analysis ภาพรวมของการซื้อน้ำ�มันดิบ ราคา
และต้นทุนต่างๆ สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกน้ำ�มันดิบ
และการจัดสรรปริมาณระหว่างน้ำ�มันดิบที่ซื้อและน้ำ�มันดิบตาม
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตรากำ�ไรให้สูงสุด
Tower B Planning and Performance Analysis ภาพรวม
สถานะของ Plant ผลิต การวางแผนการผลิต การคาดการณ์ราคา
ล่วงหน้า กำ�ลังการผลิต และประสิทธิภาพของการผลิต ปรับปรุง
แผนการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่
ดีขึ้นทั่วทั้ง Supply Chain ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ด้วยตนเอง
Tower C Inventory การสำ�รองวัตถุดิบ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และการคาดการณ์ราคาและแนวโน้มการตลาดล่วงหน้า วิเคราะห์
การขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำ�ให้สามารถวางแผน
ดำ�เนินการ และกำ�หนดราคาได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียจาก Slow/
Dead Stock ได้

Tower C
Inventory

Tower E
Logistics

Tower F
Sales Channel

Tower D Port Management การจัดการด้านท่าเรือ เพิ่มความ
ปลอดภัยในการจัดหาสำ�หรับลูกค่าทีม่ มี ลู ค่าซือ้ ขายสูง (high value
customer) และลดค่าใช้จ่าย
Tower E Logistics ประสิทธิภาพของการขนส่ง การจัดการด้าน
การขนส่ง วิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้
สามารถวางแผน ดำ�เนินการ และกำ�หนดราคาได้ดยี งิ่ ขึน้ ลดต้นทุน
การดำ�เนินงาน
Tower F Sales Channel ภาพรวมด้านการขายทั้งปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี เพื่อเพิ่มยอดขายโดยรวมสูงสุด
การทำ�งานของระบบโดยการ Integrate ข้อมูลของแต่ละ Tower เข้า
ด้วยกัน ร่วมด้วยการนำ�เอาเทคนิค Data Analytic มาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และนำ�เสนอในรูปของ Dashboard

IRPC 4.0

Control Tower
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสังคม
การพัฒนาบุคลากร

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สจังดเสร�การน้
มอ�ตำสาหกรรม
อยางยั่งยืน
ทีและพร
่ยั่งยืนและนวั
กรรม
อมใชสตำหรั
บ
ทุกคน

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

สร
งรูมปการใช
แบบการผลิต
สงาเสร�
และการบร�
ประโยชนทโี่ยภคที
ั่งยืน่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

ใหสทงุกเสร�คนเข
าถึง
มโอกาส
พลั
งงานทีย่ยนรูั่งยื น
ในการเร�
ไดตามกำลังของตน

สร
งความเท
สงาเสร�
มการเจร�าเทีญยม
ทางเพศสตร�
และ จ
เติบโตทางเศรษฐกิ
เด็
ที่ยกั่งหญิ
ยืน งทุกคน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื
ดำเนิ
นการอย่อางมล้ำ
าง
เรทัง้งดภายในและระหว
วนเพ�่อแกปญหา
ประเทศ
โลกร
อน

สร
งและการตั
้ง
อนุารงเมื
ักษอและใช
ประโยชน
ถิจากทรั
�นฐานทีพ่ปยากร
ลอดภัย
ทางทะเลอยางยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับ
พนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและ
คนเก่ ง ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
ส่วนรวม และมุง่ เน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษทั ฯ
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance
Organization) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ในช่ ว งสองปี ที่ ผ่ า นมามี วิ ก ฤตการณ์ ก ารระบาดที่ เ กิ ด จากไวรั ส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่หรือโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงิ น ของทั่ ว โลก ซึ่ ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นต่ อ อนาคตของบริ ษั ท ฯ
ในอุตสาหกรรมนี้ และจำ�เป็นต้องมีการปรับตัวที่ชัดเจน ทันต่อ
สถานการณ์ ขณะเดียวกันในปัจจุบันธุรกิจจำ�นวนมากกำ�ลังเผชิญ
หรือมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบของสังคมสูงวัย ทำ�ให้
พนักงานทีม่ คี วามสามารถจะค่อยๆ เกษียณจากองค์กร และมีความ
จำ�เป็นต้องถ่ายทอดตำ�แหน่งต่อให้พนักงานรุ่นต่อไป ด้วยเหตุนี้
ในปี 2564 บริษัทฯ จึงปรับให้การบริหารงานบุคคลมีความเข้มข้น
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้พนักงานเหล่านั้นได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นฟันเฟือง
ที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้องค์กรขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ตลอดจนทำ�ให้บริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในระดับประเทศและสากล

Strategic Workforce Planning (SWP)
Analyze workforce supply
per job cluster

Simulate workforce demand
per job cluster
Workforce demand

5 Rights
- Size
- Shape
- Type
- Spend
- Skill

Future demand

Current workforce

Future demand

Assumptions, e.g.,
• Attrition
• Retirement
• Phased retirement
• Competencies
• ...

2019

2029

Strategic scenarios

Identify gaps and risks

Develop strategic workforce plan
By 3Bs

Future supply
Headcount

2019

2029
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การบริหารจัดการประเด็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้างค่านิยมองค์กรใหม่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำ�คัญในการสนับสนุนทิศทางการดำ�เนินกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคลแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมบุคลากร
(People Readiness)
การวางแผนกำ�ลังคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning:
SWP) คื อ กระบวนการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ วางแผน
กำ � ลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ว่าบริษัทฯ มีแผนการสรรหากำ�ลังคนที่เหมาะสมและเชื่อมโยง
กั บ แผนธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ในปั จ จุ บั น และธุ ร กิ จ ในอนาคต
กระบวนการ SWP จะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร
ตามหน่วยงาน ทักษะ ความเหมาะสมของแต่ละคลัสเตอร์หน่วยงาน
(Future Demand) ประกอบกับการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ
และการเกษียณของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร (Future
Supply) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและบริหารจัดการ และพัฒนา
แนวทางการวางแผนกำ�ลังคนเชิงกลยุทธ์ผา่ นหลักการ 3Bs (Build Buy - Borrow)

• Build

หลักการที่องค์กรลงทุนในการสร้างระบบพัฒนาบุคลากรใหม่ รวม
ทัง้ บุคลากรปัจจุบนั ให้เป็นคนทีอ่ งค์กรต้องการให้ได้ตามคุณสมบัติ
และทักษะทีก่ �ำ หนดไว้ โดยบุคลากร ดังกล่าวจะได้รบั การปรับทักษะ
พื้นฐานของพนักงานให้ทันสมัย รองรับการทำ�งานในรูปแบบใหม่
โปรแกรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรจะครอบคลุ ม พนั ก งานทุ ก ระดั บ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่ง
เป็น 3 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ� (Leadership
Development) การพั ฒ นาทั ก ษะสำ � หรั บ ธุ ร กิ จ หลั ก (Work
Competency Development Program) และการพัฒนาทักษะ
สำ�หรับธุรกิจใหม่ (New Stream Upskill and Reskill) เน้นการมี
ทัศนคติที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
เวลาและปรับตัวได้รวดเร็ว เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงลึก และ
การใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ สนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งการ
สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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• Buy

หลักการสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีความสามารถมาอยู่กับ
องค์กรเพื่อให้มาสร้างผลงานที่นี่ และผลักดันให้องค์กรบรรลุตาม
เป้าหมาย โดยมี 3 ปัจจัยหลักทีต่ อ้ งพิจารณา คือ Source หรือทีม่ าของ
บุคลากร หรือจากบริษัทจัดหาบุคลากร Tools หรือเครื่องมือใน
การจัดหาบุคลากรทีเ่ หมาะสม อาทิ การพิจารณาทักษะ ประสบการณ์
จากการสัมภาษณ์ หรือการพิจารณาจากโซเชียลมีเดีย และ Challenge
หรืออุปสรรค อาทิ โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

• Borrow

เน้นการมีทัศ นคติที่ส อดคล้องกับ โลกยุค ใหม่ที่ต้องเรีย นรู้ด้วย
ตนเองตลอดเวลาและปรับตัวได้รวดเร็ว เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงลึก และการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ สนับสนุนการตัดสินใจ
การยืมตัวบุคลากร องค์กรอาจยืมตัวบุคลากรจากองค์กรอืน่ ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถตรงตามทีต่ อ้ งการเข้ามาทำ�งาน และการทำ�ข้อตกลง
ยืมตัวพนักงานกันเพือ่ มาปิดจุดอ่อนของกันและกันได้ ผ่านโครงการ
The Management Pool Development Program ทีเ่ ป็นโครงการ
ยืมตัวบุคลากรจากในกลุม่ ปตท. เข้ามาร่วมงาน หรือจากคูพ่ นั ธมิตร
ทางธุรกิจในอนาคต

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
การเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ในสายบั ง คั บ บั ญ ชาผ่ า นการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะส่งเสริมให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยทุกหน่วยงานจะต้องมีการทบทวน
ออกแบบงานให้เป็นไปตามอัตรากำ�ลังเป้าหมาย การยุบงานที่ไม่
จำ�เป็น ปรับโครงสร้างองค์กรที่กระชับ ลดลำ�ดับชั้นและเพิ่มช่วง
การควบคุม (Delayer and Span of Control) การใช้การจ้างงาน
ทดแทนพนักงานประจำ� (Outsource Service and Labor)
ออกแบบกระบวนการทำ�งาน ตารางอำ�นาจ (Table of Authority)
การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง โครงสร้ า งต้ น ทุ น ให้ ใ ช้ ต้ น ทุ น ทั้ ง เงิ น และเวลาต่ำ � ที่ สุ ด และ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงสร้างแต่ละคลัสเตอร์งานจะมีความ
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

136

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

3. กลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสอดรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ (Core Value)
การปรับเน้นวัฒนธรรมองค์กรและกรอบความคิดของบุคลากรในการทำ�งานเป็นหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายจาก
ค่านิยมหลัก (Core Value) iSPIRIT และพฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) IRPC DNA ขององค์กร จะต่อยอดกรอบแนวคิดโดย
เน้นแนวคิดเพิ่มเติม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Role Model การเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
Work Collaborate การสร้างการทำ�งานแบบทีม
Open Mind การเปิดใจยอมรับต่อสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา
Accept Change การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลง
Real Accountability การมีทักษะความเป็นเจ้าขององค์กร รักษาผลประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดี ร่วมแรง ร่วมใจ ผลักดันให้องค์กร
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
Transformation needs...

INDIVIDUAL
OWNERSHIP

INDIVIDUAL
OWNERSHIP

SYNERGY

RESULT ORIENTED

PERFORMANCE
EXCELLENCE

PROMISE AND DELIVER

INNOVATION

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

02 Work collaborate

RESPONSIBILITY FOR
SOCIETY

DO THINGS TOGETHER

03 Open mind

NO BIAS

04 Accept change

INTEGRITY & ETHICS
TRUST & RESPECT

ACTIVELY SOLVE
THE PROBLEM

(Good • Great • Grow)
to Success

01 Role model

05 Real accountability
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โครงการที่ดำ�เนินงาน
การใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมการป้องกันความเสี่ยง
ของความต่อเนือ่ งทางธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา จึงได้เตรียมความพร้อม
ทีจ่ ะนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการปฏิบตั งิ านแบบไร้ขดี จำ�กัด
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสถานที่ เวลา และอุปกรณ์ เพือ่ ให้พนักงานพร้อมที่
จะปฏิบตั งิ านได้ในสภาวการณ์ทหี่ ลากหลายและทันท่วงที แม้จะเป็น
ภาวะปกติหรือภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ด้วยการนำ�ระบบการประชุมแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือการทำ�งาน
และนำ � แอปพลิ เ คชั น มาใช้ ใ นการติ ด ตามสถานะการเฝ้ า ระวั ง
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของพนักงานผ่านมือถือ ทำ�ให้บริษัทฯ
ยั ง คงดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งราบรื่ น พร้ อ มกั บ การควบคุ ม และ
เฝ้าระวังการระบาดมายังเพื่อนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ธรุ กิจมีความต่อเนือ่ งและไม่หยุดชะงักในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่บางธุรกิจต้องหยุดชะงักและ
ปิดตัวลง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน
และประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน จึงปรับปรุงรูปแบบการทำ�งานเพือ่
ลดโอกาสการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อโรคของพนักงานที่อาจส่ง
ผลกระทบไปยังครอบครัว โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการทำ�งานจาก
บ้านอย่างสมัครใจ (Voluntary Work from Home) ผ่านโปรแกรม
ทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดไว้ ภายใต้การพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ลด
การเดินทางของพนักงานมาที่ทำ�งาน แต่ยังคงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้เช่นเดิม ทำ�ให้พนักงานสามารถบริหารเวลาของตน
และครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำ�งาน
ขณะเดียวกันประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านยังคงเดิมและดีกว่าเดิม
ในบางประเด็น เช่น การประชุมและติดตามงาน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
IRPC Development Framework ได้ออกแบบให้เชือ่ มโยงกับเป้าหมาย
ขององค์กรและอยูบ่ นพืน้ ฐานของ Competency-Based Learning
เป็นหลัก มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าไปจนถึง
ระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ ที่จัดตามระดับความรับผิดชอบและกลุ่มของพนักงาน
ตามโปรแกรมการพัฒนาด้าน Work Competency, Leadership
Competency และ Future Skill (Upskill & Reskill) ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะในงาน (Work Competency) โดยจัดกลุม่
ของสมรรถนะตามภาพรวมของการทำ�งานที่ให้ความสำ�คัญในงาน
ตามแต่ละสายอาชีพ (Value Chain) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะของ
พนักงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อบทบาท หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบทีจ่ �ำ เป็นต่อการปฏิบตั งิ านและใช้วางแผนการพัฒนาตนเอง

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

137

และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สงู ขึน้ เป็นมาตรฐานในวิชาชีพ
เน้นให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็น
ของแต่ละสายอาชีพซึ่งในปัจจุบันมี 7 กลุ่มความชำ�นาญ เพื่อนำ�
ความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ� (Leadership Competency) เน้น
การพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ�และความรู้ด้านธุรกิจของพนักงาน
แต่ละระดับ เริ่มจากการพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนา Onboarding ซึง่ ผ่านการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ
ตัง้ แต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) การพัฒนา
ตนเอง (Self-Development) การเรียนรู้ในงานเฉพาะ
Specialized) และ Common Course ในแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ด้าน QSHE รวมทัง้ หลักสูตรทีต่ อบสนองต่อค่านิยม iSPIRIT
สะท้อนสมรรถนะ (Competency) และหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance: CG) ที่จำ�เป็น
2. การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารเบือ้ งต้น LEAD Program
(Leadership Development Program) จะได้เรียนรู้การ
ดำ�เนินธุรกิจพื้นฐาน เรียนรู้ในเรื่องการรู้จักตนเองและการ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Self)
3. การพัฒนาพนักงานระดับบังคับบัญชา LEAD 2 (Leadership
Development Program) จะได้เรียนรูห้ ลักการดำ�เนินธุรกิจ
และการเป็นผู้นำ�ทีมที่มีประสิทธิภาพ (Lead Team)
4. การพัฒนาพนักงานระดับบริหาร LEAD 3 (Leadership
Development Program) เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการพัฒนาผูน้ �ำ
โดยเนือ้ หาจะพัฒนาสมรรถนะหลัก/ ผูน้ �ำ ของพนักงานระดับ
จัดการ และเรียนรู้การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business
Management Program) เพื่อบริหาร/ จัดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Function)
5. การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับ VP / LEAD 4 (Junior Executive
Leadership Development Program) เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหาร
มีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อ
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Lead Business) รวมทั้งมี
หลักสูตรสัมมนาภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
ผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ หลักสูตรของ TMA (สมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) สถาบัน CCL (Center for
Creative Leadership) SEP (ศศินทร์) EDP (สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง) สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ
6. การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง LEAD 5 (Executive
Leadership Development Program) เป็นโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง มีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership
และ Business เพื่อการเติบโตขององค์กร (Lead Growth)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�ของพนักงานกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูง Next role (Talent Pool development through
succession planning)
8. โปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ PTT Group
เพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับผูบ้ ริหาร พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้ ความเข้าใจทัง้ ในเรือ่ งการบริหารคนและบริหารงาน
ก่อนการก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่งทีส่ �ำ คัญถัดไป โดยผ่านการศึกษา
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และประสบการณ์ เปิดมุมมอง
โลกทัศน์ และศึกษา Case Study รวมทั้ง Best Practices
กับวิทยากรชัน้ นำ�ของโลก และสัมผัสกับการเรียนรูแ้ บบสากล
ระดับ World-Class และเป็นการสร้างเครือข่าย (Networking)
ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ ยัง
เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์จากกลุม่
ผูบ้ ริหารระดับสูง และเป็นการสร้างเครือข่าย (Networking)
ทีด่ รี ว่ มกันระหว่างผูบ้ ริหารขององค์กร หน่วยงาน และบริษทั
ชั้นนำ�ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ความหลากหลายของบุคลากรไออาร์พีซี
(Diversity in IRPC)
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือส่งเสริมความหลากหลายและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรเพือ่ พัฒนาการดำ�เนินงานและบรรลุเป้าหมาย
ทีก่ �ำ หนดในกลยุทธ์ บริษทั ฯ เน้นการฝึกอบรมพนักงานในทุกรูปแบบ
เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับการสืบทอดตำ�แหน่ง โดยนโยบายความ
หลากหลายอธิบายถึงการไม่กีดกันหรือจำ�กัดความแตกต่างทาง
ด้านเพศ อายุ เชือ้ ชาติ วัฒนธรรม หรือศาสนา รวมถึงสนับสนุนและ
สร้างการมีสว่ นร่วมให้แก่บคุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กร ในปี 2564 บริษทั ฯ
ได้ ป ระกาศนโยบายส่ ง เสริ ม ความหลากหลายและการยอมรั บ
ความแตกต่างในองค์กร เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพความหลากหลายต่อบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายในทุกตำ�แหน่งของ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันตลอดทั่วทั้งองค์กร

3. การพัฒนาในโครงการ Accelerate Program เพือ่ การ Upskill
& Reskill พนักงาน เสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำ�เป็นต่อ
การแข่งขันในยุคดิจิทัลของบุคลากร (Future Skill) เช่น การเพิ่ม
ทักษะเกีย่ วกับดิจทิ ลั ความรอบรูแ้ บบองค์รวมทีส่ ามารถนำ�มาปฏิบตั ิ
ได้จริง (Multi-Skill) ขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทัน
และสามารถเทียบเคียงกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเดียวกันในบริษัท
ชั้นนำ� (Benchmarking with Peers) ทักษะและกระบวนการตัดสิน
ใจที่มีความชัดเจน ทัศนคติและมุมมองในการให้ความสำ�คัญแบบ
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เป็นต้น ผ่านระบบ
การเรียนออนไลน์ ซึง่ พนักงานจะวางแผนศึกษาและเข้าใช้ระบบการ
เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองตามแนวทาง Learning
Roadmap ที่จำ�เป็นของพนักงานแต่ละกลุ่ม

เสรีภาพในการรวมตัว (Freedom of Association)
ภายใต้นโยบายพนักงานสัมพันธ์ บริษทั ฯ ส่งเสริมการมีเสรีภาพในการรวมตัวและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ของบริษทั ฯสนับสนุนให้มกี ารสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
สวัสดิการ โอกาสการเติบโตของพนักงาน ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการต่างๆ อาทิ กิจกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พบพนักงาน (CEO Town Hall) และการพบปะกับผูน้ �ำ สหภาพแรงงานรายไตรมาส เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์
การทำ�งานที่ดี

77

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ของพนักงานเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ของข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ
ได้รับการพิจารณาและแก้ ไขทั้งหมด
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การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2564 มีพนักงานร่วมประเมินความผูกพันต่อองค์กรร้อยละ 82 และระดับความผูกพันของพนักงานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 85 ซึง่ เมือ่ เทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับประเทศและระดับสากล พบว่า บริษัทฯ มีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับ Top Quartile สะท้อนให้
เห็นว่าการดำ�เนินการปรับปรุงปัจจัยความผูกพัน การสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงส่งผลให้เกิด
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร
(ร้อยละ)

82

79

80

พนักงานที่ร่วม
ตอบแบบสอบถาม
(ร้อยละ)

93

82

93

เป้าหมาย
2563

ผลการดำ�เนินงาน
2563

เป้าหมาย
2564

15

40

เป้าหมาย
2563

ผลการดำ�เนินงาน
2563

เป้าหมาย
2564

ผลการดำ�เนินงาน
2564

1,477

2,077

1,566

264

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

การฝึกอบรม
ของพนักงานโดยเฉลี่ย
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

ผลตอบแทนการลงทุน
การพัฒนาบุคลากร
(ล้านบาท)

40

2561

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พนักงานในปี 2564

31.5
ล้านบาท

2562

100

2563

ร้อยละ

ของบุคลากรภายใน
ที่ได้รับตำ�แหน่งใหม่จากการสรรหา
ด้วยตำ�แหน่งที่เปิดรับทั้งหมด

85

82
ผลการดำ�เนินงาน
2564

14

2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การสร้างคุณค่าร่วมต่อชุมชนและสังคม

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดดความยากจน
ความอดอยาก
ขจั
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

ดความอดอยาก
สขจังเสร�
มความเปน
สราทงความมั
คง
อยู
ี่ดีของทุก่นคน
ทางอาหาร

ใหสสงทงเสร�
ุกคนเข
าถึง น
มมความเป
เสร�
โอกาส
พลั
งทงานที
น
อยู
ี่ดีของทุ
ในการเร�
ย่ยนรูั่งกยื คน

ไดตามกำลังของตน

สสงงาเสร�
มมการเจร�
สร
งความเท
เสร�
โอกาสาเทีญยม
เติในการเร�
บโตทางเศรษฐกิ
ทางเพศสตร�
ยนรูแ ละ จ
ยืนงทุกคน
เด็ที่ยกั่งหญิ

สสร
มอ�ตำอย
สาหกรรม
าการน้
งความเท
าเทีงยัย่งมยืน
จังดเสร�
ทีทางเพศสตร�
่ยั่งยืนและนวั
กรรม
และพร
อมใชสแตละ
ำหรั
บ

จัลดความเหลื
ดการน้ำอยา่องยัมล้่งยืำ น
ทั้งภายในและระหว
และพร
อมใชสำหรับาง
ทุประเทศ
กคน

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

ใหสงทเสร�
ุกคนเข
าถึง ญ
มการเจร�
พลั
งานที่ยั่งยืน จ
เติบงโตทางเศรษฐกิ
ไดที่ยตั่งามกำลั
ยืน งของตน

เสร�มมอ�การเจร�
ญ
สสงงเสร�
ตสาหกรรม
จ
ทีเติ่ยั่งบยืโตทางเศรษฐกิ
นและนวัตกรรม
ที่ยั่งยืน

สดำเนิ
งลดความเหลื
เสร�มนอ�การอย
ตสาหกรรม
่อามล้
งำ
ทีเร่ยทัั่ง้งยืดภายในและระหว
นวและนวั
ตกรรม
าง
นเพ�่อแก
ปญหา
ประเทศ
โลกร
อน

ลดความเหลื
มล้ำ้ง
สร
ารงเมื
อนุ
ักษอแงและการตั
ละใชป่อระโยชน
ทั�น้งฐานที
ภายในและระหว
ถิจากทรั
ลอดภัย าง
พ่ปยากร
ประเทศ างยั่งยืน
ทางทะเลอย

สรสงาเสร�
งเมื
งและการตั้งต
งรูปมอแบบการผลิ
การใช
ถิและการบร�
�นฐานที่ปทลอดภั
โี่ยภคที
ประโยชน
ั่งยืน่ยยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สรสางงรู
เสร�ปมแบบการผลิ
สันติภาพ ต
และการบร�
่ยั่งยืน
และการเขโาภคที
ถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

ดำเนิ
ง
อนุ
รักนษการอย
และใชปาระโยชน
เรงดวนเพ�
่อแกปญหา
จากทรั
พยากร
โลกรอน างยั่งยืน
ทางทะเลอย

สสงงเสร�
เสร�มมการใช
สันติภาพ
ประโยชน
น
และการเขทาี่ยถึั่งงยืระบบ
ของระบบนิ
ยุติธรรมอยเวศนบบก
าง
เทาเทียมกัน

สสรงเสร�
มสันติภวมมื
าพอ
างความร
และการเข
าถึงอระบบ
ระดับสากลต
การ
ยุพัตฒิธรรมอย
นาที่ยั่งายืงน
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

เด็ทุกกคน
หญิงทุกคน

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญทีจ่ ะสร้างคุณค่าร่วมต่อชุมชนและสังคมโดยดำ�เนินการผ่านโครงการต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของชุมชน ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจกับ
ชุมชนและสังคมสามารถเติบโตควบคู่ไปด้วยกันได้ โดยมีความมั่นใจว่าหากชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
การยอมรับและสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานดังนี้

ส่งเสริมงานด้าน CSR
ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
ต่อชุมชน

อนุ
ักษมแการใช
ละใชประโยชน
สงรเสร�
จากทรั
พยากร
ประโยชน
ที่ยั่งยืน
ทางทะเลอย
งยั่งยืน
ของระบบนิเาวศนบบก

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สร้างการรับรู้ข้อมูล
และข้อเท็จจริงให้กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

โครงการที่ดำ�เนินงาน
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีการดำ�เนินโครงการทีม่ งุ่ เน้นการสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี และสังคมโดยรวม
มีรายละเอียดดังนี้

โครงการขาเทียม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนผ่านการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยการนำ�ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ผสานกับองค์ความรู้ของบุคลากร
มาใช้ผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด
โดยไม่คิดมูลค่า
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาด
3. เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมทางสั ง คมและธุ ร กิ จ ผ่ า นการดำ � เนิ น
โครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ
4. เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและภาครัฐในการดูแลคนพิการ
ขาขาดที่มีเป็นจำ�นวนมาก
5. เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 10
ลดความเหลื่อมล้ำ� (Reduced Inequalities)

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการขาเทียม โดยบริจาคเม็ดพลาสติก PP
(Polypropylene) ให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ใช้เป็นวัสดุในการทำ�ขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่
คนพิการขาขาด เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ขาขาดตามแนวทางสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value:
CSV) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษทั ฯ สร้างโอกาส
ให้คนพิการได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน โครงการฯ นีไ้ ด้ด�ำ เนินการมา
ตั้งแต่ปี 2554 โดยบริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติก Polypropylene
ปีละประมาณ 20 ตัน ให้แก่ทางมูลนิธิฯ เพื่อใช้ผลิตขาเทียมให้แก่
คนพิการโดยไม่คิดมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นอกจากจะถูกนำ�ไปใช้ผลิต
ขาเทียม ทัง้ ทีส่ �ำ นักงานใหญ่มลู นิธขิ าเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ทีห่ น่วย
ทำ�ขาเทียมพระราชทานเคลือ่ นทีท่ ง้ั ในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น มาเลเซีย พม่า และกัมพูชา และทีโ่ รงงานทำ�ขาเทียมพระราชทาน
ที่ตั้งอยู่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำ�นวน 94 แห่ง แล้ว ยังถูกส่ง
ไปยังโรงงานขาเทียมทีม่ ลู นิธขิ าเทียมฯ จัดตัง้ ให้ทโี่ รงพยาบาลทหาร
ณ สาธารณรัฐบุรนุ ดี สาธารณรัฐเซเนกัล ซึง่ เป็นประเทศทีม่ คี วามยากจน
มีคนพิการขาขาดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ และทีเ่ มือง
บันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีคนพิการขาขาดจากเหตุภัย
สึนามิ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ และสาเหตุอื่นๆ อีกด้วย
โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มีขาเทียมที่ผลิตให้แก่ผู้พิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ
บริษัทฯ ทั้งสิ้น 32,632 ขา
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โครงการลำ�ไทรโยงโมเดล
โครงการลำ�ไทรโยงโมเดล เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่กลางปี 2557 ในพืน้ ที่
ตำ�บลลำ�ไทรโยง อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวัตถุประสงค์
เริ่ ม ต้ น จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งการนำ � องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การน้ำ � ไปช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้ำ � ในพื้ น ที่
แห้งแล้ง โดยพัฒนาและบริหารจัดการให้มีพ้ืนที่สำ�หรับกักเก็บน้ำ�
สำ�หรับทำ�การเกษตรในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การขยายพืน้ ทีก่ ารทำ�โครงการลำ�ไทรโยงโมเดลออกไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุดรธานี และจากการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้พบว่า
การขาดแคลนน้�ำ เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อน ซึง่ จะดำ�เนินการแก้ไข
แบบแยกส่วนไม่ได้ บริษทั ฯ จึงได้รเิ ริม่ ดำ�เนินโครงการลำ�ไทรโยงโมเดล
ตามแนวคิดใหม่ทม่ี องน้�ำ อาหาร และพลังงาน แบบเชือ่ มโยงกันเป็น
ระบบ (The Water-Food-Energy Nexus) เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
และช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ�ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นแบบ
ลูกโซ่และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นำ�นวัตกรรมขององค์กร พร้อมทัง้ องค์ความรูแ้ ละศักยภาพ
ของบุคลากร ในด้านการบริหารจัดการน้ำ�และการใช้พลังงาน
ทดแทน เชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างศักยภาพแก่ชุมชนทางการเกษตร ให้เตรียมพร้อม
รั บ มื อ กั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change) และวิกฤตน้ำ� (Water Crises)
3. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ทางการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคง
ทางด้านน้ำ�และอาหาร (Water and Food Security) เพื่อเป็น
รากฐานทีม่ น่ั คงต่อโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรของไทย
4. เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำ�เนินโครงการทางสังคมร่วม
กับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร
5. เป็นโครงการต้นแบบให้หน่วยงานเอกชนที่มีศักยภาพ นำ�ไป
ดำ�เนินการตามความพร้อมและความสามารถในรูปแบบทีถ่ นัด
เพือ่ ให้ชมุ ชนได้ความช่วยเหลือและรับประโยชน์ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้
6. เพื่ อ เป็ น การสนั บสนุน การขับเคลื่อ นเป้าหมายการพัฒ นาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable
Development Goals: SDGs)
ข้อ 2
		
ข้อ 6
		
		

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ ง่ั ยืน (Zero Hunger)
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ�และสุขอนามัย
สำ�หรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean
Water and Sanitation)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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ข้อ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา
		
ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Affordable
		
and Clean Energy)

โครงการลำ�ไทรโยงโมเดล ณ จังหวัดอุดรธานี
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินโครงการลำ�ไทรโยงโมเดล ณ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนา
คนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี บ้านศรีวฒ
ั นา ตำ�บลบ้านม่วง อำ�เภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการ
สร้างอาชีพคนพิการ ในปี 2560 และปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้เปิดรับให้
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (จำ�นวน 51 คน) เข้ามาประกอบอาชีพ
ทั้งด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมของร่างกาย
และความถนัด แต่เนื่องจากที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำ�สำ�หรับทำ�การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทำ�ให้
คนพิการต้องหยุดทำ�งานและขาดรายได้เลี้ยงชีพ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ด�ำ เนินโครงการลำ�ไทรโยงโมเดล เพือ่ ให้ศนู ย์ฯ
มีน้ำ�สำ�หรับใช้ทำ�การเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอในช่วง
ฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังได้ก�ำ หนดแผนระยะยาวในการพัฒนารูปแบบ
การทำ�เกษตรกรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหาร
จัดการพื้นที่ของศูนย์ฯ ซึ่งมีประมาณ 200 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ทำ�การ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ ทำ�ให้ศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบสำ�หรับการ
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของคนพิการต่อไป

IRPC’s SMART Farming
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและต่อยอดโครงการลำ�ไทรโยงโมเดล
โดยนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีความเหมาะสม
มาปรับใช้กับพื้นที่ โดยกำ�หนดพื้นที่จำ�นวน 35 ไร่ ณ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ดำ�เนินโครงการ
IRPC Smart Farming ด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ เป็น
พื้นที่ทำ�การเกษตรที่เปิดโอกาสให้คนพิการในด้านต่างๆ ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลคนพิการติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ให้ได้เข้ามา
เรียนรูก้ ารทำ�เกษตรกรรมทีม่ คี วามเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพ
ร่างกาย เพือ่ นำ�ไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ทัง้ นี้ ได้ก�ำ หนดแผนงานระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 – 2566) โดยให้การ
สนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่
ไม่ซบั ซ้อนมากจนเกินไป มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละวิถชี วี ติ
ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการ
ทัง้ นี้ ได้นอ้ มนำ�หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
มากำ�หนดวิสยั ทัศน์ในการดำ�เนินโครงการ อันได้แก่ “การทำ�เกษตร
แบบผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิต
ของชุมชน โดยยึดหลักประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด”
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผสานกับการศึกษา อบรม และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ สร้างโอกาสให้คนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้ และสามารถสร้าง
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุม้ ค่าแก่การลงทุน โดยได้มกี ารลงนามใน
บันทึกว่าด้วยความเข้าใจความด้านร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)
ระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน เพือ่ ดำ�เนินโครงการ
IRPC Smart Farming ณ ศูนย์สง่ เสิรมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑล
อุดรธานี เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 ความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะเป็นใน
รูปแบบ การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการ
บริหารจัดการน้ำ� การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร อันเป็นหัวใจของในการดำ�เนินโครงการ
IRPC Smart Farming โดยบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนโครงการ IRPC Smart Farming
ผ่านการจ้างงานภายใต้โครงการ Restart Thailand ของ ปตท.
ตามที่ ปตท. ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการ Restart
Thailand เพื่อร่วมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาสังคม
โดยการจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ (ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี)
มาร่วมโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิม้ (Smart Farming & Smart
Marketing) ของกลุ่ม ปตท. เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำ�นวนทั้งสิ้น
846 คน โดยแบ่งออกเป็นทักษะอาชีพด้าน Smart Farming จำ�นวน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

150 คน Smart Marketing จำ�นวน 136 คน และ Education
จำ�นวน 560 คน
บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรพนักงานจากโครงการ Restart Thailand
ในทักษะอาชีพ Smart Farming จำ�นวน 6 คน ให้มาปฏิบตั งิ านและ
ช่วยขับเคลื่อนโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยเริม่ ปฏิบัตงิ านตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการ
มอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 6 คน ตาม
แผนงานทีก่ �ำ หนด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและตัวชีว้ ดั ผลงาน
ซึ่งกำ�หนดโดย ปตท.
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำ�เนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดำ�เนินการขุดสระเก็บน้�ำ เพือ่ การเกษตร ซึง่ คำ�นวณและออกแบบ
โดยวิศวกรของบริษทั ฯ พืน้ ทีข่ นาด 7 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ความลึก 3
เมตร สามารถกักเก็บน้�ำ ได้ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ การขุดสระเก็บน้�ำ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กักเก็บน้�ำ และมาใช้ท�ำ การเกษตรในพืน้ ที่
โครงการ IRPC Smart Farming (พื้นที่ขนาด 35 ไร่) และสำ�รองน้ำ�
ไว้ใช้ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ ในฤดูแล้ง
ดำ�เนินการขุดสระสำ�หรับเลี้ยงปลาและสร้างโรงเรือนเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่เหนือสระน้ำ� ตามแผนงาน “เลี้ยงไก่ได้ปลา” เนื่องจาก

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การเลีย้ งไก่เหนือสระเลีย้ งปลา จะช่วยประหยัดงบประมาณค่าอาหารปลา
ลดมลภาวะจากมูลไก่ และลดการใช้แรงงานในการทำ�ความสะอาด
และกำ�จัดมูลไก่ ซึ่งการดำ�เนินการขุดสระสำ�หรับเลี้ยงปลาในครั้งนี้
ผูร้ บั เหมาขุดลอกสระเก็บเพือ่ การเกษตรได้ให้ความอนุเคราะห์ขดุ สระ
เลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร
โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย และได้กอ่ สร้างโรงเรือนเลีย้ งไก่ ขนาด 5 x 16 เมตร
เหนือสระเลี้ยงปลา โดยโรงเรือนได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย พร้อมกับติดตั้งและจัดวางอุปกรณ์ในโรงเรือนฯ เช่น
กรงไก่ รางให้อาหารและน้ำ� ให้สะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงาน
ของคนพิการ สามารถดูแลและทำ�ความสะอาดได้ง่าย รองรับ
การเลี้ ย งไก่ พั น ธุ์ ไ ข่ ไ ด้ จำ � นวน 220 ตั ว และในขณะนี้ ส ามารถ
เก็บไข่ไก่ได้ประมาณ 300 ใบต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินการ
ติดตั้งระบบรดน้ำ�บนหลังคาโรงเรือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดและระบายความร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน
ซึ่งอุณหภูมิภายในโรงเรือนฯ จะสูงขึ้นมาก
ดำ�เนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 340 W จำ�นวน 6 แผง พร้อมกับติดตัง้
เครื่องสูบน้ำ�เพื่อทำ�การผันน้ำ�จากสระเก็บน้ำ�สำ�รองฯ ไปยังสระน้ำ�
สำ�หรับเลีย้ งปลา อันเป็นทีต่ ง้ั โรงเรือนเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ รวมถึงกระจายน้�ำ
ไปใช้ยงั พืน้ ทีท่ �ำ การเกษตร ปศุสตั ว์ โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ เนือ่ งจาก
ในพื้นที่ดังกล่าว มักจะเกิดปัญหาด้านความแปรปรวนของสภาวะ
อากาศ ทำ�ให้ฝนตกน้อยและขาดช่วงเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้วา่ จะ
เข้าสู่ฤดูฝนมาหลายเดือนแล้ว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำ�สะสมน้อยกว่า
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ที่คาดการณ์มาก จึงมีความจำ�เป็นต้องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เนื่ อ งจากเริ่ ม เกิ ด ปั ญ หาน้ำ � ไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดำ�เนินโครงการฯ
ดำ�เนินการติดตั้งโรงเรือนปลูกผัก จำ�นวน 1 หลัง โดยโรงเรือน
มี ลั ก ษณะเป็ น โรงเรื อ นทรงโค้ ง ขาตรง ขนาด 6x20 เมตร
และมีการติดตัง้ ระบบรดน้�ำ อัตโนมัตซิ งึ่ เชือ่ มต่อกับแผงโซลาร์เซลล์
ทำ�ให้สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้า ลดภาระด้าน
แรงงานของผูด้ แู ลซึง่ เป็นคนพิการ ทัง้ นี้ การติดตัง้ โรงเรือนปลูกผัก
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�การทดลองปลูกผักที่มีราคาแพงใน
ฤดูฝน โดยคัดเลือกผักที่หากไม่ได้ปลูกในโรงเรือนจะได้รับความ
เสียหายจากน้ำ�ฝน ทำ�ให้สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน
นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินการคัดเลือกพันธุ์ผักสำ�หรับทดลองปลูก
ในโรงเรือนซึ่งมีตลาดรองรับ เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว เป็นต้น โดย
เมื่อทำ�การทดลองปลูกผักในโรงเรือนแบบแปลงปลูกยกพื้นแล้ว
พบว่ า สามารถให้ ผ ลผลิ ต ที่ ดี ม ากกว่ า ปลู ก ภายนอกโรงเรื อ น
ดังนัน้ ในลำ�ดับถัดไปจึงวางแผนทดลองปลูกผักโดยคัดเลือกพันธุผ์ กั
และทดลองปลูกผักในโรงเรือนไปอีกระยะหนึง่ เพือ่ ประเมินคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิตทีไ่ ด้ส�ำ หรับวางแผนเตรียมการติดตัง้ โรงเรือน
เพิ่มเติมและเตรียมการปลูกผักเพื่อการจำ�หน่ายตามแผนงานใน
ปี 2565 ต่อไป

โครงการ We Care by IRPC
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19
สะสมมากเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ รวมถึงเกิด
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรด้าน
สาธารณสุขต่างๆ ดังนัน้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กลุม่ ปตท.
จึงได้ประชุมหารือเพื่อกำ�หนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ในภาวะการระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ระหว่ า งเดื อ น
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ � เนิ น งาน โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ การ
ดำ�เนินงานของภาครัฐในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ในการนี้ โดยบริษัทฯ

ได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนผ่านกลุ่ม ปตท. และกระทรวง
พลังงาน และดำ�เนินการในนามของบริษทั ฯ เอง เช่น การบริจาค
น้ำ�มันเชื้อเพลิงฌาปนกิจ 50,000 ลิตร การมอบถุงยังชีพและ
จัดตัง้ โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย รวมงบประมาณทัง้ สิน้
เป็นเงินจำ�นวนประมาณ 7 ล้านบาท
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการซิงค์ออกไซด์นาโน
สำ�หรับเกษตรกร
บริษัทฯ ดำ�เนินการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรโดยการนำ�
องค์ความรูแ้ ละสาธิตการฝังเข็มต้นทุเรียนเพือ่ ตัดวงจรของโรคพืช
ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เพื่อฟื้นฟูโรคลำ�ต้นและรากเน่า
ณ ทีท่ �ำ การกลุม่ ทุเรียนแปลงใหญ่ หมูท่ ่ี 1 ตำ�บลกะเฉด อำ�เภอเมือง
จังหวัดระยอง และได้น�ำ ผลิตภัณฑ์ซงิ ค์ออกไซด์นาโนแจกให้กบั
ชาวสวนไปทดลองใช้จำ�นวน 90 ชุด
นอกจากนี้ ยังมีดำ�เนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การอบรมให้ความรูเ้ กษตรกรในการป้องกันโรคพืชและศัตรูพชื
ณ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนยายดา ตำ�บลตะพง
• ร่วมกับโรงงานนาโนเคมิคอล และทีม RD ลงพืน้ ทีส่ วนทุเรียน
ให้ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนและสอนวิธีการฝังเข็ม

ด้ ว ยซิ ง ค์ อ อกไซด์ น าโนให้ กั บ เกษตรกรตำ � บลนาตาขวั ญ
ที่สวนกำ�นันสุกิจ อดีตกำ�นันตำ�บลนาตาขวัญ
• ลงพืน้ ทีส่ วนทุเรียน คุณนิพนธ์ กระแสสินธุ์ หมู่ 12 บ้านหนองตารส
ตำ�บลตะพง ตามทีไ่ ด้รอ้ งขอให้ลงไปอธิบายและสอนวิธกี ารฝังเข็ม
ด้วยซิงค์ออกไซด์นาโนกับต้นทุเรียนทีเ่ กิดโรครากเน่ายืนต้นตาย
• ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจสวนท่องเทีย่ วเชิงเกษตร สวนยายดา (ป้าบุญชืน่ )
หมู่ 3 ตำ�บลตะพง

โครงการศูนย์การเรียนรู้ สวนสมุนไพร ป่าชุมชน และธนาคารน้ำ�ใต้ดิน
รายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังนี้
• บริษัทฯ ดำ�เนินการขุดบ่อธนาคารน้ำ�ใต้ดินจำ�นวน 18 บ่อ และบ่อเรียนรู้จำ�นวน 3 บ่อ รวมถึงปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน 2 ไร่
• ร่วมจัดกิจกรรม ต้นไม้ถึงพ่อ ณ รพ.สต.บ้านก้นหนอง เพื่อน้อมรำ�ลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ดำ�เนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น
และไม้กนิ ได้กว่า 200 ต้น เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล นำ�โดย ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข นายอำ�เภอเมืองระยอง สาธารณสุข
จังหวัดระยอง ผู้นำ�ชุมน จิตอาสาคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแลงและคณะ อสม.ตำ�บลบ้านแลง เข้าร่วม
ประมาณ 80 ท่าน

หัวใจอาสาไออาร์พีซี
กิจกรรม “10,000 ต้นกล้าอาสาไออาร์พีซี ร่วมใจเพาะพันธุ์กล้าไม้
จำ�นวน 12,500 ต้น” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ไม้และอุปกรณ์การเพาะ
เมล็ดให้กับผู้ประสานงานหัวใจอาสา จำ�นวน 1,250 ชุด สำ�หรับ
ปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซีในปี 2565
• สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 112,500 กิโลกรัมต่อปี
• ปล่อยก๊าซออกซิเจน รองรับความต้องการของมนุษย์ได้
25,000 คนต่อปี
• ดักฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้ 17,500 กิโลกรัมต่อปี

การประกวดรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability)
รายละเอียดในหมวดรางวัลแห่งความสำ�เร็จ หน้า 20-25

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

145

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

IRPC Social Impact Dashboard 2021
Supporting community for sustainable growth

350,000

บาท

>15,000

ต้น

รายได้สชู่ มชนจากการสนับสนุนกิจกรรม 3 โครงการ
ขจัขจัขจั
ดดความยากจน
ดความยากจน
ความยากจน

ขจัขจัขจั
ดดความอดอยาก
ดความอดอยาก
ความอดอยาก
สรสรสร
างความมั
าางความมั
งความมั
่น่นคง่นคงคง
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทางอาหาร

สสงสเสร�
งงเสร�
เสร�
มมความเป
มความเป
ความเป
นนน
อยูอยูอยู
ทที่ดที่ดขี่ดองทุ
ีขีของทุ
องทุ
กกคน
กคนคน

สสงสเสร�
งงเสร�
เสร�
มมโอกาส
มโอกาส
โอกาส
ในการเร�
ในการเร�
ในการเร�
ยยนรูยนรูนรู
 

สรสรสร
างความเท
าางความเท
งความเท
าเทีาาเทียเทียมยมม
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�
และ
แและละ
เด็เด็กเด็กหญิ
กหญิ
หญิ
งทุงงทุกทุกคน
กคนคน

จัดจัจัดการน้
ดการน้
การน้
ำอย
ำำอยอย
างยั
าางยังยั
่งยื่ง่งยืนยืนน
และพร
และพร
และพร
ออมใช
อมใช
มใช
สสำหรั
สำหรั
ำหรั
บบบ
ทุทุกทุกคน
กคนคน

ดุกคนเข
เสร�
มโอกาส
ความยากจน
งดสทงเสร�
มคนเข
มโอกาส
ขจัสขจั
ให
ใหสทขจั
ให
ุกดความยากจน
ทงเสร�
ุกความยากจน
คนเข
าโอกาส
ถึาาถึงถึงง
ในการเร�
ในการเร�
ย่ยนรูย่ังนรู่ยยืนรู
ในการเร�
พลั
พลั
พลั
งงานที
งงงานที
งานที
ัง ั่งยืน ยืนน
ไดไดตไดตามกำลั
ตามกำลั
ามกำลั
งของตน
งงของตน
ของตน

ขจั
ดเสร�
ความอดอยาก
ขจั
ดงเสร�
ความอดอยาก
ดงางความเท
ความอดอยาก
างความเท
าเทียญ
เทีญ
สร
าาเทีญ
ยมยมม
สขจัสร
สงสร
สาเสร�
มงความเท
มการเจร�
มการเจร�
การเจร�
างความมั
งความมั
่นคง
สร
างความมั
สรทางเพศสตร�
และ
ละคงจจจ
ทางเพศสตร�
แ่นละ
แ่นคง
เติ
เติทางเพศสตร�
บสร
เติาบโตทางเศรษฐกิ
บโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
กคนคน
เด็ทีทางอาหาร
เด็ทางอาหาร
ที่ยกเด็ทางอาหาร
ที่ยังกหญิ
่ยยืกังหญิ
ั่งยืนหญิ
ยืนงนงทุงทุกทุกคน

งเสร�
เสร�
ความเป
มมอ�มความเป
ดเสร�
อย
าางยัานงยันงยั
่งน่งยื่งยืนยืนน
ดงการน้
การน้
ำอย
สสจัสงสงจัสดเสร�
งสจังเสร�
เสร�
มการน้
มอ�ตมำความเป
อ�ตสาหกรรม
ตำอย
สาหกรรม
สาหกรรม
ี่ดอีขนองทุ
องทุ
กตกรรม
องทุ
คน
ท่ยยืังที่ดังยืนที่ดยืีขนและนวั
กสตกคน
และพร
อมใช
มใช
สำหรั
ำหรั
และพร
บบบ
และพร
อีขมใช
สำหรั
ทีอยู
ที่ยอยู
ที่ยังอยู
และนวั
และนวั
ตคน
กรรม
กรรม
กคนคน
ทุทุกทุกคน

สงเสร�
งเสร�
เสร�
มโอกาส
โอกาส
สงลดความเหลื
สลดความเหลื
มมโอกาส
ลดความเหลื
่อ่อมล้
่อมล้มล้
ำ ำำ
ในการเร�
ยยนรูยนรูนรู
   างาางง
ทัในการเร�
ทั้งในการเร�
ทัภายในและระหว
้ง้งภายในและระหว
ภายในและระหว
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ

งความเท
สร
าาางความเท
าาเทีาเทียเทียมยม้งม้ง้ง
สรสร
สรสร
สร
งเมื
าางความเท
างเมื
งเมื
อองและการตั
องและการตั
งและการตั
และยยย
และ
ทางเพศสตร�
แลอดภั
ละ
ถิทางเพศสตร�
ถิ�นทางเพศสตร�
ถิ�นฐานที
�นฐานที
ฐานที
่ป่ปลอดภั
่ปลอดภั
กหญิ
หญิ
กคนคน
เด็เด็กเด็กหญิ
งงทุงทุกทุกคน

ดงรู
ำอยอย
ดาการน้
ำอย
จัจัสร
ดจัสร
ำปแบบการผลิ
าางยัางยังยั
่ง่งยื่งยืตนยืนตตน
สร
าการน้
าการน้
งรูปงรูปแบบการผลิ
แบบการผลิ
และพร
อมใช
สำหรั
และพร
และพร
ออมใช
และการบร�
และการบร�
และการบร�
โมใช
ภคที
โสภคที
โสำหรั
ภคที
่ยำหรั
่ยังบ่ยยืังบั่งยืนบยืนน
กคนคน
ทุทุกทุกคน

>4,000

ดความอดอยาก
ความอดอยาก
ขจัขจัขจั
ดดความอดอยาก
างความมั
งความมั
สรสรสร
าางความมั
่น่นคง่นคงคง
ทางอาหาร
ทางอาหาร
ทางอาหาร

งเสร�
เสร�
มความเป
ความเป
สสงสงเสร�
มมความเป
นนน
ีของทุ
องทุ
กคนคน
อยูอยูอยู
ทที่ดที่ดขี่ดีของทุ
กกคน

น

ดความอดอยาก
ดงเสร�
ขจั
ดงเสร�
ความอดอยาก
เสร�
มการเจร�
การเจร�
สขจั
มความอดอยาก
ญญญ
สงสขจั
มการเจร�
สร
าโตทางเศรษฐกิ
งความมั
างความมั
งความมั
สร
าบโตทางเศรษฐกิ
่น่นคง่นคงคงจจจ
บโตทางเศรษฐกิ
เติสร
เติบเติ
ทางอาหาร
ทีทางอาหาร
ที่ยทีทางอาหาร
่ยัง่ยังยืั่งยืนยืนน

สงเสร�
งเสร�
เสร�
ความเป
เสร�
นนน
งเสร�
มอ�ตมความเป
อ�ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
สาหกรรม
สสสงสงสงเสร�
มมมอ�มความเป
ี่ดขนองทุ
ีขและนวั
องทุ
องทุ
ท่ยังยืที่ดั่งยืนที่ดยืีขนและนวั
กกตคน
ที่ยังอยู
ตคน
กรรม
ทีอยู
กรรม
ที่ยอยู
และนวั
ตกคน
กรรม

ความยากจน
ขจั
ความยากจน
ขจัลดความเหลื
ความยากจน
สทดำเนิ
งุกดคนเข
มโอกาส
สทขจั
งเสร�
มนโอกาส
งดลดความเหลื
มนการอย
ให
ทเสร�
ุกคนเข
คนเข
ให
าถึาถึงถึ่องา่องมล้
ใหสดำเนิ
ุกดลดความเหลื
าโอกาส
ดำเนิ
นเสร�
การอย
การอย
งา่อมล้
างมล้
งำำำ
ย่ นรู
ในการเร�
ยนเพ�
 ่อแก
พลั
งานที
ั่งยืน แก
งานที
ังยืนรู
พลั
งานที
ัง่อ่ยแก
างง
ทัในการเร�
างหา
เรพลั
เรงทั้งในการเร�
เรดทัง้งภายในและระหว
งดว้งภายในและระหว
ดภายในและระหว
นเพ�
ววนเพ�
่อ่ยนรู
ปยืน ปนญปญหา
ญาหา
ตามกำลั
งของตน
ของตน
ไดประเทศ
ตามกำลั
ไดโลกร
ตได
ประเทศ
ประเทศ
โลกร
โลกร
อามกำลั
อนอนนงงของตน

ขจั
ความอดอยาก
ขจั
ความอดอยาก
ดเสร�
ความอดอยาก
สร
าดงเมื
งความเท
าญ
สร
างความเท
งความเท
เที
สร
าาเทีญ
ยเทียญ
มยม้งม้ง้ง
สาดงาเสร�
สขจั
การเจร�
สอนุ
งอนุ
สร
งและการตั
สร
งและการตั
สร
างเมื
งและการตั
อนุ
รงงความมั
ักราาเสร�
รักมษงเมื
ักมอษการเจร�
แมอษละใช
แอการเจร�
และใช
ละใช
ปคง
ระโยชน
ระโยชน
งความมั
สร
สร
งความมั
คง
ทางเพศสตร�
แ่นประโยชน
ละ
ทางเพศสตร�
แป่นคง
ละ
ทางเพศสตร�
แ่นลอดภั
ละ
เติาจากทรั
บโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
เติ
บโตทางเศรษฐกิ
บถิสร
�นาฐานที
ฐานที
่ปลอดภั
ถิเติจากทรั
ยยจยจจ
ถิ�นจากทรั
�นฐานที
พพ่ปยากร
พ่ปลอดภั
ยากร
ยากร
กคนคน
เด็ทางอาหาร
กังหญิ
เด็ทางอาหาร
กเด็ทางอาหาร
ที่ยทางทะเลอย
่ยังยืกหญิ
ั่งยืนหญิ
ยืนงนงทุทุงกทุกคน
ที่ยทางทะเลอย
ทีทางทะเลอย
างยั
าางยังยั
่งยื่ง่งยืนยืนน

สเสร�
งเสร�
เสร�
มตำความเป
มมงรู
ความเป
งจัดางเสร�
การน้
ำสาหกรรม
อย
านงยั
การน้
ำความเป
อย
การน้
อย
าางยันงยั
่งน่งยืยื่งตนยืตนตน
สดงเสร�
เสร�
มปอ�มแบบการผลิ
ตการใช
สาหกรรม
สสงสงจัสร
ตการใช
สสจัสร
สาหกรรม
ามงรู
ปอ�มแบบการผลิ
แบบการผลิ
ปมี่ดอ�มีของทุ
สงสร
งดางรู
งเสร�
เสร�
ีขมใช
องทุ
กคน
คน
ท่ยสังเสร�
กโสภคที
องทุ
กคน
และพร
อมใช
สำหรั
และพร
อการใช
และพร
อนและนวั
ำหรั
ที่ยังอยู
และนวั
ที่ยอยู
ทีอยู
ยืที่ดั่งยืนท่ดยืีขนและนวั
และการบร�
และการบร�
โมใช
ภคที
่ยำหรั
และการบร�
่ยังบน่ยังยืบั่งยืบนยืนน
ี่ยังตโสี่ยภคที
ยืังตกรรม
ั่งตยืนกรรม
ยืนกรรม
ทุกประโยชน
กคนคน ทที่ยเทวศนบบก
ทุกประโยชน
ทุประโยชน
คน
ของระบบนิ
ของระบบนิ
ของระบบนิ
เวศนบบก
เวศนบบก

สเสร�
เสร�
มโอกาส
โอกาส
สลดความเหลื
มมโอกาส
สงลดความเหลื
งงเสร�
่อภมล้
มล้
่อ่อมล้
ำำำ
สในการเร�
สงลดความเหลื
สเสร�
งงเสร�
เสร�
มยมสัยนรู
มสันยนรู
สันตินรู
าพ
าพ
ในการเร�
 นติภ ติภาพ
้งภายในและระหว
ภายในและระหว
ทัในการเร�
้งภายในและระหว
ทัและการเข
้งทัและการเข
าางางง
และการเข
าถึาาถึงถึระบบ
งงระบบ
ระบบ
ประเทศ
ยุประเทศ
ยุตประเทศ
ยุติธติธรรมอย
ิธรรมอย
รรมอย
างาางง
เทเทาเทเทีาาเทียเทียมกั
ยมกัมกั
นนน

สร
างความเท
งความเท
สร
าสร
งความเท
าเที
สร
าางเมื
าาเทียเทียมยม้งม้ง้ง
องและการตั
งและการตั
สร
องและการตั
สรทางเพศสตร�
าสร
องความร
สร
สร
าางเมื
งความร
างเมื
างความร
วละวมมืมมื
อออ
แมมื
ทางเพศสตร�
แลอดภั
ละ
แวละ
ถิ�นระดั
�นฐานที
ฐานที
ย
ถิทางเพศสตร�
่ป่ปลอดภั
ยการ
ยอการ
บหญิ
บสากลต
ออการ
กระดั
งทุกลอดภั
ทุกคน
กคนคน
เด็ถิเด็�นระดั
กเด็กฐานที
หญิ
งบสากลต
ทุง่ปสากลต
หญิ
พัพัฒพัฒนาที
ฒนาที
นาที
่ย่ยัง่ยยืังั่งยืนยืนน

ดางรู
การน้
ำอยอย
จัสรจัสร
ดจัสร
ำปแบบการผลิ
อย
างยั
่งยื่ง่งยืตนยืตนตน
ดาการน้
การน้
ำแบบการผลิ
าางยังยั
างรู
งรู
ปปแบบการผลิ
และพร
อมใช
สำหรั
และพร
ออมใช
และพร
และการบร�
โสำหรั
ภคที
และการบร�
โสภคที
่ยังบ่ยังยืบั่งยืบนยืนน
และการบร�
โมใช
ภคที
่ยำหรั
กคนคน
ทุทุกทุกคน

ญหา
า
หา
น

ขจั
ดงดเสร�
ความอดอยาก
ความอดอยาก
สงอนุ
ญ
สขจั
สอนุ
งอนุ
เสร�
รักมษงความมั
ักมษการเจร�
และใช
ละใช
ปญ
รเสร�
แมษการเจร�
ละใช
ป่นป่นญ
ระโยชน
แการเจร�
ระโยชน
สร
าบรักโตทางเศรษฐกิ
างความมั
คง
คงระโยชน
เติจากทรั
โตทางเศรษฐกิ
เติ
บโตทางเศรษฐกิ
เติจากทรั
บสร
พยากร
ยากร จจจ
พพยากร
จากทรั
ทางอาหาร
ที่ยทางทะเลอย
ทีทางอาหาร
ทีทางทะเลอย
่ยทางทะเลอย
ัง่ยังยืยืั่งนยืนน าางยัางยังยั
่ง่งยื่งยืนยืนน

สงเสร�
งเสร�
เสร�
ความเป
ความเป
นน
งสงเสร�
เสร�
ตสาหกรรม
สาหกรรม
มอ�มมมอ�มตมการใช
สสงสสสงเสร�
มเสร�
สาหกรรม
งเสร�
มอ�ตการใช
การใช
สงอยู
อยู
ี่ดีขนและนวั
ีของทุ
องทุ
กกคน
คนกรรม
ที่ยประโยชน
่ยังยืทยืั่งนที่ดยืนและนวั
และนวั
ทีที่ยประโยชน
ังประโยชน
ั่งยืตนกรรม
ยืนน
ทที่ยที่ยังตี่ยังยืตกรรม
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
เวศนบบก

สทใหลดความเหลื
สทงุกลดความเหลื
เสร�
มมโอกาส
ทงเสร�
คนเข
ใหดำเนิ
าโอกาส
ถึาาถึงถึ่องา่องมล้
ใหลดความเหลื
ุกคนเข
มล้
างาพ
งำำำ
ดำเนิ
นการอย
นุกคนเข
ง่อภนมล้
งเสร�
เสร�
สัน่ยติยืังนรู
นติั่งยืภน ติยืภนาาพ
าพ
สในการเร�
งสงานที
มนการอย
สในการเร�
มสัการอย
พลั
ง้งวงานที
พลั
ง้งเรดำเนิ
่ยมสัน่อ่ยังนรู
พลั
งงเสร�
ภายในและระหว
ทังและการเข
้งภายในและระหว
างหา
งาง
ทัและการเข
าหา
งดภายในและระหว
ดวงานที
วนเพ�
นเพ�
่อาแก
แก
งดทัและการเข
ปงระบบ
ญญ
นเพ�
ญประบบ
หา
ถึปงระบบ
าง่อแก
าถึงของตน
ถึงของตน
ตามกำลั
ามกำลั
ไดเรโลกร
ตเรไดประเทศ
ไดประเทศ
ตามกำลั
อนรรมอย
นงของตน
อิธนรรมอย
ยุติธตอิธรรมอย
ยุโลกร
ตประเทศ
าางางง
ยุโลกร
ยมกัมกั
เทเทาเทาเทีาเทียเทียมกั
นนน

สร
สร
างาเสร�
างความเท
าญ
าเทีญ
เทีญ
ยยม้งม้ง้ง
สสร
เสร�
มอษการเจร�
สสร
เสร�
มงความเท
สงอนุ
งอนุ
มอษการเจร�
าราักงความร
งและการตั
สร
งเมื
งและการตั
าสร
งเมื
งและการตั
และใช
ประโยชน
ระโยชน
แอการเจร�
ละใช
อนุ
ษงเมื
แงความร
ละใช
สร
าักงความร
วมมื
มมื
สร
อจอจอ
วมมื
ทางเพศสตร�
แปวละ
แประโยชน
ละ
บราักโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิ
เติ
บเติ
บรโตทางเศรษฐกิ
ถิ�นฐานที
�นฐานที
ฐานที
่ปลอดภั
ลอดภั
ย
ถิเติ�นระดั
ยจการ
ถิทางเพศสตร�
ยอการ
พง่ปทุลอดภั
พง่ปยากร
ยากร
พบนสากลต
สากลต
ออการ
เด็ที่ยจากทรั
เด็ที่ยจากทรั
กหญิ
ทุกยากร
กคนคน
่ยยืังระดั
ั่งยืนบหญิ
ยืบนสากลต
ทีจากทรั
ังกระดั
ทางทะเลอย
ทางทะเลอย
่งนน่งยื่งยืนยืนน
พัฒฒ
นาที
พัทางทะเลอย
นาที
่ย่ยาัง่ยางยั
พัฒ
นาที
ังยืาั่งงยั
ยืนยืงยั

จัสเสร�
ดางเสร�
ดางรู
การน้
ำแบบการผลิ
ำสาหกรรม
อยสาหกรรม
อยาางยังยั่ง่งยืตยืตนตน
เสร�
ตการใช
สสร
มงรู
ตปอ�มแบบการผลิ
สงสสร
งจัสร
มงรู
ตสาหกรรม
าการน้
ปอ�มมปอ�มแบบการผลิ
และพร
อการใช
อการใช
มใช
สำหรั
ที่ยสังงและพร
่ยสยืังงเสร�
ั่งยืงเสร�
นและนวั
และนวั
ตกรรม
กรรม
ทีและการบร�
นยืเสร�
ตโสภคที
ที่ยประโยชน
นและนวั
ตกรรม
และการบร�
และการบร�
โภคที
่ยัง่ยังยืบยืั่งบนยืนน
โมใช
ภคที
่ยำหรั
ทุประโยชน
ทุกประโยชน
กคนคน ทที่ยที่ยังี่ยังยืั่งยืนยืนน
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
เวศนบบก
ของระบบนิ
เวศนบบก

่อภมล้
มล้
ลดความเหลื
ำำำ
สภายในและระหว
งเสร�
เสร�
าพ
ส้งงลดความเหลื
าพ
สลดความเหลื
มมสัมสันสันตินติ่อภติ่อภมล้
าพ
ทัและการเข
้งภายในและระหว
ภายในและระหว
ทัและการเข
างาางง
ทัและการเข
้งงเสร�
งระบบ
ระบบ
าาถึาถึงถึงระบบ
ประเทศ
ยุติธติธรรมอย
ิธรรมอย
รรมอย
ยุตประเทศ
ยุประเทศ
าางางง
ยมกัมกั
เทเทาเทาเทีาเทียเทียมกั
นนน

สร
งเมื
องและการตั
งและการตั
สรสรสร
าสรงเมื
องความร
าสร
องและการตั
างความร
างความร
าางเมื
ววมมื
อย้งอ้งอ้ง
ถิ�นฐานที
�นระดั
ฐานที
่ปลอดภั
ลอดภั
ถิถิ�นระดั
่ปสากลต
ยวมมื
ฐานที
่ปลอดภั
ยมมื
บสากลต
อการ
การ
ระดั
บบสากลต
ออการ

ปแบบการผลิ
แบบการผลิ
สรสรสร
างรู
ปปแบบการผลิ
ตตต
าางรูงรู
และการบร�
โภคที
และการบร�
โภคที
่ย่ยัง่ยยืังั่งยืนยืนน
และการบร�
โภคที

ญหา
า
นหา

สสงอนุ
งเสร�
เสร�
การเจร�
ญ
และใช
ปญ
ระโยชน
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สสงงเสร�
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และการเข
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ยุยุตติธิธรรมอย
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คน

เตรียมต้นกล้า เพื่อนำ�ไปปลูกรอบเขตประกอบการฯ
และปลูกต้นไม้ ในป่าชุมชน

ได้รบั การดูแลด้านสุขภาพ

นาที
นาที
พัพัฒพัฒฒ
นาที
่ย่ยัง่ยังยืั่งยืนยืนน

1,320

12

คน

จำ�นวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

98.63%
0

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

65

ชุมชน

ความพึงพอใจของชุมชน

ลงพื้นทีส่ ร้างความสัมพันธ์ และมีสว่ นร่วมกับบริษทั ฯ

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ กิดการ disrupt
จากชุมชนทำ�ให้ธรุ กิจหยุดชะงัก

มีหนังสอื ท้วงติงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
EIA/EHIA ด้านมวลชนสัมพันธ์

0

93

98.63

95

เป้าหมาย
2564

ผลการดำ�เนินงาน
2564

เป้าหมาย
2565

ความพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ)

Cash Contribution

Time Volunteered

18

18,580

ล้านบาท

18.17

In-kind Giving

Management Overhead

ล้านบาท

ล้านบาท

7.09

ชั่วโมง

Charitable
Donation
ล้านบาท

โรงงาน

จำ�นวนโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรอง CSR-DIW

85.49

Community
Investment
ล้านบาท

18.15

Commercial
Initiatives
ล้านบาท

1.86
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทั่วโลกนำ�มาใช้ในการจัดการขยะพลาสติกที่มีมากมายในปัจจุบัน การต้องการแก้ไขปัญหา
โลกร้อนจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การมุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนต่�ำ หรือการประกาศการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 ผลักดันให้
ทัว่ โลกหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมจากการรีไซเคิลมากขึน้ รวมถึงมาตรการทางภาษีของยุโรปทีต่ อ้ งการลดคาร์บอนจากการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์
เป็นแรงผลักดันหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ฯ นำ�เรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียนมากำ�หนดเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนเพือ่ ให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

การบริหารจัดการประเด็น
ตัวชี้วัดระดับองค์กร

ระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตาม British Standards
Institution: Framework for
implementing the principles of the
circular economy in organizationsGuide (BS 8001: 2017)

กำ�หนดกลยุทธ์การบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยังคง
แนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse และ
Recycle)

ตัวชี้วัดระยะสั้น/ ระยะยาว

ผลการดําเนินงาน

ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่ระดับการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระดับที่ 3 อ้างอิงตาม
BS 8001: 2017 ภายในปี 2573

ประเมินระดับการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สําหรับ
กลุ่ม ปตท. อ้างอิงตาม
BS 8001: 2017
เพื่อใช้ประเมินตนเอง
ให้รับทราบระดับการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อนำ�
พลาสติกที่เป็นของเสียจากระบวน
การผลิต (Post Industrial Recycle:
PIR) และพลาสติกทีผ่ า่ นการใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ (Post Consumer
Recycle: PCR) พร้อมทั้ง
นำ�ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มโครงการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
โอกาสการต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำ�มา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลคอมพาวด์
(Recycle Compound Resin)
เช่น PP Recycle Compound,
PS Recycle Compound, ABS
Recycle Compound และผลิตภัณฑ์
ไบโอคอมพาวด์ (Bio Compound)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยประเมินระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับ
กลุ่ม ปตท. อ้างอิงตาม BS 8001: 2017 เพื่อใช้ประเมินตนเอง
ให้รับทราบระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 รวมถึงได้มีการดำ�เนินโครงการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อนำ�พลาสติกของเสียจากกระบวนการผลิต (Post-Industrial

Recycled: PIR) และพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(Post-Consumer Recycled) ผ่านการร่วมมือกับ KFC ต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 2 ขยายไปยัง 21 สาขา เพือ่ ให้มกี ารนำ�พลาสติกทีใ่ ช้แล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการดำ�เนินโครงการตามหลัก
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าที่สุด

โครงการหรือกิจกรรมที่สำ�คัญ
Reduce
บริษัทฯ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำ�กัด ได้แก่

• โครงการร่วมกับ Daiso
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Bio-based คือผลิตภัณฑ์ Bio-based Polypropylene Grade
W1561RW (PP compound with Thai wood powder 30%) ที่เป็นพลาสติกประเภท
Polypropylene ผสมกับผงไม้ทเี่ หลือจากอุตสาหกรรมร้อยละ 30 เพือ่ เป็นการทดแทนการใช้ไม้
จากธรรมชาติ ผลิตเป็นกระถางต้นไม้ทมี่ นี �้ำ หนักเบา รูปลักษณ์เหมือนไม้ โดยได้รบั การรับรอง
จาก US FDA 21 CFR 177.1520 (Olefin Polymers), Regulation (EU) No. 10/2011

• โครงการร่วมกับ KFC
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำ�กัด
ในการผลิตช้อน ส้อม มีด จากผลิตภัณฑ์ Bio-based Polystyrene Grade
PK150B20 (HIPS compound with Starch 20%) เพือ่ ใช้รบั ประทานอาหาร
ในร้านเคเอฟซี โดยการนำ�พลาสติกประเภท Polystyrene ผสมกับแป้ง
ร้อยละ 20 เพือ่ เพิม่ สัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และลดการใช้วสั ดุ
ที่ไม่สามารถทดแทนได้ โดยได้รับการรับรองจาก US FDA 21 CFR
177.1640 (Styrene Polymers), Regulation (EU) No. 10/2011

• โครงการร่วมกับ Cafe Amazon
ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งและก่อสร้าง บริษัทฯ คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ R-MAXX L-Cement ทีผ่ ลิตจากพลาสติกผสมกับซีเมนต์
ทำ�ให้สามารถขึน้ รูปง่าย โดยใช้การฉีดแทนการหล่อ มีความแข็งแรง
ทนทาน ให้สัมผัสคล้ายกับซีเมนต์ สามารถนำ�มาใช้ในงานตกแต่ง
ได้หลากหลาย นำ�ไปสู่ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ PTTOR
เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟและกระถางต้นไม้ที่มีดีไซน์สวยงาม
เพื่อใช้ในการตกแต่งร้านคาเฟ่อเมซอน Green concept
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Reuse
• โครงการ “We Care by IRPC”
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยัง
คงวิกฤตอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้หลายโรงพยาบาลต้องเผชิญกับ
ปัญหาเตียงผูป้ ว่ ยไม่เพียงพอสำ�หรับรองรับผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เพือ่ แก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษารวดเร็วขึน้
บริษทั ฯ ได้รว่ มกับพันธมิตร ได้แก่ บริษทั ซัคเซส พลาส จำ�กัด
ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายแผ่นพลาสติกลูกฟูก และบริษทั อาร์เอ็มซี
อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายแผ่น PP BOARD
ดำ�เนินการภายใต้โครงการ “We Care by IRPC” จัดทำ�
เตียงสนามเพื่อโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย โดยใช้

เม็ดพลาสติก POLIMAXX Polypropylene (PP) ในการ
ผลิตเตียงสนาม มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน กันน้ำ�
สามารถรับน้ำ�หนักได้มากถึง 200 กิโลกรัม ทนต่อการ
ทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อได้นานต่อเนื่องถึง 2 ปี ทำ�ให้สามารถ
ใช้ซ�้ำ และรองรับผูป้ ว่ ยได้อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังกันน้�ำ และสาร
คัดหลัง่ ซึมผ่าน ฆ่าเชือ้ ได้ดว้ ยน้�ำ ยาและความร้อน ประหยัดพืน้ ที่
เคลือ่ นย้ายง่ายประกอบง่าย น้ำ�หนักเบา และยังสามารถนำ�
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

Recycle
บริษทั ฯ ในฐานะผูด้ �ำ เนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ น้�ำ มันบนพืน้ ฐาน
ของความยั่งยืนเสมอมา ตระหนักถึงความสำ�คัญเรือ่ งการจัดการ
ปัญหาสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นในแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้มากทีส่ ดุ ด้วยการสร้าง Eco
Solution Model ที่เป็นต้นแบบของการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่
ต้นทางในกระบวนการผลิตจนไปถึงปลายทางที่เป็นขยะพลาสติก
หลังการใช้งาน เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
กระบวนการทำ�งานแบบปิด (Closed Loop) โดยไม่ทำ�ให้ขยะ
พลาสติกในกระบวนการผลิต (Post Industrial Recycled หรือ
PIR) ออกสู่ภายนอก ทั้งยังคิดค้นนวัตกรรมในการนำ�ของเสียจาก

กระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามโมเดล Eco Solution
เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกและสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกันนี้
ได้สร้างเครือข่ายการเก็บรวบรวม (Collector Network) เพื่อ
รวบรวมวัสดุพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วจากกิจกรรมครัวเรือน
พาณิชย์ อุตสาหกรรม และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ รียกว่า Post-Consumer
Recycled (PCR) ทำ�การคัดแยกประเภทตามวัตถุประสงค์ใน
การรีไซเคิล ตัวอย่างโครงการ ได้แก่
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCR Polypropylene ชนิด Block co polymer
โดยการร่วมมือกับพันธมิตร บ้านกรองน้�ำ ในการจัดเก็บกระบอกไส้กรองน้�ำ ทีผ่ า่ นการใช้งานแล้ว เพือ่ นำ�มาเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล
โดยนำ�มาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ร่วมกับทาง Qualy ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้คอนเซ็ปต์
ของแบรนด์ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข และความยั่งยืน

• จากโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ KFC
ได้ร่วมกันในการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(Single Used ) โดยมีมลู นิธกิ ระจกเงาเป็นส่วนร่วมในการจัดเก็บ
และคั ด แยกประเภทของพลาสติ ก ที่ ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว
โดยหลั ง จากถู ก ทำ � ความสะอาดและคั ด แยกประเภทแล้ ว
จะถูกนำ�ส่งให้กับพันธมิตร บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด ในการทำ� PS Recycled Compound จาก
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used) ผสมกับพลาสติก
ประเภท HIPS (High Impact Polystyrene) เพื่อใช้ในการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น กล่องนาฬิกาแบรนด์เนม กล่อง
จิวเวลรี่ ให้กับทางพันธมิตร บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำ�กัด
RMM151 (PCR PS 45% + HIPSUB 55%)

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือพันธมิตร
บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ในการนำ�พลาสติกทีผ่ า่ นการใช้งานแล้วประเภท Polypropylene สำ�หรับ
ทำ�เป็นเคสแบตเตอรี่ และ HDPE สำ�หรับทำ�บรรจุภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่น
จากร้าน PTT Fit Auto มา Upcycling Product เป็นวัตถุดิบสำ�หรับ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร (Wood Composite) ทำ�ให้ได้วัตถุดิบ
ที่สามารถขึ้นรูปโดยการรีด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อความชืน้ สามารถเช็ดทำ�ความสะอาดได้
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับสีสนั ได้ตามความต้องการอีกด้วย โดยได้น�ำ มา
ทำ�เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน เช่น ชั้นวาง ตู้ โต๊ะ สำ�หรับใช้ตกแต่ง
ภายในร้าน PTT Fit Auto

150

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
โอกาสและความท้าทาย

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

ความอดอยาก
ขจัดดความยากจน
ขจั
ความยากจน
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สขจั
มความเปน
ดดความอดอยาก
ขจังเสร�
ความอดอยาก
อยู
ี่ดงความมั
ีของทุก่น่นคน
สร
คง
สราทางความมั
คง
ทางอาหาร
ทางอาหาร

โอกาส
เสร�มมความเป
สสงงเสร�
ความเปนน
ในการเร�
ยนรูกก คน
อยู
อยูทที่ดี่ดีขีของทุ
องทุ
คน

สรสสงางเสร�
งความเท
าเทียม
เสร�มมโอกาส
โอกาส
ทางเพศสตร�
ในการเร�
ในการเร�ยยนรู
นรูแ ละ

เด็กหญิงทุกคน

สร
างความเท
งความเท
เทียย่งมยืมน
จัสรดาการน้
ำอยาาเที
งยั
ทางเพศสตร�
ทางเพศสตร�
ละ บ
และพร
อมใชสแและ
ำหรั
เด็ทุเด็กกคน
หญิ
หญิงงทุทุกกคน
คน

ใหจัจัทดดุกการน้
คนเขำำาอย
ถึงาางยั
การน้
อย
งยั่ง่งยืยืนน
พลั
งงานที
่ยั่งยืสสนำหรั
และพร
ออมใช
และพร
มใช
ำหรับบ
ไดทุทุตกกามกำลั
คน
คน งของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สสงสงเสร�
ตการเจร�
สาหกรรม
ญญ
งเสร�
เสร�มมอ�มการเจร�
ทีเติ่ยเติั่งบบยืโตทางเศรษฐกิ
นและนวัตกรรมจจ
โตทางเศรษฐกิ
ทีที่ย่ยั่งั่งยืยืนน

่อมล้ำ
สสงลดความเหลื
งเสร�
เสร�มมอ�อ�ตตสาหกรรม
สาหกรรม
ทีที่ยทั่ยั่ง้งั่ ยืภายในและระหว
ยืนนและนวั
และนวัตตกรรม
กรรมาง
ประเทศ

สรลดความเหลื
างเมืองและการตั
่อ่อมล้
ลดความเหลื
มล้ำำ้ง
ถิทั�นทั้งฐานที
่ปลอดภัย าางง
้งภายในและระหว
ภายในและระหว
ประเทศ
ประเทศ

งรูงเมืปออแบบการผลิ
สร
งและการตั
สราางเมื
งและการตั้งต้ง
โลอดภั
ภคที่ยยยั่งยืน
ถิและการบร�
ถิ�น�นฐานที
ฐานที่ป่ปลอดภั

ดำเนิ
นปการอย
าง ตต
สร
สราางรูงรู
ปแบบการผลิ
แบบการผลิ
เรและการบร�
งดวนเพ�่อโโภคที
แก
และการบร�
ยืยืนน
ภคทีป่ยญ่ยั่งั่งหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

เสร�มมการใช
สัการใช
นติภาพ
สสงงเสร�
และการเข
ประโยชน
นน
ประโยชนททาี่ยี่ยถึั่งั่งงยืยืระบบ
ยุของระบบนิ
ติธรรมอยเวศนบบก
าง
ของระบบนิ
เวศนบบก
เทาเทียมกัน

าเสร�
งความร
สสร
มมสัสันนติติภวภมมื
าพ
สงงเสร�
าพอ
ระดั
บสากลต
การ
และการเข
าาถึถึงงอระบบ
และการเข
ระบบ
นาที
่ยั่งยืาางนง
ยุพัยุตตฒิธิธรรมอย
รรมอย
เทเทาาเทีเทียยมกั
มกันน

สร
สราางความร
งความรววมมื
มมืออ
ระดั
ระดับบสากลต
สากลตออการ
การ
พัพัฒฒนาที
นาที่ย่ยั่งั่งยืยืนน

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

ใหจัทดุกการน้
คนเขำาอย
ถึง างยั่งยืน
พลัและพร
งงานทีอมใช
่ยั่งยืสนำหรับ
คน งของตน
ไดทุตกามกำลั

มการเจร�
ใหสใหงททเสร�
ุกุกคนเข
าาถึถึงง ญ
คนเข
เติพลับงงโตทางเศรษฐกิ
พลั
งานที
งานที่ย่ยั่งั่งยืยืนน จ
ยืน งงของตน
ไดทีได่ยตตั่งามกำลั
ามกำลั
ของตน

ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรู
ปแบบการผลิ
ดำเนิ
นการอย
าง ต
ภคที
เรและการบร�
งดวนเพ�่อโแก
ปญ่ยั่งหายืน
โลกรอน

อนุ
รักนษนการอย
แการอย
ละใชปาาระโยชน
ดำเนิ
งง
ดำเนิ
จากทรั
พนเพ�
ยากร
เรเรงงดดววนเพ�
่อ่อแก
แกปปญญหา
หา
ทางทะเลอย
โลกร
โลกรออนน างยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ขจัดความยากจน

สอนุงเสร�
อนุ
รรักักษมษแการใช
และใช
ละใชปประโยชน
ระโยชน
ประโยชน
ทยากร
ี่ยั่งยืน
จากทรั
จากทรัพพยากร
ของระบบนิ
ทางทะเลอย
ทางทะเลอยเาวศนบบก
างยั
งยั่ง่งยืยืนน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ
น้ำ�เสีย และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ผ่านการกำ�หนดนโยบายและวาระแห่งชาติในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น วาระแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง การขอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำ�เนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียว (Single-use Plastic) เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่ามาตลอดการดำ�เนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำ�เนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยการกำ�หนดนโยบายคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน รวมถึงการนำ�ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001, ISO 5001 และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(OEMS) ในการบริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

การบริหารจัดการประเด็น
ตัวชี้วัด
ระดับองค์กร

ตัวชี้วัด
ระยะสั้น/ ระยะยาว

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• การใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 2564
ไม่เกิน 76.2 ล้านกิกะจูล
• กำ�หนดดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในปี 2564
เท่ากับร้อยละ 89

ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน

ปริมาณของเสียอันตราย
ที่กำ�จัดโดยวิธีการฝังกลบ

ปริมาณของเสียไม่อันตราย
ที่กำ�จัดโดยวิธีการฝังกลบ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย

ผลการดําเนินงาน

• การใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี
2564 ไม่เกิน 75.8 ล้านกิกะจูล
• ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในปี 2564
เท่ากับร้อยละ 88.6

ตัวชี้วัดระยะยาว
• เป้าหมายการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี
2568 ไม่เกิน 72.2 ล้านกิกะจูล
• กำ�หนดดัชนีชว้ี ดั การใช้พลังงานในปี 2568 เท่ากับ
ร้อยละ 83
ปริ ม าณของเสี ย อุ ต สาหกรรมที่ กำ � จั ด โดยวิ ธี ก าร
ฝังกลบเป็นศูนย์

ของเสียอุตสาหกรรมที่กำ�จัดโดยวิธีการ
ฝังกลบเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2562

ปริ ม าณของเสี ย อุ ต สาหกรรมที่ กำ � จั ด โดยวิ ธี ก าร
ฝังกลบเป็นศูนย์

ของเสียอุตสาหกรรมที่กำ�จัดโดยวิธีการ
ฝังกลบเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2562

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• กำ�หนดดัชนีชส้ี ารอินทรียร์ ะเหยง่ายในปี 2564 เท่ากับ
1,938 ตัน (intensity 0.166 kg/Ton product)
ตัวชี้วัดระยะยาว
• กำ�หนดดัชนีชส้ี ารอินทรียร์ ะเหยง่ายในปี 2613 เท่ากับ
1,468 ตัน (intensity 0.118 kg/Ton product)

ผลการดำ�เนินงานปี 2564 เท่ากับ 1,696 ตัน
(intensity 0.141kg/Ton product)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในปี 2564 ได้มกี ารดำ�เนินโครงการเพือ่
ลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย โครงการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพอากาศและกลิน่ การจัดการน้�ำ
การจัดการน้ำ�เสีย การจัดการของเสีย การจัดการเรื่องร้องเรียน
ชุมชน เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เติบโตมั่นคงและยั่งยืน
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ
2021 ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ โครงการกระบวนการ
ลดการใช้ไอน้ำ�ที่ ARU Refinery Plant ด้วยสูตรเอมายด์สูตรใหม่
โดยโรงกลั่นน้ำ�มันไออาร์พีซีกลั่นน้ำ�มัน แผนก RESR (SRU) และ
รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภททีมงานจัดการพลังงาน โรงงาน
ควบคุม โรงงานเอทิลนี (ETP) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำ�คัญ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2564 มีโครงการอนุรักษ์พลังงาน 70 โครงการ สามารถลด
การใช้พลังงานได้ 410,054 กิกะจูล ลดค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นเงิน
116 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 22,998 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตัวอย่างโครงการ เช่น
• โครงการเปลี่ยน(ลด)ความดันของพลังงานไอน้ำ�ที่หอกลั่น
แยก Naphtha (Change steam level at 54C002 to get
electrical generation from STG unit I) หน่วย STG
เพื่อให้ได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก STG (Steam gas turbine
unit) unit ทีย่ งั ดำ�เนินการผลิตได้ไม่เต็มกำ�ลังการผลิต จากการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลให้ หน่วย STG เพิม่ กำ�ลังการผลิตได้
มากขึน้ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จากโครงการดังกล่าว
เป็นจำ�นวน 2.54 กิกะวัตต์ต่อปี หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าลง 5.2 ล้านบาทต่อปี
• โครงการปรับลดไฮโดรเจนส่วนเกินทีร่ ะบบหอเผาทิง้ มาเข้า
ระบบ Fuel Gas (Decrease pure H2 product loss to
flare by switch to FG system)
โดยปกติระบบ H2 จะมีการรักษาความดันของระบบด้วยการ
ปล่อยไฮโดรเจนส่วนเกินออกไปที่ระบบหอเผาทิ้ง (flare) อยู่
ปริมาณหนึ่งหรือที่เรียกว่า H2 buffer จึงได้มีการพิจารณา
เพื่อหาแนวทางในการเอา H2 buffer ดังกล่าวมาเข้าระบบ
Fuel Gas (FG) แทนที่จะปล่อยออกไปที่ flare แบบไม่ก่อให้
เกิดประโยชน์ใดๆ ด้วยการ modify function control เพื่อ
ส่ง H2 ที่ปล่อยออกไประบบ flare ให้ส่งไปยัง 52C004 เพื่อ
ไปเข้าที่ระบบ FG แทน เป็นการเอา H2 ส่วนเกินดังกล่าวไป

ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งหากระบบมีความต้องการ H2 เพิ่มมากขึ้น
ก็ ส ามารถดึ ง H2 ดั ง กล่ า วกลั บ เข้ า มาใช้ ไ ด้ ด้ ว ยการ
ลดปริมาณการส่งไปยังระบบ Fuel Gas (FG) ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงมี buffer ของ H2 อยู่เพื่อรักษาความดันของระบบ H2
ได้ โดยหากต้องการใช้ก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้เลยทันที และ
สามารถใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนปล่อยออกไประบบ flare ได้
5.48 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้
• โครงการลดความดันบริเวณยอดหอกลัน่ Toluene (03C002)
จากความดัน 4.8 BarG เป็น 4.7 BarG (Reduce OVHD
Pressure of Toluene Column at BTX plant)
เป็นโครงการลดการใช้พลังงานความร้อนทีเ่ ตา 03B001 ซึง่ เป็น
อุปกรณ์ให้ความร้อนให้กับหอกลั่น โดยหลักการของการกลั่น
จะอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของแต่ละองค์ประกอบใน
ของผสม และจุดเดือดของของเหลวจะแปรผันกับความดันไอ
ถ้าความดันเหนือของเหลวลดลงจะทำ�ให้จดุ เดือดลดต่�ำ ลงด้วย
ดังนั้นการลดความดันที่ยอดหอของหอกลั่น Toluene ทำ�ให้
จุดเดือดของ Toluene ลดต่ำ�ลง ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน
ความร้อนทีเ่ ตา 03B001 ลดลงและสามารถลดการใช้เชือ้ เพลิง
ที่ 03B001 ได้ 709 กิกะจูลต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายลดลง
126,465 บาทต่อปี

การจัดการคุณภาพอากาศและกลิ่น
• การจัดการออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์
และฝุ่น (NOx SOx TSP)
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มา
จากปล่องระบาย โดยเริ่มที่การควบคุมปัจจัยในการเผาไหม้
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การเลือกใช้เชือ้ เพลิงทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ แวดล้อมน้อย ได้แก่ เชือ้ เพลิง
ประเภท Fuel Gas ร่วมกับการควบคุมสภาวะขณะเผาไหม้ในเตา
เพือ่ ให้มลภาวะทางอากาศ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุ่น (NOx SOx TSP) เกิดขึ้นน้อยที่สุด นอกจากนี้
ยังเลือกใช้เตาเผาเทคโนโลยี Low NOx Burner ซึ่งส่งผลให้
ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องระบายลดลง
นอกจากเทคโนโลยีการเผาไหม้และเชื้อเพลิง บริษัทฯ ยังมี
การวางแผนซ่อมบำ�รุงเตาเผาประจำ�ปีอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของอุปกรณ์ให้ยังคงดำ�เนินการ
ปกติไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในด้านของ
การเฝ้าระวัง บริษัทฯ มีการวางแผนร่วมกับที่ปรึกษา (Third
party) ในการเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ซึ่ง
ผลการตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์ควบคุมของเขตประกอบการ
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อุตสาหกรรมไออาร์พีซีและค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมลภาวะทางอากาศ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุ่น (NOx SOx TSP) ได้เป็นอย่างดี
• การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
เริม่ ดำ�เนินโครงการปรับปรุงหลังคาของถังทีใ่ ช้เก็บ Reformate
ในพื้นที่ของลานถัง โดยเปลี่ยนจาก Cone Roof Tank เป็น
Internal Floating Roof ซึ่งมีเป้าหมายแล้วเสร็จในครึ่งปีแรก
ของปี 2565 และคาดว่าจะสามารถช่วยลดการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่ายลงได้ ร้อยละ 90 เมื่อเทียบก่อนการปรับปรุง
มีการดำ�เนินการเพื่อควบคุม ป้องกันการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในช่วงของงานซ่อมบำ�รุงผ่าน Green Turnaround
Concept มุ่งเน้นที่การประเมินความเสี่ยงของการระบายจาก
กิจกรรมต่างๆ ของงานให้ครอบคลุม เพือ่ หามาตรการทีเ่ หมาะสม

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

มาใช้ป้องกันการระบาย การตรวจวัดที่อุปกรณ์ก่อนเปิดระบบ
เพื่องานซ่อมบำ�รุง ตลอดจนมาตรการเฝ้าระวังรอบรั้วโรงงาน
เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการปฏิบัติ รวมถึงใช้วิเคราะห์
หาแหล่งกำ�เนิดทีม่ นี ยั สำ�คัญ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ
อันเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ขอ้ มูลเพือ่ จัดทำ�ร่างคูม่ อื
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Code of Practice: COP) ใน
การป้องกันการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำ�เนิด
ที่มีนัยสำ�คัญจากสามแหล่งกำ�เนิด ได้แก่ ถังเก็บ หอเผาทิ้ง
และจากงานซ่อมบำ�รุง รวมถึงประสานความร่วมมือกันภายใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำ�ร่าง COP ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ในการดำ�เนินงานจริง เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหา VOCs อย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน

ความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(ตันต่อพันตันการผลิต)

0.166

0.141

0.151

เป้าหมาย
2564

ผลการดำ�เนินงาน
2564

เป้าหมาย
2565

การจัดการน้ำ�
น้ำ�จัดเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญยิ่ง ไม่เฉพาะกับแค่บริษัทฯ แต่สำ�หรับ
ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมเช่นกัน บริษัทฯ จึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ำ�ร่วมกับหน่วยงานราชการและผู้ใช้น้ำ�อื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกกลุม่ ปตท. ตัง้ แต่ตน้ ทาง เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ไม่ไปรบกวนวิถีชีวิตในการใช้น้ำ�อุปโภค บริโภคของ
เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ และประชาชนทัว่ ไป โดยในปี 2565
มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำ�เพื่อบรรลุเป้าหมายการรักษา
สมดุลน้ำ�ดิบในธรรมชาติระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ควบคู่ไปกับ
การที่บริษัทฯ สามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดจาก
สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ�

ในการบริหารจัดการการใช้น้ำ�ภายในนั้น ตั้งอยู่บนแนวคิด 3Rs
ได้แก่ Reduce การลดการใช้น�ำ้ ตัง้ แต่ตน้ ทาง, Reuse และ Recycle
ได้แก่ การนำ�น้�ำ เสียทีผ่ า่ นการบำ�บัดจนผ่านมาตรฐานมาใช้ในกิจกรรม
อื่นๆ ได้แก่ การรดน้ำ�ต้นไม้และการใช้แทนน้ำ�ในการผสมสารเคมี
สำ�หรับด้านดิจิทัลนั้นมีการใช้โปรแกรม i-utility มาช่วยติดตาม
ประสิทธิภาพการใช้น�้ำ เพือ่ ให้เห็นถึงจุดทีส่ ามารถปรับปรุงเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ� ซึ่งส่งผลให้ต้องดึงน้ำ�จากธรรมชาติต้นทาง
น้อยลงได้อกี ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดน้�ำ
ทัง้ ในชีวติ ประจำ�วันและการดำ�เนินการภายในบริษทั ฯ ซึง่ การปลูกฝัง
ทางจิตสำ�นึกนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านการรักษา
ทรัพยากรน้ำ�ที่ยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

153

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การจัดการน้ำ�เสีย

การจัดการของเสีย

มีการตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�เสีย มีค่าควบคุมภายในของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อให้คุณภาพน้ำ�เป็นไป
ตามค่ามาตรฐาน ระบบ Online COD ที่ Receiving Pond 1, 2
ส่งผลคุณภาพน้ำ�เสียไปยังระบบของกรมโรงงานฯ

การจัดการของเสียนั้น บริษัทฯ ได้นำ�แนวคิด 7Rs และ Circular
Economy มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้รับกำ�จัด
นำ�ของเสียจากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ทีม่ โี อกาสในการสร้างคุณค่า
ไปทดลองหาแนวทางการใช้ประโยชน์ มีการส่งเสริมให้นำ�ของเสีย
ทีเ่ กิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การนำ�กลับมาใช้ใหม่
(Recovery) เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับ
ทรัพยากรนั้นๆ มีกิจกรรมส่งเสริมหลักการ 7Rs ในกระบวนการ
ต่างๆ ได้แก่ งานซ่อมบำ�รุง โครงการ Green Turnaround ซึ่ง
มีโครงการ Reuse Insulation ที่ส่งเสริมให้นำ� insulation ที่ยัง
สามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ ซึง่ ตลอดปี 2564 สามารถประหยัด
ค่ากำ�จัดและค่าวัสดุไปได้กว่า 4 แสนบาท และลดปริมาณ insulation
ที่ไปสู่เตาเผาได้ 10 ตัน นอกเหนือจากการจัดการที่ปลายทางยังมี
โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อลดการ
ซ่อมบำ�รุงและทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดของเสียจาก
กระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นทาง

บริ ษั ท ฯ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นโรงงานบำ � บั ด น้ำ � เสี ย ถึ ง 2 แห่ ง ใน
เขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร์ พี ซี จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ
ครอบคลุมประสิทธิภาพการรองรับน้ำ�เสียจากการดำ�เนินงานของ
บริษทั ฯ การดำ�เนินงานของโรงงานบำ�บัดน้�ำ เสียของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พซี นี นั้ ถูกควบคุมโดยโครงข่ายท่อทีค่ รอบคลุม
ทุกโรงงานในเขตประกอบการฯ และมีการกำ�หนดค่ามาตรฐาน
ควบคุมภายในก่อนส่งน้ำ�ทิ้งมายังระบบบำ�บัด เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบต้นทางมีการบำ�บัดขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดความ
ผิดพลาดของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียส่วนกลางนี้
เพื่อการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ ร่วมมือกับที่ปรึกษา (Third party) และ
หน่วยงานราชการในการเก็บตัวอย่างน้ำ�เสียเพื่อนำ�ไปวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ำ � เสี ย ซึ่ ง ผ่ า นค่ า มาตรฐานทั้ ง ของค่ า ควบคุ ม ภายใน
ของเขตประกอบการฯ และค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม สร้างความมั่นใจได้ว่าระบบบริหารจัดการน้ำ�เสียของ
บริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จ

ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตรายเมื่อเทียบกับ
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด (ร้อยละ)

0

0

เป้าหมาย
2564

ผลการดำ�เนินงาน
2564

0
เป้าหมาย
2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนชุมชน
บริษทั ฯ มีศนู ย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การรับเรื่องร้องเรียนของชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อได้รับ
แจ้งเหตุหรือการร้องเรียน ผูค้ วบคุมดูแลระบบจะส่งต่อเรือ่ งร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำ�กับ วิเคราะห์หาสาเหตุ
ติดตาม และสนับสนุน การปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงสาเหตุ การดำ�เนินการ พร้อม
มาตรการแก้ไขให้ทราบ โดยในปี 2564 มีเรือ่ งร้องเรียนลดลง ร้อยละ
35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการดำ�เนินการปรับปรุง
ภายในด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติข้อร้องเรียน จนนำ�ไปสู่การ
ค้นหาแหล่งกำ�เนิดที่เป็นรากสาเหตุ และดำ�เนินโครงการปรับปรุง
แหล่งกำ�เนิดทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนตามแผนงาน นอกจากนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ยังมีการจัดทำ� Zero Complaint Roadmap ในอนาคต ที่มีความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นจากการดำ�เนินกิจกรรมของ
บริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีโครงการปรับปรุงมากกว่า
10 โครงการ เช่น Enclosed Ground Flare, Waste Water
Treatment Close System และ CPI/API Improvement เป็นต้น
บริษัทฯ มีการสื่อสารการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา หรือ
เข้าไปพบปะชุมชน การจัดทำ�สื่อ “สานสัมพันธ์” กระจายตามศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโครงการใหม่ที่อยู่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ระหว่างศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
และโครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ มาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการดำ�เนินงานในปี 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวจำ�นวน 32 รางวัล ระดับ 5 จำ�นวน 9 รางวัล
ได้แก่ โรงงาน REFY, COND, LUBE, EBSM, PS, EPS, CCM,
UT-IP, PWP และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 อีก 23 รางวัล
ได้แก่ โรงงาน REFY, COND, LUBE, DCC, UHV, EBSM, PS,
EPS, CCM, ABS, BTX, ETP, ACB, PRP, HDPE, PP, PTK,
CD1, UT-BK, UT-IP, PWP, WWT1&2, WWT3 และเป็นบริษัท
ที่ได้รับโล่รางวัลมากที่สุดในการจัดงานปีนี้

ไออาร์พีซีกับการอนุรักษ์
พันธ์ุเต่าทะเลที่เกาะมันใน
บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกับศูนย์วิจัยทางทะเล
และชายฝัง่ อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก โดยดำ�เนินการครัง้ แรก
ในงาน “ส่งเต่าคืนบ้านสานงานพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2559 ในงานจะมีกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะ
การแปรอักษรเพื่อระลึกถึงการสวรรคตของรัชกาลที่ 9
และการปล่ อ ยเต่ า ทะเลที่ มี ก ารเลี้ ย งอนุ บ าลไว้ อ ยู่ 2
สายพันธุ์ คือ เต่าตนุ กับเต่ากระ และดำ�เนินการมาจน
ถึงปัจจุบัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

สงเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ขจัดความอดอยาก
สรางความมั่นคง
ทางอาหาร

สงเสร�มความเปน
อยูที่ดีของทุกคน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

สรางความเทาเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอยางยั่งยืน
และพรอมใชสำหรับ
ทุกคน

สสร
งเสร�
มอ�ตสาหกรรม
างความเท
าเทียม
ทีทางเพศสตร�
่ยั่งยืนและนวัตและกรรม
เด็กหญิงทุกคน

มล้่งำยืน
จัลดความเหลื
ดการน้ำอยา่องยั
ทั้งภายในและระหว
และพร
อมใชสำหรับาง
ทุประเทศ
กคน

สรางเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

สรางรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

สงาเสร�
สันติภาพ ต
สร
งรูปมแบบการผลิ
และการเขาโภคที
ถึงระบบ
และการบร�
่ยั่งยืน
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร
าเทียม
ขจัาดงความเท
ความยากจน
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัขจัดดการน้
ำอยางยั่งยืน
ความอดอยาก
และพร
อมใชส่นำหรั
สรางความมั
คง บ
ทุทางอาหาร
กคน

ใหสทงุกเสร�คนเข
าถึง น
มความเป
พลั
่ยั่งกยืนคน
อยูงทงานที
ี่ดีของทุ
ไดตามกำลังของตน

สสงงเสร�
เสร�มมการเจร�
โอกาสญ
เติในการเร�
บโตทางเศรษฐกิ
ยนรู จ
ที่ยั่งยืน

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

สรทาุกงเมื
องและการตั
ให
คนเข
าถึง ้ง
ถิ�นฐานที
พลั
งงานที่ป่ยลอดภั
ั่งยืน ย
ไดตามกำลังของตน

สร
งรูมปการเจร�
แบบการผลิ
สงาเสร�
ญ ต
และการบร�
โภคที่ยั่งจยืน
เติบโตทางเศรษฐกิ
ที่ยั่งยืน

าง
สดำเนิ
งเสร�นมการอย
อ�ตสาหกรรม
่อแกตปกรรม
ญหา
ทีเร่ยงั่งดยืวนนเพ�
และนวั
โลกรอน

อนุลดความเหลื
รักษและใชป่อระโยชน
มล้ำ
จากทรั
พยากร าง
ทั้งภายในและระหว
ทางทะเลอย
ประเทศ างยั่งยืน

สงาเสร�
สร
งเมืมอการใช
งและการตั้ง
ี่ยั่งยืน ย
ถิประโยชน
�นฐานที่ปทลอดภั
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความร
ดำเนิ
นการอยวามมื
งอ
สากลต
เรระดั
งดบวนเพ�
่อแกอปการ
ญหา
พัฒอนาที
โลกร
น ่ยั่งยืน

อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน

สงเสร�มการใช
ประโยชนที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียมกัน

สรางความรวมมือ
ระดับสากลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สงเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน
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จากการประชุม COP26 ทีม่ กี ารเรียกร้องให้แต่ละประเทศมีการกำ�หนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกทีท่ า้ ทายกว่าเดิม เพือ่ ควบคุมอุณหภูมิ
ของโลกไม่ให้เพิม่ ขึน้ เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2593 จากเป้าหมาย
ที่ท้าทายขึ้น รวมถึงเป้าหมายของแต่ละประเทศที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และมาตรการทางการค้าที่เข้มข้นขึ้น บริษัทฯ
ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว จึงเตรียมรับมือและมุ่งมั่นในการดำ�เนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของ
กลุ่ม ปตท. โดยการทบทวนและตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วางแผนและกำ�หนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการของการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงมีการลงทุนในโครงการทีช่ ว่ ยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการประเด็น
ตัวชี้วัดระดับองค์กร

• ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน
ของผู้บริหารระดับสูง
• ตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
และพนักงานทุกระดับ

ตัวชี้วัดระยะสั้น/ ระยะยาว

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อมของ
บริษัทฯ ปี 2564 ไม่เกิน 4.14
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ
ปี 2564 เท่ากับ 4.34 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัวชี้วัดระยะยาว
• ควบคุมปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 เทียบกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดำ�เนินงานปกติ ปี 2573

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรตามสถานการณ์ด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปีนบ้ี ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเป็นกลยุทธ์หนึง่ ของด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ เพือ่
มุง่ มัน่ รับมือกับความท้าทายจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่
เกิดขึน้ มีการกำ�หนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 ในปี 2573 เทียบกับการดำ�เนินงานปกติ และอยูร่ ะหว่าง
การทบทวนเป้าหมายใหม่เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2564 กำ�หนดเป้าหมายในการ
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้ อม

ให้มปี ริมาณไม่เกิน 4.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่
เนือ่ งจากในปี 2564 มีการใช้ถา่ นหินในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ
บริษทั ฯ ทำ�ให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยูท่ ี่ 4.34 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ และได้
ดำ�เนินการควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
โดยการดำ�เนินโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพยายามให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมถึงการพยายามหาแนวทาง
ในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนการใช้ถ่านหินมากขึ้น
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำ�หลักการ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) มาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ
และโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการหามาตรการรองรับในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3.846

3.784

3.721

3.946

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

0.338

0.341

0.341

0.402

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

2561

2562

2563

2564

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำ�คัญ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทาง Carbon Neutral
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Event) เป็นปีที่ 2 จากการนำ�เสนอคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ของการประชุม สัมมนา และงานอีเว้นท์จากงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2564 โดยการคำ�นวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ในการประชุม จำ�นวน 20.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และได้มีการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกให้ค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในการจัดงานดังกล่าวเลยเป็นจำ�นวน 21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการ Mitr Phol Bio-Power (Danchang) – Block 2

ผลทีไ่ ด้จากการจัดประชุมสีเขียว ลดค่าใช้จา่ ยขององค์กรจากการลดการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

ผลสำ�เร็จในการ
จัดประชุมรูปแบบยั่งยืน
3 รูปแบบ
ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี 2564

Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event
การประชุมฯ นี้ ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint
31,392.11 kgCo2e เทียบเท่าการดูดซับ
Co2 ต่อปี ของต้นไม้ 3,488 ต้น

กิจกรรมชดเชยคาร์บอนแบบ Carbon Neutral
ในการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของการประชุมฯ (Carbon Footprint Event)
เป็นการคำ�นวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม จำ�นวน 21 ตัน
และได้มีการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยให้ค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่า
ไม่มกี ารปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าวเลย จำ�นวน 21 ตัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

157

ราคาคาร์บอนในองค์กร
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการนำ�แนวคิดการกำ�หนดราคาคาร์บอน
ในองค์กร หรือ Internal Carbon Price (ICP) มาใช้ประกอบ
การตัดสินใจการดำ�เนินการโครงการต่างๆ และการลงทุน
หรือที่เรียกว่า ราคาเงา (Shadow Price) ควบคูก่ ับหลักเกณฑ์
ทางการเงินอื่นๆ เช่น อัตราผลตอบแทนภายใน หรือ Internal
Rate of Return (IRR) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร ณ ระดับราคา 20 US$ / tCO2e โดยบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการ

ตามแนวทางโครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการ
กำ�หนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพือ่ การลดก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งแนะนำ�โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)
ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) เช่น โครงการ Floating
Solar Phase II 9.0 MW for PP Plant, VDU Heater Energy
Efficiency Improvement for Lube Plant

การขอรับรองการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและในระดับสากล
จากการประชุ ม ภาคี ต ามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ โดยได้
ดำ�เนินการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (CFO)
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์องค์กร (CFP) และการขอ
รับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เพื่อ
จัดการการลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยทรัพยากร และสร้างโอกาสใหม่ๆ
เพื่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นต์
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งดำ�เนินโครงการโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในงบสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และ
การขนส่ง โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลาก
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก รจากคณะกรรมการองค์ ก าร
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 จำ�นวน 4 โรงงาน
ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ� (CHP & PW) โรงงาน
แปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC) โรงงานแปรรูปน้�ำ มันหนัก
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (UHV) และโรงผลิตน้�ำ มันหล่อลืน่
พื้นฐาน (LBOP)
อีกทั้ง ยังได้ดำ�เนินการขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากคณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 จำ�นวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไฟฟ้า

ไอน้ำ� น้ำ�ประปา (ทั้งจากการผลิตที่โรงกรองน้ำ�บ้านค่ายและ
โรงกรองน้�ำ ไอพี) รวมทัง้ น้�ำ ปราศจากแร่ธาตุทใี่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน
และได้ รั บ การรั บ รองการขอต่ อ อายุ ฉ ลากลดคาร์ บ อนจาก
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
เครื่องหมายการค้า POLIMAXX ดังต่อไปนี้
• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนี (Polypropylene: PP)
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชนิด PP Homo Polymer (69,787.49
ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ต่ อ ปี ) PP Random
Copolymer (20,043.57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี) และ PP Block Copolymer (14,171.46 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ม็ ด พลาสติ ก โพลิ ส ไตรี น ที่ ข ยายตั ว ได้
(Expandable Polystyrene: EPS) สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ชนิด STD TYPE (STANDARD TYPE) (3,430 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และ SE TYPE (SELF
EXTINGUISHING TYPE) (3,430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี)
• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน (Polystyrene: PS)
สำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด High Impact Polystyrene
(HIPS) (3,932 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และ
General Purpose Polystyrene (GPPS) (3,844 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
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บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ด้านการดำ�เนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน ประจำ�ปี 2564
จากการมุ่งมั่นให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน โดย
การปรั บ เปลี่ ย นไปใช้ พ ลั ง งานสะอาดและนำ � พลั ง งานทดแทนมาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
ทำ�ให้บริษัทฯ รับรางวัลโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน (Low Carbon and
Sustainable Business Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ประจําปี 2564 จัดโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นใน
การดำ�เนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ� เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ เข้าร่วมธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำ�หนดเป้าหมาย
ทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)
โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ� (CHP & PW) เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจ
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำ�หนดเป้าหมาย ทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target:
SBT) ซึง่ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพือ่ ศึกษาการ
กำ�หนดเป้าหมายบนพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และวางแผนการดำ�เนินงานทีส่ มั พันธ์กบั
เป้าหมายทีม่ งุ่ ควบคุมก๊าซเรือนกระจกเพือ่ ไม่ให้อณ
ุ หภูมขิ องโลกเพิม่ ขึน้ เกิน 1.5 และ 2
องศาเซลเซียส โดยบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่โครงการดังกล่าว เมือ่ วันที่
13 กันยายน 2564 ทีผ่ า่ นมาโครงการนีเ้ ป็นการดำ�เนินงานทีต่ อ่ ยอดจากการส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร ที่ได้วเิ คราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (hot spot) และนำ�ไปสู่การกำ�หนดเป้าหมายเพื่อหา
แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจไทยไปสู่การ
เป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ�ในอนาคต

โครงการลำ�ไทรโยงโมเดล รับใบประกาศเกียรติคุณ
การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
บริษทั ฯ ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ
ที่เรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
ดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พิจารณารับรองโครงการจากการสนับสนุนติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำ�หรับสูบน้ำ�และระบบต่างๆ
ในโครงการลำ�ไทรโยงโมเดล (IRPC Smart Farming) โดย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้เป็นจำ�นวน 7,414 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2563

ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
เพื่อแสดงวา

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ใหการสนับสนุน

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชสําหรับเครื่องสูบน้ําและ
ระบบตางๆ ในโครงการลําไทรโยงโมเดล (IRPC Smart Farming)
ไดรับการประเมินวาสามารถลดกาซเรือนกระจกได

7.414 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563)

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ
ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ใหไว ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุน่ ลอยน้�ำ บริเวณบ่อน้�ำ
IRPC ขนาด 12.5 MW (Floating Solar Power) ) ได้รับโล่และ
ใบประกาศรับรองเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัดโดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จากการขึ้นทะเบียนโครงการดังกล่าว
คาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้โดยเฉลีย่ ประมาณ
9,459 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ต่ อ ปี (tCO 2eq/y)
โดยมีระยะเวลาในการคำ�นวณคาร์บอนเครดิตจำ�นวน 7 ปี ตัง้ แต่
1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2570

การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาส ตามแนวทาง
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
บริษทั ฯ ได้เห็นถึงความสำ�คัญของความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ว่าเป็นความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของ
องค์กร ทั้งความเสี่ยงในเชิงกายภาพ (Physical Risks) ที่เกิด
จากภัยพิบัติต่างๆ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในเชิงนโยบาย หลักเกณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี
(Transition Risks) โดยได้ มี แ ผนในการประยุ ก ต์ ใ ช้

Recommendation of Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD) ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
การกำ�กับดูแล (Governance) กลยุทธ์ (Strategy) การจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management) และตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย
(Metrics and Targets) เข้ามาร่วมเป็นแนวทางประเมินความเสีย่ ง
ผลกระทบ และโอกาส ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของ
องค์กรมากขึ้นในปี 2565
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงคุุณภาพเกี่่�ยวกัับการ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหารและแนวโน้้มในอนาคต เพื่่อ� ให้้นักั ลงทุุน
เข้้าใจสถานการณ์์และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ภายใต้้
การดำำ�เนิินงานตามแผนและกลยุุทธ์์ที่่�ส่่งผลให้้ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ
14,505 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 336 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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คําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร
หน่วย

ปริมาณน้ำ�มันดิบนำ�เข้ากลั่น

ล้านบาร์เรล

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

70.19

70.35

(0.2%)

รายได้จากการขาย [1]

ล้านบาท

255,115

174,463

46%

รายได้จากการขายสุทธิ [2]

ล้านบาท

235,174

152,319

54%

กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด
(Market GIM)

ล้านบาท
USD/bbl[3]

29,588
13.12

19,414
8.78

52%
49%

กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี
(Accounting GIM)

ล้านบาท
USD/bbl

40,692
18.04

17,825
8.06

128%
124%

EBITDA

ล้านบาท

26,961

4,692

475%

กำ�ไรสุทธิ

ล้านบาท

14,505

(6,152)

336%

หมายเหตุ:

[1]

รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ

[2]

รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

[3]

กำ�ไรขั้นต้นตามราคาตลาด (Market GIM: USD/bbl): [(กำ�ไรขั้นต้นตามราคาตลาด/ ปริมาณการผลิต)/ อัตราแลกเปลี่ยน]
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563: บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายสุทธิส�ำ หรับปี 2564 จำ�นวน 235,174 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54 เมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ น ส่วนใหญ่เนือ่ งจากราคาขายเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 55 ตามราคาน้�ำ มันดิบทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีป่ ริมาณขายลดลงร้อยละ 1 โดยโรงกลัน่
น้ำ�มันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 192,000 บาร์เรลต่อวัน เทียบเท่ากับปี 2563

รายได้จากการขายสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

54%

2564
ปิ โตรเลียม

ปิ โตรเคมี

68%

30%
235,174

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

2%

บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM)
อยู่ที่ 29,588 ล้านบาท (13.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 52 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายมากขึ้นจากการที่ประชากร
ทั่วโลกได้ รั บ การฉี ด วัคซีน มากขึ้น และหลายประเทศเริ่มมีการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่ต้นทุน Crude Premium
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ราคาน้�ำ มันดิบในปี 2564 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากจาก
ปี 2563 ที่ราคาเฉลี่ย 42.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 69.24
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ตลาดน้ำ�มันดิบที่อยู่ใน
สภาวะตึงตัว โดยมีสาเหตุหลักจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับกลุ่มโอเปก
และพันธมิตรร่วมมือกันลดกำ�ลังการผลิต โดยเฉพาะซาอุดอี าระเบีย
ทีป่ ระกาศลดกำ�ลังการผลิตน้�ำ มันดิบเพิม่ เติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในช่วงต้นปี ขณะทีป่ ริมาณการผลิตน้�ำ มันดิบของสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้
เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มันสุทธิรวม
11,104 ล้านบาท หรือ 4.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ประกอบด้วยกำ�ไร
จากสต็อกน้�ำ มัน 13,112 ล้านบาท ขณะทีข่ าดทุนจากค่าเผือ่ การลดลง
จากสินค้าคงเหลือ (LCM) 54 ล้านบาท และขาดทุนจากการบริหาร
ความเสีย่ งน้�ำ มันทีเ่ กิดขึน้ จริง (Realized Oil Hedging) 1,954 ล้านบาท
เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากสต็อกน้ำ�มันสุทธิรวม 1,589 ล้านบาท

2563

ปิ โตรเลียม

ปิ โตรเคมี

67%

31%
152,319

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

2%

หรือ 0.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษทั ฯ มีก�ำ ไรขัน้ ต้น
จากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำ�นวน 40,692 ล้านบาท
หรือ 18.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ 22,867 ล้านบาท หรือ
9.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานจำ�นวน
13,594 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีก�ำ ไรก่อนดอกเบีย้
ภาษีและค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) จำ�นวน 26,961 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
22,269 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 475
บริษัทฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาจำ�นวน 8,587 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
4 ต้นทุนทางการเงินสุทธิจำ�นวน 1,699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ขาดทุนจากการทำ�สัญญา
อนุพันธ์ทางการเงิน 302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 และขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำ�นวน 474
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่า โดย
บริษทั ฯ มีเงินกูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำ�นวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ณ สิ้นปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกกำ�ไรจากการบริหาร
ความเสีย่ งน้�ำ มันทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจำ�นวน 313 ล้านบาท เทียบกับปีกอ่ น
ที่ขาดทุน 961 ล้านบาท กำ�ไรจากการลงทุน 719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 112 และบันทึกภาษีเงินได้จ�ำ นวน 2,351 ล้านบาท เทียบกับ
ปีก่อนที่มีเครดิตภาษีเงินได้จำ�นวน 1,554 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลการดำ�เนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ส่งผลให้ผลการ
ดำ�เนินงานปี 2564 มีกำ�ไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำ�นวน 5 ชุด มูลค่ารวม
12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท ซึ่ง
บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษทั อินโนบิก (เอเชีย) จำ�กัด
ถือหุ้นร้อยละ 40 จึงทำ�ให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำ�เนินธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ไม่ถกั ไม่ทอ (Non-woven Fabric) และวัสดุ
สิน้ เปลืองทางการแพทย์ (Medical Consumables) โดยได้ด�ำ เนินการ
จัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2564

ชุดที่ 1: เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปจำ�นวน 4,000 ล้านบาท อายุ
5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี

การลงทุนในบริษทั วชิรแล็บเพอื่ สังคม จำ�กัด

ชุดที่ 2-5: เสนอขายแก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่
จำ�นวน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ถึง 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 1.77 ถึง 4.10 ต่อปี

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำ�กัด ซึ่งถือหุ้น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50
ในไตรมาส 2/2564 โดยบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้า
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท
วชิรแล็บเพื่อสังคม จำ�กัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำ�หรับ
ให้บริการวิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงทุนในบริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด
บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด โดยถือหุ้น
ร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
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ผลการดำ�เนินงาน
1. ผลการดำ�เนินงานตามกลุม่ ธุรกิจ
1.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
1.1.1 สถานการณ์ตลาดน้ำ�มัน
สถานการณ์ตลาดน้ำ�มันดิบในปี 2564: ปริมาณการใช้น้ำ�มันของโลกอยู่ที่ 98.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปี
2563 ที่ 93.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยราคาน้�ำ มันดิบดูไบเคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบ 50.45-84.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาเฉลีย่ ในปี 2564
อยูท่ ี่ 69.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ 27.03 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปี 2563 ทีม่ รี าคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 42.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ ตามลำ�ดับ สอดคล้อง
กับการกระจายวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นำ�มาซึ่งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่มีผลให้ความต้องการใช้
น้ำ�มันปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับความพยายามของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรในการร่วมมือกันลดกำ�ลังการผลิตน้ำ�มันดิบ โดยเฉพาะ
ซาอุดอี าระเบียทีป่ ระกาศปรับลดการผลิตเพิม่ เติมประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงต้นปี ขณะทีก่ ารผลิตน้�ำ มันดิบของสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้
เพียงเล็กน้อยประมาณ 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมือ่ เทียบกับต้นปี 2564 โดยการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการผลิตน้�ำ มันดิบต่�ำ กว่าการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของความต้องการใช้น้ำ�มันถึง 2 เท่า ทำ�ให้ตลาดน้ำ�มันดิบอยู่ในภาวะตึงตัว (Tight Supply) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำ�มันดิบปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำ�มันดิบดูไบ
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

ราคาเฉลี่ย ปี 2563
42.21
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1.1.2 อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ปิโตรเลียม

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

น้ำ�มันดิบนำ�เข้ากลั่น
ล้านบาร์เรล

70.19

70.35

(0.2%)

192

192

0%

โรงกลั่นน้ำ�มัน

89%

89%

0%

โรงงาน RDCC

115%

90%

25%

90%

85%

5%

พันบาร์เรลต่อวัน
อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต

โรงน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน
ในปี 2564 ปริมาณการกลัน่ น้�ำ มันรวมอยูท่ ี่ 70 ล้านบาร์เรล คิดเป็น
192,000 บาร์เรลต่อวัน (192 KBD) โดยมีอตั ราการใช้ก�ำ ลังการผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 89 เทียบเท่ากับในปี 2563

ในปี 2564 ปริมาณการกลั่นน้ำ�มัน
รวมอยู่ที่ 70 ล้านบาร์เรล คิดเป็น
192,000 บาร์ เ รลต่ อ วั น โดยมี
อั ต ราการใช้ กำ�ลั ง การผลิ ต อยู่ ที่
ร้อยละ 89 เทียบเท่ากับในปี 2563

สำ�หรับโรงงาน RDCC ในปี 2564 มีอัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 115 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563 ที่มีอัตราการใช้
กำ�ลังการผลิตอยูท่ รี่ อ้ ยละ 90 ตามสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีที่ปรับตัวดีขึ้น
โรงงานผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐานมีอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตในปี
2564 อยู่ที่ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตาม
สถานการณ์ตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น

1.1.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม
ผลิตภัณฑ์

น้ำ�มันเชื้อเพลิง
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน
รวม

ปริมาณการขาย (ล้านบาร์เรล)
2564

2563

มูลค่าการขาย (ล้านบาท)
2564

2563

52.73

53.84

136,063

87,025

7.37

7.25

24,563

14,404

60.10

61.09

160,626

101,429
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สำ�หรับปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขายสุทธิ
160,626 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 59,197 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ตามราคาน้ำ�มันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น
ขณะทีป่ ริมาณขายลดลงจาก 61.09 ล้านบาร์เรล เป็น 60.10 ล้านบาร์เรล
หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 2 โดยปริ ม าณขายที่ ล ดลงส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ผลิตภัณฑ์แนฟทาและน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน ขณะที่ปริมาณขาย
น้ำ�มันดีเซลและยางมะตอยเพิ่มขึ้น

รายได้ จ ากการขายสุ ท ธิ ข องกลุ่ ม
ปิ โตรเลียมในปี 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
58 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

ตามราคาน้ำ�มันดิบ ขณะที่ปริมาณ
ขายลดลงร้อยละ 2

1.1.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม
2564

ผลิตภัณฑ์

Local

2563
Export

Local

Export

น้ำ�มันเชื้อเพลิง

62%

38%

62%

38%

น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน

41%

59%

41%

59%

รวม

59%

41%

59%

41%

สำ�หรับปี 2564 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมในประเทศและส่งออกอยู่ที่อัตราร้อยละ 59:41 ตามลำ�ดับ เทียบเท่ากันกับปีก่อน
ทั้งนี้ การขายส่งออกสำ�หรับปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ตามลำ�ดับ

1.1.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมกับวัตถุดิบ
ราคาเฉลี่ย

น้ำ�มันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

69.24

42.21

64%

แนฟทา-น้ำ�มันดิบดูไบ

1.4

(1.8)

178%

ULG95-น้ำ�มันดิบดูไบ

11.1

4.4

152%

Gas Oil 0.05%S-น้ำ�มันดิบดูไบ

6.7

6.1

10%

FO 180 3.5%S-น้ำ�มันดิบดูไบ

(4.9)

(3.0)

(63%)

500SN-FO 180 3.5%S

845

389

117%

150BS-FO 180 3.5%S

1,234

514

140%

Asphalt-FO 180 3.5%S

(11)

38

(129%)

น้ำ�มันเชื้อเพลิง (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำ�มันเชื้อเพลิงกับราคา
น้ำ�มันดิบดูไบ
• Naphtha Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาแนฟทากับราคา
น้�ำ มันดิบดูไบสำ�หรับปี 2564 อยูท่ ี่ 1.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบกับปี 2563 ที่ -1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 178 เนื่องจากราคาของ LPG ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตโอเลฟินส์อยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้แนฟทาเพื่อทดแทนการใช้ LPG ในกระบวนการดังกล่าว
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ รวมถึงส่วนต่างราคาน้�ำ มันเบนซินทีป่ รับเพิม่ ขึน้
ทำ�ให้ความต้องการแนฟทาเพื่อนำ�ไปผลิตเป็นน้ำ�มันเบนซิน
ปรับตัวสูงขึน้ สำ�หรับส่วนต่างราคาแนฟทากับราคาน้�ำ มันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยูท่ ี่ 3.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบ
กับไตรมาส 3/2564 ที่ 2.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 71 จากการทีร่ าคาน้�ำ มันเบนซินและ LPG อยูใ่ นระดับสูง
ส่งผลต่อความต้องการใช้แนฟทาที่เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
• ULG95 Spread เพิม่ ขึน้ ส่วนต่างราคาน้�ำ มันเบนซิน (ULG95)
กับราคาน้ำ�มันดิบดูไบสำ�หรับปี 2564 อยู่ที่ 11.1 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563 ที่ 4.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 152 เนือ่ งจากความต้องการปรับตัวสูงขึน้ จากการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 โดยเฉพาะประเทศแถบทวีปยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้
ความต้องการใช้น้ำ�มันเบนซินในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นปี 2564
อยูใ่ นระดับเทียบเท่ากับในสภาวะก่อนการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 สำ�หรับส่วนต่างราคา ULG95 กับราคาน้�ำ มันดิบ
ดูไบในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 15.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เมือ่ เทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ 11.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากการที่ความต้องการใช้น้ำ�มันเบนซิน
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คลีค่ ลายมากขึ้น
• Gas Oil Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาน้ำ�มันดีเซลกับราคา
น้�ำ มันดิบดูไบสำ�หรับปี 2564 อยูท่ ี่ 6.7เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบกับปี 2563 ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
10 จากการที่ราคาของ LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้า
ปรับตัวสูงขึน้ ทำ�ให้ความต้องการใช้น�้ำ มันดีเซลเพือ่ ทดแทนการ
ใช้ LNG ในการผลิตไฟฟ้า (Gas-to-oil switching) ปรับตัว
สูงขึ้น สำ�หรับส่วนต่างราคาน้ำ�มันดีเซลกับราคาน้ำ�มันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 111 เนือ่ งจากความต้องการใช้น�้ำ มันดีเซลปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะในทวีปเอเชียที่ความต้องการ
ใช้น้ำ�มันดีเซลฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
ขณะที่ปริมาณการส่งออกของน้ำ�มันดีเซลจากประเทศจีนลดลง
จากการหยุดซ่อมบำ�รุงโรงกลั่น

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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• Fuel Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน้ำ�มันเตากำ�มะถันสูง
(HSFO) กับราคาน้�ำ มันดิบดูไบสำ�หรับปี 2564 อยูท่ ี่ -4.9 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563 ที่ -3.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ลดลงร้อยละ 63 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำ�มันเตา
ยังคงอ่อนตัวจากปัญหาเรือติดค้างในบริเวณท่าเรือที่สำ�คัญ
ของโลก รวมถึงการส่งออกน้ำ�มันดิบของสหรัฐฯ และประเทศ
แถบตะวันออกกลางที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณน้ำ�มันเตา
ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตของโรงกลั่นเป็นปัจจัย
กดดันราคา สำ�หรับส่วนต่างราคา HSFO กับราคาน้�ำ มันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ -6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ -3.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง
ร้อยละ 103 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำ�มันเตายังคงอ่อนตัว
จากปัญหาเรือติดค้างในบริเวณท่าเรือที่สำ�คัญ ขณะที่ค่าการ
กลัน่ ฟืน้ ตัว ทำ�ให้การผลิตโดยรวมของโรงกลัน่ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตน้ำ�มันเตาเพิ่มขึ้น

ส่ ว นต่ า งราคาผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม น้ำ � มั น หล่ อ ลื่ น กั บ ราคา
น้ำ�มันเตา
• 500 SN Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
หล่อลื่น (500 SN) กับราคาน้ำ�มันเตาสำ�หรับปี 2564 อยู่ที่ 845
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2563 ที่ 389 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 117 จากการที่อุปทานปรับตัวลดลง เนื่องจาก
มีการหยุดซ่อมบำ�รุงโรงงานผลิตน้�ำ มันหล่อลืน่ หลายแห่ง ขณะที่
ความต้องการใช้น้ำ�มันหล่อลื่นทรงตัว สำ�หรับส่วนต่างราคา
500 SN กับราคาน้ำ�มันเตาในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 671
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ 895
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 25 จากอุปทานที่เพิ่มขึ้น
จากการกลับมาเดินการผลิตตามปกติหลังจากหยุดซ่อมบำ�รุงของ
โรงกลั่น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนปรับลดการ
ผลิตเนื่องจากปริมาณไฟฟ้าในประเทศจีนไม่เพียงพอ
• Asphalt Spread ลดลง ส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคา
น้ำ�มันเตาสำ�หรับปี 2564 อยู่ที่ -11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบ
กับปี 2563 ที่ 38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 129
เนื่องจากความต้องการใช้ยางมะตอยลดลงจากการปรับลด
งบประมาณด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากมีการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ นำ�ไปใช้ในด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขมากขึน้
นอกจากนี้ ความต้องการใช้ยางมะตอยในประเทศจีนถูกจำ�กัด
ด้วยนโยบาย Zero COVID ทำ�ให้มีการล็อกดาวน์ในบางส่วน
ของประเทศจี น สำ � หรั บ ส่ ว นต่ า งราคายางมะตอยกั บ ราคา
น้ำ�มันเตาในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ -29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
เมือ่ เทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ -43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 33 จากการที่ความต้องการใช้ยางมะตอยในไตรมาส
3/2564 อยู่ในระดับต่ำ�เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.6 กำ�ไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refining Margin)
(หน่วย: ล้านบาท)

19,600
6,285

13,315

2564

Accounting GRM

5,715
251

กำ�ไร/ (ขาดทุน)
จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

5,464

Market GRM

2563*

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

8.69
2.78

Accounting GRM

5.91

2.58
0.11
2.47

2564

2563*

กำ�ไร/ (ขาดทุน)
จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ
Market GRM

7,008

1,963

น้ำ�มันเชื้อเพลิง

3.11

0.89

น้ำ�มันเชื้อเพลิง

6,307

3,501

น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน

2.80

1.58

น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน

13,315

5,464

Market GRM

5.91

2.47

Market GRM

หมายเหตุ: *จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ GRM และกำ�ไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

ปี 2564 Market GRM อยูท่ ่ี 13,315 ล้านบาท หรือ 5.91
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 7,851 ล้านบาท
หรือ 3.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับ
ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากส่ ว นต่ า งราคาผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม
ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำ�หรับปี 2564 กำ�ไรขั้นต้นจากการกลั่นตามราคาตลาด (Market
GRM) อยู่ที่ 13,315 ล้านบาท หรือ 5.91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เพิ่มขึ้น 7,851 ล้านบาท หรือ 3.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง
ราคาน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยบริษัทฯ มีกำ�ไร
จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ 6,285 ล้านบาท หรือ 2.78 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล แบ่งเป็นกำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มัน 8,243 ล้านบาท ขณะที่
มีการบันทึกขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM)
4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจาก Realized Oil Hedging 1,954
ล้านบาท ทำ�ให้ธรุ กิจปิโตรเลียมมีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการกลัน่ ทางบัญชี
(Accounting GRM) จำ�นวน 19,600 ล้านบาท หรือ 8.69 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 13,885 ล้านบาท หรือ 6.11 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีก่อน

1.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
1.2.1 สถานการณ์ตลาดปิ โตรเคมี
สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมีในปี 2564: ความต้องการผลิตภัณฑ์
กลุม่ ปิโตรเคมีโดยรวมมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 5.5 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทีผ่ อ่ นคลายมากขึน้ จากปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว
ทำ�ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม Work from Home และหันมาใส่ใจใน
สุขภาพและสุขอนามัย (Health Concerned) เพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ความต้องการของอุตสาหกรรมกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ขนาดใหญ่ของหลายประเทศไม่วา่ จะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึง
ประเทศไทยเอง ซึ่งทำ�ให้ความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
มีการฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ปัญหาข้อจำ�กัดในห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain Disruption) จากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิป การ
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่ง รวมถึงค่าระวางเรือที่เพิ่ม
สูงขึ้น ยังคงเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้ความต้องการผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ เนือ่ งจากราคาทีป่ รับตัวสูงขึน้
ตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ กำ�ลังการผลิต
ใหม่ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ คี วามล่าช้ากว่าแผนเดิมทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้จาก
สถานการณ์ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้มกี ารเลือ่ นแผนการผลิต
เชิงพาณิชย์จากปลายปี 2563 มาเป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2564
และในปี 2565 ส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในช่วงปลายปี
ที่ ไ ด้ รั บ แรงกดดั น จากกำ � ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะจาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม

1.2.2 กำ�ลังการผลิตปิ โตรเคมี
ปิโตรเคมี

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
กลุ่มโอเลฟินส์

95%

93%

2%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์

99%

98%

1%

ในปี 2564 อัตราการใช้ก�ำ ลังการผลิตของกลุม่ โอเลฟินส์อยูท่ รี่ อ้ ยละ 95 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 จากปี 2563 ทีม่ อี ตั ราการใช้ก�ำ ลังการผลิตอยูท่ รี่ อ้ ยละ
93 และอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตของกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์อยู่ที่ร้อยละ 99 ใกล้เคียงกับอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตในปี 2563

1.2.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี
ผลิตภัณฑ์

ปริมาณการขาย (พันตัน)
2564

กลุ่มโอเลฟินส์
กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์
รวม

มูลค่าการขาย (ล้านบาท)

2563

2564

2563

1,062

1,029

42,011

29,578

727

703

29,078

17,879

1,789

1,732

71,089

47,457

หมายเหตุ: รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ Trading (iPolymer)

สำ�หรับปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จาก
การขายสุทธิ 71,089 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 23,632 ล้านบาท
หรือร้อยละ 50 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาขายเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47 และ
ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 57,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์ PP ในกลุม่ โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์กลุม่
อะโรเมติกส์

รายได้จากการขายสุทธิของกลุม
่ ธุรกจิ ปิโตรเคมี
ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 เนือ่ งจากราคาขายเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 47 และปริ ม าณขายเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 3
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี
ผลิตภัณฑ์

2564
Local

2563
Export

Local

Export

กลุ่มโอเลฟินส์

64%

36%

64%

36%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์

45%

55%

40%

60%

รวม

56%

44%

55%

45%

หมายเหตุ: รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ Trading (iPolymer)

สำ�หรับปี 2564 สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีมีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 56:44 ตามลำ�ดับ โดย
สัดส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ PP ในกลุ่มโอเลฟินส์ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การขายส่งออกส่วนใหญ่ในปี 2564 เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศ
เวียดนาม ตามลำ�ดับ

1.2.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีและวัตถุดิบ
ราคาเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

แนฟทา

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

646

380

70%

เอทิลีน-แนฟทา

362

333

9%

HDPE-เอทิลีน

279

294

(5%)

HDPE-แนฟทา

641

627

2%

โพรพิลีน-แนฟทา

320

395

(19%)

PP-โพรพิลีน

335

207

62%

PP-แนฟทา

655

602

9%

เบนซีน-แนฟทา

268

105

155%

โทลูอีน-แนฟทา

83

58

43%

104

91

14%

SM-แนฟทา

532

383

39%

ABS-แนฟทา

1,713

1,142

50%

955

731

31%

โอเลฟินส์

อะโรเมติกส์

มิกซ์ไซลีน-แนฟทา
สไตรีนิกส์

PS (GPPS)-แนฟทา
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ส่ ว นต่ า งราคาผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม โพลิ โ อเลฟิ น ส์ กั บ ราคา
แนฟทา
• HDPE Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา
สำ�หรับปี 2564 อยู่ที่ 641 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี
2563 อยูท่ ี่ 627 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 หลังจาก
ทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เริม่ คลีค่ ลาย
ส่งผลให้ความต้องการภาคการก่อสร้างในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เริ่มฟื้นตัว สำ�หรับส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 563 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใกล้เคียง
กับไตรมาส 3/2564 ที่ 564 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยความ
ต้องการปรับตัวลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วง
Low Season ของภาคการก่อสร้าง ขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้นจาก
กำ�ลังการผลิตใหม่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้
• PP Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทาสำ�หรับ
ปี 2564 อยู่ที่ 655 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2563 ที่
602 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการคลี่คลาย
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้ความต้องการทั้งในและต่างประเทศเริ่มฟื้นตัว โดยความ
ต้องการปรับเพิม่ ขึ้นในกลุม่ อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามพฤติกรรมการ Work from Home สำ�หรับส่วนต่างราคา PP
กับแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 558 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2564 ที่ 560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
จากราคาแนฟทาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำ�มันดิบดูไบ ขณะที่
ความต้องการในช่วงปลายปีปรับลดลงจากการรักษาระดับสินค้า
คงเหลือของผู้ซื้อปลายทาง ประกอบกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นจาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม
นโยบายการควบคุมการใช้พลังงาน (Dual Control) ของจีน
ส่งผลให้ผู้ผลิตในจีนบางส่วนจำ�เป็นต้องปรับลดอัตรากำ�ลัง
การผลิต

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุม่ อะโรเมติกส์กบั ราคาแนฟทา
• TOL Spread และ MX Spread เพิ่มขึ้น ในปี 2564 ส่วนต่าง
ราคาโทลูอนี กับแนฟทาอยูท่ ่ี 83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมิกซ์ไซลีน
กับแนฟทาอยู่ที่ 104 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43
และร้อยละ 14 ตามลำ�ดับเมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลัก
จากสถานการณ์ตลาด PX ปรับตัวดีขึ้น ทำ�ให้ความต้องการ
ใช้โทลูอนี และมิกซ์ไซลีน ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิต PX ปรับตัว
เพิ่มขึ้น สำ�หรับในไตรมาส 4/2564 ส่วนต่างราคาโทลูอีนและ
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แนฟทาอยูท่ ี่ 43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมิกซ์ไซลีนกับแนฟทา
อยู่ที่ 28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 51 และร้อยละ 76
ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ราคาผลิตภัณฑ์ยังคง
ผันผวนตามราคาน้ำ�มันดิบและแนฟทา โดยในเดือนธันวาคม
ราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่างมากจากความกังวลต่อการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron
รวมทั้งผู้ซื้อมีการรักษาระดับสินค้าคงเหลือปลายปี

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุม่ โพลีสไตรีนกิ ส์กบั ราคาแนฟทา
• ABS Spread เพิม่ ขึน้ ส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทาสำ�หรับปี
2564 อยู่ที่ 1,713 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2563 อยู่ที่
1,142 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีม่ ที ศิ ทางทีด่ ขี น้ึ และกลับมา
ดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ
ของสินค้าปลายทางในกลุม่ ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย รวมถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น สำ�หรับส่วนต่างราคา ABS
กับแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยูท่ ี่ 1,462 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
เทียบกับ ไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1,682 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ลดลงร้อยละ 13 จากปัญหาต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ทีย่ งั คง
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชปิ และ
ตูค้ อนเทนเนอร์ ส่งผลให้ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ ช่วงปลายปีผซู้ อ้ื ปลายทางส่วนใหญ่มกี ารชะลอคำ�สัง่ ซือ้
เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังก่อนสิ้นปี ทำ�ให้ความต้องการ
มีการสิ้นสุด Peak Season เร็วกว่าปกติ
• PS Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาสำ�หรับปี
2564 อยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2563
ที่ 731 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุ
มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สำ�หรับอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพฤติกรรมการ Work from Home และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมาฟื้นตัว สำ�หรับส่วนต่าง
ราคา PS กับแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยูท่ ี่ 867 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตัน เทียบกับไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 840 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากภาวะอุปทานตึงตัว เนื่องจากมี
การปิดซ่อมบำ�รุงประจำ�ปีของผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
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1.2.6 กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิต (Product to Feed: PTF)*
(หน่วย: ล้านบาท)

18,487
4,819
13,668

Accounting PTF

9,339

กำ�ไร/ (ขาดทุน)
จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

11,179

Market PTF

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

8.20
2.14
6.06

4.22

กำ�ไร/ (ขาดทุน)
จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

5.05

Market PTF

(0.83)

(1,840)
2564

Accounting PTF

2563**

2564

2563**

7,063

7,493

กลุ่มโอเลฟินส์

3.13

3.39

กลุ่มโอเลฟินส์

6,605

3,686

กลุ่มอะโรเมติกส์
และสไตรีนิกส์

2.93

1.66

กลุ่มอะโรเมติกส์
และสไตรีนิกส์

13,668

11,179

Market PTF

6.06

5.05

Market PTF

หมายเหตุ: * รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ Trading (iPolymer)
**จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ PTF และกำ�ไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

ในปี 2564 บริษัทฯ มี Market PTF อยู่ที่ 13,668 ล้านบาท
เพมิ่ ขึ้น 2,489 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากส่วนต่าง
ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกบั วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีฟ
่ นื้ ตัวจากสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำ�หรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด
ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Market PTF) จำ�นวน 13,668 ล้านบาท
หรือ 6.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2,489 ล้านบาท หรือ
1.01 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีกบั วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นโดยหลักจากกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มสไตรีนิกส์ เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมฟืน้ ตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลาย โดยบริษทั ฯ มีก�ำ ไรจากสต็อกน้�ำ มันสุทธิ
4,819 ล้านบาท หรือ 2.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แบ่งเป็นกำ�ไร
จากสต็อกน้ำ�มัน 4,869 ล้านบาท ขณะที่มีการบันทึกขาดทุนจาก
LCM จำ�นวน 50 ล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจปิโตรเคมีมีกำ�ไรขั้นต้น
จากการผลิตทางบัญชี (Accounting PTF) จำ�นวน 18,487 ล้านบาท
หรือ 8.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 9,148 ล้านบาท หรือ
3.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีก่อน
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1.3 กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค
กำ�ลังการผลิตและรายได้จากการขาย
ปิโตรเลียม

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ไฟฟ้า

75%

70%

5%

ไอน้ำ�

61%

64%

(3%)

ไฟฟ้า

2,032

2,027

0.2%

ไอน้ำ�

1,107

1,175

(6%)

อื่นๆ

319

231

38%

รวม

3,459

3,433

1%

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

อัตราการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ� ในปี 2564 อัตราการผลิตไฟฟ้า
อยู่ที่ร้อยละ 75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรา
การผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70 สำ�หรับอัตราการผลิตไอน้ำ�อยู่ที่ร้อยละ 61
ลดลงร้อยละ 3

รายได้จากการขายกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ปี 2564 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคอยู่ที่ 3,459 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 3,433
ล้านบาท
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2. ผลการดำ�เนินงานรวม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2564
ล้านบาท

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2564

2563

32.15
70.19
72.43
255,115
235,174
(205,586)
29,588
13,112
(54)
(1,954)
11,104
40,692
1,968
(2,105)
40,555
(13,594)
26,961
(8,587)
18,374
(1,699)

31.46
70.35
43.80
174,463
152,319
(132,905)
19,414
(3,485)
162
1,734
(1,589)
17,825
2,176
(1,375)
18,626
(13,934)
4,692
(8,952)
(4,260)
(1,847)

113.05
104.22
(91.10)
13.12
5.81
(0.02)
(0.87)
4.92
18.04
0.87
(0.93)
17.98
(6.03)
11.95
(3.81)
8.14
(0.75)

78.83
68.82
(60.04)
8.78
(1.57)
0.07
0.78
(0.72)
8.06
0.98
(0.62)
8.42
(6.29)
2.13
(4.04)
(1.91)
(0.83)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการทำ�สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

(302)

(419)

(0.13)

(0.19)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำ�มันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและจำ�หน่ายทรัพย์สิน

(474)
313
(46)

(2)
(961)
(535)

(0.21)
0.14
(0.02)

(0.43)
(0.24)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุน

719

339

0.32

0.15

(1)
16,884
(2,351)
(28)
14,505
0.71

1
(7,684)
1,554
(22)
(6,152)
(0.30)

(0.00)
7.49
(1.04)
(0.01)
6.44

0.00
(3.45)
0.70
(0.01)
(2.76)

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ปริมาณน้ำ�มันดิบนำ�เข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล)
ราคาน้ำ�มันดิบถัวเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) (1)
รายได้จากการขาย (2)
รายได้จากการขายสุทธิ (3)
ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด
กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มัน
ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำ�มัน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ
กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM)
รายได้อื่นๆ (4)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี และรายได้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
EBITDA
ค่าเสื่อมราคา
EBIT
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)
(4)

2564

2563

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน้ำ�มันดิบรวมซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต
รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอื่นๆ
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2.1 กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin)
(ล้านบาท)

30,000

(เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

29,588
2,605

PTF

25,000
20,000

13,668

19,414
2,771

11,179

10,000

0

13,315

2564

25

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

15,000

5,000

30

GRM

20
13.12
1.15
6.06

5,464

5.91

2563*

2564

15
8.78
1.26

10

5.05

5

2.47
2563*

0

หมายเหตุ: *จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ GRM และ PTF

สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) จำ�นวน 29,588 ล้านบาท หรือ 13.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ 10,174 ล้านบาท หรือ 4.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และปิโตรเคมีสว่ นใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากการทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ประกอบกับ
การดำ�เนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการทำ�งานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุน Crude
Premium เพิ่มขึ้น 1.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2.2 กำ�ไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting Gross Integrated Margin)
(ล้านบาท)

45,000
40,000
35,000

(เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

40,692

45

Market GIM

13,058

Stock Gain/ (Loss)+LCM

40

Realized Oil Hedging

35
30

30,000
25,000

17,825
1,734

20,000
15,000

19,414

5,000
0
(5,000)

(1,954)
2564

18.04
5.79

29,588

10,000

25

13.12

20
8.06
0.78
8.78

(3,323)

(0.87)

(1.50)

2563

2564

2563

15
10
5
0
(5)
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สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำ�นวน 40,692 ล้านบาท หรือ 18.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ 22,867 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 9.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีกอ่ น เนือ่ งจาก Market GIM เพิม่ ขึน้ 10,174 ล้านบาท หรือ 4.34
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และในปี 2564 บริษัทฯ มีกำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มันสุทธิรวม 11,104 ล้านบาท หรือ 4.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ประกอบด้วยกำ�ไรจากสต็อกน้�ำ มันจำ�นวน 13,112 ล้านบาท หรือ 5.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขาดทุนจากค่าเผือ่ การลดลงของสินค้าคงเหลือ
(LCM) 54 ล้านบาท หรือ 0.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และขาดทุนจาก Realized Oil Hedging จำ�นวน 1,954 ล้านบาท หรือ 0.87
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบกับปี 2563 ทีม่ ผี ลขาดทุนจากสต็อกน้�ำ มันสุทธิรวม 1,589 ล้านบาท หรือ 0.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

(หน่วย: ล้านบาท)

2564

2563

เปลี่ยนแปลง

Market GIM

29,588

19,414

52%

กำ�ไร/ (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มัน

13,112

(3,485)

476%

(54)

162

(133%)

กำ�ไร/ (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำ�มัน

(1,954)

1,734

(213%)

กำ�ไร/ (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำ�มันสุทธิ

11,104

(1,589)

799%

Accounting GIM

40,692

17,825

128%

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM)

2.3 รายได้อื่น

2.5 ค่าเสื่อมราคา

รายได้อน่ื ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการท่าเรือและถังบรรจุภณ
ั ฑ์
และอืน่ ๆ สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ จำ�นวน 1,968 ล้านบาท
ลดลง 208 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากการปรับรายการ
(Reclassified) รายได้ของบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด (iPolymer)
รวมเป็นรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 2564 มีจำ�นวน 8,587 ล้านบาท ลดลง 365
ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากทรัพย์สินบางส่วน
ที่ครบอายุการคิดคำ�นวณค่าเสื่อมราคาแล้ว

2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ต้นทุนทางการเงินสุทธิสำ�หรับปี 2564 มีจำ�นวน 1,699 ล้านบาท
ลดลง 148 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ มื
ระยะยาว และหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ำ�กว่าหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำ�หนดชำ�ระแล้ว

สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน 13,594 ล้านบาท
ลดลง 340 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก
ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนของการ
ปรับโครงสร้างการจ้างงาน (NOAH)
สำ�หรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริม
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จำ�นวน
232 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานวิจัยและ
พัฒนาภายใน ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก เงินเดือนของนักวิจัยและบุคลากรในสายงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคต่างๆ สำ�หรับ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 189 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายสำ�หรับอุปกรณ์ เครื่องมือสำ�หรับงานวิจัยและพัฒนา
จำ�นวน 43 ล้านบาท

2.6 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ

2.7 กำ�ไร (ขาดทุน)
จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
สำ�หรับปี 2564 มีผลขาดทุนจากการทำ�สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
302 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจาก CCS จำ�นวน 313
ล้านบาท ขณะที่กำ�ไรจาก IRS 41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563
ผลขาดทุนลดลง 117 ล้านบาท
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2.8 กำ�ไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้

2.10 กำ�ไร (ขาดทุน)
จากการด้อยค่าและจำ�หน่ายทรัพย์สิน

สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากเงินกู้
จำ�นวน 474 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าจากสิ้นปี 2563
ที่ 30.21 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มาปิดที่ 33.59 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2564 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ น ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2564 บริษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ จำ�นวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำ�หรับปี 2564 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและจำ�หน่ายทรัพย์สิน
46 ล้านบาท ลดลง 489 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากในปี
2563 มีการบันทึกรับรูก้ ารด้อยค่าจากการชะลอโครงการ Maximum
Aromatics (MARS) จำ�นวน 456 ล้านบาท และการตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าขุดลอกร่องน้ำ�ท่าเรือไออาร์พีซี

2.9 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการบริหาร
ความเสี่ยงน้ำ�มันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีผลกำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการบริหาร
ความเสีย่ งน้�ำ มันเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา
น้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 313 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563
มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารความเสี่ยงน้ำ�มัน
961 ล้านบาท

2.11 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุน
สำ�หรับปี 2564 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรจากการลงทุน 719 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
380 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำ�ไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น

2.12 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับปี 2564 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลจำ�นวน 2,351
ล้านบาท เทียบกับปีกอ่ นทีบ่ นั ทึกเครดิตภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจำ�นวน
1,554 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำ�เนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
190,492
ลูกหนี้การค้า

13,785

สินค้าคงเหลือ

33,766

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

19,649

28,671
8,287
61,079

10%

173,491
9,626
21,169
12,576

4,743
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)

23,983
6,741

เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

61,932

เงินกู้ยืมระยะยาว
(รวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี)

5,169

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

75,666

ส่วนของผู้ถือหุ้น

130,120

123,292
87,712

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 190,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 17,001 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10 เป็นผลจาก
• ลูกหนีก้ ารค้า: เพิม่ ขึน้ 4,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2563 ส่วนใหญ่จากราคาขายเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ ตามราคาน้�ำ มันดิบ
ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ชำ�ระหนี้ตามกำ�หนด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) อยู่ที่ 7-120 วัน ทั้งนี้
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำ�หนดชำ�ระมากกว่า 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำ�นวน 46 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไว้จำ�นวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสำ�หรับปี 2564 อยู่ที่ 17 วัน ลดลง 4 วัน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563
ลูกหนีก้ ารค้าแบ่งตามระยะเวลาการถึงกำ�หนดชำ�ระได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2564

2563

กิจการอื่น

กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำ�หนด

7,533

4,911

เกินกำ�หนดชำ�ระ

1,335

- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

กิจการอื่น

กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

12,444

5,272

3,628

8,900

36

1,371

744

12

756

1,303

22

1,325

714

12

726

4

14

18

2

-

2

28

-

28

28

-

28

8,868

4,947

13,815

6,016

3,640

9,656

(30)

-

(30)

(30)

-

(30)

8,838

4,947

13,785

5,986

3,640

9,626

• สินค้าคงเหลือ: เพิ่มขึ้น 12,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 60
เนื่องจากราคาน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 62
ตามสถานการณ์ราคาตลาด โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่
44 วัน ลดลง 5 วัน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 7,073 ล้านบาท หรือร้อยละ
56 ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
2,769 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ 2,385 ล้านบาท
และภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: ลดลง 6,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 5
สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ลดลง 5,497 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิม่ ขึน้ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 1,660 ล้านบาท
ขณะทีเ่ งินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าเพิม่ ขึน้ 607 ล้านบาท

รวม

รวม

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม 102,780 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 4,955 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5 เนื่องจาก
• เจ้าหนี้การค้า: เพิ่มขึ้น 4,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 20
เนือ่ งจากราคาน้�ำ มันดิบปรับเพิม่ ขึน้ ตามสถานการณ์ราคาตลาด
ในขณะทีป่ ริมาณน้�ำ มันดิบค้างจ่ายลดลง โดยระยะเวลาชำ�ระหนี้
เฉลี่ยอยู่ที่ 42 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำ�นวน 9 วัน
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กราฟแสดงกำ�หนดชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้สกุลเงินบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

19,773

เงินกู้สกุลเงินบาท

10,585

10,711

10,840

1,999
1,339

1,998
1,339

1,998
1,339

7,246

7,374

7,503

2565

2566

2567

13,982

9,170
3,996
670
4,505

5,791

2568

>2568

หมายเหตุ: เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 1,546 ล้านบาท หรือร้อยละ 23
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิม่ ขึน้ 1,071 ล้านบาท
โบนัสค้างจ่าย 796 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น 593 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินจากเจ้าหนี้อื่นลดลง 483
ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินลดลง 313
ล้านบาท

• เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี:
ลดลง 853 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ
กำ�หนด จำ�นวน 6,890 ล้านบาท และจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ให้กับ
สถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 6,450 ล้านบาท ขณะที่มีการ
ออกหุน้ กูช้ นิดไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน จำ�นวน 12,000 ล้านบาท
และบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 474 ล้านบาท

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

23,972

18,873

5,099

4,688

4,207

481

เงินกู้สกุลเงินบาท

32,419

38,852

(6,433)

รวม

61,079

61,932

(853)

หัก ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

(10,585)

(13,335)

2,750

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ

50,494

48,597

1,897

หุ้นกู้สกุลเงินบาท
เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาแลกเปลีย่ นเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จำ�นวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 87,712 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 12,046 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำ�ไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท ขณะที่ลดลงจากเงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ม.ค.-ธ.ค. 2564

ม.ค.-ธ.ค. 2563

1.

EBITDA

26,961

4,692

2.

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

(15,619)

6,457

3.

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

11,342

11,149

4.

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(2,853)

(3,871)

5.

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(6,104)

(1,463)

6.

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

2,385

5,815

7.

เงินสดยกมาต้นงวด

8,851

3,036

8.

เงินสดคงเหลือสิ้นงวด

11,236

8,851

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำ�นวน
11,236 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 2,385 ล้านบาท
ประกอบด้วย
• กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 11,342 ล้านบาท
โดยรายการหลักทีท่ �ำ ให้กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ ประกอบด้วย กำ�ไร
ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จำ�นวน
26,961 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 4,689 ล้านบาท และเงิน
รับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิม่ ขึน้ 1,071 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายการหลัก
ที่ทำ�ให้กระแสเงินสดลดลงประกอบด้วย สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
12,767 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 4,161 ล้านบาท ลูกหนีอ้ นื่
จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ 2,768 ล้านบาท และภาษีมลู ค่าเพิม่
รอขอคืนเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาท
• กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,853 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิ ด จากการจ่ า ยซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุนจากโครงการปรับปรุงและขยายงานทีแ่ ล้วเสร็จ จำ�นวน
2,932 ล้านบาท ในขณะทีก่ ระแสเงินสดรับจากเงินปันผลรับจาก
การร่วมค้าและบริษัทร่วม 117 ล้านบาท

• กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,104 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
13,340 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท และจ่ายชำ�ระ
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 1,769 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิ
จากการออกหุ้นกู้ 11,983 ล้านบาท

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 1.41 เท่า เพิ่มขึ้น 0.43
เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.98 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของสินค้า
คงเหลือ และลูกหนี้การค้า โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.57 เท่า
ลดลง 0.13 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.70 เท่า เนื่องจากส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำ�ไรสะสม บริษัทฯ สามารถชำ�ระหนี้สินได้
ตามกำ�หนดและสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินได้ครบถ้วน
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ปัจจัยสำ�คัญอื่นที่จะมีผลต่อ
ฐานะการเงินและการดำ�เนินงาน
ในอนาคต

จะส่ ง ผลต่ อ การฟื้น ตั ว ของความต้ อ งการใช้ นำ้� มั น นอกจากนี้
การยกเลิกการคว่ำ�บาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านที่ไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ รวมถึงการหยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน (Unplanned
Shutdown) จะส่งผลให้อุปทานของน้ำ�มันดิบตึงตัวอย่างมาก เป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำ�มันดิบ

แนวโน้มธุรกิจปี 2565

2.	ธุรกิจปิโตรเคมี

1.	ธุรกิจปิโตรเลียม

ความต้องการผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี ปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดย
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นไปตาม
การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และกลุม่ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่
(NIEs) ทีม่ กี ารผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประกอบ
กับความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและการคิดค้นยาต้านไวรัสที่
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตลาดได้มากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3-4 ต่อปี โดย
ความต้องการมาจากอุตสาหกรรมปลายทางหลัก เช่น อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์อาหาร สุขอนามัยและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
การก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ รวมไปถึง
หุ่นยนต์ ขณะที่ปัจจัยที่น่ากังวล คือ ความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์
ของไวรัสสายพันธุใ์ หม่ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ เร็วกว่าที่
คาด ซึ่งอาจนำ�ไปสู่ภาวะการเงินที่ตึงตัวได้ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้อง
เฝ้าติดตาม คือ การลดการใช้ Single-use Plastic เพือ่ แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
และเม็ ด พลาสติ ก ในอนาคตได้ รวมถึ ง ปั ญ หาการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งยังคงส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเพิ่มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้ความต้องการใน
บางอุตสาหกรรมลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ เนือ่ งจากราคาทีป่ รับตัวสูง
ขึน้ ตามต้นทุนทีป่ รับสูงขึน้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทิศทางและแนวโน้มราคาน้ำ�มันดิบปี 2565 คาดการณ์ความ
ต้องการใช้น้ำ�มันของโลกอยู่ที่ประมาณ 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เทียบเท่ากับในสภาวะก่อนการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
โดยคาดการณ์ความต้องการใช้น�้ำ มันดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 4.6
ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2564 ทีอ่ ยูท่ ี่ 98.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโดยรวมของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย ดังจะเห็นได้จากการกระจายวัคซีน
ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสอย่างแพร่หลาย ทัง้ เข็มหลักและเข็มกระตุน้
ภู มิ คุ้ ม กั น (Booster) ประกอบกั บ ความรุ น แรงของอาการ
หลั ง จากได้ รับ เชื้อ ไวรั ส มี แ นวโน้ ม ลดลง ทำ � ให้ มี ก ารผ่ อ นปรน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด นำ�มาซึ่งการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและความเชือ่ มัน่ ในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการ
ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 โดยการฟื้นตัว
มีปจั จัยสนับสนุนหลักจากการผ่อนคลายมาตรการจำ�กัดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
ผ่านทางนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเช่นเดียวกับปี 2564 ขณะที่
ปริมาณการผลิตน้ำ�มันดิบในปี 2565 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นถึง 6.6
ล้านบาร์เรลต่อวัน อยูท่ รี่ ะดับ 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ จะส่งผลให้
ปริมาณการผลิตอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการ
ใช้น�้ำ มัน ทัง้ นี้ ปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากผูผ้ ลิตกลุม่ โอเปก
2.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยผูผ้ ลิตกลุม่ โอเปกและพันธมิตรมีนโยบาย
ปรับเพิม่ การผลิตเดือนละ 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงเดือนเมษายน
2565 และคาดว่าการผลิตของสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากราคาน้ำ�มันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่
ในระดับสูง ทำ�ให้ผผู้ ลิตในสหรัฐฯ มีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึน้
นอกจากนี้ หากการยกเลิกการคว่ำ�บาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
เป็นผลสำ�เร็จตามคาดการณ์ จะทำ�ให้อหิ ร่านสามารถส่งออกน้�ำ มันดิบ
สูต่ ลาดได้ประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2565
โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาน้ำ�มันดิบดูไบในปี 2565 อยู่ที่
67-75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี 2564
ที่ 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อราคาน้�ำ มันดิบในปี 2565 ได้แก่ ความกังวลเกีย่ วกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 หากมีสถานการณ์รปู แบบใหม่เกิดขึน้

ทั้งนี้ ในปี 2565 คาดว่ากำ�ลังการผลิตใหม่ (New Capacity) จะ
เริม่ ดำ�เนินการผลิตเชิงพาณิชย์เพิม่ มากขึน้ ตามความต้องการทีป่ รับ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจีน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจแบบ
พึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ประกอบกับกำ�ลังการผลิตใหม่
จากมาเลเซียที่เลื่อนการผลิตจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2564 ทีผ่ า่ นมาจีนได้ก�ำ หนด
มาตรการปันส่วนการใช้พลังงาน (Power Rotation) ควบคู่กับ
มาตรการ Dual Control เพื่อลดการใช้พลังงานภายในประเทศ
ทำ�ให้ผู้ผลิตในจีนบางส่วนจำ�เป็นต้องปรับลดอัตรากำ�ลังการผลิต
ปิโตรเคมี ปัจจัยดังกล่าวอาจช่วยคลายความกังวลต่อเรื่องกำ�ลัง
การผลิตที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้
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โครงการลงทุน
1. ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่สำ�คัญ
โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพโรงกลั่ น และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ำ � มั น ดี เ ซลตาม
มาตรฐานยูโร 5 (Euro V) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
พลังงานที่กำ�หนดให้ต้องจำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซลมาตรฐาน Euro V
ในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยน้ำ�มันดีเซลมาตรฐาน
ยูโร 5 จะช่วยลดการปลดปล่อยค่ากำ�มะถันจาก 50 ppm (มาตรฐาน
ยูโร 4) เป็น 10 ppm (มาตรฐานยูโร 5) โดยโครงการจะเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จากแนวโน้มความต้องการที่
สูงขึ้นของน้ำ�มันดีเซลกำ�มะถันต่ำ� (Low Sulfur Diesel) ทั้งภายใน
ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) นอกจากโครงการ UCF
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ซึ่งมีน้ำ�มันดีเซลเป็น
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมหลักแล้ว โครงการนีย้ งั เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

และตอบสนองนโยบายของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ มัน่ สูก่ ารเป็นโรงงานสีเขียว
(Eco Factory) ที่ทันสมัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
การลงทุน (Final Investment Decision: FID) แล้วในไตรมาส 3/2564
ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน โดยจะสามารถ
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/2567 และหลังจากโครงการนี้
แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีก�ำ ลังการผลิตสำ�หรับแปลงสภาพน้�ำ มันดีเซล
กำ�มะถันสูงเป็นน้ำ�มันดีเซลกำ�มะถันต่ำ�ตามมาตรฐาน Euro V
ได้ทั้งหมด

2. แผนการลงทุน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี
2565-2569) วงเงินรวม 41,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

โครงการลงทุน

2565

2566

2567

2568

2569

รวม

1. โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF)

6,108

2,544

1,698

108

-

10,458

2. โครงการ Strengthen

1,200

325

-

-

-

1,525

3. โครงการลงทุนทั่วไปและค่าใช้จ่ายซ่อมบำ�รุงโรงงาน

4,415

2,796

2,284

2,310

3,101

14,906

4. อื่นๆ

8,969

4,945

418

65

64

14,461

20,692

10,610

4,400

2,483

3,165

41,350

รวม

ทัง้ นี้ โครงการลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการลงทุนทีม่ แี ผนการดำ�เนินงานรองรับ มีเป้าหมายเพือ่ สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเพิ่มมูลค่าให้บริษัทฯ
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

เพื่่อ� ความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงข้้อมููลของผู้ล้� งทุุนและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลให้้ถูกู ต้้อง ครบถ้้วน
ชััดเจน และเพีียงพอ เพื่่อ� ให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียใช้้ประกอบการตััดสินิ ใจ อัันเป็็นหนึ่่�ง
ในดััชนีีชี้้�วััดความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นแก่่นัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น
ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

IRPC

เลขทะเบียนบริษัท

0107537002567

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน

20,475,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
20,475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

20,434,419,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
20,434,419,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท

สำ�นักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3861-1333 โทรสาร 0-3861-2813
สำ�นักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6-10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-7001

เว็บไซต์

www.irpc.co.th

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นายมงคล สมผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100
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นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หุ้นกู้ ปี 2563 (IRPC239A, IRPC259A, IRPC229A, IRPC309A, IRPC359A)
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2470-1038
หุ้นกู้ ปี 2564 (IRPC265A, IRPC245A, IRPC285A, IRPC315A, IRPC365A)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5696

หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 20,475,000,000
บาท ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ในประเทศในรูปหุน้ กู้
สกุลเงินบาท จำ�นวน 24,000 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หุ้นกู้สกุลเงินบาท
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000 ล้านบาท
(“โครงการหุน้ กู”้ ) ซึง่ เป็นโครงการหุน้ กูท้ จี่ ะออกและเสนอขายภายใน
รอบ 2 ปี (Medium Term Note Program: MTN) และเมื่อวันที่
11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ภายใต้โครงการหุน้ กู้
จำ�นวน 5 ชุด รวมจำ�นวน 12,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
1,000 บาท แบ่งเป็น
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2566
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำ�นวน 4,000,000 หน่วย มูลค่า 4,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2568
(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2565

(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำ�นวน 1,300,000 หน่วย มูลค่า 1,300
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.93 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2573
(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี จำ�นวน 2,700,000 หน่วย มูลค่า 2,700
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2578
เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ภายใต้โครงการ
หุ้นกู้ จำ�นวน 5 ชุด รวมจำ�นวน 12,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำ�นวน 4,000,000 หน่วย มูลค่า 4,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.77 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.91 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2571
(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.38 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2574
(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี จำ�นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2579

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายละเอียดที่สำ�คัญของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดไถ่ถอนสามารถสรุปได้ ดังนี้
หุ้นกู้

จำ�นวน
(ล้านบาท)

IRPC229A

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

อายุ/ กำ�หนดการไถ่ถอน

2,000

ร้อยละ 2.76 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 2 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2565

IRPC239A

2,000

ร้อยละ 3.00 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 3 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2566

IRPC259A

4,000

ร้อยละ 3.50 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 5 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2568

IRPC309A

1,300

ร้อยละ 3.93 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2573

IRPC359A

2,700

ร้อยละ 4.40 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 15 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2578

IRPC265A

4,000

ร้อยละ 3.00 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 5 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2569

IRPC245A

2,000

ร้อยละ 1.77 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 3 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2567

IRPC285A

2,000

ร้อยละ 2.91 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 7 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2571

IRPC315A

2,000

ร้อยละ 3.38 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2574

IRPC365A

2,000

ร้อยละ 4.10 ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 15 ปี กำ�หนดไถ่ถอน 2579

รวม

24,000

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือ
ล่าสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 อยู่ในระดับ A-(tha) และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ
(Stable Outlook)
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หลังหักภาษีและทุนสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร
บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงาน กระแสเงินสด และ/หรือแผนลงทุนของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
และได้ตั้งสำ�รองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
2560

2561

2562

2563

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.56

0.38

(0.06)

(0.30)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.29

0.19

0.10

0.06

อัตราการจ่ายเงินปันผล

52%

50%

N/A

N/A

2564

0.71
(1)

0.22
31%

หมายเหตุ: (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2564
ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ลำ�ดบั

บริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว
(หน่วย: ล้านบาท)

1.

บริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-6677, 0-2765-6688
ประเภทธุรกิจ: จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน

99.99%

2,000

2.

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-6677, 0-2765-6688
ประเภทธุรกิจ: บริการขนส่งทางทะเล
หมายเหตุ: บริษัทย่อยของบริษัท น้ำ�มันไออาร์พีซี จำ�กัด

99.99%

30

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ลำ�ดบั

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น

บริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น
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ทุนชำ�ระแล้ว
(หน่วย: ล้านบาท)

3.

บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด
ที่อยู่: 309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3802-2835
ประเภทธุรกิจ: โรงเรียนอาชีวะ

99.99%

750

4.

บริษัท อินโนโพลีเมด จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2765-7000
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

60.00%

182

5.

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2765-7508, 0-2765-7510, 0-2765-7511
ประเภทธุรกิจ: จำ�หน่ายเม็ดพลาสติก

57.48%

10

6.

บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2117-3994, 06-5717-8856
ประเภทธุรกิจ: จำ�หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ E-Commerce

55.00%

120

7.

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2765-6666, 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-6677,
0-2765-6688
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล

50.00%

370

8.

บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่อยู่: 100/60 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2267-1854
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์

50.00%

120

9.

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำ�กัด
ที่อยู่: 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2244-3952-4
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการวิเคราะห์และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์

50.00%

22
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลำ�ดบั

บริษัท

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

สัดส่วน
การถือหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว
(หน่วย: ล้านบาท)

10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำ�กัด
ที่อยู่: 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน
(บางนา-ตราด) กม. 7 ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-3895-4543-4
ประเภทธุรกิจ: พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

40.00%

680

11. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด
ที่อยู่: 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3892-1333 ต่อ 4810 โทรสาร 0-3861-2813
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ�

48.99%

3,362

12. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
ที่อยู่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2206-9300 โทรสาร 0-2206-9310, 0-2206-9316
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

25.00%

10,739

13. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ที่อยู่: 888 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ตำ�บลห้วยโป่ง อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3897-8300 โทรสาร 0-3897-8333
ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

20.00%

150

14. Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd.
ที่อยู่: G314, No. 201, Kezhu Road, New and Hi-tech Industrial
Development Zone, Science City, Guangzhou, China, 510000
โทรศัพท์ (86) 020-28143100, (86) 020-28143180
ประเภทธุรกิจ: จำ�หน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ E-Commerce ในประเทศจีน

15.00%

8.9
(ล้านหยวน)

15. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ทีอ่ ยู:่ 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค่ี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2537-2971
ประเภทธุรกิจ: สนับสนุนการดำ�เนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

15.00%

2.5

16. บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด
ที่อยู่: 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำ�บลบางแก้ว
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-3862-1680
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำ�หน่ายแก๊สอะเซทิลีน

13.04%

115

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำ�เนินงาน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคััญอื่่�น

ข้อพิพาททางกฎหมาย
สามารถดูข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำ�คัญ

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ�
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำ�กัด (มหาชน)
44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ�

ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ธนาคารมิซูโฮ จำ�กัด
98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
622 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น L, 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
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ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ใหม่่
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นเพื่่�อให้้
ทุุกกิิจกรรมได้้ผลลััพธ์์
เป็็นสิ่่ง� ดีีเพื่่อ� ชีีวิตที่่
ิ ล� งตััว
ตอบโจทย์์ทุุกความ
ต้้องการได้้อย่่างสมดุุล
ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
และกรอบความยั่่�งยืืน
คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มอย่่างรอบด้้าน
พร้้อมการสร้้างสิ่่�งที่่�ดีี
เพ่ืื�ออนาคตร่่วมกััน
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ส่วนที่

การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โครงสร้้างการกํํากัับดููแลกิิจการ
และข้้อมููลสํําคััญ
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
และผู้้�บริิหาร
รายงานผลการดํําเนิินงานสํําคััญ
ด้้านการกํํากัับดููแลกิิจการ
การควบคุุมภายในและ
รายการระหว่่างกััน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ในฐานะองค์กรด้านพลังงาน
และปิิ โตรเคมีีชั้้�นนำำ� บริิษััทฯ
ยึึดมั่่�นหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�ได้้มาตรฐานระดัับสากล

มีการจัดการที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�ครอบคลุุมถึึงประเด็็น
สิทธิมนุษยชน
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มไออาร์์พีีซีี ฉบัับปรัับปรุุงปีี 2564
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับการดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการตามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน (CG Code) และหลัักสากลอื่่�น
ที่่�ทุุกสายงานต้้องยึึดถืือและปฏิิบััติิตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อนำำ�
องค์์กรไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดำ�เนินงานด้านการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด โดยกําหนดให้บริษทั ฯ ประกาศนโยบาย
การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จั ด ทำ�คู่ มื อ การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ตลอดจนจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้นำ�
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน
Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ
The Organization for Economic Cooperation and Development,
ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และ
แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ�ในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
ทําให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมของ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจี่ ะส่งเสริมให้ บริษทั ไออาร์พซี ี
จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย “กลุม่ ไออาร์พซี ”ี เป็นองค์กรทีย่ ดึ มัน่
การดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม โดยนำ�หลักการ
กำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีข องบริ ษั ท 6 ประการตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการดำ�เนินงานเพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
หรือที่บริษัทฯ เรียกว่า หลัก C R E A T E ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
(Creation of Long Term Value)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
และมีคำ�อธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
5. ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (Ethics and
Code of Conduct)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้อนุมตั กิ ารปรับปรุงแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการโดยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน กลต.) มา
ประยุกต์ใช้ประกอบเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยมีหลักปฏิบตั จิ ำ�นวน 8 ข้อ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1:	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้ นำ�องค์ ก รที่ ส ร้ า ง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2:	กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3:
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4:	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5: 	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6: 	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7: 	รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8:
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
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นโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยกรรมการทุกท่านได้ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ส่ง
เสริมและสนับสนุนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ�หนด
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้องค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย
และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้
กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(Skill Matrix) อาทิ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี
กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ
และไม่จำ�กัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสานความรู้ความ
สามารถและมุมมองที่หลากหลายและจำ�เป็นต่อกลยุทธ์การดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 15 คน ซึ่ง
เป็นจำ�นวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจ โดยเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (เกิน
กว่ากึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ) ทำ�ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
และดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พืน้ ฐานของกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมีประธานกรรมการคอยกำ�กับดูแลการ
ทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ ข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับ “คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 222-227

2. กรรมการอิสระ
ตามคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระไม่ น้ อ ยว่ า 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ทั้งนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ�หนดของ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
(บริษทั ฯ กำ�หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5) โดยกำ�หนดไว้อย่างชัดแจ้งใน
คูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจ
ได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษา
ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่่

3. กระบวนการในการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
• การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่ง
เมื่อครบวาระ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำ�หนด เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะทำ�หน้าที่
พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ และหลักเกณฑ์ทกี่ ำ�หนด
เพื่อนำ�เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
นำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยการ
แต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)(คน)
เพศชาย
เพศหญิง

12
2

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

13
1
8

วิศวกรรม
พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
การบริหารธุรกิจ
สิง่ แวดล้อม
การบัญชี /การเงิน / ตรวจสอบ
เศรษฐศาสตร์
ความมัน่ คง
กฎหมาย
บริหารทรัพยากรบุคคล
รัฐศาสตร์ / การพัฒนาสังคม

7
14
14
2
3
2
1
3
1
2

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

• การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่
ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดเข้าเป็นกรรมการแทนและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบุคคล โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการทดแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการได้เท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
• การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำ�นวน 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความ
ชำ�นาญที่เหมาะสมในการทำ�หน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละ
คณะ เพือ่ ช่วยกลัน่ กรองงานด้านต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้ง
ได้กำ�หนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการชุดย่อย เพือ่ ความชัดเจน และกำ�หนดให้มกี ารรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
อย่างสม่ำ�เสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1
One Report โดยรายละเอียดรายชื่อกรรมการชุดย่อย หน้าที่
ความรับผิดชอบ จำ�นวนครั้งการประชุม และจำ�นวนครั้งที่
กรรมการเข้าประชุมปรากฏในรายงานฯ หัวข้อการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ หน้า 260-262 และคณะกรรมการชุดย่อย
หน้า 229-235

4. การกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมดังกล่าว และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนนำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ จะแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้ โดยในปี 2564
จากข้อมูลการสำ�รวจค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ�
แล้วพบว่า โครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั ฯ ยังมีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอค่า

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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ตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 (ซึ่งเป็นอัตราที่
บริษทั ฯ ได้ใช้มาตัง้ แต่ปี 2549 และยังไม่เคยปรับขึน้ แต่อย่างใด)
และได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปราฏในรายงานฯ
หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2564” หน้า 263
• ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร (ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ โดย
ได้มีการกำ�หนดองค์ประกอบ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ (Key
Performance Indicator) ซึ่งจะรวมถึงความสำ�เร็จทางด้าน
ผลการปฏิบตั งิ านทางการเงินหรือผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
(Corporate KPIs from a Balanced Scorecard ) และ
ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Leadership &
Sustainability) ซึ่งผลการดำ�เนินงานดังกล่าวจะถูกนำ�มา
พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล เพื่อประกอบการกำ�หนดค่าตอบแทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำ�เสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร” หน้า 239

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ�หนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมทั้งกำ�หนดวาระประจำ�ที่สำ�คัญสำ�หรับการ
ประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำ�เป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
และข้อมูลประกอบการประชุมเพือ่ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Board Portal หรือ
เรียกว่า “SmartMeet” สำ�หรับการจัดเก็บและจัดส่งเอกสารการ
ประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปี 2564 คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง รายละเอียด
ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 260-262
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของกรรมการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรม
การบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักปฏิบัติ
ในเรื่อง เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล รวมถึงบริษัทฯ
มี โ ครงการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสำ�หรั บ การ
หมุนเวียน และการสืบทอดตำ�แหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลงานของผู้บริหาร เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
ระดับที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การพัฒนา
กรรมการและผู้บริหาร” หน้า 254-255

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจำ�ทุกปี และเป็นการประเมินโดยทีป่ รึกษาอิสระจากภายนอก
ทุก ๆ 3 ปี เพื่อการพิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในปี
2564 บริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบประเมินตามมาตรฐานด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN
CG Scorecard รายละเอียดจำ�นวน 6 ชุด ดังนี้ (1) แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเอง
ของกรรมการบริษทั ฯ เป็นรายบุคคล (3) แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน
กรรมการท่านอื่น (แบบไขว้ 2 ท่าน) (4) แบบประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(5) แบบประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะ
กรรมการ และ (6) แบบประเมินสำ�หรับคณะกรรมการในการกำ�กับ
ดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
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ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูก
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ นำ�มากำ�หนดแนวทางปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1
One Report ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ หน้า 255-259

8. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและแนวทาง
บริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี และได้จัดทำ�เป็นคู่มือ IRPC
Group Way of Conduct ซึ่งได้รวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และ
กระบวนการทำ�งานในมิติต่างๆ ของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ไออาร์ พี ซี ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและประสานเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
เพื่อเป็นเครื่องมือกำ�กับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มไออาร์พีซีให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การ
กำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” หน้า 265

9. นโยบายการไปดำ�รงตำ�แหน่งอื่น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การดำ�รงตำ�แหน่งใน
องค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
1. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการ
แต่งตัง้ จากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำ�นาจตามกฎหมายให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ
ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจาก
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการ
แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ ของ
รัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา หรือตำ�แหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
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3. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป จะไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งาน ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รง
คุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำ�แหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ตามข้อ 2 และมิใช่การปฏิบัติงาน
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำ�รงตำ�แหน่ง สำ�หรับผู้บริหารและ
พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบ
ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
4. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ
(แล้วแต่กรณี) ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ก่อนตอบรับการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตาม
จำ�นวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
(Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความเคารพ ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนน
เสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การ
เลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

201

และผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำ�ไร/ เงินปันผล และ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนได้ง่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
และตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
2564 ดังนี้

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)
ในปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ในวันที่
31 มีนาคม 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ตามคำ�สัง่ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และ
ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำ�นึงถึงกฎหมาย ข้อกำ�หนด
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และสำ�นั ก งานคณะกรรมการกำ�กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้แนวคิดการจัดประชุม
สีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council
for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 9 เพือ่
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า อนุรกั ษ์พลังงาน และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็น “การจัดประชุมแบบ
การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์” (Carbon Neutral Event) ผ่าน
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมา
ให้มกี ารปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สำ�หรับสถานที่จัดงานประชุม บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงความสะดวกใน
การเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
รถไฟฟ้า (BTS) และรถยนต์ขนส่งสาธารณะต่างๆ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการจัดประชุมฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างสูงสุด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อนำ�ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป

1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทั ฯ ได้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเรียกประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เปิดเผยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พร้อมระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
ในวันเดียวกัน รวมทัง้ แจ้งวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้สทิ ธิ
แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record
Date) เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
ทัง้ หมด เสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน
2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ทำ�หนังสือ
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ทั้งนี้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
• บริษทั ฯ จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564
โดยระบุวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีคำ�อธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ (ไม่มีวาระ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เนื่อง
จากบริษทั ฯ ได้จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2563 ไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทางวารสารผูถ้ อื หุน้ ฉบับที่ 33/2020
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือคัดค้าน
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ขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
รายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว
• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ซึ่งจัด
ทำ�ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อน
วันประชุม (หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 9 มีนาคม 2564)
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่ง แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ที่มีบาร์โค้ดสำ�หรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code
สำ�หรับดาวน์โหลด แบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�
ปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมด้วย
• บริษัทฯ ลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์
รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุม (22-24 มีนาคม 2564) เพือ่ เป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เตรียมตัว
เข้าร่วมประชุม
• บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัด
เตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการ
อำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง
และประสงค์ทจี่ ะแต่งตัง้ บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ส่งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุม

1.3 การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจ
คัดกรองให้ผถู้ อื หุน้ กรอกแบบคัดกรองโรคฯ การตัง้ จุดล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆา่ เชือ้ การกำ�หนดระยะห่างทางสังคม 1.5
เมตร เพือ่ ไม่ให้เกิดความแออัด การกำ�หนดให้มกี ารเช็กอิน-เช็กเอาต์
บนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม กำ�หนดให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม งดการใช้ไมค์ ส่งคำ�ถามใส่กระดาษให้แก่
เจ้าหน้าที่ และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย คําถามของผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณา
ทุกคําถาม หากกรณีคําถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม
บริษัทฯ จะนําไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th
บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คน
พิการ หรือสตรีมคี รรภ์ โดยจัดทีน่ งั่ พิเศษและมีเจ้าหน้าทีค่ อยอำ�นวย
ความสะดวก รวมถึงจัดล่ามสำ�หรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และ
ได้ดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ดังนี้
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• จัดเตรียมเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนอย่างเหมาะสม
และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
หนังสือนัดประชุม
• นำ�ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สำ�หรับการลงทะเบียนและ
การนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และ
ความรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมแม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้ว ให้สามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ในระเบียบวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยัง
ไม่ได้มีการลงมติ และจะนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระ
ที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน (คิดเป็น
100%) โดยประธานกรรมการทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม และ
ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ คอยชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลใน
กรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จำ�กัด (นายมงคล สมผล ) ทีป่ รึกษากฎหมาย (นายมานิตย์
สุธาพร และ นางสาววีระนุช ธรรมาวรนุคุปต์ บริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส) และมี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงเพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุม (พันเอกสุเทพ อ้วนแก้ว และนายวุฒิเดช ไวยนาคร)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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• มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,171 ราย นับจำ�นวนหุ้นได้
12,529,805,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.32 ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้แล้ว ซึง่ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่าย
ได้แล้ว
• ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน
• ในระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม (โดยเขียนสอบถาม) หรือ
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
และให้กรรมการ/ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำ�ถาม
คำ�ตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
อย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้
รับทราบ
• ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะก็ได้
• ประธานฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อม
รายละเอียดจำ�นวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในทุกวาระ และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็กเตอร์เพื่อความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
• ประธานฯ ได้ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

204

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
สำ�หรับการประชุม
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความ
เกีย่ วข้อง หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับวาระการประชุมใด กรรมการ
ท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอออกจากห้องประชุม
พร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

1.5 การดำ�เนินการหลังวันประชุมและการเปิดเผย
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดย
บันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหา
วาระการประชุม ขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธกี ารแสดงผลคะแนน
ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือ
การตอบคำ�ถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้ง
รายละเอียดคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด
• หลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ทันทีในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 31 มีนาคม 2564) และ
จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ภายใน
14 วันหลังวันประชุมฯ (วันที่ 12 เมษายน 2564) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ในวารสารถือหุน้ ฉบับที่ 34/2021 และนำ�ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายทางไปรษณีย์ โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือ
โต้แย้งสามารถแจ้งกลับมายังเลขานุการบริษทั ฯ ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2564 เพื่อดำ�เนินการแก้ไขต่อไป

2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญและการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
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2.1 สิทธิในการออกเสียง
• บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class
of Share) และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน
ลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยหรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยราย
เดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยเปิดเผย
หลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Link)

2.3 การอำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 บริษทั ฯ ได้อำ�นวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการ
ประชุมให้สามารถเดินทางมาโดยรถสาธารณะได้โดยสะดวก เพียงพอ
กับจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถ
อำ�นวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัด
ห้องประชุมสำ�รองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง
ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงจัดล่ามสำ�หรับ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
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2.4 การมอบฉันทะ
• บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และ
แบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและ
หลักฐาน รวมทัง้ คำ�แนะนำ� ขัน้ ตอนการมอบฉันทะเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้า
ร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
โดยกรอกรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ จัดส่ง
ให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้
จากเว็บไซต์บริษัทฯ
• ในกรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบอำ�นาจให้กบั กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2564 บริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการอิสระจำ�นวน 7 ท่าน
ได้แก่ นายอนุสรณ์ แสงนิม่ นวล นายวุฒสิ าร ตันไชย นายสมนึก
บำ�รุงสาลี นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ พลอากาศโทบุญสืบ
ประสิทธิ์ นายจุมพล สำ�เภาพล และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัด
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบ
เอกสารประกอบการประชุม เช่น แผนที่การเดินทาง รายนาม
และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อ
บังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
• บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในกรณีมกี ารมอบฉันทะ (โดยไม่มคี า่ ใช้จ่าย) เพื่อความ
สมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย

3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจ มีการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำ�นึงถึงผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และกำ�หนดเป็นนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.1 แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน และนักวิเคราะห์
บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ ต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับ
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ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้น
ทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th และอีเมล ir@irpc.co.th และ
cg@irpc.co.th
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดการประชุมสื่อความรายไตรมาสให้กับ
นักวิเคราะห์เพือ่ เปิดเผยผลประกอบการการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
และเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึง่ เป็นความร่วมมือกับทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและสือ่ สารกับบริษทั ฯ ได้ดยี งิ่ ขึน้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานฯ หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 209-211
ลูกค้า/ ผู้บริโภค
บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
พร้อมส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า และให้คำ�แนะนำ� พร้อมคิดค้น
นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เลิ ศ และเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ และ
การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ และมีหน่วยงานให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�
แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ลูกค้า และเพือ่ การปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอนให้มผี ลย้อนกลับมา
ยังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ นำ�มาแก้ไข ปรับปรุง ผ่านการทำ�
แบบสอบถามความพึงใจในด้านต่างๆ เป็นต้น
ในปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการดังนี้
• จัดทำ�โครงการ “We Care by IRPC ร่วมกับบริษัทพันธมิตร
ได้แก่ บริษัท ซัคเซส พลาส จำ�กัด ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
แผ่นพลาสติกลูกฟูก และบริษัท อาร์เอ็มซี อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายแผ่น PP BOARD โดยร่วมส่งมอบเตียงสนาม
พลาสติก ให้โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเตียงสนาม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเตียงไม่เพียงพอรองรับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยแบ่งเบาการทำ�งานของ
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
• จัดสัมมนาเรื่อง IRPC เปิดเวทีเจาะลึกทางออกทางธุรกิจใน
Polimaxx Webinar 2021
• จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าประจำ�ปี 2564 ในรูปแบบ Online Event
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
กับคู่ค้าโดยคำ�นึงถึงผลกระทบด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามหลั ก การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง มี ม าตรการสื่ อ สาร
กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมให้มีการ
ดำ�เนินกิจการที่ดี อาทิ การสื่อสารนโยบายงดรับของรางวัลการ
เปิ ด โอกาสให้ คู่ ค้ า เข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
ของภาคเอกชนไทย การสื่ อ สารนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม
PTT Group CG Day และ Supplier Conference เป็นต้น
คู่ค้า บริษัทฯ คำ�นึงถึงความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ ทีก่ ำ�หนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพือ่
ก้าวไปสูก่ ารเป็นพันธมิตรทีจ่ ะสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจระหว่างกัน
ในระยะยาว
ในปี 2564 ฝ่ายจัดซื้อจัดจัดหาได้นำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพือ่ การบริหารการจัดซือ้ จัดหาอย่างยัง่ ยืน และเป็นหนึง่
ในกลยุทธ์หลักของฝ่ายจัดซื้อจัดหาที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
และกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการทำ�งานของผู้
ใช้งานในบริษัทฯ และคู่ค้าภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและลดขั้น
ตอนกระบวนการต่างๆ ดังนี้
• ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Zycus” (i-Supplier Module) โดยให้
ผู้ค้าใหม่สามารถลงทะเบียน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้ค้า
ใหม่ของบริษัทฯ หรือการที่คู่ค้าปัจจุบันสามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลทัว่ ไปได้ดว้ ยตนเอง อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ
บริษทั ของคูค่ า้ เพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั และมีความถูกต้อง ครบถ้วน
• การประเมินคู่ค้าหลักผ่านระบบ Zycus (iRisk Module) ตาม
มิตกิ ารประเมินของ ESG เพือ่ พัฒนาด้านความยัง่ ยืนตลอดทัง้
Supply Chain สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของ
IRPC (Sustainable Supplier Code of Conduct)
• บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับระบบการชำ�ระเงินให้กบั คูค่ า้ โดยฝ่าย
จัดซื้อจัดหา จับมือร่วมกับ สายบัญชีและการเงิน และธนาคาร
ในการนำ�เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Blockchain เข้ามาใช้
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ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ระบบ IRPC Electronic
Letter of Guarantee System หรือ i-LGs ซึ่งเป็นระบบที่คู่ค้า
สามารถส่งคำ�สั่งการขอออกหนังสือค้ำ�ประกันให้ธนาคารได้
โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร และธนาคารจะอนุมัติการออก
หนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวตามคำ�สั่งของคู่ค้า และแจ้งมายัง
บริษัทฯ ทำ�ให้กระบวนการออกและรับหนังสือค้ำ�ประกัน เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบ i-LGs ของบริษัทฯ มีการทำ�งานที่
เชือ่ มต่อกับระบบของธนาคารในประเทศไทยถึง 18 แห่งด้วยกัน
• ระบบ Blockchain Solution for Procure-to-pay หรือ B2P
เป็นระบบการชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยความร่วมมือ
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท Digital
Venture ซึง่ เริม่ จากการรับ e-Invoice จากคูค่ า้ นำ�มาตรวจสอบ
กับเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และใบรับสินค้า
(Good Receipt) แบบอัตโนมัติ หรือเรียกว่า Automated
3-way Matching ด้วยระบบนี้ บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ให้กับคู่ค้าได้ทันทีในวันครบกำ�หนดชำ�ระแทนการชำ�ระเป็นเช็ค
ทำ�ให้คู่ค้าไม่ต้องเดินทางมาเพื่อรับเช็คที่บริษัทฯ

The ins and outs of
supplier network
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นอกจากนี้ หากคู่ค้าขึ้นทะเบียนเข้าระบบ e-Tax Invoice ของกรม
สรรพากรแล้ว คูค่ า้ จะสามารถใช้ e-Tax Invoice ในการทำ�ธุรกรรมกับ
IRPC ทดแทนการนำ�ส่งต้นฉบับใบกำ�กับภาษีให้กับบริษัทฯ ได้
เช่นกัน
คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า โดย
สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายในกรอบ
แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการ
แข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของ
คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่ เ หมาะสม และ
ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
เสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำ�ความตกลงใดๆ
กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำ�กัดการแข่งขัน
ทางการค้า
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและ
สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือ
ข้ อ มู ล อั น ควรเปิ ด เผย อั น จะทำ�ให้ เ จ้ า หนี้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้
บริษทั ฯ ได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนีโ้ ดยเฉพาะ
ในเรือ่ งเงือ่ นไขการค้ำ�ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีทเี่ กิดการ
ผิดนัดชำ�ระหนีไ้ ว้อย่างชัดเจน เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารผิดนัดชำ�ระหนี้
หรือการปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ำ�หนด อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
กับเจ้าหนี้
พนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้าง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากลขัน้ สูง รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งาน
ที่ดี บริษัทฯ กำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้กบั องค์กรในระยะยาว สร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำ�งานที่ดี ให้ความสำ�คัญกับสิทธิ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานและอุปกรณ์ในการ
ทำ�งาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน อาทิ
• การสำ�รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก รอย่ า ง
สม่ำ�เสมอทุกปี โดยผลสำ�รวจดังกล่าวจะถูกนำ�มากำ�หนดเป็น
แผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น และบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร
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• จัดทำ�ระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานโดยใช้ตวั ชีว้ ดั KPI เพือ่ ความเป็นธรรม
และสามารถอธิบายได้ในการวัดผลกำ�หนดโครงสร้างเงินเดือน
เทียบได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กบั
บริษัทฯ มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่ง
พนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำ�เนิน
การออกแบบกำ�หนดความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นในตำ�แหน่ง
งานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงาน
ให้มีคุณสมบัติตรงตามตำ�แหน่งงานนั้น
• กำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร เพื่อการ
Upskill & Reskill ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ “IRPC Brighter
Bee”
• จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การ
วางแผน/ การกำ�หนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม
• สื่อสารที่เป็นระบบทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการ
ประชุ มระดั บ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น ไปทุกสัปดาห์
และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน มีกิจกรรม “กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำ�รายไตรมาสและเมื่อมี
เหตุการณ์สำ�คัญทีต่ อ้ งการสือ่ สารโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สาร
ผลการดำ�เนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงาน
ทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็นธรรมสอดคล้องกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
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โดยกำ�หนดตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงานและราย
บุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI &
Competency ของพนักงาน และกำ�หนดการจ่ายโบนัสผูบ้ ริหาร
ระดับสูงตามผลงานที่ทำ�ได้ (Variation Bonus)
• ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ในปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของบริษัทฯ เพื่อการกำ�กับดูแลและรับมือกับโรคติดต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
รวมถึงกำ�หนดมาตรการและจัดทำ�แผนป้องกันการระบาดฯ ตลอดจน
รายงานต่ อ คณะกรรมการจั ด การบริ ษั ท ฯ ทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพพนักงานโดยเพิ่มมาตรการดูแล
พนักงานในด้านอื่นๆ ดังนี้
• สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ที่ จำ�เป็ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คน อาทิ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมติดตาม
สถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำ�งานอย่างใกล้ชิด
• ออกมาตรการให้พนักงานทำ�งานจากที่พักอาศัย (Work from
Home) สลับกันทำ�งานตามสัดส่วน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ
และยังคงสามารถทำ�งานผ่านการบริหารจัดการที่ได้เตรียม
ความพร้อมไว้
• ออกมาตรการป้องกันเชิงรุก โดยดำ�เนินการตรวจ Rapid
Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
สหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของ
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ซึง่ ปัจจุบนั มีจำ�นวน 8 สหภาพฯ เพือ่ เป็น
ตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มชี อ่ งทาง
การให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัทฯ

เหมาะสม และได้มีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ใน
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างถูก
ต้องครบถ้วน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่ขัดแย้งต่อหลัก
การบริหารจัดการที่ดี ในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ตามโนบายการดำ�เนินธุรกิจด้วยสำ�นึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความ
ปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่
เสมอ บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลด
ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
การดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน รายละเอียดการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ การสร้างคุณค่า
ร่วมต่อชุมชนและสังคม หน้า 140-145 และ การจัดการด้านความ
ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม หน้า 146-149
ภาครัฐ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ เพือ่ หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทำ�ทีไ่ ม่

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เป็นไปตามแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จด
ทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มี
นัยสำ�คัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจงหรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่ให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับทางการค้า ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือข้อมูลทีเ่ ป็น
ประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ลว่ งหน้า หรือข้อมูลใน
เชิงส่งเสริมที่เกินความจําเป็นในการตัดสินใจลงทุน
บริษทั ฯ กำ�หนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รบั ทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ (www.irpc.co.th)

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการดำ�เนินงานในปี 2564 สรุปดังนี้
(1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่
กำ�หนด และไม่มรี ายการทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเงื่อนไข
(2) เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/ รายงาน
ประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ไว้
อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และอื่นๆ
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
โทรศัพท์:
0-2765-7380
โทรสาร:
0-2765-7379
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(7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชี
(8) เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำ�แหน่ง การศึกษา ประสบการณ์
ทำ�งาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำ�แหน่ง
(9) จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2564 เพือ่ สือ่ สารแนวทาง
การบริหารจัดการ และผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมรายงานประจำ�ปี
และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(10) จัดทำ�รายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ
UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิกและ
มีพนั ธะสัญญาในการดำ�เนินงาน และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ
ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ
ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่ง
นับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำ�รายงานและ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org
ของ UNGC

(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน

(11) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วน
ได้เสีย และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และกำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำ�หนด

การเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชน

(5) บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารถู ก สั่ ง ให้ แ ก้ ไ ขงบการเงิ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 โดยพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำ�เสนอค่าตอบแทน
การสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) ของผูส้ อบ
บัญชี เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีได้พจิ ารณาอนุมตั ิ

บริษัทฯ จัดทำ� แผนการสื่อความประจำ�ปีเพื่อบริหารจัดการการให้
ข้อมูลสำ�คัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยยังคงยึดหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เท่าเทียม
ในปี 2564 ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ปรับ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานอย่าง
สม่ำ�เสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทัง้ ในและต่างประเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำ�หรับปี 2564
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2564

จำ�นวน (ครั้งต่อปี)

การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำ�นวน 11 ครั้ง แบ่งเป็น:
- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)

1

- การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)

10

ไออาร์พีซีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) นักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำ�ไตรมาส

4

ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำ�ไตรมาส

4

Company Visit (Appointment)

13

ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจำ�ไตรมาส)

4

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนสำ�หรับปี 2564
กิจกรรม

จำ�นวน (ครั้งต่อปี)

1. แถลงข่าว/ สัมภาษณ์

6

2. ข่าวแจก/ ภาพข่าว

65

3. โทรทัศน์/ วิทยุ

46

4. Website (www.irpc.co.th)

17

5. Social Media (Facebook)

19,373 Page Followers
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ กำ�หนดให้มจี รรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและ
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
และผูบ้ ริหารจะต้องเป็นผูน้ ำ�และปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ยุตธิ รรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ อย่างยัง่ ยืน
ในองค์กร

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยฉบับปัจจุบนั เป็นฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 อันประกอบด้วยหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจ อาทิ การเคารพและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ การเคารพและปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกัน
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมและการผูกขาดทางการค้า คุณภาพความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การให้ขอ้ มูลข่าวสารการ
แสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกและการเปิดเผยสารสนเทศ
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับการให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
จะถูกส่งมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในกลุม่ บริษทั ฯ
ทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้วต้องทำ�การศึกษารายละเอียด
และลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อยึดถือเป็นหลัก
ในการดำ�เนินงานและนำ�ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และบุคคลทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจสามารถ
เข้าถึงได้
ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์ได้จาก https://www.
irpc.co.th/corporate/

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ บริษทั ฯ จึงจัดให้มี
กิจกรรมการสือ่ สารและการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
อาทิ การให้ความรู้เรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรม CG
Conferene เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกและส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การจัดงาน PTT Group CG
Day 2021 การรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และ
Anti Corruption เป็นต้น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สำ�คัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2564
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
พัฒนาและยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและ
เข้มแข็งยิง่ ขึน้ โดยได้ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบตั ดิ า้ น
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ตามกฎเกณฑ์ ประกาศและ
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท.อย่าง
สมํา่ เสมอ รวมทัง้ ดำ�เนินงานตามแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ประจำ�ปี 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่
สำ�คัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
แนวปฏิบัติ และระบบการกำ�กับดูแล
กิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในปี 2564 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้พจิ ารณาให้ความ
เห็นชอบนโยบายสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งอนุมัติแผนงาน
สำ�คัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ ไออาร์พซี )ี
(ฉบับปรับปรุง ปี 2564)
• นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับปรับปรุง ปี 2564
• นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับปรับปรุง ปี 2564
• นโยบายส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
ในองค์กร (Diversity and Inclusion: D&I Policy) ของบริษัท
ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ ไออาร์พซี )ี ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2564
• นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2563 และแบบประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อใช้เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจำ�ปี 2564
• แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และแผนงานการกำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ประจำ�ปี 2565
• แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2565

บริษทั ฯ และบริษทั ไออาร์พซี ี โพลีออล จำ�กัด ได้รบั มอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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• แผนงานการบริหารความยั่งยืนประจำ�ปี 2565
• การการพัฒนากรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้า
ร่วมอบรม “ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Personal Data
Protection Act (PDPA)” จัดโดยสำ�นักงานกฎหมายธีรคุปต์

การทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
• ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ เกณฑ์ DJSI (Dow Jones Sustainability
Index) เกณฑ์โครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เกณฑ์ AGM Checklist
เกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย
เป็นต้น
• รวบรวมและจั ด ทำ�ระบบห้ อ งสมุ ด กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ (E-Compliance)
• จัดทำ�รายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ประจำ�ปี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การสร้างจิตส�น
ำ กึ และ
การตระหนักรู้ ด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2564
บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินการเพือ่ เสริมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด
และแนวปฏิบัติที่สำ�คัญ อันเป็นรากฐานของการยึดเป็นแนวเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และ
พนักงานในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริต
• บริษทั น้ำ�มันไออาร์พซี ี จำ�กัด ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
• ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่งชาติ ประจำ�ปี 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” โดยคุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำ�คณะ
ผูบ้ ริหารแสดงพลังการต่อต้านคอร์รปั ชัน “IRPC ไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ”
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร ผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการป้องกัน
การทุจริต” จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นข้าราชการของ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. รุ่น 31
• ผูบ้ ริหารและพนักงานจัดทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“COI” ครบร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์และนโยบายองค์กรเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” จัดโดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน สำ�หรับองค์กรที่ชนะเลิศรางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2564 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “กรุงเทพไพรด์ยคุ 2.0
การพืน้ ฟูหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ มุง่
สูก่ ารหลอมรวมผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (Bangkok Pride
2.0: Covid-19 Recovery Towards LGBTQI inclusion)”
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การดำ�เนิ น การตามมาตรฐานสากลด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดโดย
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำ�
ประเทศไทย และมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation)
• มอบหมายให้บริษัท ERM Siam ตรวจประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยมี Stakeholders
กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับการประเมิน
• จัดทำ�เวิรก์ ช็อปให้ความรูเ้ รือ่ ง Human Rights Due Diligence
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคู่ค้าที่สนใจ
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กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day
2021 ภายใต้แนวคิด “The Power of Business Integrity”
ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นระบบเสมื อ นจริ ง (100% Virtual
Conference) เพื่อสอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) และป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่น
ดำ�เนินงานภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ขับเคลือ่ นธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรใน
กลุ่ม ปตท. ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบ และนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ใน
การทำ�งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท. ให้ทัดเทียม
ระดับสากล
• จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2021 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และ
สร้างจิตสำ�นึกด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยผนวก
รวมกิจกรรม Supplier Conference และ CG Conference
เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด “Synchronization for the Life
Balance: ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต” โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- CG Conference: ประกาศเจตนารมณ์ของผูบ้ ริหารบริษัทฯ
และกลุม่ ไออาร์พซี ี เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล มี ตั ว แทนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อาทิ
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ระยอง
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คู่ค้า
ลูกค้า ชุมชน ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์
ในประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ผู้บริหารและพนักงาน
กลุม่ ปตท. ตัวแทน บมจ. บางจาก และผูแ้ ทนจากสหภาพแรงงาน
พนักงานและสหภาพแรงงานผูบ้ ริหาร พร้อมฟังการบรรยาย
โดยวิทยากร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำ�นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม
และความหลากหลายทางเพศ ข้อจำ�กัดหรือโอกาสในการ
ดำ�เนินธุรกิจ”
- Supplier Conference: นำ�เสนอกระบวนการจัดซือ้ รูปแบบ
ใหม่ที่มีการนำ�ดิจิทัลเข้ามาใช้ หรือ “Sustainable Procurement with Harmony of Digital Life” เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า และร่วม
รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนช่วยให้ธุรกิจปัง
ได้อย่างไร: SHAPE What’s Good for Business with
Human Rights” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ
กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม คุณนรีลักษณ์ แพไขยภูมิ ผู้อำ�นวยการ
กองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
คุณธันยกร กริชติทายาวุธ ผู้อำ�นวยการสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) คุณลลนา
ก้องธรนินทร์ แพทย์ประจำ�ห้องฉุกเฉินและประธานมูลนิธิ
เล็ทส์ บี ฮีโร่ส์ และคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

• สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน ผ่าน CG E-Learning
ในรูปแบบ Infographic โดยในปี 2564 เผยแพร่องค์ความ
รู้ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีมีใครบ้าง? (2)
UNGC & GCNT คือใคร และ (3) Whistleblowing และ No
Gift Policy
• ร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง จัดทำ�แบบประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (Control Self- Assessment: CSA) ประจำ�
ปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารระดับ VP UP จานวน 63 คน (100%)
ทั้งนี้ ผลการประเมินเฉพาะ Corporate Governance คิดเป็น
96.14%
• จัดอบรมโครงการ IRPC Cubic Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสำ�นึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้า
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ผ่า นการถ่า ยทอดความรู้และประสบการณ์จากวิท ยากรที่มี
ชื่อเสียง โดยในปี 2564 ได้จัดโครงการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด
“CG: CREATE for Digizen” โดยเชือ่ มโยงหลักสูตรการสัมมนา
แต่ละหัวข้อผ่านหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ข้อของ
บริษัทฯ (CREATE) ดังนี้
- หลักสูตร Creation of Long Term Value ในหัวข้อ “ฝ่า
วิกฤตยุค Disruption เปลี่ยนให้ไว ลงมือให้ทัน” โดยมี
คุณวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เดอะ วอลท์
ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น
656 คน ผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.48

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Supplier Conference นําเสนอกระบวนการจัดซื้อรปูแบบใหม่ท่ีมีการนำ�ระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คู่ค้า

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Responsibility “ธรรมดี เรา (ทำ�) ได้ สังคมยิง่ ได้”
โดยมีคุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ”
และคุณลี อายุ จือปา เจ้าของธุรกิจแบรนด์กาแฟ “อาข่า
อ่ามา” เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 592 คน ผลคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 90.65
- หลักสูตร Equitable Treatment “เพราะธุรกิจไม่มีคำ�ว่า
หญิงหรือชาย” โดยมีคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะ
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ WHA
Group เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 665 คน ผลคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.42
- หลักสูตร Accountability: “Smart Materials & Energy
Solutions” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณชวลิต
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) เป็นวิทยากร มีผเู้ ข้าชมทัง้ สิน้
729 คน ผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 91.17
- หลักสูตร Transparency “ปลูกฝัง สอดส่อง ป้องกัน” ใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็น
วิทยากร มีผเู้ ข้าชมทัง้ สิน้ 586 คน ผลคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมร้อยละ 91.75
- หลักสูตร Ethics “วิธีปราบนายตัวร้ายบนโลกโซเชียล”
โดยมี พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในฐานะรองโฆษกสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 604 คน ผล
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 91.75
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กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่าย
• ร่วมประกาศเจตนารมณ์วา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน “GCNT
Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit:
A New Era of Accelerated Actions” โดยมีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานเปิดงาน
• ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
หรือ GCNT จัดทำ�รายการ “We Shift World Change” ตอน
SDGs Talk เป้าหมายที่ 8: Decent Work and Economic
Growth ผ่านเรื่องราวของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อ
นำ�เสนอนโยบายของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนา
กำ�ลังคนด้านอาชีวศึกษารองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)
• ร่วมกับหน่วยงาน SHIFT และ GCNT จัดทำ�เวิรก์ ช็อปกรณีศกึ ษา
ของบริษัทฯ ด้าน Business and Human Rights
• บริษทั ฯ ร่วมรับการอบรมหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop
for Beginners หลักสูตรเชิงลึกเพื่อพัฒนากลยุทธ์การดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ
TCFD (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, CDP และ
SDGs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
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การกำ�กับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ
(Corporate Compliance)
ในปี 2564 การดำ�เนินการด้าน Corporate Compliance ของบริษทั ฯ
ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เนื่องมาจาก
2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) การเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
และ (2) การที่บริษัทฯ มีโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร (New
Organization with Agile Human: NOAH) โดยมีวัตถุประสงค์ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมการทบทวนรูปแบบธุรกิจ รูปแบบ
การทำ�งาน กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ การนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่ การ
ลดต้นทุนการดำ�เนินการในระยะยาว และการบริหารโครงสร้างและ
อัตรากำ�ลังคนให้มคี วามเหมาะสม กระชับ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจบนต้นทุนที่แข่งขันได้
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษทั ฯ มีการกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินงาน
ด้ า นการกำ�กั บ ดู แ ลการปฏิบัติง านให้เ ป็น ไปตามกฎเกณฑ์ต าม
มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการพัฒนามาเป็นลำ�ดับ
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้กำ�หนดเป้าหมาย แผนงาน และตัวชีว้ ดั ด้านการ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยมุง่ เน้นการดำ�เนินการตามแผนงานการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
1. การจัดท�น
ำ โยบาย กระบวนการ คมู่ อื และแนวปฏิบต
ั ต
ิ า่ ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal
Data Protection Act หรือ PDPA) ดังนี้
• จั ด ทำ�นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต ามนโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล Procedure Manual (PM) และ Checklist ที่

เกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติสำ�หรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ครอบคลุมกลุม่ งานทีม่ คี วามเสีย่ ง ตลอดจนดำ�เนินการจัดทำ� PM
สำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�ระบบการใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right System) ที่มุ่งเน้น
รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer) และศูนย์คุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (PDPA Center) เพื่ อ บริ ห ารจั ด การให้
ระบบดังกล่าวและเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถดำ�เนินการได้อย่าง
สอดคล้องตามที่กฎหมายกำ�หนด
• จั ด ตั้ ง คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล PDPA
Committee และแต่งตั้งคณะทำ�งานการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA Data Champion Team) ให้มีตัวแทนดูแลด้าน
การป้องกันคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกระจายตัวอยูท่ กุ กลุม่ งาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประสานงานและรายงานต่อศูนย์คมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิด
การดำ�เนินการตามทีก่ ำ�หนดและบรรลุตามแผนงาน ตลอดจนนำ�
ผลการกำ�กับดูแลฯ รายงานต่อคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นการดำ�เนินการที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน สร้างแรง
ขับเคลื่อน การพัฒนาต่อยอด และบริหารจัดการที่เป็นระบบ ที่
นำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการกำ�กับการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สร้างเสริมการตระหนักรู้ การ
อบรม การให้ความรู้ให้กับบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้ผลักดันให้
เกิดการเรียนการสอน PDPA Corporate Training Program
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและพร้อม
จะรักษาสิทธิของผู้อนื่ และดูแลใช้สิทธิของตนเองในเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกำ�หนด
• บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้
ของกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือจากทุกส่วน

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอนแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
หรือฝ่ายจัดการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

หน้าที่
ความรับผิดชอบ
และแนวปฎิบัติ
ในการบูรณาการ
GRC

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะทำ�งาน
บูรณาการ GRC
พนักงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ในองค์กร ทั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และ
พนักงาน ทำ�ให้การดำ�เนินการสำ�เร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการเตรียม
ความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติอกี ด้วย รายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติม
จากเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/2021/69815
2. การจัดท�ร
ำ ะบบห้องสมุดกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้าช่วยในการจัดเก็บ
รวบรวม และการประเมินความสอดคล้อง หรือระบบการค้นหา
และการเก็บข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ (E-Compliance)
กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ นำ�มาเข้ า ระบบนั้ น จะถู ก นำ�ไป
ประเมิ น ความสอดคล้องโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้องของ
บริษทั ฯ ซึง่ นับว่าเป็นการนำ�ระบบดิจทิ ลั เข้ามาช่วยในการกำ�กับดูแล
การปฏิบตั งิ านฯ ให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ�และเป็นปัจจุบนั
มากขึ้น ตลอดจนสามารถระบุรายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง และความ
เชื่อมโยงในเรื่องต่างๆ ที่กฎหมายกำ�หนดได้อย่างแม่นยำ� มีการ
สือ่ สารสือ่ ความให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ และดำ�เนินการตาม
ที่กฎหมายกำ�หนด นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ต่อองค์กร โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ E-Compliance ให้มีประสิทธิภาพ
และสื่อสารให้มีการใช้ระบบอย่างกว้างขวางภายในองค์กรต่อไป
3. การสือ่ สารสือ่ ความ การสร้างการตระหนักรู้ (Corporate
Compliance Communication and Building Awareness)
และการพัฒนาการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการสร้างความตระหนักรู้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ให้ได้รับทราบนโยบาย
และคู่มือการกำ�กับกิจการที่ดี การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
เรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้
พนักงานและผู้บริหารระดับหัวหน้างาน เพื่อให้สามารถกำ�กับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น
โดยได้กำ�หนดให้เป็นหลักสูตรการอบรมที่สำ�คัญขององค์กร ในปี
2564 มีการจัดอบรมและการสื่อความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• อบรมและสื่อสารคู่มือ PDPA และกฎเกณฑ์เรื่องอื่นๆ เช่น การ
ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า มาตรการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและให้สินบน
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• นำ�เสนอข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่อง Corporate Compliance
ผ่านช่องทางต่างๆ
• สื่อสารความรู้พื้นฐานเรื่อง GRC
• จัดทำ� Common Set of Assurance Function Information
(GRC share drive) เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลด้าน GRC เพื่อ
สนับสนุนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสามหน่วยงานหลัก
ของ GRC
ในด้ า นการดำ�เนิ น การการบู ร ณาการด้ า น GRC (Corporate
Governance, Risk & Internal Control และ Corporate
Compliance) นั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำ�งานและ
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนินการของบริษัทฯ
ให้เหมาะสม และสามารถดำ�เนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่างๆ ต่อไป
4. การกำ�กับดูแลและการตรวจประเมินการรายงานต่าง ๆ
ตลอดจนการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการกำ�กับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการดำ�เนินธุรกิจและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการกำ�กับดูแล
ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งตามระยะ
เวลากำ�หนด นอกจากนี้ ยังได้นำ�ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ ในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานและความสัมพันธ์ที่ดี
(Alignment & Synergy) ทั้งภายในและภายนอกนั้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติงานสอดประสานกันกับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษทั ในกลุม่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั เกียรติจากสมาคมผูก้ ำ�กับ
การปฏิบตั งิ านระหว่างประเทศ (SCCE) ให้นำ�บทความด้านการกำ�กับ
การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ลงในนิตยสาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าวสารและสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีเผยแพร่ออกไปยังในกลุ่ม
ผูส้ นใจด้านการกำ�กับการปฏิบตั งิ านทีม่ อี ยูท่ วั่ โลกอีกด้วย ซึง่ ถือเป็น
ประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีจำ�กัด
ให้ได้มีความรู้ความชำ�นาญ มีประสบการณ์ในด้านการกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรู้ความ
สามารถก้าวไปสูม่ าตรฐานสากลได้ทดั เทียมประเทศชัน้ นำ�ต่อไปด้วย

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสําคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
รายงาน

ผู้ถือหุ้น

แต่งตั้ง

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึง
การเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั ฯ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของบริษัทฯ และ
พิจารณาวาระการประชุมตามกฎหมาย รวมถึง
อนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบ
งบการเงินและให้แนวทางในการตรวจ
สอบภายใน โดยมีกรรมการอย่าง
น้อย 1 คน มีความรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่
ถือของงบการเงิน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย3 คน ทำ�หน้าทีค่ ด
ั เลือกบุคคล
ทีค่ วรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ รวมทั้ ง กำ � หนด
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยมี
กรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ น
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าที่
จัดการกำ�กับดูแลกิจการทัง้ ปวงของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย
ทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
กรอบจริยธรรมทีด
่ แี ละแนวปฏิบต
ั ทิ ม่ี งุ่ สูก่ าร
เป็นพลเมืองดีของโลก

เป็ น กรรมการที่มีค วามเป็ น อิ ส ระ
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่
แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจ
ที่ไ ด้ รับ มอบหมายในการปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ณ สิ้นปี 2564 มีจำ�นวนกรรมการ
อิสระ 8 คน กรณีทป่ี ระธานกรรมการ
มิใช่กรรมการอิสระ อาจตั้งประธาน
กรรมการอิสระเพื่อทำ�หน้าที่ในการ
ประชุมบางวาระหรือบางโอกาส

คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดวิสยั ทัศน์มงุ่ สูอ่ งค์กร “สร้างสรรค์
นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว” กำ�หนด
แผนกลยุ ท ธ์ ท้ั ง ระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ
จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คณะกรรมการบริษทั ฯ เลือกกรรมการ 1 คน
เป็นประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบต
ั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตามการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ให้มปี ระสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 3 คน ทำ�หน้าที่พิจารณาเสนอ
แนวปฏิบัติและให้คำ�แนะนำ�ด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็น
กรรมการอิสระ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 3 คน ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย
บริหารความเสีย่ ง แผนจัดการความ
เสี่ยง และกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร

แต่งตัง้ โดยคณะกรรรมการบริษทั ฯ บริหารงาน
ในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการจัดการ
บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำ�งานที่เป็น
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น พิ จ ารณาประเด็ น
สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ และกลั่นกรอง
วาระเพื่ อ นำ � เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย:
• ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แต่งตัง้ และกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ทำ�หน้าทีบ่ ริหาร
จัดการงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กลยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดไว้ และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการอย่างถูกต้อง โปร่งใส

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำ�หน้าที่
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนกำ�หนด รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูล
ส�ำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

โครงสร้างการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการ หรือโครงสร้างองค์กร บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด
(มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
จัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบตามหน้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบ
ตามหน้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยได้มกี ารนำ�หลักการบริหาร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ ใ นการ
กำ�หนดโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
รวมถึงคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม นำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำ�กับดูแลการบริหาร
กิจการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง
นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำ�ปี และ
มอบหมายให้ ฝ่ า ยจั ด การนำ � ไปดำ � เนิ น การเพื่ อ ให้ สำ � เร็ จ ตาม
เป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ
ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากับเงินลงทุน บริษทั ฯ มีก�ำ ไร มีการเติบโตก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 15 คน ซึง่ เป็น
จำ�นวนทีเ่ หมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการจำ�นวน 14 คน (มีกรรมการลาออก
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำ�นวน 1 ท่าน ทำ�ให้มีตำ�แหน่งว่าง
1 ตำ�แหน่ง) แบ่งประเภทได้ ดังนี้
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (ร้อยละ 93 ของกรรมการ
ทั้งคณะ)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่)
โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 คนนี้ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ)
และเป็นกรรมการเพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 14 ของกรรมการทั้ง
คณะ) รายละเอียดประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั ฯ ปรากฏอยูใ่ นข้อมูล
“คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 28-44

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลำ�ดับ
1.
2.

3.

4.

ชื่อ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
นายวุฒิสาร ตันไชย

นายสมนึก บำ�รุงสาลี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ/ วาระ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

2 ธันวาคม 2560

วาระที่ 1

3 เมษายน 2562

วาระที่ 2

19 มิถุนายน 2558

วาระที่ 1

4 เมษายน 2560

วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 3

9 เมษายน 2557

วาระที่ 1

4 เมษายน 2560

วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 3

27 สิงหาคม 2559

วาระที่ 1

4 เมษายน 2560

วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 3

5.

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

3 เมษายน 2562

วาระที่ 1

6.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

17 พฤศจิกายน 2558

วาระที่ 1

4 เมษายน 2560

วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 3

7.

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

3 เมษายน 2562

วาระที่ 1

8.

นายจุมพล สำ�เภาพล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

16 ตุลาคม 2562

วาระที่ 1

3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

9.

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

10.

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�(1)

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

20 มกราคม 2564

วาระที่ 1

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

20 มกราคม 2564

วาระที่ 1

31 มีนาคม 2564

วาระที่ 2

11.

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ(2)

กรรมการอิสระ

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

31 มีนาคม 2564

วาระที่ 1

12.

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา(3)

กรรมการ

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

31 มีนาคม 2564

วาระที่ 1

13.

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม(4)

กรรมการ

กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

1 ตุลาคม 2564

วาระที่ 1

14.

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1 ธันวาคม 2563

วาระที่ 1

31 มีนาคม 2564

วาระที่ 2

หมายเหตุ: ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือลาออกในปี 2564 ดังนี้
(1)
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่� 
ำ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2564 ทดแทน นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร กรรมการ ประธานกรรมการ
ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
(2)
ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทดแทน นายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2564
(3)
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทดแทน นายชาครีย์ บูรณกานนท์ ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2564
(4)
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทดแทน นายนพดล ปิ่นสุภา
ซึ่งลาออกจากกรรมการ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
(5)
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ลาออกจากกรรมการ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
บริษัทฯ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
ได้แก่ (1) นายชาญศักดิ์ ชืน่ ชม (2) นายกฤษณ์ อิม่ แสง (3) นายชวลิต
ทิพพาวนิช และ (4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่�ำ โดยกรรมการ 2 ใน 4
คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และ
ต้องมีจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
4. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ คราวละ
3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อได้
อีกตามที่กฎหมายกำ�หนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อ
กันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
5. การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
(1) ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
(2) ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการในบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ทัง้ นี้ การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวม
กันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
6. เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า งๆ เพื่ อ ผสมผสานความรู้
ความสามารถที่จำ�เป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้าน
ธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา
ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำ�เร็จ
ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
7. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กฎระเบี ย บของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ
8. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 เรือ่ งการแต่งตัง้ ข้าราชการ
ระดับสูง หรือบุคคลดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/
หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
9. มีคณ
ุ ลักษณะและภาพลักษณ์ทส่ี นับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ฯ อาทิ
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น
มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท
อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
10. หากเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งเท่ากับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ คือ คราวละ
ไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระอาจได้รับการเลือกตั้ง
จากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีคณ
ุ สมบัติ
ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนฯ และ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ�หนดของประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนฯ ในเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (คณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1)
โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็น
ในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม่�ำ เสมอ และเข้าถึง
ข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องและดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน
หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด) โดย
รายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวุฒิสาร ตันไชย		
นายสมนึก บำ�รุงสาลี		
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล		
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
นายจุมพล สำ�เภาพล		
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ		
ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ		

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำ�แหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณา
สรรหาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำ�นวนกรรมการอิสระให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมา
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำ�หนดเมื่อใด กรรมการ
คนนั้นๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
โดยในทางปฏิบตั แิ ล้ว บริษทั ฯ จะนำ�เสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำ�หนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ทำ�ความเข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นๆ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

2. กระตุน้ และผลักดันให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะ
กรรมการและมติที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำ�หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำ�รายงาน
ที่เกี่ยวโยงกัน การทำ�รายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์ส�ำ คัญ การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระ
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดย
จะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำ�นาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะทำ�หน้าที่คัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน
นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์
ตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(1) การลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ใช้เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 34)
(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (ข้อบังคับข้อ 16)
(3) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นราย
บุคคล หรือเป็นครัง้ เดียวเต็มตามจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่วา่ จะ
เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละ
คนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก
ผู้ถือหุ้นตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม
(1) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด
มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (ข้อบังคับข้อ 16)
(4) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการตามจำ�นวนเท่ากับจำ�นวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อ
บังคับข้อ 16)
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2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อบังคับบริษทั ฯ และตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมาย (ข้อบังคับ
ข้อ 22)
3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ซึ่ ง มาจากการสรรหาตามกระบวนการและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด้วย (ข้อบังคับข้อ 22)
4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ ว นและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะ
กรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการทีย่ งั เหลือ
อยู่ (ข้อบังคับข้อ 20)
5. กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำ�นวนที่จะ
เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำ�การในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้
กระทำ�ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำ�นวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำ�นวนทีจ่ ะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึง่ เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน (ข้อบังคับข้อ 21)
6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลที่จำ�เป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือน นับจาก
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ
1. ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้) (ข้อบังคับข้อ 17)
2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมือ่ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
ให้ออก หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก (ข้อบังคับข้อ 18)
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ
การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ (ข้อบังคับข้อ 19)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวง
ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and
Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้ อื หุน้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
1. กำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุน
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำ�คัญใน
การแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การกำ�หนดทิศทางดังกล่าว
รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้าน
การเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย
จัดการจะสามารถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำ�หนด
ขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำ�คัญ รวม
ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ
ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มี
กระบวนการรายงาน และการกำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ที่กำ�หนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
4. จัดให้มกี ารพิจารณาปัจจัยเสีย่ งสำ�คัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และกำ�หนด
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอดส่ อ ง ดู แ ล และจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ความ
สำ�คัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักทีม่ คี วามสำ�คัญ โดยมุง่ เน้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
6. จัดให้มรี ะบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการและ
แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
7. กำ � หนดการดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท อื่ น ของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือ หรือ
บริษัทร่วมทุนตามจำ�นวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำ�นาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มี
การดำ � เนิ น ตามนโยบายและแผนงานที่ กำ � หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. กำ � หนดองค์ ป ระกอบและเป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ง านของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ โดย
เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced
Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ ย่ า ง
สม่�ำ เสมอ และกำ�หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน เพื่อ
ให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5. อนุ มั ติ ก ารทำ � รายการตามหลั ก เกณฑ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน
โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
10. เป็นผู้นำ�และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามที่ ก ฎหมายกำ � หนด เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
บริ ษั ท ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำ�นาจการอนุมตั ขิ องคณะกรรรมการบริษทั ฯ
1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และ
นโยบายทีส่ �ำ คัญ เช่น นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบาย
การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น นโยบายการทำ �รายการระหว่ า งกั น
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงิน
ปรับค่าตอบแทนประจำ�ปี และโบนัสของพนักงาน
7. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และกำ�หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. อนุมัติการไปดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. อนุมตั ริ ายชือ่ ผูบ้ ริหารเพือ่ ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั
ย่อย หรือบริษทั ร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามสัดส่วน
การถือหุ้น

อำ�นาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำ�หนด การดำ�เนินงานในเรื่องสำ�คัญที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับข้อ 35)
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่
สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็น
ของบริษัทฯ
3. การทำ� แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ
ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของ
บริษทั ฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณ
ประจำ�ปี

5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไร
ขาดทุนกัน

3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้

4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
เพือ่ ให้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งการกำ�หนดนโยบายและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อ
ให้บทบาทในการเป็นผู้นำ�คณะกรรมการบริษัทฯ และการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำ หนดให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน
โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำ�หนด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมตั เิ รือ่ งทีจ่ ะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และ
ควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
บริษทั ฯ ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้
ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ
4. ส่ ง เสริ ม การใช้ สิ ท ธิ แ ละรั ก ษาประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า ง
เท่าเทียมกัน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
7. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
กรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ ง ตั้ ง จากกรรมอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อ ย 3 คน ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบครบถ้ ว น
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
โดยกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1)

2)

3)

1) นายสมนึก บำ�รุงสาลี (กรรมการอิสระ)		
2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ)		
3) นายจุมพล สำ�เภาพล (กรรมการอิสระ)		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้ รายละเอียด ดังนี้
1) นายสมนึก บำ�รุงสาลี				
ระยะเวลา					
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน			
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน				

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในการทำ�หน้าที่สอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ 			
ระยะเวลา
				
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน				

กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในการทำ�หน้าที่สอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

3) นายจุมพล สำ�เภาพล 				
ระยะเวลา					
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน				

กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในการทำ�หน้าที่สอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง

ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลประวัตินายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง รายละเอียดปรากฏใน
ประวัติผู้บริหาร หน้า 53)

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส�ำ นักตรวจสอบภายในทำ�
หน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในทีว่ างไว้
รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ
(Whistle Blowing) โดยผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายในจะมีความ
เป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามระยะเวลาการ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใหม่ได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีตดิ ต่อกัน
โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณี
หนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ
รายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนั ทีม่ จี �ำ นวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบตามที่กำ�หนด

อำ�นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร
1. สอบทานรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำ�หนด
โดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง และกำ � หนดค่ า ตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง เสนอถอดถอนผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของ
ผูต้ รวจสอบบัญชีและสำ�นักตรวจสอบภายใน ให้มคี วามสัมพันธ์
และเกือ้ กูลกัน และลดความซ้�ำ ซ้อนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ
ด้านการเงิน
7. ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้ ง ให้ ค วามเห็ น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำ�ลังของสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบ
ภายใน
9. สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
10. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
11. มีอ�ำ นาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่
เกีย่ วข้องภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามระเบียบของบริษัทฯ
12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ�ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญใน
ระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีเ่ หมาะสมโดยไม่มเี หตุอนั ควร คณะ
กรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ที่
ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1)

2)

1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)		
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)		
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52)

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนมี ว าระการดำ � รง
ตำ�แหน่งตามระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ
(คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน
3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำ�นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร
ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มคี วามเหมาะสม
กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม และ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ
ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความ
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล
เหตุผล ความมีวฒ
ุ ภิ าวะ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
และเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเยี่ยง
มืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ประสบการณ์ในการทำ�งาน อายุ และเพศ
3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำ�นาญเฉพาะด้าน (Skill
Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการ
ของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำ�เป็น และหากอยู่
ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4) พิ จ ารณากรรมการที่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาในการทำ � หน้ า ที่
กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยมีขอ้ จำ�กัดในการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการบริษัทอื่น ดังนี้
(1) ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ/
		 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
(2) ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
		 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทัง้ นี้ การดำ�รง
		 ตำ�แหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้ว
		 ต้องไม่เกิน 5 แห่ง
3. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะมาเป็ น กรรมการอิ ส ระ
ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ และหลั ก เกณฑ์ ข องสำ � นั ก งาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
4. เสนอหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการในการสรรหากรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ จ ะมาดำ � รงตำ � แหน่ ง เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา
5. พิจารณาคัดสรรบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
บริษทั ฯ ทัง้ ในกรณีทมี่ ตี �ำ แหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
6. พิจารณารายชือ่ กรรมการบริษทั ฯ ทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
อนุมัติ
7. พิจารณากลัน่ กรองรายชือ่ และประวัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณากำ�หนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งใน
เรื่องความเป็นผู้นำ� ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำ�หนดและ
การดำ�เนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความ
สัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอด
ตำ�แหน่ง การเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กร เป็นต้น เพือ่
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำ�หนดค่า
ตอบแทนประจำ�ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด รวมถึง
อัตราการปรับเงินเดือนประจำ�ปี บำ�เหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพือ่
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำ�แหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้มผี สู้ บื ทอดงาน ในกรณีทปี่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทฯ สามารถดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 ด้านการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่า
ตอบแทนประจำ� (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่า

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อยจะต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำ�หนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยคำ�นึงถึงความ
เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืนให้แก่บริษทั ฯ และสามารถรักษา
ผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
3. ในกรณีจ�ำ เป็นอาจพิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ
เพื่อให้คำ�แนะนำ�ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนจะดำ � เนิ น การ
คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติและตามเงื่อนไข ดังนี้
1. พิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจ
หรื อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น กิ จ การอยู่ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำ�หนด เพื่อช่วย
ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ
ความชำ�นาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/
Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ
(Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความ
ยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทัง้ คณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ ในมิตคิ วามรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และมิตคิ วามหลากหลาย ทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มี
รายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการ
พิจารณาด้วย
3. ตรวจสอบบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ ว่ามีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน
3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี

4. พิจารณาการอุทศิ เวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิม
ทีจ่ ะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พจิ ารณาผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา
จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำ�รงตำ�แหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำ�รง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำ�หนดไว้ และ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

7. ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กำ�หนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับ
ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำ หนด ตลอดจนพิจารณาความจำ�เป็นในการสรรหากรรมการ
อิสระเพิม่ เติม เพือ่ ให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามนโยบายที่กำ�หนด

9. สำ�หรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาความรู้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสม
องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อย และเกณฑ์การดำ�รงตำ�แหน่ง
Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความ
เป็นอิสระของกรรมการ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3
ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
อีกวาระ จะต้องมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น
พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำ�เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณี
เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่าง

3. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่
พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำ�แนะนำ�ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1)

2)

3)

1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ)		
2) นายชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ)		
3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา (กรรมการ)			

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52)
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1. กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตาม
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ที พี่ น้ จากตำ�แหน่ง อาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใหม่ได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีตดิ ต่อกัน
โดยไม่มีข้อยกเว้น)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1. พิจารณาและให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
กำ�หนดกรอบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
2. กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงการดำ�เนินงานที่สำ�คัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC
(Good Governance, Risk Management and Compliance

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำ�หนด
ของสถาบัน หรือองค์กรกำ�กับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล เพือ่ สนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจน
มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
3. กำ�หนดแนวทาง กำ�กับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั ฯ มีการดำ�เนินการทีส่ อดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ทีก่ �ำ หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำ�เนินงานที่สำ�คัญและเกี่ยวเนื่อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�
ทุกปี
6. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี เพือ่ กำ�หนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1)

1)
2)
3)
4)
5)

2)

3)

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)		
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการอิสระ)		
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)		
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ� (กรรมการ)		
นายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ)			

4)

5)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลประวัติ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 49)

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามระยะ
เวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใหม่ได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีตดิ ต่อกัน
โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำ�นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร
1. กำ�หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
2. กำ�กับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณา
จากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและ
โอกาสเกิด จัดลำ�ดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ ขายสินค้าล่วงหน้า
สัญญากำ�หนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
4. กำ�กับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสีย่ งองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตาม
กรอบของการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานการกำ�กับผลการประเมินความเสีย่ งและการดำ�เนินงาน
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบเป็นประจำ� ใน
กรณีที่มีเรื่องสำ�คัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มี
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจองค์กร
7. กลั่ น กรองและให้ คำ � แนะนำ � ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
โครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เชิงเทคนิคสูง
มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญ
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใ น
รายงานประจำ�ปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่สำ�คัญ
ในระดับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ
มี อำ � นาจหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การงานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดไว้
โดยกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
รวมถึงจัดทำ�ระเบียบ ข้อกำ�หนดของบริษทั ฯ ในการดำ�เนินงานต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร (New
Organization with Agile Human: NOAH) อย่างต่อเนื่อง โดย
มีวัตถุประสงค์หลักคือ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
กั บ ธุ ร กิ จ มุ่ ง เน้ น การจั ด การต้ น ทุ น ที่ ต่ำ � ลงและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถแข่งขันได้ มีโครงสร้างอัตรากำ�ลังที่กระชับ เหมาะสม
เสริมสร้างทักษะใหม่ๆ (Upskill/ Reskill) ปรับปรุงมาตรการ/
ระบบประเมินผลงานและรางวัลที่สำ�คัญ เช่น ระบบการประเมินผล
การปรับเงินประจำ�ปีและโบนัสผันแปร (Variable bonus) รวมถึง
โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) และสรรหา
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ โครงการ NOAH
มี ก ารดำ � เนิ น งานแบ่ ง เป็ น 5 Module ได้ แ ก่ Module A,
Module B, Module C, Module D และ Module E ปัจจุบัน
การดำ�เนินโครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 82 ตามแผน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัทฯ
2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุ
แต่งตั้ง กำ�หนดระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนขั้น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำ�แหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ
ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. ปฏิ บั ติ ง านตามแผนนโยบาย แผนกลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิ จ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวม
ถึงค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ภายใต้แผนธุรกิจและ
งบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. บริ ห ารกระแสเงิ น สด การลงทุ น งบประมาณ แผน และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ภายใต้แนวทางและกรอบอำ�นาจ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
6. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำ�เสนอการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำ�ปี เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ คณะ
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
7. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ และรายงานความ
ก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส
8. เป็นผูน้ �ำ และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (Compliance and Code
of Conduct)
9. เป็นผู้นำ�และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้
พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจใน
ทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำ�คัญกับเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. ดำ�เนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้าน
คอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
11. ดำ�เนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน
Sustain Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็น
บรรษัทพลเมืองดีของโลกทีด่ ี (Good Corporate Citizenship)
12. ดำ�เนินการใดๆ เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตาม
อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีจำ�นวน 6 คน โดยมีรายชื่อ
ดังนี้
(รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏอยู่ในข้อมูล “คณะผู้บริหาร” หน้า 46-53)
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด

6. นายปรเมศร์ จุลวิชิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร

หมายเหตุ: นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
1. นำ�นโยบายและเป้าหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ
2. กำ�หนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำ�คัญของ
สายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อ
ดำ�เนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. แนะนำ� สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน
สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน เพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5. สนับสนุนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มกี ารพัฒนาและดึงศักยภาพออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (IRPC DNA Role
Model)

คณะกรรมการจัดการ
(Management Committee: MC)
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC)
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทกุ สายงาน
ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย โดยมี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการ
คณะกรรมการจัดการ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นต่อการ
ดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ก่อนนำ�เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการจัดการได้กำ�หนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมี
การประชุมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2564
มีการประชุมรวม 50 ครั้ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระดับฝ่ายจัดการ

7) พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกลไกการ
บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในระดับกรรมการบริษทั ฯ
แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงคณะทำ�งานและตัวแทนความเสี่ยงชุดต่างๆ
เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
ทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

8) พิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk
Management and Internal Control Committee: RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้าน
การเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เพื่อการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี่ ย ง (Risk Owner) เพื่ อ การบริ ห าร
จัดการความเสี่ยง กำ�หนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผูป้ ระสานงานการบริหารความเสีย่ ง (Risk Agent) เพือ่ ประสานงาน
การจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ ง และรายงานความคืบหน้าหรือ
ผลการบริหารความเสีย่ งต่อผูจ้ ดั การฝ่ายหรือผูจ้ ดั การโครงการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจัดการ
1) พิจารณากลัน่ กรองการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ
2) พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งสำ�คัญทางธุรกิจก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติ
3) พิจารณาการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูล
ที่นำ�เสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน

9) พิจารณาการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (ESG)
10) พิจารณาการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเพื่อสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาร่วมกัน
11) ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อแนะนำ�เพื่อการพัฒนา
12) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
13) นำ�เสนอข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณา
ตัดสินใจในการดำ�เนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะทำ�งานชุดย่อยอืน่ ๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทำ�งานย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อ
ทำ�หน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ดำ�เนินงาน หรือกลั่นกรองการ
ดำ�เนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ
1) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) เพื่อ
บริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการงานในภาพรวมทั้ ง หมดของ
กลุม่ โรงงานระยองให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อม
ที่จะก้าวสู่ความสำ�เร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2) คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพื่อ
บริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริหารจัดการ
ประเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของชุ ม ชนให้ มี ค วามโปร่ ง ใสและเกิ ด
ประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

5) รับทราบความคืบหน้าการดำ�เนินงานที่สำ�คัญตามกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ

3) คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC) เพื่อ
บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกลุ่มไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการพลังงาน (QSSHE)

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำ�คัญภายใต้
อำ�นาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

4) คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เดือนละ 1 ครั้ง

4) รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และ
สถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

239

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ค่าตอบแทน

การดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมีกรณี
ทีส่ มุ่ เสีย่ งในเรือ่ งธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของบริษัทฯ เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้
ถูกกำ�หนดภายใต้หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุ
สมผล โดยคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ มีการดำ�เนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในช่วงต้นปี

4. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนนำ�เสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตรา
การปรับค่าตอบแทนประจำ�ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินใน 3 ด้าน คือ

2. คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั แิ ละแจ้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบหลักเกณฑ์

1. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
2. สมรรถนะในการทำ�งาน (Competency)
3. พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior)

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยคำ�นึงถึงองค์ประกอบต่างๆ
ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทาย
ในการปฏิบตั งิ าน วิธกี ารรับมือกับปัญหาการสือ่ สารในภาวะวิกฤต

ในปี 2564 บริษัทฯ มีบุคลากรที่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามเกณฑ์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำ�นวน 6 ราย (มีผบู้ ริหารลาออกระหว่างปี จำ�นวน 1 ราย) โดยได้รบั
ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลีย้ งชีพ รวมทัง้ สิน้ เป็นจำ�นวนเงิน 41.97 ล้านบาท รายละเอียด
ดังตาราง

(หน่วย: ล้านบาท)

ลักษณะ
ค่าตอบแทน

ปี 2561
(18 ราย)

ปี 2562
(7 ราย)

ปี 2563
(7 ราย)

ปี 2564
(6 ราย)

ค่าตอบแทน
เงินเดือน

81.45

40.05

33.59

30.85

โบนัส

39.05

12.87

15.3

6.70

7.53

3.31

4.66

4.42

128.03

56.23

53.55

41.97

ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู้บริหารจำ�นวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด (บริษัทย่อย)
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 1.93 ล้านบาท
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลำ�ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
สัดส่วน
สัดส่วน
การถือหุ้น/
การถือหุ้น/
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุน้

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/
NVDR/ TSR/
DW (2564)

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

0.00024%
50,000

0.00024%
50,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายวุฒิสาร ตันไชย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายจุมพล สำ�เภาพล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายสมนึก บำ�รุงสาลี

หมายเหตุ
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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รายชื่อ
นายชวลิต ทิพพาวนิช

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
สัดส่วน
สัดส่วน
การถือหุ้น/
การถือหุ้น/
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุน้

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/
NVDR/ TSR/
DW (2564)

0.00220%
450,000

0.00220%
450,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

N/A

0.00024%

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

N/A

50,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

0.00024%

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

หมายเหตุ

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2564
กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2564
กรรมการแต่งตั้งใหม่
เมื่อการประชุม AGM
วันที่ 31 มีนาคม 2564
กรรมการแต่งตั้งใหม่
เมื่อการประชุม AGM
วันที่ 31 มีนาคม 2564
กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี
1.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ลาออก
จากกรรมการบริษัทฯ
ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
สัดส่วน
สัดส่วน
การถือหุ้น/
การถือหุ้น/
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุน้

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/
NVDR/ TSR/
DW (2564)

หมายเหตุ

กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี
2.

3.

4.

5.

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

0.00027%
55,000

0.00027%
55,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายณัฐชาติ จารุจินดา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายนพดล ปิ่นสุภา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ครบวาระ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ครบวาระ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

กรรมการลาออก
ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ลาออก
จากกรรมการบริษัทฯ
ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลำ�ดับ
1.

2.

รายชื่อ
นายชวลิต ทิพพาวนิช

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
สัดส่วน
สัดส่วน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม
การถือหุ้น/
การถือหุ้น/
(ลด) ระหว่างปี
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุน้

WARRANT /
NVDR /
TSR /
DW (2564)

0.00220%
450,000

0.00220%
450,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

0.00137%
279,351

0.00137%
279,351

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

หมายเหตุ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
สัดส่วน
สัดส่วน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม
การถือหุ้น/
การถือหุ้น/
(ลด) ระหว่างปี
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุน้

WARRANT /
NVDR /
TSR /
DW (2564)

ลำ�ดับ

รายชื่อ

3.

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

0.00193%
395,580

0.00193%
395,580

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

0.00008%
15,900

0.00008%
15,900

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

0.00122%
250,000

0.00122%
250,000

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

0.00103%
210,440

0.00103%
210,440

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

4.

5.
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หมายเหตุ

ผู้บริหารครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี
1.

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

0.00005%
10,579

0.00005%
10,579

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ผู้บริหารลาออก
ตั้งแต่
วันที่ 30 เมษายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึง่
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

กรรมการ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

กรรมการ

3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

กรรมการ

3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

กรรมการ

4. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

กรรมการ

4. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

กรรมการ

5. นายพยม บุญยัง

กรรมการ

6. Mr. Soji Sakamoto

กรรมการ

7. Mr. Hideyuki Tokimasa

กรรมการ

8. Mr. Dai Yamashita

กรรมการ

9. Mr. Takayuki Mano

กรรมการ

5. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

10. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภ์ วู ดล รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

กรรมการ

3. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

กรรมการ

4. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

กรรมการ

5. Mr. Sergiusz Stefanowski

กรรมการ

6. Mr. Rafal Zdon

กรรมการ

1. นายสมบูรณ์ สาตสิน

7. Mr. Waldermar Franz Preussner

กรรมการ

2. นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล

กรรมการ

3. นายโชคชัย โอฬารศิริกุล

กรรมการ

8. Ms. Soh Bee Hong

กรรมการผู้จัดการ

5. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

4. นายภาณุฑัต เกียรติ์อนันต์ชัย

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

6. บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

กรรมการ

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช

3. นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์

กรรมการ

2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

กรรมการ

4. นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล

กรรมการ

3. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

กรรมการ

5. นางสุจินดา พลอยมนตรี

กรรมการ

4. นายหู เจี๋ยจาง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

5. นางหลิว อวี้หง

กรรมการ

6. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางแสดงการดาํ รงตาํ แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร ทีด่ าํ รงตําแหน่งในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
นายสมนึก บำ�รุงสาลี
พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายจุมพล สำ�เภาพล
นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (1)
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ� (2)
ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (3)
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา (4)
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (5)
นายชวลิต ทิพพาวนิช
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (6)
นายชาครีย์ บูรณกานนท์ (7)
นายณัฐชาติ จารุจินดา (8)
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (9)
นายนพดล ปิ่นสุภา (10)
นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ (11)
นายปรเมศร์ จุลวิชิต (12)
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หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ    / =  กรรมการ    // = ผู้บริหาร
1. คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
2. คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ� ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
3. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
4. คุณสุพจน์ เหล่าสุอาภา ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
5. คุณชาญศักดิ์ ชื่นชม ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
6. คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจาก ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
7. คุณชาครีย์ บูรณกานนท์ ครบวาระ เมื่อการประชุม AGM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
8. คุณณัฐชาติ จารุจินดา ครบวาระ เมื่อการประชุม AGM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
9. คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
10. คุณนพดล ปิ่นสุภา ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
11. คุณวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ลาออกจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
12. คุณปรเมศร์ จุลวิชิต ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

/
/
/

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
จำ�กัด

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จำ�กัด

บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก
จำ�กัด

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

บริษัท ปตท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
จำ�กัด

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น
จำ�กัด

บริษัทร่วม

บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด

การร่วมค้า
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล
จำ�กัด

บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำ�กัด

รายชื่อ

บริษัทย่อย
บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด

ลำ�ดับ

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

//

/

//
//

x

246
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึง
องค์ความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

การบริหารทรัพยากรบุคคล

• การปรั บ ปรุ ง แนวทางการการสรรหาและคั ด เลื อ ก เพื่ อ เพิ่ ม
บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่หลากหลาย
จากภายนอก (Mid-career) เข้ามาร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ
ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การพัฒนาระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจ
รวมถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต จึงมุ่งมั่น
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้าน
ต่างๆ ต่อเนื่องจากปี 2563 อาทิ ต้นทุนที่แข่งขันได้ ความรวดเร็ว
ในการดำ�เนินธุรกิจ การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง ด้วยความ
มุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�โครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร
(New Organization with Agile Human: NOAH) โดยมีเป้า
หมายสำ�คัญในการบริหารต้นทุนด้วยการลดความสิ้นเปลืองและ
สูญเปล่า (Lean) ในรูปแบบวิธีการ กระบวนการขั้นตอนการทำ�งาน
วิธีปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานและการดำ�เนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตัวในมิติที่
สำ�คัญอื่นๆ ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงได้นำ�ระบบการบริหารสมรรถนะผู้นำ� (Leadership
Competency) และสมรรถนะในงาน (Work Competency) มาเป็น
แบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะตามความต้องการของธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของคนในองค์กรตามหลักการเรียนรู้
แบบ 70:20:10 โดยมีการวางหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
สอดคล้องกับสายอาชีพต่างๆ โดยร่วมมือกับสถาบันและองค์กรชัน้ นำ�
ในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา วิธีการเรียน การสอน และการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) รวมถึงการหมุนเวียนงาน
และสร้างเสริมประสบการณ์การทำ�งานจริง (On the job) นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละ
การเรียนรูข้ องพนักงานให้มคี วามทันสมัย สามารถค้นคว้าหาข้อมูล
หลักสูตรต่างๆ ได้ผา่ นระบบออนไลน์ ซึง่ เชือ่ มต่อกับสถาบัน องค์กร
ต่างๆ ภายนอกอีกด้วย

• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำ�ลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังแนวคิดและการนำ�
รูปแบบการทำ�งานในรูปแบบของ Agile way of work
• การเสริมทักษะเดิม (Upskill) การสร้างทักษะใหม่ (Reskill)
รวมถึงการปลูกฝังแนวคิด (Mindset) เกี่ยวกับการเรียนรู้ความ
คิดสร้างสรรรค์ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการปรับตัว
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Business Direction
& Learning
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Design, Build Understanding
and Renewal
Define
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Assessment

Build
Build
understanding understanding Competency
among
to employee readiness
check
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรสำ�หรับอนาคต
ฝ่ายจัดการได้ดำ�เนินการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Management Pool) และจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning)
ของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามสำ�คัญกับธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
เติบโตของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารวางแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้พร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นธุรกิจปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างราบรืน่ ตาม
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

Leadership
Development

ACCELERATE

Core Business
Development

(Upskill & Reskill)

Business
People
Change

Work
Competency
development
program

Agility Transformation

การพัฒนาระบบปฏิบัติการงาน
ทรัพยากรบุคคล
กระบวนการด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลได้ รั บ การ
ออกแบบใหม่ ใ ห้ ร องรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารทำ � งานที่ ก ระชั บ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�งานมาเป็น
ระบบดิ จิ ทั ล บนแพลตฟอร์ ม บริ ห ารจั ด การงานบุ ค คลที่ เ รี ย กว่ า
iConnect ซึง่ เป็นระบบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ชือ่ มโยงทุกระบบงานบุคคล
ไว้ที่เดียวผ่าน Web/ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว Any ware, Any time, Any device และจัดเก็บฐานข้อมูล
ที่สามารถนำ�ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน
บุคคลได้อย่างแม่นยำ� นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพของพนักงานในการพัฒนา Application ในการเบิกค่า
ใช้จ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ
ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ

Digital

New Business

Expert Community (internal/ external)
Knowledge transfer

การดูแลพนักงาน
บริษัทฯ มีการกำ�หนดโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ที่จำ�เป็นแก่การ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานให้คณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในช่วงวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ ได้มมี าตรการดูแลพนักงานและ
ครอบครัวพนักงานเพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย โดยสนับสนุนให้เข้าถึง
วัคซีนของทางภาครัฐและภาคเอกชน และรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันที่
จำ�เป็นให้พนักงานทุกคน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์
พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำ�งานอย่าง
ใกล้ชดิ และยังจัดให้มกี ารทำ�งานจากทีบ่ า้ น (Work from Home) ให้
มากทีส่ ดุ เพือ่ ลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชือ้ ในทีท่ �ำ งาน
และที่สาธารณะ โดยใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ
ได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานเตรียมความพร้อม ควบคุมเฝ้าระวัง
บริหารจัดการใน 24 ชัว่ โมง ผ่านศูนย์ปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19 War Room) โดยได้สื่อสาร
ข้อมูลการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำ�เสมอ อีกทั้งมีการจัดทำ�
Mobile Application ตรวจสอบสถานะและตำ�แหน่งของพนักงาน
ผ่านในทุกๆ วัน (Daily Check in)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

จำ�นวนพนักงาน
ณ สิน้ ปี 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีพนักงานจํานวนทัง้ สิน้ 5,232 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 5,028 คน
และพนักงานของบริษทั ย่อยจํานวน 204 คน โดยพนักงานของบริษทั ย่อยประกอบด้วย บริษทั น้�ำ มันไออาร์พซี ี จำ�กัด บริษทั ไออาร์พซี ี เอแอนด์แอล
จำ�กัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด และบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงาน

1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำ�นวนพนักงาน (คน)

65

2. สายบัญชีและการเงิน

128

3. สายพาณิชยกิจและการตลาด

209

4. สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
5. สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

89
278

6. สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

2,698

7. นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

1,561

รวมพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

5,028

รวมพนักงานของบริษัทย่อย
รวมทั้งหมด

204
5,232

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
และประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ สำ�หรับปี 2564 จำ�นวน 9,285 ล้านบาท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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ข้อมูลสําคัญอื่น ๆ

7) สนับ สนุนและผลักดันงานต่อต้า นการทุจริตคอร์รัปชันตาม
นโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด

เลขานุการบริษัท

8) ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
เลขานุการบริษัท และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศ
และระดับสากล เพือ่ พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษทั ฯ รวมทัง้
ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรม
สัมมนา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ
ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้
เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
มติแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร เป็น
เลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้

9) สือ่ สารการดำ�เนินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way Communication และ
Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ สือ่ มวลชน
และประชาชนทั่วไป

1) ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่าง
ถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
สำ�คัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ
3) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
กำ�กับดูแล ตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ
5) จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของบริษทั ฯ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ หนังสือนัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการและผู้ บ ริ ห าร และดำ � เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศ
กำ�หนด
6) จัดทำ�ข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเป็นสมาชิก หรือการเป็น
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship)
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีด่ ที งั้ ในระดับประเทศและระดับสากล

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ
นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ปรากฏในประวัตผิ บู้ ริหาร หน้า 52)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล เป็นผู้ควบคุมดูแล
การทำ�บัญชี เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบ
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมเพือ่ พัฒนา
ความรูต้ อ่ เนือ่ งทางด้านบัญชีอย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อปี
ตามที่กำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ข้อมูลประวัตนิ ายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล ปรากฏในประวัตผิ บู้ ริหาร
หน้า 53)
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หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
และข้อมูลการติดต่อ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เพือ่ ทำ�หน้าที่
ช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียม
วาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการ
ประชุม รวมถึงการดำ�เนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวกัญญามาส ฤทธิเดช
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
ir@irpc.co.th
โทรศัพท์: 		
0-2765-7380
โทรสาร: 			
0-2765-7379

(ข้ อ มู ล ประวั ติ น ายประสิ ท ธิ์ ศั ก ดิ์ สวั ส ดิ์ ด วง ปรากฏในประวั ติ
ผู้บริหาร หน้า 53)

การแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance)

• บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก “บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด” เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ทั้งนี้
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีความน่าเชือ่ ถือ และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ
มีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ตำ�แหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงาน
กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Corporate Compliance) เพือ่ ทำ�หน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
(ข้อมูลประวัตินางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ปรากฏในประวัติผู้บริหาร
หน้า 52)

ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2564 เป็นจำ�นวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่
ที่เรียกเก็บเท่าที่จำ�เป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
(หน่วย: บาท)

ปี 2563
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte)

ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี
และรายไตรมาส (Audit Fee)

		

3,100,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

		
1,223,085
ค่าบริการสำ�หรับ**
1. ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง
ร่วมกันตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

ปี 2564
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte)

		

3,100,000

		
600,000
ค่าบริการสำ�หรับ**
1. การปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทใหญ่

• บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด “Deloitte” ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2564 ของบริษัทย่อยจำ�นวน 5 บริษัท
และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 1,155,000 บาท

CO
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำ คั ญในการก�ำ หนดนโยบายและ
กลยุ ท ธ์ ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขั น การสร้ า ง
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแล
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และมิตอิ นื่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาธุรกิจ อันน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการในรอบปี
ที่ผ่านมา
การสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ปรากฏในหัวข้อเรื่อง “กรรมการอิสระ” หน้า 224

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายความหลากหลายของ
บุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาจากทักษะ
ทีจ่ �ำ เป็นและเป็นทีต่ อ้ งการของบริษทั ฯ ทีจ่ ะมาช่วยส่งเสริมองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง
พิจารณาคุณวุฒิ ความเชีย่ วชาญ ความชำ�นาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้จ�ำ กัด
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
“องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 224
สำ�หรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
บุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง
จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ
ชื่ อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รายงานไว้
ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน”
หน้า 231-233 แล้ว

การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ไม่ได้มีข้อกำ�หนดห้าม
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
ซึง่ บทบาทหน้าทีห่ ลักประการหนึง่ ของคณะกรรมการ คือ การกำ�หนด
ทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำ�หน้าที่
ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำ�การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูล
ที่ต้องนำ�เสนอคณะกรรมการ การใช้อำ�นาจที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลอำ�นาจในการดำ�เนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
กำ�หนดให้ ประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่
เป็นบุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าทีแ่ ยกออกจากกันอย่างชัดเจน
รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ปรากฏในหั ว ข้ อ
เรื่ อ ง“อำ � นาจหน้ า ที่ ข องประธานกรรมการ” หน้ า 228 และ
“หน้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 236 ตามลำ�ดับ

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแต่งตั้ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำ�หนด
โดยบุคคลทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่จะต้องเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจใน
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะ
ผู้นำ� และประพฤติตนตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการ
สรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็จะต้อง
ผ่านการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน
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CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผน
สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan Management) ของบริษัทฯ
จะทำ�การคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารของ
กลุ่ม หลังจากนั้นจะดำ�เนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำ�
(Leadership) โดยบริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ นำ� ซึง่ ผลการประเมินจะถูกนำ�
มาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารตามระบบ และเข้าสู่
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำ�หนดไว้
ต่อไป

แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงในระดับ N-1, N-2 (Succession Planning) เพือ่ ให้
มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่ง
งานบริหารทีส่ �ำ คัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากรในตำ � แหน่ ง สำ � คั ญ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�ระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
ผู้บริหาร และมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึง่ มีการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบด้วย

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำ�หนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่จำ�เป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการดำ�เนินงาน
ดังนี้
1) การจัดทำ�ผังการสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning)
2) การกำ�หนดองค์ประกอบหลักในการจัดทำ�ผังสืบทอดตำ�แหน่ง
(Criticality of Target Role)
3) การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Prioritization of Target Group)
4) การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Readiness)
5) การคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (Successor Candidate)

2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนาและอบรมของกรรมการ บริษทั ฯ มีกระบวนการเพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาของกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2564 มีการดำ�เนินการ
ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)
เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูล
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ฯ
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รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามกฏหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ทุกราย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบ
ข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำ�เนินงานให้แก่
กรรมการใหม่ทุกท่าน โดยในปี 2564 มีกรรมการใหม่ที่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศจำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�
(2) ผศ.ศร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ (3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา และ (4)
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมนาหลักสูตร
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม และการดำ�เนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ก รรมการ (รายละเอีย ดตามประวัติกรรมการ
หน้า 28-44) โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้สำ�นักงานกฎหมาย
ธีรคุปต์ ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ
“ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Personal Data Protection Act
(PDPA)”

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ และการประเมินผล		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้
จั ด ทำ � แบบประเมิ น ตามมาตรฐานด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ ASEAN CG
Scorecard รายละเอียด ดังนี้ (1) แบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของกรรมการ
บริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการ
ท่ า นอื่ น (แบบไขว้ 2 ท่ า น) (4) แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5) แบบ
ประเมินสำ�หรับคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และ (6) แบบประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการ

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2564
1) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

97.80%

98.33%

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำ�หนดนโยบายธุรกิจที่สำ�คัญ

93.99%

97.02%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

95.77%

97.86%

4. การประชุมของกรรมการ

98.15%

99.43%

ผลประเมินรวม

96.43%

98.16%
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2) การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. คุณสมบัติของกรรมการ

96.00%

97.71%

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

97.44%

99.52%

3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

96.92%

97.62%

4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำ�อธิบายได้

95.90%

98.57%

5. มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล

98.08%

99.64%

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

95.90%

95.71%

7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

98.72%

99.76%

ผลประเมินรวม

96.99%

98.36%

3) การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

98.31%

99.86%

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

97.95%

99.52%

3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

97.54%

98.83%

4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำ�อธิบายได้

98.46%

99.52%

5. มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล

98.27%

100%

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

95.96%

98.81%

7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

98.59%

99.76%

ผลประเมินรวม

97.86%

99.47%
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4)  การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
4.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

98.33%

100%

2. นโยบายคณะกรรมการ

98.75%

99.05%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

98.89%

99.05%

100%

100%

98.99%

99.52%

4. การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
ผลประเมินรวม

4.2) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

100%

100%

2. นโยบายคณะกรรมการ

100%

100%

99.71%

97.50%

100%

100%

99.79%

99.38%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
4. การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
ผลประเมินรวม

4.3) คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

93.33%

100%

2. นโยบายคณะกรรมการ

88.57%

99.05%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

91.43%

99.05%

4. การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม

92.50%

100%

ผลประเมินรวม

91.46%

99.52%
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4.4) คณะกรรมการตรวจสอบ
4.4.1) การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

100%

100%

2. การสอบทานงบการเงิน

100%

100%

3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน

100%

100%

75.00%

100%

5. การสอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง

100%

100%

6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

100%

100%

75.00%

100%

100%

100%

93.75%

100%

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ
ผลประเมินรวม

4.4.2) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
หัวข้อการประเมิน
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

96.67%

100%

2. บทบาทและความรับผิดชอบ

100%

100%

3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

100%

100%

4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

100%

100%

5. การรายงาน

100%

100%

6. การควบคุมคุณภาพ

95.83%

100%

ผลประเมินรวม

98.75%

100%
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4.4.3) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
หัวข้อการประเมิน
1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

91.67%

95.56%

2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่

100%

100%

3. อำ�นาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

100%

100%

4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม

100%

100%

5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ

97.62%

99.06%

6. การปฏิบัติงานและการประชุม

99.07%

98.52%

ผลประเมินรวม

98.06%

98.85%

5) การประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ (ประเมินเลขานุการบริษัท)
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2563

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. การจัดเตรียมการประชุม

96.62%

97.71%

2. กระบวนการประชุม

94.46%

98.29%

ผลประเมินรวม

95.54%

98.00%

6) แบบประเมินสำ�หรับคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ปี 2564

1. นโยบายและการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

มี

2. การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจการต่างๆ

มี

3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการคอร์รัปชัน

มี

4. การรายงานและการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน

มี

ผลประเมินรวม

จัดทำ�ทุกข้อ
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การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน
และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ
และเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านทีส่ ะท้อนผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็น
รูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPI)
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่
1. Financial Perspective
2. Stakeholder Perspective
3. Internal Process Perspective
4. Learning & Growth Perspective
ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
การดำ�เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านภาวะผู้นำ�
2. ผลประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
3. ความสามารถในการบริหารจัดการทีโ่ ดดเด่น/ การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต
สำ�หรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั เิ กณฑ์การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2564 ซึง่ ได้ก�ำ หนดเป้าหมายทีท่ า้ ทาย และครอบคลุมผลการดำ�เนินงาน
ตามวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวทัง้ ด้านทีเ่ ป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รบั
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และใช้ศกั ยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้
ดำ�เนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำ�องค์กร
และการแก้ปญ
ั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างฉับไว
ในทิศทางทีถ่ กู ต้องและประสบความสำ�เร็จ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ประสบความสำ�เร็จในเกณฑ์ดี ทัง้ 2 ปัจจัย และมีอตั ราค่าตอบแทน
ทีอ่ ยูใ่ นมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้มกี ารรายงาน
รวมไว้ในค่าตอบแทนผูบ้ ริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในโครงสร้างการ
กำ�กับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร” หน้า 239
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การเข้าร่วมประชุม
และการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดตารางประชุมและวาระการประชุม
ทีส่ �ำ คัญไว้ลว่ งหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติม
ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำ�หนดระเบียบวาระการ
ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอ
เรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการ
กำ�หนดวาระสำ�คัญทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นประจำ�ในแต่ละเดือนไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำ�วาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้า
ของโครงการลงทุนหรือผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน
มีการติดตามการดำ�เนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการนำ�นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษทั ฯ (Board Portal) ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก Computer,
Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สนับสนุนการทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง
ควบคูก่ บั การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม
ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ซึง่ มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันเพือ่ ให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความ
เกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้อง
ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการฯ จะเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มี
การชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนด) และใน
การลงมติ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด โดยมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้
อย่างชัดเจน และจะนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง
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ในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และ
มีลำ�ดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล
ปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง ทั้งรูปแบบ
Physical meeting และ E-meeting โดยเป็นการประชุมเพือ่ กำ�หนด
หรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STS)
เป็นวาระพิเศษ 1 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครัง้ และการ
ประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะหลากหลายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และได้อภิปรายการ
ทำ�งานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยทีป่ ระชุมได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการนำ�ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำ�เนินการและ
ให้รายงานผลการดำ�เนินการต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบเป็นระยะ
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง (วันที่ 24
พฤษภาคม 2564 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564) โดยได้หารือ
เรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ อาทิ การดำ�เนินงานด้านวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) การวางแผนการผลิตให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง
การพัฒนาศักยภาพองค์กร การบริหารโครงการ NOAH และ
Succession Plan เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มผี บู้ ริหาร (วันที่ 20
กรกฎาคม 2564) โดยได้พจิ ารณาประเด็นสำ�คัญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อาทิ ด้านงานบุคคล ให้มกี ารพัฒนาทักษะ
ของพนั ก งานให้ มี คุ ณ ภาพ รองรั บ การเติ บ โตและกระแสการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต (Future skills) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ
โดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม การวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละวิ จั ย พั ฒ นา
ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ การบริหาร
โครงการขนาดใหญ่ และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
เป็นต้น
สำ�หรับสัดส่วนกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมี
สัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 93 (ร้อยละ 93 - 100) โดยมี
รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

รายชื่อ

(หน่วย: ครั้ง)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
การประชุม
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สามัญ
อิสระ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ บริหาร กำ�กับดูแล สรรหาและ ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ
โดยไม่มี
ความเสีย่ ง กิจการทีด่ ี กำ�หนด
ประจำ�ปี
กรรมการ
ค่าตอบแทน 2564
ที่เป็น
ผู้บริหาร
(จำ�นวน 14 คน) (จำ�นวน 13 คน) (จำ�นวน 8 คน) (จำ�นวน 3 คน) (จำ�นวน 5 คน) (จำ�นวน 3 คน) (จำ�นวน 3 คน) (จำ�นวน 15 คน)

จำ�นวนการ จำ�นวน จำ�นวนการ จำ�นวนการ จำ�นวนการ จำ�นวน
จำ�นวน จำ�นวนการ
ประชุม การประชุม ประชุม
ประชุม
ประชุม การประชุม การประชุม ประชุม
1 ครั้ง
15 ครั้ง
2 ครั้ง
11 ครั้ง
14 ครั้ง
6 ครั้ง
8 ครั้ง
1 ครั้ง

1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง

15/15

1/1

-

-

-

-

1/1

1/1

2. นายวุฒิสาร ตันไชย

15/15

1/1

2/2

-

-

-

8/8

1/1

3. นายสมนึก บำ�รุงสาลี

15/15

1/1

2/2

11/11

-

-

-

1/1

4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

15/15

1/1

2/2

-

13/13

2/2

-

1/1

5. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

15/15

1/1

2/2

-

-

4/4

4/4

1/1

6. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

14/15

1/1

-

-

14/14

-

-

1/1

7. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

15/15

1/1

2/2

11/11

-

-

-

1/1

8. นายจุมพล สำ�เภาพล

15/15

1/1

2/2

10/11

-

-

-

1/1

9. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

14/14

1/1

2/2

-

14/14

-

-

1/1

10. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�

14/14

1/1

-

-

12/13

1/1

-

1/1

11. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

12/12

1/1

2/2

-

-

4/4

-

-

12. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

12/12

1/1

-

-

-

4/4

-

-

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

3/3

1/1

-

-

-

-

2/2

-

14. นายชวลิต ทิพพาวนิช

15/15

-

-

-

14/14

-

-

1/1

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2564
15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

16. นายณัฐชาติ จารุจินดา(2)

3/3

-

-

-

1/1

-

-

1/1

17. นายชาครีย์ บูรณกานนท์(3)

3/3

-

-

-

-

2/2

-

1/1

18. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท(4)

5/5

-

-

-

1/1

-

-

1/1

12/12

-

-

-

-

1/1

4/4

1/1

19. นายนพดล ปิ่นสุภา(5)
หมายเหตุ :
		
		

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ ประธานกรรมการ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ ครบวาระเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
(3)
นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการอิสระ ครบวาระเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
(4)
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
(5)
นายนพดล ปิ่นสุภา ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
(1)
(2)
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบก่อนนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีแนวทาง
การพิจารณา ดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง
2) คำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ิ
ของบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึง่ มีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน และความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ โดยสามารถจูงใจให้กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำ�รวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา
3) พิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4) ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
ประมาณร้อยละ 30
5) คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กำ�หนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำ�หรับปี 2564 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการ (รายเดือน/ คน) จาก
รายงานการสำ�รวจค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2563 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้นำ�
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิม
เท่ากับค่าตอบแทนปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน/ คน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง/ คน

ประธานกรรมการ

60,000 บาท

60,000 บาท

กรรมการ

45,000 บาท

45,000 บาท

1.		 คณะกรรมการบริษัทฯ

2.		 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต
ประธานกรรมการ

ไม่มี

60,000 บาท

กรรมการ

ไม่มี

45,000 บาท
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โบนัสกรรมการสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปีที่ผ่านมา
ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ สำ�หรับผล
ประกอบการปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายโบนัสกรรมการ
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2563
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564 รายละเอียดดังตารางบริษัทฯ รายละเอียดดังตาราง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564
รายชื่อ

(หน่วย: บาท)

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ชุดย่อย

รวม

1.

นายกฤษณ์ อิ่มแสง(1)

711,290

900,000

45,000

1,656,290

2.

นายวุฒิสาร ตันไชย

540,000

675,000

480,000

1,695,000

3.

นายสมนึก บำ�รุงสาลี

540,000

675,000

660,000

1,875,000

4.

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

540,000

675,000

900,000

2,115,000

5.

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

540,000

675,000

420,000

1,635,000

6.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

540,000

630,000

630,000

1,800,000

7.

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

540,000

675,000

495,000

1,710,000

8.

นายจุมพล สำ�เภาพล

540,000

675,000

450,000

1,665,000

9.

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

512,419

630,000

630,000

1,772,419

10.

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ�

512,419

630,000

585,000

1,727,419

11.

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

406,452

540,000

180,000

1,126,452

12.

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

406,452

540,000

180,000

1,126,452

13.

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

135,000

135,000

90,000

360,000

14.

นายชวลิต ทิพพาวนิช

540,000

675,000

630,000

1,845,000

15.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

-

-

-

-

16.

นายณัฐชาติ จารุจินดา

135,000

135,000

60,000

330,000

17.

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

135,000

135,000

90,000

360,000

18.

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

180,000

225,000

45,000

450,000

19.

นายนพดล ปิ่นสุภา

405,000

540,000

225,000

1,170,000

7,859,032

9,765,000

6,795,000

24,419,032

รวม

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ)
หมายเหตุ : (1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กลไกการกำ�กับดูแล
นอกจากการกำ�กับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะ
กรรมการบริษทั ฯ มีแนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมทุน ผ่านทางผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ปดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการหรื อ
ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อ
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ (รายละเอียด
ตามโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ หน้า 97) และ
ในการตัดสินใจเรือ่ งการลงทุนและการดำ�เนินธุรกิจ ทีส่ �ำ คัญจะต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งกำ�หนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญต่อคณะกรรมการทราบเป็นระยะ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบ
กลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Policy) เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2564 ตลอดจนจัดทำ�คู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่ม
ไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Handbook) เพื่อ
กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Governance
Principles) อันประกอบด้วย
1) การกำ�หนดตำ�แหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน
ไออาร์พีซีไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Position)
2) การจัดทำ�ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด และนโยบาย (Rules and
30
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GOVERNANCE PRINCIPLE

Regulations) รวมถึงคำ�สั่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างการกำ�กับดูแลตามนโยบายของบริษัทฯ และการนำ�
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล
3) การรายงานตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาและการบริ ห ารผลการ
ปฏิบตั งิ าน (Reporting Line and Performance Management)
4) การกำ�กับดูแลตามลำ�ดับชัน้ (Multi-level Governance) เนือ่ งด้วย
กลุ่ ม ไออาร์ พี ซี มี ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายและมี ค วาม
ซับซ้อน แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
ไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหาร
จัดการในลักษณะการกำ�กับดูแลตามลำ�ดับชัน้ หรือ Multi-level
Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม
ไออาร์พีซี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และบรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของค่านิยมขององค์กร “I-SPIRIT”
5) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) คณะ
กรรมการต่ า งๆ ทั้ ง ระดั บ คณะกรรมการและระดั บ ฝ่ า ย
จัดการ เช่น คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Committee) คณะกรรมการจั ด การ
(Management Committee: MC) รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะ
เรือ่ งด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลือ่ น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
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เงื่อนไขกำรพิจำรณำวิธีกำร Deploy IRPC Group Way Conduct:
1. อ�ำนำจในกำรควบคุมผ่ำนสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง (Control)
2. ผู้บริหำรที่ด�ำรงต�ำแหน่ง MD/CEO จำกบริษัทผู้ถือหุ้น (Oversight)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
1) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
(Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout
Period) เพื่อให้มีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ non-public price
sensitive information) และเพื่อมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง นำ�ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม โดยกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ี
(1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร (ตามนิยามสำ�นักงาน ก.ล.ต.) พนักงาน
ในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ภายใน (บั ญ ชี การเงิ น
เลขานุการบริษัท สำ�นักตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์
กลยุทธ์องค์กร บริหารการลงทุน บริหารความเสี่ยง สำ�นัก
กิจการองค์กร) ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
หรือได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
หรือก่อนข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
ภายใน 48 ชั่ ว โมงหลั ง การเปิ ด เผยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว
(Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลา
ห้ามซือ้ -ขายหลักทรัพย์ให้บคุ คลทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดดังกล่าวทราบ
เป็นการล่วงหน้า
(2) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามประสงค์จะซือ้ -ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำ�การซือ้ -ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่
เลขานุการบริษัทประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

(3) กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามสำ�นักงาน ก.ล.ต.) และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำ�และเปิดเผยรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด ภายใน
3 วันทำ�การนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
(4) กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามสำ�นักงาน ก.ล.ต.) ต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของตน
ตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 7 วัน
ทำ�การนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งรายงานมายัง
เลขานุการบริษัท เพื่อส่งให้กับประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
บริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
รวมไปถึงบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีไ่ ออาร์พซี มี อี �ำ นาจควบคุม
ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ โดยจะต้องเปิดเผยรายการทีเ่ ป็นผลประโยชน์
ที่ ขั ด กั น กั บ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ กลุ่ ม บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี
ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ไออาร์พซี เี ป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำ�เนิน
ธุรกิจ มีการกำ�กับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศมีคุณธรรม
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ปราศจากคอร์ รั ป ชั น มี ค วามโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้

การจัดทำ�รายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ต้องจัดทำ�รายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ Online เป็นปีที่ 7 (นับตั้งแต่ปี
2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตาม
เกณฑ์ที่ กลต. กำ�หนดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสป้องกันการทุจริต และนำ�เสนอรายงานผลต่อคณะ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2564 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำ�
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วน 100%

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ
กรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำ�กับดูแลด้านการมีส่วน
ได้เสียในระดับกรรมการ และผูบ้ ริหารได้จดั ทำ�รายงานดังกล่าวครบ
ถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษทั จัดเก็บ รวบรวม พร้อมทัง้
สำ�เนาส่งประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำ�กับดูแลด้านความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

3) การจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวม
ถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุ นิ ติ ภ าวะ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวม
ทั้งบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายในการเปิดเผย/รายงาน/ขาย/โอน
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มี
นโยบายแจ้งเวลางดซือ้ ขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้ง
ข่าวงบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศข่าวฯ 2 วัน เพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
(insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
และประพฤติ ป ฎิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ฯ ขอความร่ ว มมื อ
กรรมการ และผูบ้ ริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษทั เกีย่ วกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำ�การล่วงหน้าก่อนซื้อ-ขาย
ดังกล่าว
บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำ�กับ
ดูแล และในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ รวม
กันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายและความจำ�เป็นของรายการระหว่างกัน/ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ครบวงจร
ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษทั ในกลุม่ ปตท. จึงทำ�ให้เกิด
ธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ ปตท. ซึง่ เป็นการทำ�ธุรกิจ
ตามปกติ โดยรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ การซือ้ -ขายผลิตภัณฑ์
น้ำ�มัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำ�ธุรกรรม
ต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำ�รายการที่มีราคาและ
เงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ปราศจาก
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการ
ระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าการทำ�รายการเป็นไปอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและ
ออกเสียงในวาระนั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำ�เนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมใน
เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ การดู แ ลผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
อย่างเคร่งครัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด
(Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
และรับข้อร้องเรียนสำ�หรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร
เกี่ยวกับการกระทำ�ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ หรือมีพฤติกรรมทีอ่ าจส่อไปในทางการทุจริตประพฤติ
มิ ช อบของบุ ค คลในองค์ ก รทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ
ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและ
แก้ไขทีช่ ดั เจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
และพยานที่เกี่ยวข้อง

• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: auditor@irpc.co.th
• จดหมายธรรมดา:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยค่ี อมเพล็กซ์
อาคารบี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
• ตู้ไปรษณีย์:
ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. ซันทาวเวอร์
			
กรุงเทพฯ 10900

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
แจ้งกลับ/ ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริต/ ข้อร้องเรียน

สตน. บันทึกรับ
ข้อร้องเรียน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

สตน. สืบค้นข้อมูล/ สืบสวนเบื้องต้น
รายงานผลการสอบสวน
และข้อเสนอแนะ
เสนอพิจารณาต่อ กจญ.
ไม่มีมูล

จดหมาย

ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 35

E-mail
สตน. บันทึกข้อมูล
ปิดข้อร้องเรียน/
แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียน

ปธน./ กจญ. พิจารณารายงาน
ผลการสอบสวน/ ข้อเสนอแนะ
มีมูล

ผู้รับมอบหมายแจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการทางวินัย/ กฎหมาย/ ชดเชย

อนุมัติ

ปธน./ กจญ.
พิจารณารายงานผล
การสอบสวน/
สอบข้อเท็จจริง

ผู้รับมอบหมาย
ดำ�เนินการสอบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานผลการสอบสวน
เสนอต่อ กจญ.

ไม่อนุมัติ

ปธน./ กจญ.
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินงานสอบสวนหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากสำ�นักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำ�เนินการและติดตามผล
พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระทำ�ผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจำ� รายเดือน และรายไตรมาส ตามลำ�ดับ ในกระบวนการปฏิบัติ สำ�นักตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำ�ดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีกระบวนการ
คุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
โดยในปี 2564 สำ�นักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและประเภทต่างๆ สรุปดังนี้
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ช่วงเวลา
รวม

ประเภทของเรื่องร้องเรียน

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

Auditor
@irpc.co.th

ตู้ ปณ. 35
ปณฝ. ซันทาวเวอร์

พฤติกรรม
พนักงาน

การปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

เรื่องทุจริต

6

3

24

5

20

7

1

6) การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรมในการดำ�เนินงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
ดำ�เนินการขจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำ�นาจบังคับ
ทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับ
และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งมีการกำ�หนด
ช่องทางและกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนทีส่ ะดวก เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้
สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์
อืน่ ใด (No Gift Policy) เพือ่ บังคับใช้กบั บุคลากรทุกระดับทัว่ ทัง้
องค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรมพร้อมกับ
รณรงค์กระตุ้นจิตสำ�นึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และ
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยัง
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา
และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ
โดยทั่วกัน โดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2564

• คณะกรรมการตรวจสอบ กำ�หนดให้กระบวนการประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้มกี ารควบคุม ติดตาม ประเมินผล
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�
รายละเอียดกิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตในปี 2564 ปรากฏใน
หัวข้อ “การสร้างจิตสำ�นึกและการตระหนักรู้ด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ในปี 2564” หน้า 214
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตาม
กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหรื อ คุ้ ม ครองโดย
กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำ�การ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
อันเนือ่ งมาจากความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สีผวิ ความเชือ่
ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท
ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับ
ปรับปรุงปี 2564 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้กำ�หนดกลยุทธ์เพื่อทำ�ให้เกิด
กระบวนการที่คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดย
ยึดหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ Protect, Respect และ Remedy บน
พื้นฐานของการดำ�เนินงานด้านการสื่อสาร (Communication)
การสร้างความตระหนัก (Awareness) และการสร้างเครือข่ายภาคี
(Networking)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงานและผู้รับเหมาทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
การส่งเสริมสวัสดิการทีด่ ใี ห้แก่พนักงานตามระเบียบบริษทั ฯ การอบรมและดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำ�หรับพนักงานและผูร้ บั เหมา
การจัดทำ�คูม่ อื ความปลอดภัยในช่วงทีม่ กี ารซ่อมบำ�รุงโรงงานและให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การดูแลบุคคลภายนอกทุกคนทีเ่ ข้ามา
ในโรงงานตามกฎของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน
และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ เพื่อให้มี
การตัดสินใจ แก้ไขป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ�

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการทำ� Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการ
เยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง
และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที
การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อ
สาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำ�งาน
จากผลงานและการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
รายละเอียดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2564 ปรากฏในหัวข้อ
“การสร้างจิตสำ�นึกและการตระหนักรูด้ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ในปี 2564” หน้า 215
ข้อมูลเพิม่ เติมด้านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้จาก
เว็ปไซต์บริษัทฯ https://www.irpc.co.th/sustain/
ด้านแรงงาน
บริษทั ฯ เคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย
แรงงานไทย และอนุสญ
ั ญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ
(International Labour Organization) ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว

รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

271

เจรจาต่อรอง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำ�นาจต่อรองหรือบีบบังคับ
ให้พนักงานทำ�ข้อตกลงใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐาน
ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรี
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิ
เด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business
Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตั ิในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำ�งานที่
มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ กำ�หนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อมโดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีอ่ าจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษทั ฯ เริม่ ตัง้ แต่การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่างๆ
นำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการและวิธีที่ป้องกัน
ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิต รต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปลูกฝังจิต สำ�นึก
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กบั
พนักงาน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ รายละเอียดการดำ�เนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม” หน้า 146-159
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บริิษััทฯ ปรัับปรุุงและพััฒนาระบบควบคุุมภายในให้้ทัันสมััย
อยู่่เ� สมอ ครอบคลุุมในทุุกกิิจกรรมและหลายมิิติอิ ย่่างเพีียงพอ
เหมาะสม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิผลในการดํําเนิินธุุรกิิจ การใช้้
ทรััพยากร การดููแลทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งการดำำ�เนิิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

273

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุมภายใน
สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินงานด้านการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control Integrated Framework เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทงั้ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการดำ�เนินงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ระบบการควบคุมภายในได้จัดทำ�แบบประเมินการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด รวมถึงได้มีการสอบทานและให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำ�เข้า
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
วันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่อง
ทีส่ �ำ คัญทีอ่ าจส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของระบบการควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่าง
เหมาะสมที่จะดำ�เนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานที่จัดทำ�ขึ้นมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และการดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย อยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน และสรุปผลการดำ�เนินการเพือ่ นำ�ลงในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ ตามกรอบการควบคุมของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่ มุ่ ง เน้ น การมี บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ทั้ ง คนเก่ ง และคนดี ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รเป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
อย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริม
การมีจรรยาบรรณในการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
และเหมาะสม ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น นโยบายการปกป้ อ งคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกำ�หนดให้พนักงาน
ทุกระดับทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
Interest) ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ประจำ � ทุ ก ปี และมี
แบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงาน
ประเมินตนเอง รวมทั้งมีการจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ โดยผู้บริหาร
และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือ และปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจโดยรวมและให้ความเห็นต่อทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ สำ�หรับใช้เป็นแนวทางจัดทำ�แผนธุรกิจและแผน
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
บริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะสายปฏิบัติการและ
สายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
ดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกันทัง้ กลุม่ บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานที่สำ�คัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมี
การกำ�หนดอำ�นาจอนุมตั ใิ นการดำ�เนินงานและการทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ
ของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงกำ�หนดแผน
พัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
กำ�หนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำ�แหน่งอย่างชัดเจน และ
กำ�หนดแผนสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ (Successor Plan) โดย
มีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development
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Program) พร้อมทั้งกำ�หนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งมี ม าตรฐานและเป็ น ระบบ รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตามผลของ
การดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้รางวัล
อย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึง่ เป็นแนวทางทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
โดยส่งเสริม ผลักดัน ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน
(First Line) หน่ ว ยงานควบคุ ม ภายใน หน่ ว ยงานกำ �กั บ ดู แ ล
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนอืน่ ๆ
(Second Line) และสำ�นักงานตรวจสอบภายใน (Third Line)
ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การประเมิน
ความเสี่ยง กำ�หนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล
ซึ่งผู้ทำ�หน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญที่สุด
ที่ทำ�ให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำ�คัญในการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำ�พาองค์กรสู่เป้าหมาย
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว จึงจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control
Committee: RMCC) โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพือ่ กำ�กับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมถึงการนำ�การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
บริษัทฯ ได้นำ�กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 (2018) และ COSO Enterprise Risk Management
(2017) รวมถึงกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็น
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง
ในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยปฏิบัติการ (Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการต่างๆ (Projects Risk) โดยคำ�นึงถึงเป้าหมาย
ขององค์กร การเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทาง
จัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตาม
การดำ�เนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำ�เนินการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทุกเดือน สำ�หรับการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการจะ
มีการรายงานสรุปผลต่อการประชุมแต่ละสาย/ สายงาน สำ�หรับ
ความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำ�คัญ (Star KPI) จะมี
การรายงานสรุปผลตัวชีว้ ดั และการบริหารความเสีย่ งต่อการประชุม
VP เป็นรายไตรมาส
บริษัทฯ ได้นำ�ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล
ISO 22301 (2019) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือ่ ต้องเผชิญเหตุฉกุ เฉิน
และภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และรักษาภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง
ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล และคำ � นึ ง ถึ ง หลั ก การควบคุ ม ภายในที่ ดี ซึ่ ง ช่ ว ย
ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำ�ระเบียบ นโยบาย ข้อกำ�หนด คู่มือ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำ�หนด
อำ�นาจอนุมตั ริ ายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้
เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำ�หนด และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ
อย่างสม่�ำ เสมอ มีการกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับ
การทำ�รายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำ�
ธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติ
ธุรกรรมโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring
System) สำ�หรับกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำ�ระเงิน
และกระบวนการขายและรั บ ชำ � ระเงิ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการดำ�เนินงาน
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
แบ่งแยกหน้าที่ที่ดี
บริษทั ฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control
Self Assessment: CSA) เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ
ทีส่ �ำ คัญกับองค์กร ได้แก่ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
ในภาพรวมขององค์กร และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
เฉพาะกระบวนการ ซึ่งการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารพั ฒ นากิ จ กรรมควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดทำ�แนวทางกำ�กับดูแลการบริหารโครงการ (Project
Governance) เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น
โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สอบทาน
ข้อมูลโครงการลงทุน การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินการ
ของโครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการกำ�กับ ดูแล
และติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทในเครือ (IRPC Way of
Conduct) โดยในปีนี้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการ
แบบกลุ่มไออาร์พีซี
บริษัทฯ กำ�หนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศบริษัทฯ
บริษทั ฯ ดำ�เนินการจัดทำ�นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตัง้
คณะทำ�งานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนากระบวนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษทั ฯ รวมถึงมีการสือ่ สารเรือ่ ง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act: PDPA) ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information &
Communication)
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนิน
อย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบ E-Compliance เพือ่ เก็บข้อมูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ
การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
คาดว่าจะสามารถดำ�เนินการประเมินความสอดคล้องในระบบได้
ภายในปี 2565 และมีการสื่อสารสาระสำ�คัญของผลการดำ�เนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
อย่างเหมาะสม โดยนำ�ส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC
(Governance Risk Management/ Internal Control และ
Compliance) และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้กับ
พนักงานทราบถึงแนวทางการดำ�เนินการและการนำ�ไปปฏิบัติกับ
การทำ�งาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ
บริษัทฯ จัดช่องทางสำ�หรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง
ประกอบด้วย การสือ่ สารจากผูบ้ ริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม
Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน
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Electronic Mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line และบริษัทฯ
ดำ�เนินการจัดช่องทางสำ�หรับการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
หลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail,
Facebook, Website ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรง เพือ่ เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างสม่�ำ เสมอ
รวมถึงมีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำ�หนดแนวทางการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน
เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่า เรื่องร้องเรียนจะ
ได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ
ภายในเวลาอันเหมาะสม

5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยกำ�หนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำ�หน้าที่ในการ
ดูแลและติดตามระบบการทำ�งานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำ�หนด และระเบียบการ
ที่รัดกุม
หน่วยงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน
ทำ�หน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในการกำ�หนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหาร
ได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ด�ำ เนินการอย่างมีประสิทธิผล และแล้วเสร็จ
ตามที่กำ�หนดไว้
สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามแผนตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทาง
กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ และความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร
รับทราบ เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบ
และผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายการระหว่างกัน
สำ�หรับรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความ
สัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

1.

บมจ. ปตท. (PTT)
ลักษณะความสัมพันธ์:
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยถือหุ้น 45.05%
- มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น
กรรมการของบริษัทฯ คือ
		 นายกฤษณ์ อิ่มแสง
		 นางสาวเพียงพนอ บุญกล่�ำ
		 นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
นายชวลิต ทิพพาวนิช

2.

บมจ. ปตท. น้ำ�มันและ
การค้าปลีก (PTTOR)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 75.00%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
		 นายกฤษณ์ อิ่มแสง

รายการ

ปี 2564

ปี 2563

192

593

- ซื้อสินค้า

166,119

103,029

- รายได้อื่น

5

75

41

46

-

3

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนีอ้ ื่น

19
24,503
2,789

542
21,674
1

- ขายสินค้า

32,681

24,102

- ซื้อสินค้า

163

13

- รายได้อื่น

-

1

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

2

-

1,993
13

1,619
-

- รายได้จากการบริการ

42

118

- ซื้อ-ขายน้ำ�มันดิบ
และวัตถุดิบเพื่อ
สำ�รองตามกฎหมาย
- ซื้อสินค้า
- รายได้อื่น

571

-

34
3

-

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

11

- ขายสินค้า

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- ดอกเบี้ยจ่าย

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า
3.

บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 45.03%

ปี 2562

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

22 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันเชือ้
เพลิงและให้บริการเช่าถังแก่ PTT
155,802 - บริษทั ฯ ซือ้ น้�ำ มันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติจาก PTT
11 - บริษทั ฯ รับค่าชดเชยจากการซือ้
สินค้าและขนส่งสินค้าจาก PTT
และค่าจ้างบุคลากรของบริษทั ฯ
54 - บริษทั ฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากร
ให้กบั PTT
31 - บริษทั ฯ จ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ (ICBL) ให้ PTT
2
21,431
26,830 - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงให้กับ PTTOR
22 - บริษทั ฯ ซือ้ ผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันหล่อลืน่
จาก PTTOR
- - บริษัทฯ รับรายได้ค่าตกแต่งร้าน
Cafe Amazon
2 - บจ. น้ำ�มันไออาร์พีซี และ
บจ. เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ่ายค่า
สิทธิและค่าการตลาดในการขาย
สินค้าและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ให้
PTTOR
1,608
177 - บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำ�มันแก่
TOP
2,240 - บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำ�มันดิบและ
วัตถุดิบเพื่อสำ�รองตามกฎหมาย
กับ TOP
- - บริษัทฯ ซื้อน้ำ�มันดิบจาก TOP
- - บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยค่าสินค้า
จาก TOP
4 - บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าสินค้าให้
TOP
9

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ลำ�ดับ
4.

5.

ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
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ปี 2563

- ขายสินค้า

-

-

- ซื้อสินค้า

-

-

445

-

1,400

743

-

67

11

34

-

2

- ขายสินค้า

1,247

767

- ซื้อสินค้า

114

50

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า

104
14

69
7

บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เวียดนาม - ขายสินค้า
(TSV)
ลักษณะความสัมพันธ์:
- ลูกหนี้การค้า
บจ. ท็อป โซลเว้นท์
ถือหุ้น 99.99%

568

433

26

56

บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ (SAKC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. ท็อป โซลเว้นท์
ถือหุ้น 80.52%

- ขายสินค้า

222

141

3

5

บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
(UBBE) (2)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. ไทยออยล์ เอทานอล
ถือหุ้น 12.39%

- ซื้อสินค้า

99

253

- เจ้าหนี้การค้า

-

1

บจ. พีทที ี เอนเนอร์ย่ี โซลูชน่ั ส์
(PTTES)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 40.00%
บมจ. ไออาร์พซี ี ถือหุน้ 20.00%
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ คือ
		 นายชวลิต ทิพพาวนิช

- รายได้อื่น

4

3

82

77

2

-

บมจ. ไทยลู้บเบส (TLB)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ไทยออยล์
ถือหุ้น 99.99%

รายการ

- ขายสินค้า
บจ. ไทยพาราไซลีน (TPX)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ไทยออยล์ ถือหุน้ 99.99% - ซื้อสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า

6.

7.

8.

9.

10.

11.

บจ. ไทยออยล์มารีน (TOM) (1) - รายได้จากการบริการ
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ไทยออยล์ ถือหุน้ 99.99% - ลูกหนี้การค้า
บจ. ท็อป โซลเว้นท์ (TS)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์
ถือหุ้น 99.99%

- ลูกหนี้การค้า

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- ลูกหนี้อื่น

ปี 2562

277

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

192 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้ TLB
5 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม
น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB
44 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ TPX
606 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
จาก TPX
11
34 - บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ
TOM
3
1,100 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ TS
90 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์
จาก TS
85
8
675 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ TSV
32

324 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ SAKC
4
- - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์เอทานอล
จาก UBBE
-

- - บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก
PTTES
97 - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิค
ให้ PTTES
-

278

ลำ�ดับ
12.

13.

14.
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ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายการ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์
และบริหาร
(EnCo)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00%
- ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับ
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
		 นางสาวเพียงพนอ บุญกล่�ำ
- ดอกเบี้ยจ่ายตาม
		 นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
สัญญาเช่า
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
- หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ตามสัญญาเช่า
- เงินประกันสัญญา
PTT International Trading
Pte. Ltd. (PTTT)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า
- ซื้อสินค้า
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
จากสัญญาซื้อขาย
น้ำ�มันล่วงหน้า
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น
- เจ้าหนี้อื่น

บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) (3) - รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลักษณะความสัมพันธ์:
และบริหาร
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 13.33%
- เจ้าหนี้อื่น

ปี 2564

ปี 2563

64

65

30

30

1

2

-

3
3
-

33
34
1

-

20

20

20

11,510

8,596

-

-

(311)

(10)

1,076
22

539
125

561
360

244
307

-

3

15.

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
(PTTTANK)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง

- รายได้อื่น

-

-

16.

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ (BSA)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 25%

- รายได้อื่น

3

3

331

269

60

22

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- เจ้าหนี้อื่น

ปี 2562

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

98 - บริษทั ฯ ทำ�สัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร
และสัญญาบริการพืน้ ทีส่ �ำ นักงานกับ
EnCo ระยะเวลา 3 ปี (ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 - 2565)
-

18,248 - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงให้กับ PTTT
629 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงจาก PTTT
201 - บริษัทฯ ทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�มัน
ล่วงหน้ากับ PTTT
1,289
40
6 - บริษัทฯ รับเงินชดเชยจาก TIP
270 - บริษัทฯ ชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัย
ให้ TIP
2
3 - บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก
PTTTANK

3 - บจ. น้ำ�มันไออาร์พีซี รับรายได้
ค่าบริหารร้านค้าจาก BSA
267 - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากร
ให้ BSA
22

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
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ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายการ

17.

บจ. สปอร์ต เซอร์วสิ เซส
อัลไลแอนซ์ (SSA)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
		 พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์

18.

ปี 2564

ปี 2563

- รายได้จากการบริการ

-

-

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

-

-

บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่ แนล (PTTEPI)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น
99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

-

-

19.

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 42.53%

- รายได้อื่น
- ค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริหาร

7
2

11
-

- - บริษัทฯ ให้บริการวิจัยกับ GPSC
- - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้
GPSC

20.

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล (GC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 45.18%

- ขายสินค้า

8,754

5,996

- ซื้อสินค้า

14,459

11,263

-

-

40

4

1,460
2,429

595
939

13,413 - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงให้ GC
19,312 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงจาก GC
405 - บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำ�มันดิบ
และวัตถุดิบเพื่อสำ�รองตาม
กฎหมายกับ GC
7 - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและ
ค่าชดเชยค่าสินค้าให้ GC
1,200
1,721

21.

22.

- ซื้อ-ขายน้ำ�มันดิบ
และวัตถุดิบเพื่อ
สำ�รองตามกฎหมาย
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า

บจ. จีซี มาร์เก็ตติง้ โซลูชน่ั ส์
(GCM)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า

333

118

- ซื้อสินค้า

405

286

27
33

20
25

บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชน่ั ส์
(GCL)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

2

5

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า

ปี 2562
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ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

2 - บจ. เทคโนโลยีไออาร์พซี ี ให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่กับ SSA
5 - บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.
ระยอง ให้ SSA

2 - บริษัทฯ จ่ายค่าตรวจสอบ
ความปลอดภัยให้กับ PTTEPI

124 - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
ให้ GCM
377 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
จาก GCM
19
13
5 - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้
GCL

280
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ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

23.

บจ. จีซี สไตรีนิคส์ (GCS)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

24.

25.

ปี 2564

ปี 2563

- ขายสินค้า

44

1

55 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ GCS

บจ. จีซี ไกลคอล (Glycol)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า

-

1

2 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาก Glycol

บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
เอนจิเนียริง (GCME)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
- เจ้าหนี้อื่น

13

13

-

-

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
(PTTAC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 50.00%

- ซื้อสินค้า

2,275

1,122

208

141

27.

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
(PTT DIGITAL)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 40.00%
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 20.00%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

30

29

28.

บจ. พีทที ี ฟีนอล (PPCL)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- รายได้อื่น

-

-

- ลูกหนี้การค้า

-

-

29.

บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ
(NPC S&E)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

2

1

30.

บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล
(GGC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 72.29%

- ซื้อสินค้า

1,578

562

66

39

26.

รายการ

- เจ้าหนี้การค้า

- เจ้าหนี้การค้า

ปี 2562

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

15 - บริษทั ฯ จ่ายค่าบริการ
ด้านวิศวกรรมให้กับ GCME
3

1,417 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาก PTTAC
131

31 - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT
ให้ PTT DIGITAL

9 - บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำ�มันกับ
PPCL
3
1 - บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัย
อุปกรณ์ตรวจโควิดและค่าอบรม
ให้ NPC S&E

212 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงจาก GGC
64

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทและ
ลักษณะความสัมพันธ์

31.

บจ. โซลูชน่ั ครีเอชัน่
(SOLUTIONCRE)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 99.99%

32.

33.

34.

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

รายการ

ปี 2564

ปี 2563

- ขายสินค้า

3

-

- - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
ให้ SOLUTIONCRE

GCM Polymer Trading
DMCC
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์
ถือหุ้น 100%

- ขายสินค้า

127

77

128 - บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้
GCM Polymer Trading DMCC

-

3

บจ. ไออาร์พซี ี คลีน พาวเวอร์
(IRPC-CP)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น 51.00%
บมจ. ไออาร์พซี ี ถือหุน้ 48.99%
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ
เป็นกรรมการ คือ
		 นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
		 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภ์ วู ดล
		 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

- ขายสินค้า

44

45

- ซื้อสินค้า
- รายได้อื่น

2,305
118

2,296
117

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

4
228
1
189

4
190
215

45 - บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำ�
ให้กับ IRPC-CP
2,356 - บริษัทฯ ซื้อไอน้ำ�จาก IRPC-CP
116 - บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
โรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP
8
341
1
213

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
(PTTTCC)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้น 99.99%

- เงินกู้ยืมระยะยาว

31

-

- - บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก PTTTCC

- ลูกหนี้การค้า

-

หมายเหตุ:
(1)
บจ. ไทยออยล์มารีน ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564
(2)
บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564
(3)
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปี 2562

281

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

5
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและความจำ�เป็นของรายการระหว่างกัน
การทำ�รายการระหว่างกันทีส่ �ำ คัญต้องได้รบั พิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำ�ให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัท
ในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำ�ธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำ�มันและการบริการเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ซึง่ สนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำ�รายการทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขไม่แตกต่างกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดย
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำ�รายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและ
ราคาทีเ่ ป็นธรรมเป็นหลัก เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี และปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจ
ปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการกำ�หนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บนฐานรากของธุุรกิิจปิิ โตรเคมีี
และพลัังงาน ผสานความเชี่่�ยวชาญ
ของบริิษััทฯ คืือพลัังหลัักในการ
ขยายขอบเขต NEW FRONTIER
สู่่�การลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ ๆ ที่่�มุ่่�ง
ตอบโจทย์์เฉพาะทางของธุุรกิิจต่่าง ๆ
ได้้หลากหลาย เพื่่�อสร้้างสััดส่่วน
รายได้้จากธุุรกิิจใหม่่และเพิ่่�มความ
แข็็งแกร่่งในธุุรกิิจปััจจุุบััน

03
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ส่่วนที่่�

งบการเงิิ น
รายงานความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน

รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาต
งบการเงิิน		

หมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะบริิษััท

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

287

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
งบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำ�ขึ้นตามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกตามความมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการบริษทั ฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ ในการจัดทำ�รายงานทางการเงินได้มกี ารพิจารณานโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานกรรมการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษ้ถือัทหุ้นไออาร์
พีซี จำ�กัด (มหาชน)
เสนอผู
และคณะกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีนัยสาคัญ  การทาความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม
ภายในและการนาการควบคุมภายในไปปฏิบัติ ตลอดจน
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวัตถุดิบ
การทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
และสินค้าสาเร็จรูปเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน
กับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ของราคาซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือนั้นวัดมูลค่า  การประเมินความเหมาะสมของวิธีการคานวณมูลค่าสุทธิ
ที่ จะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลื อ ณ วั นสิ้ น รอบระยะเวลา
ด้วยราคาทุ นหรือมู ลค่าสุ ทธิที่ จะได้ รับแล้วแต่ ราคาใด
รายงาน การพิ จารณาความสมเหตุสมผลของราคาตลาด
จะต่ากว่า
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ราคาที่ ค าดว่ าจะขายของสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์และการทดสอบความถูกต้องในการคานวณ
นโยบายการบั ญชีเรื่องการวัดมู ลค่าสินค้ าคงเหลื อของ
กลุ่ มบริ ษั ทและรายละเอี ยดสิ นค้ าคงเหลื อ ได้ แสดงไว้  ในกรณี มู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้ รั บต่ ากว่ าราคาทุ นจะมี การ
พิ จารณาเสนอรายการปรั บปรุงค่ าเผื่ อการปรับลดมู ลค่ า
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 10 ตามลาดับ
สิน ค้า คงเหลือ ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประมาณการค่ าเผื่ อการปรั บลดมู ลค่ าสิ นค้ าคงเหลื อใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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-3ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบั ญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ กลุ่มบริษัทและบริษั ท
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

-5ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนั ยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

มงคล สมผล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8444
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานทางการเงิิน

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
หมายเหตุ
สินทรัพย์
รายได้จากการขายและการให้บริการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ลูกหนี้การค้า
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์สุทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กาไรสิ(ขาดทุ
น) จากการด
าเนินงาน
นค้าคงเหลื
อ
ต้นทุภาษี
นทางการเงิ
มูลค่าเพินม่ รอเรียกคืน
ส่วนแบ่
ง
าไรจากเงิตนจ่ลงทุ
ในการร่
ภาษีสกรรพสามิ
ายล่วนงหน้
า วมค้า
และบริ
สินทรัษพัทย์ร่หวมมุนเวียนอื่น
กาไร (ขาดทุ
น)นก่ทรั
อนพ(ค่
รวมสิ
ย์หามุใช้นจเวี่าย)
ยนรายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้

7
8
29
9
30
37 (ค)

31
37 (ง)
10
33
12
17
11
12
12
12
37 (ฉ)
13
14
34
15
16
17
22
18

2564
2564

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

2563
2563
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หน่วย : บาท
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

255,114,607,531
(228,988,860,070)
11,236,030,183
26,125,747,461
13,785,361,876
1,508,130,223
2,741,861,659
(1,942,163,334)
2,922,726,608
(2,104,684,036)
(5,672,866,943)
17,914,163,371
33,766,140,256
(1,742,698,953)
2,480,809,228

174,462,551,415
(174,490,791,270)
8,851,190,030
(28,239,855)
9,625,781,866
651,966,129
2,410,536,090
354,503,906
154,464,906
(1,374,983,114)
(5,718,090,948)
(6,114,843,882)
21,168,883,208
(1,901,587,947)
537,439,458

253,990,295,789
(228,270,207,884)
10,894,240,854
25,720,087,905
13,815,364,501
1,735,720,462
2,729,506,510
(1,942,085,814)
2,940,134,794
(2,156,977,545)
(5,577,608,109)
17,779,136,899
33,405,004,951
(1,750,447,531)
2,470,399,834

173,436,283,377
(173,759,802,353)
8,553,136,627
(323,518,976)
9,710,936,029
1,904,758,649
2,399,639,265
354,503,906
165,642,618
(1,434,793,701)
(5,603,588,360)
16,537,624
(5,102,638,482)
20,919,528,121
(1,901,237,227)
533,961,959

165,832,591
712,619,961
101,430,342
16,884,084,379
67,200,192,743
(2,351,267,186)
14,532,817,193
1,689,040,204
691,372,172
14,504,624,077
8,602,894,817
28,193,116
14,532,817,193
921,962,956
109,067,255,859
0.71
224,767,008
760,509,363
1,152,182,384
181,679,537
123,291,664,300
190,491,857,043

255,242,922
332,669,007
367,431,550
(7,683,762,822)
43,370,970,030
1,553,742,419
(6,130,020,403)
1,691,856,585
612,304,490
(6,151,699,849)
8,071,465,520
21,679,446
(6,130,020,403)
921,962,956
114,550,574,163
(0.30)
198,487,720
774,280,379
2,812,133,482
141,370,434
345,146,578
130,119,582,307
173,490,552,337

165,832,591
82,482,858
16,028,689,368
66,502,966,893
(2,266,254,981)
13,762,434,387
1,688,440,206
2,462,389,957
667,999,790
13,762,434,387
6,977,346,963
126,935,938
13,762,434,387
886,096,147
107,211,252,394
0.67
437,162,834
725,803,814
1,067,971,020
179,349,877
122,430,748,940
188,933,715,833

255,242,922
340,260,083
(7,003,875,709)
42,894,885,248
1,568,027,918
(5,435,847,791)
1,691,256,587
2,353,190,057
650,999,990
(5,435,847,791)
6,977,346,963
190,000,000
(5,435,847,791)
886,096,147
112,765,515,060
(0.27)
188,745,493
743,119,673
2,695,345,641
141,370,434
342,816,917
129,625,802,962
172,520,688,210
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวีนยเวีนยน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สไม่ินหไม่มุหนมุเวีนยเวีนยน
รวมหนี้สิน

2564

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20
21
37 (ซ)

28,671,172,280
3,238,612,043
272,284,991
194,917,381
1,954,791,396
1,874,544,038

23,982,702,976
3,721,196,893
365,417,570
209,779,321
1,159,216,963
803,910,513

28,630,394,669
3,168,711,587
286,138,326
194,917,381
1,934,759,102
1,822,597,138

23,918,869,161
3,651,112,458
382,691,146
209,779,321
1,144,440,840
762,135,869

19.1

10,584,763,013

13,334,798,837

10,584,763,013

13,334,798,837

23

81,334,015

99,059,836

188,109,149

94,916,745

593,496,182
27,760,107
48,947,561
47,542,623,007

340,834,475
41,635,907
44,058,553,291

56,468,671
580,545,948
27,760,107
39,829,434
47,514,994,525

340,834,475
39,421,437
43,879,000,289

50,494,310,167
31,290,625
141,480,669
4,005,119,183
222,568,283
342,178,806
55,236,947,733
102,779,570,740

48,596,605,989
89,713,738
4,238,652,933
153,852,361
687,247,000
53,766,072,021
97,824,625,312

50,494,310,167
249,911,040
3,958,407,216
222,568,283
313,226,456
55,238,423,162
102,753,417,687

48,596,605,989
83,911,113
4,188,184,839
153,852,361
659,887,110
53,682,441,412
97,561,441,701

37 (ฌ)
22

19.1
37 (ญ)
23
24
22
25

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิิน

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 20,434,419,246 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
หัก หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20,475,000,000

20,475,000,000

20,475,000,000

20,475,000,000

20,434,419,246

20,434,419,246

20,434,419,246

20,434,419,246

28,554,212,397

28,554,212,397

28,554,212,397

28,554,212,397

26

2,047,500,000
36,571,819,945

2,047,500,000
24,600,387,026

2,047,500,000
35,147,430,753

2,047,500,000
23,924,126,011

27

(124,282,649)

(124,282,649)

15,177,080
(3,264,250)
87,495,581,769
216,704,534
87,712,286,303
190,491,857,043

15,177,080
(1,011,145)
75,526,401,955
139,525,070
75,665,927,025
173,490,552,337

28

(3,264,250)
86,180,298,146
86,180,298,146
188,933,715,833

(1,011,145)
74,959,246,509
74,959,246,509
172,520,688,210
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

29
30
31
33
12
17

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

255,114,607,531
(228,988,860,070)
26,125,747,461
1,508,130,223
(1,942,163,334)
(2,104,684,036)
(5,672,866,943)
17,914,163,371
(1,742,698,953)

174,462,551,415
(174,490,791,270)
(28,239,855)
651,966,129
354,503,906
(1,374,983,114)
(5,718,090,948)
(6,114,843,882)
(1,901,587,947)

253,990,295,789
(228,270,207,884)
25,720,087,905
1,735,720,462
(1,942,085,814)
(2,156,977,545)
(5,577,608,109)
17,779,136,899
(1,750,447,531)

173,436,283,377
(173,759,802,353)
(323,518,976)
1,904,758,649
354,503,906
(1,434,793,701)
(5,603,588,360)
(5,102,638,482)
(1,901,237,227)

712,619,961
16,884,084,379
(2,351,267,186)
14,532,817,193

332,669,007
(7,683,762,822)
1,553,742,419
(6,130,020,403)

16,028,689,368
(2,266,254,981)
13,762,434,387

(7,003,875,709)
1,568,027,918
(5,435,847,791)

14,504,624,077
28,193,116
14,532,817,193

(6,151,699,849)
21,679,446
(6,130,020,403)

13,762,434,387
13,762,434,387

(5,435,847,791)
(5,435,847,791)

0.71

(0.30)

0.67

(0.27)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานทางการเงิิน
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2564
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- (ขาดทุน) กาไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
- การวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของ
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
- ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

14,532,817,193

(6,130,020,403)

13,762,434,387

(5,435,847,791)

(2,816,381)
563,276

18,471,348
(3,694,270)

(2,816,381)
563,276

18,471,348
(3,694,270)

406,986,137

(139,361,688)

402,015,740

(139,800,843)

(81,211,096)
(1,559,938)
321,961,998
14,854,779,191

27,872,338
9,446,385
(87,265,887)
(6,217,286,290)

(80,403,148)
319,359,487
14,081,793,874

27,960,169
(97,063,596)
(5,532,911,387)

14,826,586,075
28,193,116
14,854,779,191

(6,238,965,736)
21,679,446
(6,217,286,290)

14,081,793,874
14,081,793,874

(5,532,911,387)
(5,532,911,387)

28,554,212,397

-

28,554,212,397
28,554,212,397

28,554,212,397
-

28,554,212,397

20,434,419,246

-

20,434,419,246
20,434,419,246

20,434,419,246
-

20,434,419,246

2,047,500,000

2,047,500,000
-

2,047,500,000
2,047,500,000

-

2,047,500,000

36,571,819,945

24,600,387,026
(2,857,406,261)
14,504,624,077
324,215,103
(124,282,649)

(124,282,649)
-

(124,282,649)
(124,282,649)

-

545,710,133
32,895,164,491
(2,041,034,651)
(6,151,699,849)
(102,042,965)
24,600,387,026

(124,282,649)

32,349,454,358

15,177,080

15,177,080
-

15,177,080
15,177,080

-

15,177,080

-

-

-

(3,264,250)

(2,253,105)

(1,011,145)

14,777,078
(1,011,145)

(15,788,223)

4,962,329

(20,750,552)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนซื้อคืน - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน
ผลก
าไร (ขาดทุน) ของสินทรัพย์ทางการเงิน
หุ้นสามัญของ ซื้อคืน - หุ้นสามัญ
บริษัทที่ถือโดย ของบริษัทที่ถือโดย
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

87,495,581,769

75,526,401,955
(2,857,406,261)
14,504,624,077
321,961,998

83,806,402,342
(2,041,034,651)
(6,151,699,849)
(87,265,887)
75,526,401,955

550,672,462

83,255,729,880

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

75,665,927,025
(2,881,220,013)
14,532,817,193
321,961,998
72,800,100
87,712,286,303

72,800,100
216,704,534

83,952,783,095
(2,069,569,780)
(6,130,020,403)
(87,265,887)
75,665,927,025

550,672,462

83,402,110,633

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

139,525,070
(23,813,752)
28,193,116
-

146,380,753
(28,535,129)
21,679,446
139,525,070

-

146,380,753

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของ
ผูไ้ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่
เงินปันผลจ่าย
(ขาดทุน) กาไรสาหรับปี
(ขาดทุน) กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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35

35

28,554,212,397

28,554,212,397

20,434,419,246

-

20,434,419,246
-

28,554,212,397

-

20,434,419,246

-

28,554,212,397

-

28,554,212,397

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

20,434,419,246

-

20,434,419,246

ทุนทีอ่ อกและ
ชาระแล้ว

2,047,500,000

-

2,047,500,000

2,047,500,000

-

2,047,500,000

-

2,047,500,000

23,924,126,011
(2,860,742,237)
13,762,434,387
321,612,592
35,147,430,753

31,515,231,967
(2,043,417,491)
(5,435,847,791)
(111,840,674)
23,924,126,011

545,710,133

30,969,521,834

-

-

(2,253,105)
(3,264,250)

(1,011,145)

14,777,078
(1,011,145)

(15,788,223)

4,962,329

(20,750,552)

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกาไร (ขาดทุน) ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

74,959,246,509
(2,860,742,237)
13,762,434,387
319,359,487
86,180,298,146

82,535,575,387
(2,043,417,491)
(5,435,847,791)
(97,063,596)
74,959,246,509

550,672,462

81,984,902,925

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท

รายงานทางการเงิิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนสาหรับปี
(ขาดทุน) กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2564

งบการเงินรวม

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

16,884,084,379

(7,683,762,822)

16,028,689,368

(7,003,875,709)

8,586,513,253
(43,627,315)
(5,126,681)
909,722
169,872,719
567,073,227

8,952,100,045
(53,234,780)
(6,044,605)
(1,488,036)
27,645,077
416,371,122

8,604,302,266
(48,388,978)
(154,881,773)
1,905,015
170,318,568
567,578,594

8,854,713,925
(62,004,388)
(488,291,699)
173,450
27,202,013
416,495,509

(102,988,011)
46,011,857
(712,619,961)
1,742,698,953
260,310,831

998,736,542
44,568,202
519,862,332
34,428,039
455,695,614
(332,669,007)
1,901,587,947
(248,157,263)

(102,988,011)
44,956,588
1,750,447,531
256,204,203

998,736,542
43,517,484
519,862,332
34,428,039
(717,602,239)
455,695,614
1,901,237,227
(252,789,914)

27,393,112,973

5,025,638,407

27,118,143,371

4,727,498,186

(4,161,454,211)
(332,575,591)
(2,768,261,702)
(12,767,129,768)
(1,943,369,770)
89,410,331
267,898,737
163,467,040

472,221,757
(3,407,853)
7,708,267
4,798,759,287
1,047,700,314
75,692,292
(150,821,232)
-

(4,107,645,505)
(330,721,466)
(2,774,492,176)
(12,655,795,398)
(1,936,437,875)
89,410,331
257,858,245
163,467,040

439,139,514
(3,059,669)
6,454,981
4,801,312,966
1,049,351,910
75,692,292
(145,044,182)
-

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับคืนสาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนสาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดจ่ายสาหรับการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,688,863,808
(459,112,151)
(93,132,579)
795,574,433
1,070,633,524
15,922,992
(86,858,444)
(345,068,194)
11,527,921,428
(186,131,478)
11,341,789,950

(888,363,436)
1,382,900,117
123,470,270
(721,704,034)
63,408,051
(203,957,877)
(488,259,650)
662,718,216
11,203,702,896
(54,957,259)
11,148,745,637

4,711,666,259
(461,089,278)
(96,531,394)
790,318,262
1,060,461,270
1,251,278
(83,966,086)
(346,660,654)
11,399,236,224
(138,198,488)
11,261,037,736

(927,430,478)
1,387,385,696
122,754,569
(712,797,780)
29,440,651
(217,166,155)
(486,963,788)
659,887,110
10,806,455,823
(25,658,303)
10,780,797,520

43,627,315
5,126,681

53,234,780
6,044,605

48,277,891
37,318,930

62,181,412
44,619,376

16,784,649

212,322,760

-

-

117,562,843
(16,999,800)

258,704,472
(527,857,000)

62,928,124
117,562,843
(126,199,700)

258,704,472
(527,857,000)

(2,932,380,292)
59,081,339
(128,665,524)
(2,852,647,438)

(3,312,991,755)
1,247,593
(352,772,190)
3,075,810
(3,871,313,685)

(2,771,508,561)
58,930,519
(122,633,779)
(2,678,539,084)

(3,274,545,491)
1,231,532
(340,097,391)
3,075,810
(3,560,364,520)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
เงินสดจ่ายสุทธิจากการครบกาหนด
ของสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

31,200,000
(2,857,406,261)
(23,813,752)
72,800,100
11,982,924,269
(13,339,900,000)
(6,104,302,359)

(2,041,034,651)
(28,535,129)
(6,900,000,000)
6,036,604,985
11,982,328,571
(8,202,734,042)
(1,462,368,917)

(2,860,742,237)
11,982,924,268
(13,339,900,000)
(6,241,394,425)

(2,043,417,491)
(6,900,000,000)
6,036,604,985
11,982,328,571
(8,202,734,042)
(1,431,708,441)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,384,840,153
8,851,190,030
11,236,030,183

5,815,063,035
3,036,126,995
8,851,190,030

2,341,104,227
8,553,136,627
10,894,240,854

5,788,724,559
2,764,412,068
8,553,136,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(1,768,543,085)

(1,799,320,640)

(1,776,378,610)

(1,798,948,951)

(91,499,197)
(110,064,433)

(380,498,625)
(129,179,386)

(91,499,197)
(212,242,215)

(380,498,625)
(125,042,888)

-

-

56,443,566

-

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

สารบัญ
การดาเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
เกณฑ์การจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐาน
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายได้อื่น
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หมายเหตุ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผลจ่าย
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน หนังสือค้าประกัน และสัญญาที่สาคัญ
ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
การจัดประเภทรายการใหม่
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมัติงบการเงิน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

การดาเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลเชิงเนิ น อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษั ทมีสานั กงานตั้ งอยู่ เลขที่ 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น
ในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.05
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท าให้ เกิด การชะลอตั วของเศรษฐกิจ และมี ผลกระทบต่ อ ธุรกิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ สถานการณ์ ดังกล่ าว
อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิน ทรัพ ย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริห ารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอ

2.

เกณฑ์การจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
2.1 กลุ่มบริษัทจัดทาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2

งบการเงินของกลุม่ บริษัทได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนาเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปและตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง “กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

306

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

-22.3

งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

2.4

การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยสาคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 4)

2.5

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มสี าระสาคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวม
สาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงิน ของบริษัทย่อยสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

2.6

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดทาตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.7

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บั ติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดั งกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้ มีขึ้ น
เพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกั บมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ ง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคานิยาม
ของความมี สาระส าคั ญ และข้ อกาหนดทางการบั ญชี เกี่ ยวกั บการปฏิ รู ปอั ตราดอกเบี้ ยอ้ างอิ ง การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบับปรับปรุงปี 2564 ได้เพิ่มข้อกาหนด
สาหรับข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดั งกล่ าวกั บงบการเงิ นประจ าปี ส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้ นไป
ทั้ งนี้ อนุ ญ าตให้ กลุ่ มบริ ษั ทถื อปฏิ บั ติ ก่ อนวั น ที่ มี ผลบั งคั บ ใช้ ได้ ซึ่ ง TFRS 16 ฉบั บ ปรั บ ปรุ งนี้ ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
ต่อมา TFRS 16 ฉบับปรับปรุงปี 2564 (รอบที่ 2) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โดยอนุ ญ าตให้ ผู้ เช่ าใช้ การผ่ อนปรนในทางปฏิ บั ติ กั บกรณี การยิ นยอมลดค่ าเช่ าที่ เกิ ดขึ้ นอั นเป็ นผลโดยตรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการลดลงใดๆ ของการจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาระซึ่งเดิมครบกาหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยผู้เช่าต้อง
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจาปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน
2564 ทั้งนี้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
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-3นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ ยอ้ างอิ ง ระยะที่ 2 (“การปรั บปรุ งระยะที่ 2”) ที่ ปรั บปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 4
เรื่อง สั ญญาประกั นภั ย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่องมื อทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยการปรับปรุงระยะที่ 2 นี้จัดการปัญหาที่
อาจกระทบกับรายงานทางการเงินระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่ อวั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2564 และจะมี ผลบั งคั บใช้ ส าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
ผู้ บริ หารของกลุ่ มบริ ษั ทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้ องมาเริ่ มถื อปฏิ บั ติ กั บงบการเงินของ
กลุ่ มบริษั ทเมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดั งกล่ าวมี ผลบั งคั บใช้ โดยผู้บริ หารของกลุ่ มบริษั ทอยู่ ระหว่าง
การประเมิ น ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั งกล่ าวที่ มี ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม บ ริ ษั ท
ในปีที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ สภาวิ ชาชี พบั ญ ชี ได้ ออกประกาศเกี่ ยวกั บมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี การปรั บปรุ ง และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
2.9

เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกันซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
ประเภทธุรกิจ
บริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จากัด
บริษัท อินโนโพลีเมด จากัด

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จากัด
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จากัด
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด
บริษัท รักษ์ป่าสัก จากัด

จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ในประเทศ
2564
2563
ประเทศไทย 99.99
99.99
ประเทศไทย 99.99
99.99
ประเทศไทย 60.00
-

จาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันและก๊าซ
โรงเรียนอาชีวะ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าไม่ถักไม่ทอ และ
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประเทศไทย
จาหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่าน ประเทศไทย
ระบบ E-Commerce
ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน้ามัน

ประเทศไทย

57.48
55.00

57.48
55.00

99.99

99.99
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของกลุม่ บริษทั โดยสรุปมีดังต่อไปนี้
3.1 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษทั ย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัท
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอานาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นางบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท านองเดี ยวกัน เว้นแต่ รายการนั้ นมี หลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่ โอนระหว่างกั น
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้ วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของ
กลุ่มบริษัท สาหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกาไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
การจาหน่ายบริษัทย่อย
เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท สู ญ เสี ย การควบคุ ม ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ เหลื อ อยู่จ ะวั ด มู ล ค่ าใหม่ โ ดยใช้ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็น กาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ าตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจาหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
บริษทั ร่วม
บริ ษั ท ร่ วมเป็ น กิ จการที่ กลุ่ ม บริ ษั ท มี อิ ท ธิ พ ลอย่ างเป็ น สาระส าคั ญ แต่ ไม่ ถึ งกั บ ควบคุ มซึ่ งโดยทั่ วไปก็ คื อ
การที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุน
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกาไร
หรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
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-5ถ้าส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ กิ จการต้องจัดประเภท
รายการที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากาไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น
ที่ลดลง
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรหรือขาดทุน
และส่ วนแบ่ งในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ที่ เกิ ดขึ้ นภายหลั งการได้ มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงภายหลังการได้ มาดั งกล่าวข้ างต้ น จะปรั บปรุงกับราคาตามบั ญชี ของเงินลงทุ น
เมื่ อส่ วนแบ่ งขาดทุ นของกลุ่ มบริษั ทในบริษัทร่วมมี มูลค่ าเท่ ากับหรื อเกินกว่ามู ลค่าส่วนได้เสี ยของกลุ่ มบริษั ท
ในบริษัทร่วมนั้น กลุ่ม บริษัท จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่ม บริษัท มีภาระผูกพันในหนี้ของ
บริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม
กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุ นในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มบริษัทจะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กั บมู ลค่ าตามบั ญชี ของเงิ นลงทุ น และรั บรู้ ผลต่ างไปที่ ส่ วนแบ่ งก าไร (ขาดทุ น) ของเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร่ วม
ในงบกาไรขาดทุน
รายการกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่ม บริษัท กับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่ม บริษัทมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริษั ท ร่ วมจะเปลี่ย นนโยบายการบั ญ ชีเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ นโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริษั ท
กาไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
3.2

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่ รวมในงบการเงิ น ของแต่ ละบริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท ถู กวั ดมู ลค่ าโดยใช้ สกุ ล เงิ น ของสภาพแวดล้ อ ม
ทางเศรษฐกิ จหลั กที่ บริ ษั ทด าเนิ นงานอยู่ (สกุ ลเงิ นที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน) งบการเงิ นแสดงในสกุ ลเงิ นบาท
ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็น สกุลเงิน ตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน ที่ ใช้ ในการดาเนิ นงานโดยใช้ อั ตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายชาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

3.4

ลูกหนี้การค้า
ลู กหนี้ การค้ ารั บรู้ เริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ าตามใบแจ้ งหนี้ และจะวั ดมู ลค่ าต่ อมาด้ วยจ านวนเงิ นที่ เหลื ออยู่ หั กด้ วย
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.21

3.5

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคานวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้ น เช่น ค่าอากรขาเข้า
และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและ
งานระหว่างทาประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วน
ตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่ จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุ น
ในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
ค่ าเผื่ อสิ นค้ าล้ าสมั ย สิ นค้ าเคลื่ อนไหวช้ าหรื อเสื่ อมคุ ณภาพจะถู กบั นทึ กโดยจะพิ จารณาจากการใช้ ประโยชน์
ในอนาคต และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

3.6

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่ าเช่ าระยะยาว หรื อจากการเพิ่ มมู ลค่ าของสิ นทรั พย์ และรวมถึ งที่ ดิ นซึ่ งยั งมิ ได้ ระบุ วัตถุ ประสงค์ ของการใช้
ในอนาคต
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวม
ในขณะที่ทาการซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสาคัญหรือ
ระหว่างที่การดาเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
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-7หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ อาคารจะคานวณ
ตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบั ญ ชีของสินทรัพย์จะกระทาก็ ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กลุ่มบริษัท จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้น ทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้ นส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีการตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลีย่ นแทนออก
3.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคา
ทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัท และต้นทุ น
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะมีการตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือของชิ้นส่วนนั้น สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไม่คิดค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคานวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องจักรอื่น
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

20 - 40 ปี
20 - 30 ปี
ตามหน่วยของผลผลิต
10 ปี
5 - 10 ปี
5 - 10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 3.9)
ผลก าไรหรื อขาดทุ นจากการจ าหน่ ายที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ค านวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยรายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงในราคาทุน
หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเลเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้าลึกให้มีความพร้อม
ในการที่จะใช้งาน (ให้เรือเข้าเทียบท่า)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานจากั ดและคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ ระยะเวลาที่ คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนแต่ ละประเภท ค่ าตั ดจาหน่ ายบั นทึ ก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.9

10 - 20 ปี
5 - 10 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบั ญชี ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามีข้อบ่ งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน โดยขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคื นของสิ นทรั พย์ ที่ ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึ ง มู ลค่ าจากการใช้ ของสิ นทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่ า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อนื่ จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคย
มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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3.10 สัญญาเช่า
 กลุ่มบริษัทที่เป็นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริษั ทประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรือประกอบด้ วยสั ญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่ า
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญา
เช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นที่อายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า ซึ่งกลุ่มบริษัท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้ วยมูลค่าปั จจุบั นของการจ่ายชาระตามสั ญญาเช่าที่ ยังไม่ ได้จ่ายชาระ
ณ วั น นั้ น โดยคิ ด ลดด้ วยอั ต ราดอกเบี้ ย ตามนั ย ของสั ญ ญาเช่ า แต่ ห ากอั ต รานั้ น ไม่ ส ามารถก าหนดได้
กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

-

การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนีส้ ิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ

-

การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล

-

จานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

-

ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น

-

การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกาไรขาดทุน
กลุ่ ม บริ ษั ท วั ด มู ล ค่ าหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ (โดยการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
-

มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่าที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อ
สินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

-

มี ก ารเปลี่ ยนแปลงการจ่ ายช าระตามสั ญ ญาเช่ า เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนแปลงดั ช นี ห รื อ อั ต รา หรื อ
การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณีดังกล่าว
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลด
เดิม

-

มี การเปลี่ ยนแปลงสั ญ ญาเช่ าและการเปลี่ ยนแปลงสั ญ ญาเช่ าที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น สั ญ ญาเช่ าแยกต่ างหาก
ในกรณีนี้หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ ยนแปลงโดย
คิดลดการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ าที่ป รับปรุงด้วยอั ตราคิด ลดที่ ปรับปรุง ณ วัน ที่การเปลี่ยนแปลง
สัญญามีผล
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- 10 สิ นทรั พย์ สิ ทธิ การใช้ ประกอบด้ วย การวั ดมู ลค่ าเริ่ มแรกเท่ ากั บหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึ ง
การจ่ ายช าระตามสั ญ ญาเช่ าใด ๆ ที่ จ่ ายช าระ ณ วั น ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ลหรื อ ก่ อนวั น ที่ สั ญ ญาเริ่ ม มี ผ ล
และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่สั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ การใช้ หากสั ญ ญาเช่ าสามารถโอนความเป็ น เจ้ าของในสิ น ทรั พ ย์ อ้ างอิ งและกลุ่ มบริ ษั ท
จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิการใช้ โดยเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และสินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์


กลุ่มบริษัทที่เป็นผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่าด าเนิ นงานรับรู้ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสั ญญาเช่าที่ เกี่ยวข้ อง ต้ นทุ นทางตรง
เริ่มแรกที่ เกิดขึ้ นจากการเจรจาและเข้าท าสั ญญาเช่ าดาเนิ นงานถู กรวมเป็ นมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิ นทรัพ ย์
ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.11 เงินกู้ยมื และหุ้นกู้
เงิน กู้ยืม และหุ้ น กู้รับ รู้เริ่ม แรกด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับ หั ก ด้ว ยต้น ทุ น การจั ดท ารายการ
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้น กู้วัดมู ลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน ตัดจาหน่ ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริง
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หั กด้ วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ ายคืนเพื่ อชาระหนี้นั้ น
จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้
ที่ จะใช้ วงเงินกู้บางส่ วนหรือทั้ งหมด ในกรณี นี้ ค่ าธรรมเนี ยมจะรอการรั บรู้ จนกระทั่ งมี การถอนเงิน หากไม่ มี
หลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สาหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
3.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะนามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดาเนินการส่วนใหญ่ ที่จาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
รายได้ จ ากการลงทุ น ที่ เกิด จากการน าเงิน กู้ยื ม ที่ กู้ ม าโดยเฉพาะ ที่ ยังไม่ ไ ด้ น าไปเป็ น รายจ่ ายของสิ น ทรัพ ย์
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน จะนามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดขึ้น
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- 11 3.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้น ในกรณี นี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น หรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคานวณจากกาไรทางภาษีสาหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริษัท
ดาเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรทางภาษี
จะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลง เมื่อกาไรทางภาษีที่จะนามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริษั ท จะมีกาไรทางภาษีเพี ยงพอที่ จะน าสิน ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้ รอการตั ดบั ญ ชีบ างส่ วนหรือทั้ งหมดมาใช้
ประโยชน์ได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
และทั้งสิน ทรัพ ย์ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชีแ ละหนี้สิน ภาษีเงินได้ร อการตัด บัญ ชีเกี่ย วข้อ งกับ ภาษีเงิน ได้
ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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- 12 3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ กลุ่มบริษัท จ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยก
ต่างหาก กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายชาระเพิ่มเติมจาก
ที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มี สินทรัพย์เพียงพอที่ จะจ่ายชาระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงาน
ทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์ จ ะกาหนดจานวนผลประโยชน์ ที่ พนั กงานจะได้ รับเมื่ อเกษี ยณอายุ ซึ่ งจะขึ้ นอยู่กั บปั จจัยหนึ่ ง
หรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทางาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
 โครงการสมทบเงิน
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อกาหนดของ พระราชบั ญญั ติกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ 2530 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ จะจ่าย
เงิน เพิ่ มอี กเมื่อ ได้ จ่ายเงิน สมทบไปแล้ว เงิน สมทบจะถูก รับ รู้เป็ นค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์ พ นั กงาน
เมื่อถึงกาหนดชาระ


โครงการผลประโยชน์
- ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทางานครบ
120 วัน มี สิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่ องจากการเลิกจ้าง การให้ ออกจากงานโดยไม่มี ความผิดตามระเบี ยบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรือเมื่อทางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดโดย
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาทางานซึ่งอัตราทีใ่ ช้ในปัจจุบันกาหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองคาให้แก่พนักงานเมื่อทางานครบเกษียณอายุ
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองคาให้แก่พนักงานที่ทางานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี

หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์ จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมู ลค่ าปั จจุบั นของภาระผูกพั น ณ วั น
สิ้ น รอบระยะเวลารายงานและปรั บ ปรุ งด้ วยต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต ที่ ยั งไม่ รั บ รู้ ภาระผู ก พั น นี้ ค านวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดออกในอนาคต โดยใช้ อั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ตรรั ฐบาล
ที่ มีกาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้ สินดั งกล่าว โดยประมาณการกระแสเงิน สดที่ ค าดว่าจะต้ อ งจ่าย
ในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในงบกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้
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- 13 3.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทาไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุม่ บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
3.16 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ้นทุนซื้อคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ้นทุ นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุ นซื้อคืนให้รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ากว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืนให้นาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงนาผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากกาไรสะสม
3.17 การรับรู้รายได้
การขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กลุ่ มบริ ษั ท รวมถึ งภาษี สรรพสามิ ต ภาษี ท้ องถิ่ น และกองทุ น น้ ามั น โดยเป็ น จ านวนเงิ น ที่ สุ ทธิ จากเงิ น คื น
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่ม บริษัท สาหรับงบการเงิน รวม รายได้ จากการขายสิ นค้ารับ รู้
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อทาการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
รายได้อื่น
รายได้อื่นบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.18 การจ่ายเงินปันผล
เงิน ปันผลจ่ายบันทึก ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการเมื่อ ได้รั บอนุมัติจ ากที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น
หรือคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท เงินปันผลระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท
3.19 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่ น าเสนอให้ผู้มีอานาจตัดสิน ใจสูงสุ ด
ด้านการดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทาการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์
กลุ่มบริษัทนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกาหนด
ส่วนงาน
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- 14 3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล
กลุ่มบริษัทได้มีการสอบทานข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสาคัญและรายการปรับปรุงมูลค่าอย่างสม่าเสมอ
ในกรณีที่นาข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเช่น การกาหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการ
ประเมินราคา กลุ่มบริษัทจะประเมินหลักฐานที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 รวมถึงการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
เมื่อทาการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้เป็นอันดับแรก
โดยมูลค่ายุติธรรมถูกกาหนดลาดับชั้นตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่า
ยุติธรรมดังนี้
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินสาหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอนุ พั น ธ์ท างการเงิ นที่ มี ตลาดซื้ อขายคล่ องรองรับ ก าหนดมู ลค่ าโดยขึ้ น อยู่กั บราคาตลาด
ที่มีการเปิ ดเผย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดั บที่ 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกาหนดโดยใช้อัตราตลาดของ
แต่ละสัญญาที่คานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาป้องกันความเสี่ยงของน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม คานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อและเสนอขาย
เฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.21 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัท
เป็นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธี
ปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้ อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน
จะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ
เมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังนี้
-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่ านก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ให้ วั ดมู ลค่ าโดยใช้ มู ลค่ ายุ ติ ธรรมบวกหรื อหั กด้ วยต้ นทุ นการท ารายการ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม สาหรับ
ต้นทุนการทารายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

319

- 15 การวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษั ทในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงิน สดตามสัญญาของสินทรัพ ย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสามารถทาได้
3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท
-

ราคาทุ น ตั ด จ าหน่ าย (Amortised Cost) - สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ต้ อ งวั ด มู ล ค่ าด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จ าหน่ าย
เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพ ย์ท างการเงิน นั้นตามโมเดลธุรกิจที่ มีวัตถุป ระสงค์การถือครองเพื่อ รับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน ต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ ย
จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกาไรหรือขาดทุนและรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกาไร
หรือขาดทุน

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของมู ลค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินรับรู้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และรายได้ดอกเบี้ย
ที่คานวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพ ย์ทางการเงิน กาไรหรือขาดทุนสะสม
ที่ เคยรั บรู้ รายการในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นจะต้ องจั ดประเภทรายการใหม่ เข้ าก าไรหรื อขาดทุ น หรื อ
กาไรสะสม

-

มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อ ขาดทุ น (FVTPL) - สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ เข้ าเงื่ อ นไขการวั ด มู ล ค่ า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน

การด้อยค่า
กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่ วัดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ นตั ดจ าหน่ าย กลุ่ มบริ ษั ท ใช้ วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
ทั้งนี้ ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีความเสี่ยง
ด้านเครดิตต่าและไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนั บตั้งแต่วันที่ได้มา กลุ่มบริษัทจะไม่มีการรับรู้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น
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- 16 ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ตัดรายการและผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับและค้างรับ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุ น นอกจากนี้ ณ วันที่
ตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
กาไรหรือขาดทุนที่สะสมไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกาไรหรือขาดทุน
ในทางกลับกัน ณ วันที่ตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ ลุ่มบริษัทเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกาไรหรือขาดทุนสะสมที่สะสมไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปกาไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปกาไรสะสม
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณา
ภาระผูกพันตามสัญญา

- หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มีกาหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น
จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน

- หากกลุ่มบริ ษั ท ไม่มีภาระผูกพัน ตามสั ญ ญาหรือสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพัน ตามสั ญ ญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สิน
ทางการเงินนั้น กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ
การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก
หรือสิ้นสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินทีต่ ัดรายการและสิ่งตอบแทนทีจ่ ่ายและค้างจ่ายรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่ อกลุ่ มบริ ษั ทแลกเปลี่ ยนตราสารหนี้ ที่ มี ข้ อก าหนดความแตกต่ างกั นอย่ างมากกั บผู้ ให้ กู้ ต้ องถื อเป็ นการสิ้ นสุ ด
ของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ ในทานองเดียวกัน หากกลุ่มบริษัท
ทาการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสาคัญหรือบางส่วนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุ ด
ของหนี้สินทางการเงินเดิม และทาการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าข้อกาหนดจะมีความแตกต่าง
อย่างเป็นสาระสาคัญหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ
สุทธิด้วยค่าธรรมเนี ยมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้ จริงเดิม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10
จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินเดิม หากการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นนัยสาคัญ
ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบั ญชีของหนี้ สินก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
หลังจากเปลีย่ นแปลง ควรรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเป็นกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในกาไรและขาดทุนอื่น
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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- 17 ตราสารอนุพันธ์
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภั ณฑ์
เกี่ยวกับน้ามัน ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้ง แรก
ใช้มูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่บันทึกในกาไรหรือขาดทุนทันที
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อกาหนดต่าง ๆ
และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน
ณ วันที่รายงาน
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาล่วงหน้าของสัญญา
ในลักษณะเดียวกันและครบกาหนดในวันเดียวกัน ณ วันที่รายงาน
3.22

4.

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สาหรับปีด้วยจานวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญ
ซื้อคืน

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐาน
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
4.1

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
มู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ ค านวณจากราคาโดยประมาณของผู้ บริหารที่ ค าดว่าจะขายได้ ตามปกติ ธุรกิจหั กด้ ว ย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.2

การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ในการค านวณมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้ รั บ คื น ผู้ บ ริ ห ารของกลุ่ ม บริษั ท ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ
ในอนาคตคิ ด ลดเป็ น มู ล ค่ าปั จจุ บั น โดยใช้ อั ต ราคิ ด ลดที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ สะท้ อ นมู ล ค่ า ที่ อ าจประเมิ น ได้
ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

4.3

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ในระหว่าง ปี 2564 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง จาก
อายุการให้ ประโยชน์ เดิ มประมาณ 5 - 20 ปี เป็ น 10 - 30 ปี เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บสภาพการใช้งานในปั จจุ บั นและ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีซึ่งทาให้
ค่ าเสื่ อมราคาในงบกาไรขาดทุ นรวมและงบก าไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการส าหรั บปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564
ลดลงจานวน 35 ล้านบาท
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- 18 5.

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
353
487
2,907
3,179
(2,932)
(3,313)
328
353

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรยกมา (1)
บวก ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร (สุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม)
หัก เงินสดจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรยกไป (1)
(1)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
350
487
2,749
3,137
(2,771)
(3,274)
328
350

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563

5.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายที่ ตัดจาหน่าย ตัดจาหน่าย หนี้สินตาม ขาดทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ จากกิจกรรม
รับรู้เป็น
ค่าธรรมเนียม ส่วนลด สัญญาเช่า จากอัตรา
ณ วันที่
1 มกราคม จัดหาเงิน
ส่วนหนึ่งของ ในการจัดหา มูลค่าหุ้นกู้
สุทธิ
แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
2564
สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ยืมรอ
และจากตรา
2564
การตัดบัญชี
สารอนุพนั ธ์
สุทธิ
210
(1,769)
1,712
42
195
-

31

-

-

-

-

-

154

(91)

-

-

-

-

-

61,931
189
62,484

(1,357)
(110)
(3,296)

1,712

-

42

25
25

-

6
6

143
143

-

-

31
160

223

474

61,079
222
61,750

634
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- 19 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายที่ ตัดจาหน่าย ตัดจาหน่าย หนี้สินตาม
(กาไร)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ จากกิจกรรม
รับรู้เป็น
ค่าธรรมเนียม ส่วนลด สัญญาเช่า
ขาดทุน
ณ วันที่
1 มกราคม จัดหาเงิน
ส่วนหนึ่งของ ในการจัดหา มูลค่าหุ้นกู้
สุทธิ
จากอัตรา 31 ธันวาคม
2563
สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ยืมรอ
แลกเปลี่ยน
2563
การตัดบัญชี
และจากตรา
สารอนุพันธ์
สุทธิ
104
(1,799)
1,853
52
210
6,900
52,071
299
59,374

(6,900)

-

-

-

-

-

(380)

-

-

-

-

-

9,816
(129)
608

1,853

-

52

46

-

46

2

-

2

19
19

-

534

154

(4)

61,931
189
62,484

-

530

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย ตัดจาหน่าย ตัดจาหน่าย หนี้สินตาม
ขาดทุน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ จากกิจกรรม
ที่รับรู้เป็น ค่าธรรมเนียม ส่วนลด สัญญาเช่า
จากอัตรา
ณ วันที่
1 มกราคม จัดหาเงิน
ส่วนหนึ่งของ ในการจัดหา มูลค่าหุ้นกู้
สุทธิ
แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
2564
สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ยืมรอ
และจากตรา
2564
การตัดบัญชี
สารอนุพันธ์
สุทธิ
210
(1,776) 1 1,719
42
195
-

56

-

-

-

-

-

-

56

154

(91)

-

-

-

-

-

160

223

61,931
179
62,474

(1,357)
(212)
(3,380)

1,719

-

-

471
471

474
634

61,079
438
61,991

42

25
25

-

6
6
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- 20 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า

6.

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย ตัดจาหน่าย ตัดจาหน่าย หนี้สินตาม (กาไร) ขาดทุน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ จากกิจกรรม
ที่รับรู้เป็น ค่าธรรมเนียม ส่วนลด สัญญาเช่า
จากอัตรา
ณ วันที่
1 มกราคม จัดหาเงิน
ส่วนหนึ่งของ ในการจัดหา มูลค่าหุ้นกู้
สุทธิ
แลกเปลีย่ น 31 ธันวาคม
2563
สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ยืมรอ
และจากตรา
2563
การตัดบัญชี
สารอนุพนั ธ์
สุทธิ
104
(1,799)
1,853
52
210
6,900
52,071
288
59,363

(6,900)

-

-

-

-

-

(380)

-

-

-

-

-

9,816
(125)
612

1,853

-

-

46
52

2
-

46

2

-

16
16

534

154

(4)

61,931
179
62,474

530

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกาหนดส่วนงาน
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม:
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี:
หน่วยงานอื่นๆ:

น้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ามันหล่อลื่น ยางมะตอย
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น

นโยบายการบัญชีสาหรับส่วนงานดาเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
หน่วย : ล้านบาท

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กาไรจากส่วนงานดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นไม่สามารถปันส่วนได้
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
179,627
8,981

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน
ปิโตรเคมี
อื่นๆ
71,089
7,718

4,399
1,676

รวม
255,115
18,375
(461)
17,914
(1,743)
713
(2,351)
14,533
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- 21 หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปันส่วนงานได้
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน
สินทรัพย์อนื่ ที่ไม่สามารถปันส่วนงานได้
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน ตัดรายการ
ปิโตรเคมี
อื่นๆ
ระหว่างกัน

52,053

28,070

24,135

229

37,545

12,098

5,122

(704)

รวม
104,487
4,580
54,061
27,364
190,492

หน่วย : ล้านบาท

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กาไร (ขาดทุน) จากส่วนงานดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นไม่สามารถปันส่วนได้
ขาดทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
122,152
(5,125)

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน
ปิโตรเคมี
อื่นๆ
47,457
(514)

4,854
1,379

รวม
174,463
(4,260)
(1,855)
(6,115)
(1,902)
333
1,554
(6,130)

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปันส่วนงานได้
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนงานได้
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน ตัดรายการ
ปิโตรเคมี
อื่นๆ
ระหว่างกัน

54,129

29,967

13,711

181

22,858

7,512

4,252

(338)

รวม
97,988
16,563
34,284
24,656
173,491
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- 22--22 ข้อมูข้ลอเกีมู่ยลวกั
ภูมบิศภูาสตร์
เกี่ยบวกั
มิศาสตร์
รายได้
จากการขายและการให้
บริกบารจากลู
กค้ากภายนอกของกลุ
่มบริ่มษบริ
ัทรายงานตามข้
อมูลอเชิมูงลภูเชิมงิศภูาสตร์
ได้ดไังด้ต่ดอังไปนี
้ ้
รายได้
จากการขายและการให้
ริการจากลู
ค้าภายนอกของกลุ
ษัทรายงานตามข้
มิศาสตร์
ต่อไปนี
นอกจากนี
้ สินทรั
ย์ไพม่ย์หไมุม่นหเวีมุยนนของกลุ
่มบริ่มษบริ
ัทอยู
้งหมด
นอกจากนี
้ สินพทรั
เวียนของกลุ
ษัท่ในประเทศไทยทั
อยู่ในประเทศไทยทั
้งหมด
หน่วหน่
ย :วล้ยานบาท
: ล้านบาท
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
ชื่อประเทศ
25642564
25632563 25642564 25632563
ชื่อประเทศ
ไทยไทย
163,743
163,743 115,713
115,713 162,626
162,626 114,688
114,688
สิงคโปร์
33,121
สิงคโปร์
33,121 21,973
21,973 33,121
33,121 21,973
21,973
อื่นๆอื่นๆ
58,251
58,251 36,777
36,777 58,243
58,243 36,775
36,775
รวมรวม
255,115
255,115 174,463
174,463 253,990
253,990 173,436
173,436
ลูกค้ลูารายใหญ่
กค้ารายใหญ่
รายได้
จากการขายและการให้
บริกบารของกลุ
่มบริ่มษบริ
ัทส่ษวัทนใหญ่
ประกอบด้
วยรายได้
จากลูจกากลู
ค้ารายหนึ
่งจากส่
วนงานปิ
โตรเลี
ยม ยม
รายได้
จากการขายและการให้
ริการของกลุ
ส่วนใหญ่
ประกอบด้
วยรายได้
กค้ารายหนึ
่งจากส่
วนงานปิ
โตรเลี
และหน่
วยงานอื
่นๆ ส่นาหรั
ปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นวาคม
25642564
เป็นจเป็านวนเงิ
น 32,681
ล้านบาท
(2563(2563
: 24,102
ล้านบาท)
และหน่
วยงานอื
ๆ สบาหรั
นทีธั่ 31
ธันวาคม
นจานวนเงิ
น 32,681
ล้านบาท
: 24,102
ล้านบาท)
7. 7. เงินสดและรายการเที
ยบเท่ยาบเท่
เงินาสด
เงินสดและรายการเที
เงินสด
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ยาบเท่
เงินาสด
นวาคม
ประกอบด้
วย วย
เงินสดและรายการเที
เงินณสดวันณทีวั่ น31ทีธั่ 31
ธันวาคม
ประกอบด้

เงินสดในมื
อ อ
เงินสดในมื
เงินฝากธนาคารบั
ญชีกญระแสรายวั
น น
เงินฝากธนาคารบั
ชีกระแสรายวั
เงินฝากธนาคารบั
ญชีอญอมทรั
พย์ พย์
เงินฝากธนาคารบั
ชีออมทรั
รวมเงิ
นสดและรายการเที
ยบเท่ยาบเท่
เงินาสด
รวมเงิ
นสดและรายการเที
เงินสด

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
25642564
25632563
1 1
1 1
480 480 1,1031,103
10,755
10,755 7,7477,747
11,236
11,236 8,8518,851

หน่วหน่
ย :วล้ยานบาท
: ล้านบาท
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
25642564 25632563
- - 479 479 1,1031,103
10,415
10,415 7,4507,450
10,894
10,894 8,5538,553

ณ วัณ
นทีวั่ น31ทีธั่ 31
นวาคม
25642564
เงินฝากธนาคารบั
ญ ชี กญระแสรายวั
นและบั
ญ ชี อญอมทรั
พย์มพี อย์ั ตมราดอกเบี
้ ยอยู้ ย่ ทอยู
ี่ ร้อ่ ทยละ
0.050.05
ธั นวาคม
เงินฝากธนาคารบั
ชี กระแสรายวั
นและบั
ชี ออมทรั
ี อั ตราดอกเบี
ี่ ร้อยละ
ถึงร้อถึยละ
0.500.50
ต่อปีต่(2563
: อัต:ราดอกเบี
้ยร้อ้ยละ
0.050.05
ถึง ร้ถึองยละ
0.500.50
ต่อปีต่)อเงิปีน)สดและรายการเที
ยบเท่ยาบเท่
เงินาสดส่
วนใหญ่
งร้อยละ
อปี (2563
อัตราดอกเบี
ยร้อยละ
ร้อยละ
เงินสดและรายการเที
เงินสดส่
วนใหญ่
เป็นสกุ
เงินลบาท
เป็นลสกุ
เงินบาท
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ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ

37 (ข)

งบการเงินรวม
2564
2563
8,868
4,947
13,815

6,016
3,640
9,656

8,641
5,198
13,839

5,868
3,865
9,733

(30)
13,785

(30)
9,626

(24)
13,815

(22)
9,711

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกาหนด
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ

หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนด
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

7,533

5,272

7,319

5,137

1,303
3
1
28
1,335
8,868
(30)
8,838

714
2
28
744
6,016
(30)
5,986

1,297
3
22
1,322
8,641
(24)
8,617

708
1
22
731
5,868
(22)
5,846

4,911

3,628

5,172

3,838

22
9
5

12

11
10
5

27

37 (ข)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

36
4,947
13,785

-

12
3,640
9,626

-

26
5,198
13,815

-

27
3,865
9,711
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- 24 กาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามปกติของลูกหนี้การค้าที่กาหนดไว้เป็น 7 วันถึง 120 วัน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้าด้วยจานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นกับ ลูกหนี้ การค้ าประมาณการโดยใช้ ตารางการตั้ งสารองขึ้น อยู่กั บข้ อมู ล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ทุกรายการที่ค้างชาระเกินกว่า 180 วันเนื่องจากประสบการณ์
ในอดีตได้บ่งชีว้ ่าลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรียกชาระได้
กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ในการประมาณการและสมมติ ฐานสาคัญระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบัน
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ได้รั บรู้สาหรับ
ลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามวิธีอย่างง่ายที่กาหนดไว้ใน TFRS 9

ยอดยกมาต้นปี
ขาดทุนจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้รบั ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี
9.

งบการเงินรวม
2564
2563
30
32
2
(2)
30

1
(3)
30

ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2564
2563
1,901
1,373
841
1,038
2,742
2,411

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22
22

-

2
24

22

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,901
1,373
829
1,027
2,730
2,400
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- 25 10.

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสาเร็จรูป
สารเคมีและน้ามันเชื้อเพลิง
อะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบารุง
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย
รวมสินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2564
2563
8,804
3,614
20
13
18,965
10,830
1,526
1,025
2,594
2,516
2,968
4,112
(1,111)
(941)
33,766
21,169

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,804
3,614
20
13
18,659
10,599
1,506
1,008
2,593
2,514
2,934
4,112
(1,111)
(940)
33,405
20,920

ภายใต้ข้อกาหนดของกระทรวงพลังงานซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องสารองน้ามันดิบไว้ที่อัตราร้อยละ 4 ของปริมาณการค้า
และส ารองก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและน้ ามั น ส าเร็ จ รู ป ไว้ ที่ อั ต ราร้ อ ยละ 1 ของปริ ม าณการผลิ ต ในแต่ ล ะงวด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ยอดสิ น ค้ า คงเหลื อ ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้ ร วม น้ ามั น ดิ บ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันสาเร็จรูปที่บริษัทต้องสารองไว้ขั้นต่าจานวน 6,085 ล้านบาท และ 6,082 ล้านบาท ตามลาดั บ
(ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 จ านวน 2,571 ล้ านบาท และ 2,568 ล้ านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ตามลาดับ) ซึ่งเป็นจานวนที่สุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย
ต้น ทุน ของสิ น ค้ าคงเหลื อที่ รับ รู้เป็ น ค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ ในต้น ทุ น ขายเป็น จานวน 206,358 ล้านบาท และจานวน
205,880 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาดับ (2563 : จานวน 149,271 ล้านบาท และจานวน
148,780 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาดับ)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 สิน ค้าคงเหลือ ข้างต้น แสดงโดยสุท ธิจากค่าเผื่อ การลดมูลค่าและสิน ค้าล้าสมัย จานวน
1,111 ล้ านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ (2563 : จ านวน 941 ล้ านบาท และจ านวน 940 ล้ านบาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2564 มีการรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย 170 ล้านบาท
ในงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ (2563: จานวน 27 ล้านบาท และจานวน 28 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ ตามลาดับ)
11.

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,692

1,691

(3)
1,689

(3)
1,688
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- 26 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
เผื่อขาย

1,626

41

5

รวมเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น

1,667

-

5

-

-

(1,631)

(41)

-

สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,672)

-

1,672

-

20
1,692
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
เผื่อขาย

1,625

41

5

รวมเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น

1,666

-

5

-

-

(1,630)

(41)

-

สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,671)

-

1,671

-

20
1,691

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เลือกกาหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,637

1,639

1,636

1,638

52
1,689

53
1,692

52
1,688

53
1,691

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2)
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3)
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
8,684
8,257
17
528
(118)
(443)
713
333
(2)
9,294

9
8,684

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,982
8,736
17
528
109
718
10,108

9,982

1) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จากัด
(“WHAIER”) ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 60 ล้านบาท โดย WHAIER ได้เรียกชาระค่าหุ้นจานวน
ร้อยละ 25 และบริษัทได้จ่ายชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจานวน 6 ล้านบาทแล้ว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ WHAIER ได้มีมติอนุมัติให้มีการเรียกชาระเงินครั้ งที่ 2
จานวนร้อยละ 25 ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท เป็นจานวนเงินรวม 15 ล้านบาท
โดยบริษัทได้จ่ายชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจานวน 6 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2564
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้มีการเรียกชาระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.83 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเพิ่มทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม ด้วยจานวนเงิน
137 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด ได้มีมติอนุมัติให้มี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 370 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 0.7 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ
100 บาท เป็นจานวนเงินรวม 70 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
ดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

- 28 ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2563 เงินลงทุ นในกิจการร่วมค้าเพิ่ ม ขึ้ นจากเงินลงทุ นในบริษั ท ไมเท็ กซ์ โพลิเมอร์
(ประเทศไทย) จากัด โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Japan
Polypropylene Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเคมี จานวน 600,000 หุ้น
(ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนจานวน 1.2 ล้านหุ้น จานวนเงิน 120 ล้านบาท) ในราคา 350 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่าย
ชาระค่าซื้อหุ้นให้แก่ Japan Polypropylene Corporation เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จากัด โดยบริษัทถือ หุ้นร้อยละ
99.97 ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสาหรับ
ให้บริการวิเคราะห์ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อ สังคม บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม
จากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระเต็มจานวนแล้วจานวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจานวนเงินรวม
1 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชาระเงินค่าหุ้นสาหรับเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 1 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 210,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
เป็ นจานวนเงินรวม 21 ล้านบาท และบริษั ทได้ ใช้ สิทธิเพิ่ มทุ นบางส่ วนซึ่ งได้ มีการช าระเงินเพิ่ มทุ นอี กจานวน
100,000 หุ้น เป็นจานวนเงินรวม 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือ
ร้อยละ 50 โดยหุ้นที่เหลือร้อยละ 50 ถูกถือโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทาให้ สถานะเงินลงทุนในบริษัท
วชิรแล็บเพื่อสังคม จากัด เปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
2) ในระหว่างปี 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท อินโนโพลีเมด จากัด ซึ่งได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจากัดในประเทศไทยและเป็นการถือหุ้นร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 60.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัท อินโนโพลีเมด จากัด มีทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วจานวน 1.82 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจานวนเงิน 182 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชาระเงิน
ค่าหุ้นเป็นจานวน 109 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโนโพลีเมด จากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียน จาก 182 ล้านบาท เป็น 282 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจานวนใหม่จานวน 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
เป็นจานวนเงินรวม 100 ล้านบาทโดยบริษัทได้มีการจ่ายชาระเงินค่าหุ้ นเพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าว จานวน 60 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
3) ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 718 ล้านบาท สาหรับ
เงินลงทุนในบริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการทบทวนการด้อยค่าแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่าราคาทุน

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

จาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันและก๊าซ
โรงเรียนอาชีวะ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุสิ้นเปลือง
ทางการแพทย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ E-Commerce

ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จากัด ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จากัด
ให้บริการวิเคราะห์และรับรอง
อุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทร่วม
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด
ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จากัด (มหาชน) ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การร่วมค้า
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จากัด
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จากัด
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จากัด

บริษัทย่อย
บริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จากัด
บริษัท อินโนโพลีเมด จากัด

ลักษณะธุรกิจ

50.00
50.00
-

20.00
25.00
48.99

50.00
50.00
50.00

20.00
25.00
48.99

55.00

55.00

40.00

57.48

60.00
57.48

40.00

99.99
99.99

99.99
99.99

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2564
2563

150
10,739
3,362

22

370
120

680

120

182
10

2,000
750

10

150
10,739
3,362

-

370
120

665

120

-

2,000
750

ทุนที่ชาระแล้ว
2564
2563

30
5,300
1,647
6,977

11
818

185
350

272

66
2,939

109
14

2,000
750

14

30
5,300
1,647
6,977

801

185
350

266

66
2,830

-

2,000
750

-

(150)

(150)
-

-

(476)

-

(476)

-

(150)

(150)
-

-

(476)

-

(476)

การด้อยค่า
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้
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30
5,300
1,647
6,977

11
668

35
350

272

66
2,463

109
14

2,000
274

2564

สุทธิ

14

30
5,300
1,647
6,977

651

35
350

266

66
2,354

-

2,000
274

2563

-

5

5

32

32

113
113

-

-

-

-

-

23

23

39

39

420
420

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
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680
370
120
22

150
10,739
3,362

การร่วมค้า
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง จากัด
บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด
บริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั วชิรแล็บเพื่อสังคม จากัด

บริษัทร่วม
บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
150
10,739
3,362

665
370
120
-

ทุนที่ชาระแล้ว
2564
2563

30
5,300
1,647
6,977

272
185
350
11
818
30
5,300
1,647
6,977

266
185
350
801
32
4,870
3,701
8,603

264
64
352
11
691
40
4,708
3,324
8,072

260
25
327
612

วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

งบการเงินรวม

วิธีราคาทุน
2564
2563

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในงบการเงินรวม มีดังนี้
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5

5

113
113

-

-

23

23

420
420

-

-

เงินปันผลรับ
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท

334
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ร่วม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
สารองตามกฎหมายในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์
(เอเชีย) จากัด (มหาชน)
2564
2563
12,444
13,316
808
(872)
13,252
12,444
25.00
3,313

25.00
3,111

หน่วย : ล้านบาท
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน
พาวเวอร์ จากัด
2564
2563
6,349
5,867
(230)
(857)
27
183
1,023
1,156
7,169
6,349
48.99
3,512

48.99
3,110

336
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

986
18
1,004

-

-

986
18
1,004

(18)
(18)
(64)
922

-

-

(18)
(18)
(64)
922

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

986
18
1,004

-

-

986
18
1,004

(18)
(18)
(64)
922

-

-

(18)
(18)
(64)
922

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที่ดนิ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
938
(52)
886

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที่ดิน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
938
(52)
886

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

-

-

337

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
938
(52)
886
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
938
(52)
886

จานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้ค่าเช่า
33
30
33
30
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินรวม
2564
2563
1,140
1,140
9
9
1,149
1,149

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,104
1,104
1,104
1,104

338
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

11,795
41,228
150,949
3,448
1,291
681
209,392

-

งบการเงินรวม
จาหน่าย/ โอนเข้า โอนเปลี่ยน ยอดคงเหลือ
ตัดจาหน่าย (ออก)
ประเภท
ณ วันที่
ทรัพย์สิน 31 ธันวาคม
2564

11
327
52
11
401

(72)
(397)
(2)
(93)
(10)
(574)

291
1,306
11
34
1,642

-

11,795
41,458
152,185
3,509
1,243
671
210,861

(19,681)
(73,754)
(2,384)
(953)
(616)
(97,388)

(1,367)
(6,639)
(196)
(107)
(19)
(8,328)

64
302
2
92
10
470

-

-

(20,984)
(80,091)
(2,578)
(968)
(625)
(105,246)

3,157
(611)
114,550

2,548
-

-

(1,642)
-

-

4,063
(611)
109,067

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

339

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

- 35 หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

งบการเงินรวม
จาหน่าย/ โอนเข้า โอนเปลี่ยน ยอดคงเหลือ
ตัดจาหน่าย (ออก)
ประเภท
ณ วันที่
ทรัพย์สิน 31 ธันวาคม
2563

11,537
39,822
147,509
3,325
1,255
684
204,132

279
111
19
409

(15)
(2)
(62)
(95)
(105)
(3)
(282)

273
1,408
3,223
107
122
5,133

-

11,795
41,228
150,949
3,448
1,291
681
209,392

(18,324)
(66,756)
(2,278)
(958)
(598)
(88,914)

(1,359)
(7,034)
(201)
(99)
(20)
(8,713)

2
36
95
104
2
239

-

-

(19,681)
(73,754)
(2,384)
(953)
(616)
(97,388)

6,006
(155)
121,069

2,817
(456)

(520)
-

(5,133)
-

(13)
-

3,157
(611)
114,550
8,328
8,713

340
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/
โอนเข้า
ตัดจาหน่าย (ออก)

11,159
39,421
150,609
2,605
1,141
501
205,436

267
52
9
328

(18,240)
(73,757)
(1,827)
(869)
(437)
(95,130)
2,995
(536)
112,765

(1,357)
(6,625)
(145)
(96)
(19)
(8,242)
2,463
-

-

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(72)
(397)
(1)
(92)
(9)
(571)

287
1,304
8
32
1,631

11,159
39,636
151,783
2,664
1,090
492
206,824

64
302
1
92
9
468
-

(1,631)
-

(19,533)
(80,080)
(1,971)
(873)
(447)
(102,904)
3,827
(536)
107,211

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและท่อ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

- 37 -

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/
โอนเข้า
ตัดจาหน่าย (ออก)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

10,901
38,024
147,171
2,478
1,099
503
200,176

280
111
18
409

(15)
(3)
(61)
(88)
(97)
(2)
(266)

273
1,400
3,219
104
121
5,117

11,159
39,421
150,609
2,605
1,141
501
205,436

(16,891)
(66,771)
(1,771)
(878)
(421)
(86,732)
5,852
(80)
119,216

(1,350)
(7,020)
(144)
(88)
(18)
(8,620)
2,780
(456)

1
34
88
97
2
222
(520)
-

(5,117)
-

(18,240)
(73,757)
(1,827)
(869)
(437)
(95,130)
2,995
(536)
112,765

8,242
8,620

342
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- 38 สาหรับปี สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ต้น ทุน การกู้ ยืม จานวน 42 ล้านบาท ได้ บัน ทึ กเป็ น ต้น ทุน ของสิน ทรัพ ย์รวม
อยู่ในรายการซื้ อสิ นทรั พย์ ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ (2563 : จ านวน 52 ล้ านบาท ในงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่ กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุ น
ร้อยละ 3.00 - 3.44 ในการคานวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 ราคาทุ น ของโรงงานและอุ ป กรณ์ ในงบการเงิน รวมที่ ไ ด้ ค านวณค่ าเสื่ อ มราคา
เต็มจานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจานวน 15,675 ล้านบาท และ 10,902 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ได้คานวณค่าเสื่ อมราคา
เต็มจานวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจานวน 15,159 ล้านบาท และ 10,401 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษัทได้พิจารณาชะลอการดาเนินโครงการแห่งหนึ่งโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาและได้มีการทบทวนความน่าจะเป็น
ที่จ ะดาเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับต้นทุนโครงการที่บันทึกภายใต้งานระหว่าง
ก่อสร้างจานวน 456 ล้านบาทสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

44
74

-

196
314

5
138
143

-

(6)
(34)
(76)
(116)
198

(5)
(35)
(76)
(116)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(60)
(60)

44
74
5
274
397

-

(11)
(69)
(92)
(172)
225

60
60
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ผลกระทบจาก
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ การนา TFRS 16
1 มกราคม
ใช้ครั้งแรก
2563

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

-

39
69
191
299

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
ลดลง

5
5
9
19

-

(6)
(34)
(77)
(117)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

(4)
(4)

1
1

44
74
196
314

(6)
(34)
(76)
(116)
198
116
117

344
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ถังและพื้นที่จัดเก็บ
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

-

2564
2563

44
71

-

-

90
246
5
131
472

185
300
(5)
(34)

-

(6)
(63)
(82)
(72)
(223)

(72)
(111)
189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ผลกระทบจาก
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
การนา TFRS 16
1 มกราคม
มาใช้ครั้งแรก
2563

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ถังและพื้นที่จัดเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

39
66
183
288
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
44
161
246
5
257
713

(59)
(59)

(11)
(97)
(82)
(86)
(276)
437

58
58

หน่วย : ล้านบาท
ลดลง

5
5
5
15

-

(5)
(34)
(73)
(112)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

(3)
(3)

1
1

44
71
185
300
(5)
(34)
(72)
(111)
189
223
112
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- 41 การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 23
กลุ่มบริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเท่ากับ 3-20 ปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

จานวนเงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ใน
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

116
6
14
50

117
9
20
52

223
14
15
49

112
9
141
51

35

34

35

34

โดยรวมแล้วการจ่ายชาระแบบผั นแปรคิดเป็นร้อยละ 33 ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท คาดว่าอัตราส่วนนี้
จะคงที่ในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายชาระแบบผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสาหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 110 ล้านบาท และ 212 ล้านบาท
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ตามลาดับ (2563 : จานวน 129 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท
ตามลาดับ)

346
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ตัดจาหน่าย โอนเข้า
ณ วันที่
(ออก)
1 มกราคม
2564
454
1,423
1,877

-

(279)
(1,050)
(1,329)
226
774

โอนเปลี่ยน
ประเภท
ทรัพย์สิน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

1
1

-

108
108

-

454
1,532
1,986

(24)
(118)
(142)
128

-

(108)

-

(303)
(1,168)
(1,471)
246
761
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ตัดจาหน่าย โอนเข้า
ณ วันที่
(ออก)
1 มกราคม
2563
2,640
1,156
3,796

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
(2,562)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(958)
รวม
(3,520)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
288
รวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

โอนเปลี่ยน
ประเภท
ทรัพย์สิน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

162
49
211

(2,348)
(2,348)

218
218

-

454
1,423
1,877

(31)
(92)
(123)
143

2,314
2,314
-

(218)

-

(279)
(1,050)
(1,329)
226
774

13

142
123
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- 43 หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น ตัดจาหน่าย โอนเข้า
(ออก)

454
1,415
1,869

-

1
1

-

-

(279)
(1,045)
(1,324)
198
743

(24)
(116)
(140)
122

-

(75)

75
75

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
454
1,491
1,945
(303)
(1,161)
(1,464)
245
726
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้าทะเล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น ตัดจาหน่าย โอนเข้า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

2,640
1,148
3,788

162
49
211

(2,348)
(2,348)

218
218

454
1,415
1,869

(2,562)
(954)
(3,516)
287
559

(31)
(91)
(122)
129

2,314
2,314
-

(218)

(279)
(1,045)
(1,324)
198
743
140
122

348
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรกในกาไรขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
เพิม่ / (ลด) สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประมาณการ
หนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์ สินทรัพย์ ขาดทุนสะสม ตราสาร
ถาวร ทางภาษียกมา อนุพันธ์
พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

963

257

510

(148)
28
843
34
(81)
796

-

1,065
1,575
(1,569)
6

70

327
(43)
284

สินทรัพย์ทาง
การเงิน
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น
ถาวร
-

1
2
3
(1)
2

อื่นๆ

รวม

-

170

1,900

(136)
235
99
(49)
50

206
(3)
373
(88)
(1)
284

(136)
1,428
25
3,217
(1,715)
(82)
1,420

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

ตราสาร
อนุพันธ์

รวม

524

-

-

524

(152)
372
(106)
266

-

28
28
(28)
-

1
(122)
2
405
(136)
(1)
268

-

2

2
(2)
-

รายการที่นาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,812

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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- 45 หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรกในกาไรขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ / (ลด) สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประมาณการ
หนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์ สินทรัพย์ ขาดทุนสะสม ตราสาร
ถาวร ทางภาษียกมา อนุพันธ์
พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
เป็นครั้งแรก ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(เพิ่ม) / ลดสุทธิในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรหรือขาดทุน
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

958
-

(148)
28
838
34
(80)
792

สินทรัพย์ทาง
การเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
-

1
2
3
(1)
2

164
-

¤

466
1,082
1,548
(1,548)
-

80

244
(32)
212

อื่นๆ

-

197

(136)
235
99
(49)
50

(136)
177 1,426
(3)
25
371 3,100
(88) (1,683)
(1)
(81)
282 1,336

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

1,785

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
ถาวร

รวม

ตราสาร
อนุพันธ์

รวม

524

-

-

524

(152)
372
(106)
266

-

28
28
(28)
-

1
(122)
2
405
(136)
(1)
268

-

2
2
(2)

รายการที่นาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,695
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ภาษีเงินได้

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
(772)
(16)
(1,579)
1,550
20
(2,351)
1,554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(719)
(1,547)
1,548
20
(2,266)
1,568

ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 และ 2563 อั ตราภาษี เงิ นได้ ที่ แท้ จริ งของกลุ่ มบริ ษั ทไม่ เท่ ากั บอั ตราร้ อยละ 20
ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณจากกาไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายการซึ่งไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
และหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน
และมีกาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
การกระทบยอดค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ:
กาไรจากการดาเนินงานของบริษทั ร่วม
สุทธิจากภาษี
รายได้ที่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ส่วนปรับปรุงขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
16,884
(7,684)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,029
(7,004)

3,377

(1,537)

3,206

(1,401)

(143)
43
(1)
(884)
90
(95)
(36)
2,351

(67)
1
(65)
133
(31)
12
(1,554)

-

-

43
(31)
(884)
64
(95)
(37)
2,266

1
(279)
129
(30)
12
(1,568)

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
19.

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

งบการเงินรวม
2564
2563
152
315
30
30
182
345

เงินกู้ยืม
19.1 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หัก หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หัก ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
รวมหุ้นกู้
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหู้นกู้

งบการเงินรวม
2564
2563
37,153
43,129

351

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
152
315
27
28
179
343

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
37,153
43,129

(8,586)
(46)
28,521

(6,445)
(71)
36,613

(8,586)
(46)
28,521

(6,445)
(71)
36,613

24,000
(1,999)
(28)
21,973

18,890
(6,890)
(16)
11,984

24,000
(1,999)
(28)
21,973

18,890
(6,890)
(16)
11,984

10,585
50,494

13,335
48,597

10,585
50,494

13,335
48,597

352
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในโครงการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัท ดังนี้
- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสั ญญาวงเงินกู้กับสถาบั นการเงินสองแห่งสาหรับ วงเงินกู้
200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงที่
ต่อปี การจ่ายชาระคืนเงินต้นแบ่งออกเป็น 9 งวด และชาระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี เริ่มชาระงวดแรกเดือนมิถุนายน
2563 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจานวนแล้ว
- เงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา
8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจา 6 เดือนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการชาระทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
ตามสัดส่วนที่กาหนดในสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มชาระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัท
ได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจานวนแล้ว
- เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา
8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจา 6 เดือนสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2560 (วันครบกาหนดเดือนที่ 42 นั บจากวันที่
ตามสัญญา) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจานวนแล้ว
- เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจา 6 เดือน
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคื นทุก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มชาระงวดแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันครบกาหนดเดือนที่ 30 นับจากวันที่
เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจานวนแล้ว
- เงินกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจา 6 เดือน
สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้น
จะชาระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (วันครบกาหนด
เดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจานวนแล้ว
- เงินกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 4 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา
8 ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจา 6 เดือน
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืน
เงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนที่กาหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (วันครบกาหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้
เงินกู้ยมื เต็มจานวนแล้ว
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- เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู้วงเงิน 3,500 ล้ านบาท กั บ สถาบั น การเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ ยจะมีการชาระทุกเดื อน ส่วนการจ่ายชาระคื นเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบกาหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
- เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู้วงเงิน 2,500 ล้ านบาท กั บ สถาบั น การเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการชาระทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
โดยแบ่ งออกเป็ น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดื อนมี นาคม 2565 โดยบริษั ท ได้ เบิ ก ใช้ เงิน กู้ ยืม ดังกล่ าว
เต็มจานวนแล้ว
- เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริ ษั ท ได้ ลงนามในสั ญ ญาเงิ น กู้ วงเงิ น 3,000 ล้ านบาท กั บ สถาบั น การเงิ น
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม
คงที่ ต่ อปี โดยดอกเบี้ ยจะมี การช าระทุ กเดื อน ส่ วนการจ่ ายชาระคื นเงินต้ นจะช าระคื นทุ ก 6 เดื อนโดยแบ่ ง
ออกเป็น 10 งวด เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
- เมื่ อวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษั ท ได้ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู้ วงเงิน 1,550 ล้านบาท กั บ สถาบั น การเงิน
ในประเทศแห่ งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญ ญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ ยจะมีการชาระทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบกาหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
- เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริ ษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู้ ว งเงิ น 450 ล้ านบาท กั บ สถาบั น การเงิ น
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม
คงที่ ต่ อปี โดยดอกเบี้ ยจะมีการชาระทุ ก 3 เดื อน ส่ วนการจ่ ายช าระคื นเงินต้ นจะช าระคื นทุ ก 3 เดือน โดย
แบ่งออกเป็น 14 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดือนเมษายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบัน การเงิน ใน
ประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวกส่วนเพิ่มคงที่
ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการชาระทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น
10 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
- เมื่ อ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู้วงเงิน 1,000 ล้ านบาท กั บ สถาบั น การเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมี อายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการชาระทุกเดือน ส่วนการจ่ายชาระคืนเงินต้นจะชาระคืนทุก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มชาระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบกาหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญารวมทั้ง
เงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้ น และการ
ดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว
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หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หุ้ นกู้ชุดที่ 1 จานวน 1,366 ล้ านบาท และหุ้ นกู้ชุ ดที่ 4 จานวน 3,380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 3.96
ต่อปี ซึ่งได้ครบกาหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 จานวน 1,944 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จานวน 1,420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50
ต่อปี ซึ่งได้ครบกาหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 จานวน 2,940 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 6 จานวน 3,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.96
ต่อปี ซึ่งได้ครบกาหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
โดยหุ้ นกู้ทั้ ง 6 ชุ ดมี การชาระดอกเบี้ ยทุ ก 6 เดื อน โดยจะชาระดอกเบี้ ยงวดแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 และ
จะชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2563 บริ ษั ท ได้ อ อกหุ้ น กู้ ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ ประเภทไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เสนอขายให้
นักลงทุนทั่วไป จานวน 6,000 ล้านบาท และชุดที่ 3 ถึง ชุดที่ 5 เสนอขายในวงจากัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ จานวน 6,000 ล้านบาท ตามลาดับ
รายละเอียดของหุ้นกูท้ ั้งหมด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2566
ชุดที่ 2 จานวน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2568
ชุดที่ 3 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2565
ชุดที่ 4 จานวน 1,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2573
ชุดที่ 5 จานวน 2,700 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2578
โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะชาระดอกเบี้ยในวันที่ 11 มีนาคม และ 11 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกั นและมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป จานวน 4,000
ล้านบาท และชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 5 เสนอขายในวงจากัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จานวน 8,000
ล้านบาท ตามลาดับ
รายละเอียดหุ้นกู้ทั้งหมด มีดังนี้
ชุดที่ 1 จานวน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
ชุดที่ 2 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.77 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ชุดที่ 3 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2571
ชุดที่ 4 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2574
ชุดที่ 5 จานวน 2,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2579
โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะชาระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบุข้อจากัดบางประการให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในบริษัทโดย
ทางตรงหรือโดยทางตรงและทางอ้อม และการดารงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้สาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี
61,931
ออกจาหน่ายหุ้นกู้
12,000
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้
(6,890)
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
(6,450)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
474
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
(17)
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอการตัดบัญชี
25
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้ อการตัดบัญชี
6
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
61,079
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19.2 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
23,972
18,873
37,107
43,058
61,079
61,931

หุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละ)
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1.77 - 4.40
1.35 - 2.97

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
23,972
18,873
37,107
43,058
61,079
61,931

2.76 - 4.96
1.40 - 2.99

1.77 - 4.40
1.35 - 2.97

2.76 - 4.96
1.40 - 2.99

19.3 ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
10,585
13,335
10,585
13,335
ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
37,797
38,514
37,797
38,514
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี
12,697
10,082
12,697
10,082
61,079
61,931
61,079
61,931
19.4 วงเงินสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่ (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาว) เป็นวงเงินรวม 17,000
ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่คงเหลือจานวน 8,353 ล้านบาท และ
10,000 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2563 : 21,738 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลาดับ)
20.

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
- กิจการอืน่
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ
37 (ช)

งบการเงินรวม
2564
2563
1,180
27,491
28,671

899
23,084
23,983

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,138
27,492
28,630

834
23,085
23,919
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เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิง
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้างการจ้างงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น

357
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หมายเหตุ

24

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
328
353
328
350
697
162

806
58

697
154

806
56

577
343
1,132
3,239

733
750
1,021
3,721

577
343
1,070
3,169

733
750
956
3,651

ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อการซื้อขายอนุพันธ์ไม่ได้กาหนดไว้ในความสัมพันธ์ทางบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ - ไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
141
141
141
141
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ - หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ - ไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์

28

341

28

341

171
52
251

154
495

171
52
251

154
495

กลุ่มบริษัทไม่ได้ทาสัญญาหลักในการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาสาหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวข้างต้น
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กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ดังนี้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ทได้ ท าสั ญญาแลกเปลี่ ยนอั ตราดอกเบี้ ยของเงิ นกู้ ยื มระยะยาวสกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กากั บสถาบั นการเงิ น
สองแห่ง เป็นจานวนเงินรวม 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตามที่กาหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ข้ า งต้ น จะมี ก ารแลกดอกเบี้ ย ทุ ก เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ สั ญ ญามี ผ ลบั ง คั บ ใช้
จนครบกาหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินตลอดอายุสัญญา
สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
บริษัทได้ทาสัญ ญาแลกเปลี่ยนสกุ ลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยื มระยะยาวสกุลเงินบาทจานวนสองสัญญากับ
สถาบันการเงินสองแห่งเป็นจานวนเงินรวม 612 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็น
อัตราคงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอั ต ราดอกเบี้ ย ข้ า งต้ น จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ในเดื อ นมี น าคม
และกั น ยายน นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ สั ญ ญามี ผ ลบั งคั บ ใช้ จนครบก าหนดสั ญ ญา โดยจะรั บ รู้ เป็ น รายการตราสารอนุ พั น ธ์
ในงบการเงินตลอดอายุสัญญา
บริษัท ได้ทาสัญ ญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอั ตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ระยะยาวสกุลเงินบาทจานวนสามสัญ ญากับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจานวนเงิน 2,862 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้น สกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลีย่ นที่กาหนดในสัญญาและเพื่อเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตรา
คงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุล เงิ น และอั ต ราดอกเบี้ ย ข้ า งต้ น จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ทุ ก สิ้ น เดื อ นพฤษภาคม
และพฤศจิกายน นั บตั้ งแต่วันที่ สัญญามี ผลบั งคั บใช้ จนครบก าหนดสั ญญา โดยจะรับรู้เป็ นรายการตราสารอนุ พั นธ์ ใน
งบการเงินตลอดอายุสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริษัทได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ามันสาเร็จรูปและราคาน้ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts)
จานวนหลายฉบับกับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่าง
ราคาน้ ามัน ดิ บ และผลิตภั ณฑ์ ปิ โตรเลียมลอยตัวถัวเฉลี่ยของเดือ นที่ มี การจ่ายช าระเป็ น ส่ วนต่ างราคาคงที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีป ริมาณน้ามัน คงเหลือที่ได้ทาไว้ภายใต้สัญ ญาดังกล่าวทั้งสิ้ น
จานวนรวม 5.25 ล้านบาร์เรล และ 2.40 ล้านบาร์เรล ตามลาดับ
บริษัทได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและราคาน้ามันสาเร็จ รูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) จานวน
หลายฉบั บ กั บ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง และสถาบั น การเงิ น หลายแห่ ง โดยแลกเปลี่ ยนราคาน้ ามั น ดิ บ และ
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายชาระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทไม่มีปริมาณน้ามันคงเหลือภายใต้สัญญาดังกล่าว (2563 : ปริมาณน้ามันคงเหลือภายใต้สัญญาดังกล่าวมีจานวนรวม
6.35 ล้านบาร์เรล)
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359

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ตามการครบกาหนด:
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ถัดจากปีที่ 5

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
รวม

86
59
42
29
13
5
234
(12)
222

103
46
25
9
6
10
199
(10)
189

197
172
41
29
12
5
456
(18)
438

99
42
23
9
6
10
189
(10)
179

การจัดประเภท:
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

81
141
222

99
90
189

188
250
438

95
84
179

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าได้รับการติดตาม
โดยฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัท

360
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ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
3,800
4,032
205
207
4,005
4,239

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,754
3,983
204
205
3,958
4,188
หน่วย : ล้านบาท

งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
2564
2563
246
(267)
14
19
260
(248)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
242
(272)
14
19
256
(253)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
(กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
(กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
4,239
4,836
202
227
62
85
(607)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,188
4,788
198
224
61
84
(608)

(407)

139

(402)

140

(4)
(87)
4,005

47
(488)
4,239

(3)
(84)
3,958

47
(487)
4,188

ค่าใช้จ่ายจานวน 175 ล้านบาท และจานวน 173 ล้านบาท (2563 : จานวน 193 ล้านบาท และจานวน 191 ล้านบาท) ได้รวม
อยูใ่ นต้นทุนขายในงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) จานวน 85 ล้านบาท และจานวน 83 ล้านบาท (2563 : จานวน (441) ล้านบาท และจานวน
(444) ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาดับ

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
อัตราคิดลด
2.3
1.5
2.3
1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน
4.0 - 8.0
4.0 - 8.0
5.0 - 8.0
5.0 - 8.0
อัตราการลาออก
0 - 7.0
0 - 7.0
0 - 2.0
0 - 2.0
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้น ซึ่งมีผลกระทบ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2564
2563
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1
(390)
451
(447)
522
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1
354
(312)
407
(356)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
2563
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน ของข้อสมมติฐาน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1
(386)
446
(443)
516
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1
349
(308)
402
(352)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่นคงที่ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

362
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กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุที่กาหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น โดยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญมีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทาให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ปี (2563 : 12 ปี)
กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุ ที่ กาหนดไว้ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี
รวม
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
43
466
3,291
3,800
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
14
115
76
205
รวม
57
581
3,367
4,005

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี
42
455
3,257
14
115
75
56
570
3,332

หน่วย : ล้านบาท
รวม
3,754
204
3,958

การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุ ที่ กาหนดไว้ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้:
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี
รวม
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
94
314
3,624
4,032
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
13
82
112
207
รวม
107
396
3,736
4,239

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี
91
306
3,586
13
81
111
104
387
3,697

หน่วย : ล้านบาท
รวม
3,983
205
4,188

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

363

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่อ งโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร ซึ่งส่งผลให้
บริษัทมีการปรับโครงสร้างการจ้างงานโดยยกเลิกการจ้างงานและสมัครใจลาออกสาหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
บริษัท จึง ได้ตั้ง ประมาณการหนี้ สิน ค่า ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงาน จานวน 1,410 ล้านบาท โดยบันทึกอยู่ในเจ้าหนี้อื่น
จานวน 750 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นจานวน 660 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานของประเทศไทยที่
จะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน บริษัทจึงได้กลับรายการประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
จานวน 396 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดคงเหลือเจ้าหนี้อื่นจานวน 343 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 313 ล้านบาท
จากเรื่องดังกล่าว ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จ่ายสาหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม มีจานวนดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
419
499
416
496
25.

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ภาระผูกพันการปรับโครงสร้างการจ้างงาน
อืน่ ๆ
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
26.

หมายเหตุ
24

งบการเงินรวม
2564
2563
313
660
29
27
342
687

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
313
660
313
660

ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด 2535 บริษัทต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้จะมีมูลค่าไม่ น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนทุนสารอง
ตามกฎหมายนี้จะนามาจัดสรรปันผลไม่ได้
บริษัทได้จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบเต็มจานวนตามที่กฎหมายกาหนดแล้วตัง้ แต่ปี 2550

27.

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุน้ สามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

บริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
124
124
124
124
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ้นสามัญของบริษัทจานวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
(2563 : จานวน 23,828,400 หุ้ น) โดยหุ้นเหล่านี้แสดงด้วยราคาทุนและได้นาไปแสดงไว้เป็ นรายการหั กก่อนแสดง
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทย่อยมีแผนจะจาหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน
28.

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การเปลีย่ นแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เงินปันผลจ่าย
ส่วนแบ่งกาไรสาหรับปี
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี
29.

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
140
146
(24)
(28)
28
22
73
217
140

รายได้อื่น

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืม
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลับรายการจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
รายได้จากการรับคืนภาษีนาเข้าศุลกากร
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
44
53
5
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
48
62
155
488

(474)
946
(46)
-

(2)
369
(45)
(34)

(474)
943
(45)
-

-

(456)
87
674
652

-

64
969
1,508

64
1,045
1,736

(2)
372
(45)
(34)
718
(456)
87
715
1,905

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนทีเ่ กิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน
ทางการเงิน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน
ราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน
ราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รวมกาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

365

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(92)
(210)

(380)
(38)

(92)
(210)

(380)
(38)

(1,954)

1,734

(1,954)

1,734

313
(1,943)

(961)
355

313
(1,943)

(961)
355

กาไร (ขาดทุน) จากสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมเกิดจากความผันผวน
ของราคาตลาดของน้ ามั นดิบและผลิตภั ณฑ์ ปิ โตรเลี ยมกั บราคาตามสั ญญาที่ เกี่ ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ ามั นดิ บ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
31.

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าที่ปรึกษา
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่า
ค่าโฆษณา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าตอบแทนกรรมการ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2564
2563
3,724
3,627
124
328
289
278
51
119
28
23
1
(1)
27
27
1,429
1,317
5,673
5,718

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,679
3,587
120
324
186
169
51
243
29
22
2
25
24
1,486
1,235
5,578
5,604

366
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสาเร็จรูป
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
33.

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินรวม
2564
2563
4,718
(1,734)
317,992
128,828
9,285
9,088
8,587
8,952
70
81

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,671
(1,746)
317,332
128,667
9,143
8,956
8,605
8,855
68
78

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ต้นทุนทางการเงิน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอการตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้ กู้
รวมดอกเบี้ยจ่าย
หัก จานวนเงินที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวม

1,742
6
25
6
1,779
(42)
1,737
6
1,743

1,892
9
46
2
1,949
(52)
1,897
5
1,902

1,742
14
25
6
1,787
(42)
1,745
6
1,751

1,891
9
46
2
1,948
(52)
1,896
5
1,901

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

- 63 34.

367

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้ นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม ด้วยจานวนหุ้ นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ถืออยู่ระหว่างปี หักด้ วยหุ้ นของบริษั ทใหญ่ ที่ ถือโดยบริษั ทย่อย
และไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน

กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษทั ใหญ่
ที่ถือโดยบริษทั ย่อย (ล้านหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
14,505
(6,152)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
13,762
(5,436)

20,410
0.71

20,434
0.67

20,410
(0.30)

20,434
(0.27)

ในงบการเงินรวมจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ ถืออยู่ระหว่างปีได้หักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
เป็นจานวน 24 ล้านหุ้น
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่นาเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนาเสนอกาไรต่อหุ้น
ปรับลด
35.

เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่าย
เงินปันผลประจาปี ตามวาระที่ เสนอขออนุมัติ ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีของบริษั ท ในอัตราหุ้ นละ 0.10 บาท
รวมเป็นเงิน 2,043 ล้านบาท และเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจาปีจากกาไรสะสม
ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สาหรับหุ้นจานวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจานวนเงินรวม 1,226 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
เมื่อ วันที่ 24 สิ งหาคม 2564 ที่ ป ระชุมคณะกรรมการของบริษั ท มีม ติอ นุมั ติการจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่างกาลสาหรับ
ผลประกอบการสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นจานวน
20,434 ล้านหุ้น เป็นจานวนเงินรวม 1,635 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อในวันที่ 23 กันยายน 2564

368

36.

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2520 เกี่ยวกับการผลิต Compounded Plastic, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมและไอน้า
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi Product
Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ High
Pressure HDPE Compound โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงกลั่นน้ามัน (“UHV”)
โครงการ Floating Solar และโครงการ PP Melt Blown ซึ่งพอสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ าและภาษี ส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จ าเป็ น รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ได้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม
มีกาหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
มีกาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก
10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิ บัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุ ไว้ใน
บัตรส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
เรื่อง กาหนดวิธีการรายงานรายได้สาหรับผู้ได้รับการส่งเสริม โดยจาแนกรายได้จากการขายและการให้บริการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
2564

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ
- ต่างประเทศ
- ในประเทศ
รวม

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
การส่งเสริม รับการส่งเสริม
การลงทุน
การลงทุน
46,224
83,493
129,717

45,141
79,132
124,273

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
91,365
162,625
253,990 ]

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
การลงทุน
31,073
60,748
91,821

หน่วย : ล้านบาท

2563
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
การลงทุน
27,675
53,940
81,615

รวม
58,748
114,688
173,436

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

369

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท
บริษัท ย่อยและบริ ษัท ย่อยลาดับ ถัด ไป บริษั ทร่วมและบุคคลที่ เป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิท ธิอ อกเสียงของบริษั ท
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญ เหนือกิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้อ งคานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.05
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายการซือ้ วัตถุดิบหลัก
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่ได้แก่
ค่าผ่านท่อและค่าเช่าถังที่คลังสินค้า
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ข้างล่าง
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ระยะสั้ น - อั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ ร ะหว่ างธนาคารพาณิ ช ย์ (BIBOR)
ถัวเฉลี่ย 1 เดือน และถัวเฉลี่ย 6 เดือน ปรับด้วยส่วนต่างคงที่
ระยะยาว - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
สี่แห่ง และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้ระยะยาว
ที่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน (MLR) ปรับด้วยส่วนต่างคงที่
ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและโบนัส) ตามที่ได้รับอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
สาหรับ รายการซื้ อสิ น ค้าจากผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ ผู้ถือ หุ้ นใหญ่ ท าหน้ าที่ ให้ บ ริการดาเนิ น การจั ด การเกี่ยวกับ การซื้ อและ
การชาระเงินค่าซื้อสินค้า ซึ่งค่าสิ นค้าบวกอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ใกล้เคียงกั บราคาที่กลุ่มบริษัท
จัดหาเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
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- 66 รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
(ก) รายการซื้อขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขายสินค้าและบริการ
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- บริษทั ย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้า
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- บริษทั ย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อขายน้ามันดิบและวัตถุดิบ
เพื่อสารองน้ามันตามกฎหมาย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
192
57,998

593
42,236

192
9,262
56,961

593
5,477
41,610

166,119
22,837

103,029
16,593

166,119
8
22,831

103,029
8
16,589

571

-

571

46
232
744

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- บริษทั ย่อย
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

41

46

927

773

41
143
896

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(311)

(10)

(311)

(10)

5

75

5
129
934

75
101
952

ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- บริษทั ย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- บริษทั ย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

819
-

1

511

-

3
2

-

8
1

-

3
2
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- 67 (ข)

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(ค)

งบการเงินรวม
2564
2563
2,789
1
134
153
2,923
154
2,923
154

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,789
1
28
22
133
153
2,950
176
(10)
(10)
2,940
166

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นใหญ่(1)
บริษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวม
(1)

(ง)

งบการเงินรวม
2564
2563
19
542
4,928
3,098
4,947
3,640

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19
542
363
285
4,816
3,038
5,198
3,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้อื่นกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการส่วนใหญ่
เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจานวน 2,788 ล้านบาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
บริษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

17
17

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี (2563: อัตรา
ร้อยละ 2.45 ต่อปี)

372

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/ รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- 68 -

(จ)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(ฉ)

งบการเงินรวม
2564
2563
185
185

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
185
185

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษทั ย่อย
รวม

-

-

127
127

190
190

อัต ราดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ ยของเงิน ให้ กู้ยืม ระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกั น คื อ อั ตราร้อ ยละ 3.11 - 3.42 ต่ อ ปี
(2563: อัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี)
(ช)

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(ซ)

งบการเงินรวม
2564
2563
24,503
21,674
2,988
1,410
27,491
23,084

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
24,503
21,674
1
1
2,988
1,410
27,492
23,085

งบการเงินรวม
2564
2563
272
365
272
365

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
17
18
269
365
286
383

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
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373

(ฌ) เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
56
56
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
(ญ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
31
31
-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.42 ต่อปี
(ฎ) หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(ฏ)

งบการเงินรวม
2564
2563
9
110
9
110

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9
110
9
110

งบการเงินรวม
2564
2563
70
80
1
1
71
81

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
67
77
1
1
68
78

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รวม
(ฐ)

งบการเงินรวม
2564
2563
3
34
3
34

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
226
3
34
229
34

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

374
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เครื่องมือทางการเงิน
38.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ติดตามและจัดการความเสี่ยงทางการเงิ นที่เกี่ยวข้องกั บการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทผ่านรายงานความเสี่ยงภายในซึ่งจะวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระดับและขนาดของความเสี่ยง ความเสี่ยง
เหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (ตลอดจนความเสี่ยงจากสกุลเงิน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ด้านราคา) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่ม บริษั ท พิ จารณาลดผลกระทบของความเสี่ ยงเหล่านี้ โดยใช้ เครื่อ งมื อทางการเงิ น เช่ น ตราสารอนุ พั น ธ์
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเลือกใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ภายใต้นโยบายของกลุ่มบริษั ทที่
ได้รับ การอนุ มั ติจากคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ งมีห ลัก การเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษรเกี่ยวกั บ ความเสี่ ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต การใช้ตราสารอนุพัน ธ์
ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกิน การปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อจากัดการเปิดเผยจะได้รับการทบทวนโดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทไม่ได้
เข้าทารายการหรือซื้อขายเครื่องมือทางการเงินรวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไร
ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ กาหนดนโยบายและตรวจสอบการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ที่ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก กลุ่มบริษัทมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อจัดการความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการส่งออก
และนาเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงเงินกูย้ ืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด
 สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าที่ซื้อ
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38.2.1 การบริหารความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทั ทาธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเกิดขึ้ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการจัดการภายใต้นโยบายที่ ได้รับอนุ มั ติให้ ใช้ สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดังนี้

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
สกุลเงินยูโร
สกุลอื่น ๆ

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
2564
2563
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน
2564
2563
2564
2563

6,007
-

6,007
-

3,967
-

5,839
57
23

5,201
18
7

3,967
-

5,839
57
8

5,176
18
-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษัทต่อการแข็งค่า และการอ่อนค่าร้อยละ 10
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ร้อยละ 10 คืออัตราความอ่อนไหว
ที่ใช้ในการรายงานความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผู้บริหารสาคัญ
และแสดงถึ ง การประเมิ น ของผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือรายการที่เป็น
ตัวเงินสาหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีสาหรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10
ในอัตราสกุลเงินต่างประเทศดังนี้

กาไร (ขาดทุน)
- แข็งค่าร้อยละ 10
- อ่อนค่าร้อยละ 10

กาไร (ขาดทุน)
- แข็งค่าร้อยละ 10
- อ่อนค่าร้อยละ 10

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
2564
2564
(603)
603

853
(853)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
2563
2563
(397)
397

790
(790)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน
2564
2564
(603)
603

852
(852)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน
2563
2563
(397)
397

787
(787)
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- 72 38.2.2 การจัดการความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากกิ จการในกลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินทั้งแบบอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและโดยการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงจะได้รับการประเมินอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีรายละเอียด
อยู่ในส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้รับการพิจารณาจากความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยของทั้งตราสาร
อนุ พั น ธ์ ท างการเงิน และที่ ไ ม่ ใ ช่ ต ราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิน ณ วั น ที่ ร ายงาน ส าหรั บ หนี้ สิ น ที่ มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว การวิเคราะห์จัดทาขึ้นโดยสมมติว่าจานวนหนี้สิ นคงค้าง ณ วันที่รายงานเป็น
ยอดคงค้างสาหรับทั้งปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจานวนร้อยละ 1 ในการรายงานความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยเป็น การภายในต่อผู้บริหารสาคัญและแสดงถึงการประเมิน ของผู้ บริหารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น / ต่าลงร้อยละ 1 และตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดคงที่ ข้อมูลของกลุ่มบริษัทจะเป็น
ดังนี้
- กาไรหรือ ขาดทุน สาหรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จะลดลง / เพิ่ม ขึ้น 261 ล้า นบาท
(2563 : ลดลง / เพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการที่กลุ่ มบริษัท มีความเสี่ยงต่ออัตรา
ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัท ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งคานวณจากจานวนเงินต้นตามสัญญาที่ ตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าว
ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากมูลค่ายุติธรรมของหนี้
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญาและความเสี่ยงของกระแสเงินสดจากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรตามสัญญา
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ค้างชาระ ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงรวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 22
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะชาระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยคือ LIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 1.25 กลุม่ บริษัทจะชาระผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยใช้เกณฑ์สุทธิ
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38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนของราคาและการมีอยู่
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลีย ม กลุ่ ม บริษั ท มีก ารท าธุ รกรรมตราสารอนุ พั น ธ์ เพื่ อจ ากั ดความเสี่ ยงเหล่ านี้
กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงได้รับ การประเมินอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความเสี่ยงที่ กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
หากราคาสิ นค้ าโภคภั ณฑ์ เพิ่ มขึ้ น (ลดลง) 1 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต่ อบาร์เรล ในเดื อนธั นวาคม 2564 กาไร (ขาดทุ น)
หลังหักภาษีจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 125 ล้านบาท (เดือนธันวาคม 2563 : เพิ่มขึ้น (ลดลง) 71 ล้านบาท)
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการทาสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อที่คาดการณ์ไว้ภายใน 24 เดือน นโยบาย
ของกลุ่มบริษั ทคือการเข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิต และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและน้ามันสาเร็จรูปในอัตราร้อยละ 100
ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คงค้าง
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแสดงอยู่ใน
บรรทัด “หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - ยอดคงค้างของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ามันสาเร็จรูป
และราคาน้ามันดิบล่วงหน้า
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - ยอดคงค้างของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ามันสาเร็จรูป
และราคาน้ามันดิบล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนงราคาน้ามันดิบและ
ราคาน้ามันสาเร็จรูปล่วงหน้า
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีของ
ปริมาณ
สัญญาแลกเปลี่ยน
2564
2564
ล้านบาร์เรล
ล้านบาท

5.25

28
28

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีของ
ปริมาณ
สัญญาแลกเปลี่ยน
2563
2563
ล้านบาร์เรล
ล้านบาท

2.40

90

6.35

(431)
(341)
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38.2.4 ความเสี่ยงด้านราคาอื่น ๆ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุนที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การลงทุนไม่ใช่เพื่อค้า
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาตราสารทุน
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวด้านล่างได้รับการพิจารณาจากความเสี่ ยงด้านราคาตราสารทุน ณ วันที่
รายงาน
หากราคาตราสารทุนสูงขึ้น / ต่าลง ร้อยละ 10 ข้อมูลของกลุ่มบริษัทจะเป็นดังนี้
- กาไรเบ็ด เสร็จ อื่น สาหรับ ปีสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จะเพิ่ม ขึ้ น / ลดลง 11 ล้า นบาท
(2563 : เพิ่มขึ้น / ลดลง 12 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หุ้นบริษัทจดทะเบียน
38.3 การจัดการความเสีย่ งด้านเครดิต
หมายเหตุข้อ 8 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษัทในความเสี่ยงด้านเครดิต และฐานการวัด
มูลค่าที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มบริษัทมีการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณา
การให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกัน กลุ่มบริษัท
คานึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่ จะก่อให้เกิดหนี้เสียกับกลุ่มบริษัท โดยมีคณะกรรมการสินเชื่อทาหน้าที่กากั บดูแล
การบริหารงานด้านสินเชื่อสาหรับการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการทุกประเภทของกลุ่มบริษัท
ก่อนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่คู่สัญญานั้น กลุ่มบริษัทมีการกาหนดเงื่อนไข และทาการวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสาหรับคู่สัญญา ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน การวิเคราะห์รวมถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
และความสามารถในการชาระหนี้ ประกอบกับข้อมูล เชิงคุณภาพ เช่น ประวัติบริษัท ผู้ถื อหุ้นใหญ่ เป็น ต้น
จากนั้น เงื่อนไขและวงเงินสินเชื่อจะถูกกาหนดตามอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สินเชื่อ กลุ่มบริษัทได้ดาเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ และวงเงินสินเชื่อ กับคู่ค้าทุกรายเป็นประจาทุกปี
กลุ่ ม บริษั ท ไม่มี ค วามเสี่ ย งด้ านเครดิต ที่ เป็ น สาระสาคั ญ ต่อ คู่ สัญ ญารายเดียวหรือ กลุ่ ม คู่ สัญ ญาที่ มี ลั กษณะ
คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกั นกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ย งด้านเครดิต ทั้งนี้
ร้อยละ 80 ของลูกหนี้การค้าได้รับคะแนนเครดิตที่ดีที่สุดตามระบบการให้คะแนนเครดิตที่กลุ่มบริษัทใช้ ขั้นตอน
การตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการติดตามเพื่อเรียกเก็บหนี้ที่เกินกาหนดชาระได้ถูกกาหนดไว้
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริษั ท จะทบทวนมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้ รับ คื น ของลูก หนี้ การค้ า แต่ ล ะรายการ ณ วั นสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่เพียงพอสาหรับจานวนที่เรียกคืนไม่ได้
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38.4 การจัดการความเสี่ยงสภาพคล่อง
ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องขึ้นอยู่กั บคณะกรรมการซึ่งได้กาหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมสาหรับการจัดการเงิ นทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
และข้ อ ก าหนดการบริ ห ารสภาพคล่ อ งของกลุ่ ม บริ ษั ท กลุ่ ม บริษั ท บริห ารความเสี่ ย งด้านสภาพคล่อ งด้ วย
การรักษาระดั บ เงิน ทุ น ส ารอง วงเงิน กู้ ยืม กั บ ธนาคาร และทุ น ส ารองเพื่ อ การกู้ ยืม ให้ เพี ยงพอ โดยติ ด ตาม
การคาดการณ์และกระแสเงินสดที่แท้จริงอย่า งต่อเนื่อง โดยการจับคู่อายุครบกาหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน
38.4.1 ตารางความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและดอกเบี้ย
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดอายุสัญญาที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท สาหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงระยะเวลาชาระคืนที่ตกลงกั นไว้ ตารางได้จัดทาขึ้นตามกระแสเงิน สดที่ไม่ได้
คิดลดของหนี้สินทางการเงินตามวันที่เร็วทีส่ ุดที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายชาระ ตารางประกอบด้วยกระแสเงินสด
ของดอกเบี้ยและเงินต้น ในกรณีที่กระแสเงินสดของดอกเบีย้ เป็นอัตราลอยตัว จานวนเงินกระแสเงินสด
ที่ไม่ได้คิดลดจะได้มาจากข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อนื่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปีขนึ้ ไป
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
28,671
3,239
272
195
1,955
49
3.42

-

2.31
3.28

8,594
2,000
86
-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
รวม

มูลค่าตามบัญชี

28,671
3,239
272
195
1,955
49

28,671
3,239
272
195
1,955
49

12

19

31

31

25,844
12,000
143
342

2,715
10,000
5
-

37,153
24,000
234
342

37,153
24,000
234
342

380
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2.40
4.10

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี 5 ปีขนึ้ ไป
-

23,983
2,377
365
210
1,159
397

23,983
2,377
365
210
1,159
397

6,450
6,890
103
-

30,579
8,000
86
687

6,100
4,000
10
-

43,129
18,890
199
687

43,129
18,890
199
687

56
40
8,594
2,000
197
-

23,919
2,349
383
210
1,144
384
6,450
6,890
99
-

หน่วย : ล้านบาท
รวม

มูลค่าตามบัญชี

-

-

28,630
3,169
286
195
1,935

28,630
3,169
286
195
1,935

25,844
12,000
254
313

2,715
10,000
5
-

56
40
37,153
24,000
456
313

56
40
37,153
24,000
456
313

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปีขึ้นไป
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

2.40
4.10

มูลค่าตามบัญชี

-

28,630
3,169
286
195
1,935

2.31
3.28

รวม

23,983
2,377
365
210
1,159
397

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปีขนึ้ ไป
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

0.25

หน่วย : ล้านบาท

30,579
8,000
80
660

6,100
4,000
10
-

หน่วย : ล้านบาท
รวม

23,919
2,349
383
210
1,144
384
43,129
18,890
189
660

มูลค่าตามบัญชี

23,919
2,349
383
210
1,144
384
43,129
18,890
189
660
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ตารางต่อ ไปนี้ แสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ การวิเคราะห์ สภาพคล่อ งของกลุ่ ม บริ ษั ท สาหรับ ตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญา ตารางได้จัดทาขึ้นโดยพิจารณา
จากกระแสเงิน สดรั บ และจ่ายสุ ท ธิ ที่ ไ ม่ ได้ คิ ด ลดของตราสารอนุ พั น ธ์ ที่ ช าระตามเกณฑ์ สุท ธิ แ ละ
กระแสเงิน สดรับ และจ่า ยขั้น ต้น ไม่ไ ด้คิด ลดของตราสารอนุพัน ธ์ที่ ต้อ งมีก ารชาระบั ญ ชีขั้น ต้ น
เมื่อ จานวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับไม่คงที่ จานวนเงินที่เปิดเผยจะถูกกาหนดโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งแสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตราสารอนุพันธ์:
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์สินค้า
โภคภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์:
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตราดอกเบี้ย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์:
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์สินค้า
โภคภัณฑ์

น้อยกว่า 1 เดือน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี
1 - 2 ปี
2 - 5 ปี

-

-

-

-

-

-

-

-

น้อยกว่า 1 เดือน

53
28

-

หน่วย : ล้านบาท
5 ปีขนึ้ ไป

118

-

52

-

-

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี
1 - 2 ปี
2 - 5 ปี

หน่วย : ล้านบาท
5 ปีขึ้นไป

-

-

-

-

141

-

-

-

-

-

154

-

-

-

341

-

-

-
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38.4.2 แหล่งเงินทุน
กลุ่มบริษัทได้ใช้การรวมกันของกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ ทางการเงินและวงเงินที่สามารถเบิก
ใช้ได้จากธนาคารเพื่อบริหารสภาพคล่อง
ตารางด้านล่างแสดงกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ภายใน 1 ปี
13,785
2,742
2,923
101
-

ภายใน 1 ปี
9,626
213
154
198
-

ภายใน 1 ปี
13,815
2,730
2,940
82
-

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
1,689
182
-

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
1,692
141
27
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
1,688
19
108
179
-

หน่วย : ล้านบาท
รวม
13,785
2,742
2,923
101
1,689
182
หน่วย : ล้านบาท
รวม
9,626
213
154
198
1,692
141
27
หน่วย : ล้านบาท
รวม
13,815
2,730
2,940
82
1,688
127
179
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

383

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ภายใน 1 ปี
9,711
211

-

17
166
198

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
-

190
141

-

1,691

หน่วย : ล้านบาท
รวม
9,711
211
17
166
198
1,691
190
141

กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นวงเงิน
รวม 17,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้ านบาท ตามล าดับ โดยมี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิ งตามอัตราตลาด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่ จานวน
8,353 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุข้อ 19.4)
38.5 การจัดการความเสี่ยงด้านเงินทุน
กลุ่ ม บริ ษั ท บริห ารจั ด การเงิน ทุ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ากิ จการในกลุ่ ม บริษั ท จะสามารถดาเนิ น การอย่างต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะที่ สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้ นได้อย่างสูงสุ ดผ่านการบริหารจัดการหนี้และส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เหมาะสม
โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินสุทธิ (เงินกู้ยืมที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 19 หลังจากหักเงินสด
และยอดคงเหลือในธนาคารแล้ว) และส่วนของผู้ถือหุ้ นของกลุ่มบริษัท (ประกอบด้วยทุนที่อ อก ทุนสารอง
กาไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจะทบทวนโครงสร้างเงินทุนเป็น ประจาทุกครึ่งปี ในส่วนของ
การทบทวนนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาต้นทุนของเงินทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนแต่ละประเภท
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิ นต่อทุนเป้าหมายที่ ไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งกาหนดเป็นสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนสุทธิ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า (2563 : 0.71 เท่า) ซึ่งต่าว่าค่าช่วงเป้าหมาย

384
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

38.6 ลาดับชั้นและประเภทของเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:
-

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะและคุณสมบัติ

-

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน

-

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ยกเว้นเครื่องมือทางการเงินที่มีมูลค่าตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม และ

-

ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

-

ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 ถึง 3 ขึ้นอยู่กับระดับที่สามารถสังเกตได้ของมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย และเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มี
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่สั้น
มูลค่าตามบัญชีข องเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว เงิน กู้ยืม ระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้ องกัน และหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่า มีมู ลค่ ายุติธรรม
โดยประมาณใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

1,689

11,236
13,785
119
2,923
27
-

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
เลือกกาหนดให้
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
แสดงด้วยมูลค่า
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน
ยุติธรรมผ่านกาไร
ตัดจาหน่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

223

28

28,671
2,297
272
195
1,955
31
37,107
23,972
222
313

2,623
155
942
29

รายการที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการ
เงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน

งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน
กาหนดให้วัด
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่าด้วยมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรมผ่าน
ตัดจาหน่าย
กาไรหรือขาดทุน
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11,236
13,785
2,742
2,923
1,689
182
28,671
3,239
272
195
1,955
28
31
37,107
23,972
222
223
342

รวม

-

-

1

52

1,637
-

3

มูลค่ายุติธรรม

28
24,596
223
-

-

ระดับที่
2

1,689

28
24,596
223
-

-

-

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

385

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนีส้ นิ ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

141

-

1,692

สินทรัพย์ทางการเงิน
กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
เลือกกาหนดให้
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
แสดงด้วยมูลค่า
กาไรหรือขาดทุน
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
8,851
9,626
411
154
27
-

วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

มูลค่าตามบัญชี

-

-

-

154

341

23,983
2,771
365
210
1,159
43,058
18,873
189
659

2,000
318
950
28

รายการทีไ่ ม่ใช่
สินทรัพย์ทางการ
เงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน

งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน
กาหนดให้วัด
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่าด้วยมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรมผ่าน
ตัดจาหน่าย
กาไรหรือขาดทุน
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8,851
9,626
2,411
154
1,692
141
345
23,983
3,721
365
210
1,159
341
43,058
18,873
189
154
687

รวม

-

-

1

53

141

341
19,207
154
-

-

-

ระดับที่
2

1,639
-

3

มูลค่ายุติธรรม

1,692
141

341
19,207
154
-

-

-

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

สินทรัพย์ทางการเงิน
กาหนดให้วัดมูลค่า
เลือกกาหนดให้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
กาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1,688
-

10,894
13,815
117
2,940
127
25
-

วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

223

28

37,107
23,972
438
313

28,630
2,248
286
195
1,935
56
-

2,613
154
921
-

หนี้สินทางการเงิน
กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย วัดมูลค่าด้วย รายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร ราคาทุนตัด ทางการเงินหรือหนี้สิน
จาหน่าย
หรือขาดทุน
ทางการเงิน
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28
37,107
23,972
438
223
313

10,894
13,815
2,730
2,940
1,688
127
179
28,630
3,169
286
195
1,935
56

รวม

-

-

-

1

52

28
24,596
223
-

-

-

1,636
-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่
2
3

24,596
223
-

28

1,688
-

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

141

1,691
-

สินทรัพย์ทางการเงิน
กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย เลือกกาหนดให้
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
แสดงด้วยมูลค่า
กาไรหรือขาดทุน
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
-

-

-

-

25

190

17

8,553
9,711
409
166

วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

154

341

23,919
2,722
383
210
1,144
43,058
18,873
179
660

318
929
-

1,991
-

หนี้สินทางการเงิน
กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย วัดมูลค่าด้วย รายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร ราคาทุนตัด ทางการเงินหรือหนี้สิน
จาหน่าย
หรือขาดทุน
ทางการเงิน

- 84 -

17
1,691
190
141
343
23,919
3,651
383
210
1,144
341
43,058
18,873
179
154
660

8,553
9,711
2,400
166

รวม

-

-

-

1

53

141

341
19,207
154
-

-

-

-

1,638
-

-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่
2
3

1,691
141
341
19,207
154
-

-

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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- 85 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทคานวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลค่ายุติ ธรรมของตราสารอนุพั น ธ์ ได้แก่ สัญ ญาซื้ อขายเงิ น ตราต่างประเทศล่วงหน้ า และสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย กาหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่คานวณโดยสถาบัน
การเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม คานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อ และเสนอขายเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น
ระดับ 3
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อ ยู่ในความต้องการของตลาดวัดมูลค่า
ด้วยวิธีสินทรัพย์สุทธิตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนระหว่างลาดับชั้นระดับที่ 1 และ 2 ในปีปัจจุบันหรือปีก่อน
การกระทบยอดการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินระดับที่ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงเฉพาะสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ ายุติธรรม
ระดับที่ 3 ซึ่งแสดงถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจเท่านั้น โดยที่ไม่มีการรับรู้กาไรหรือขาดทุน
สาหรับปีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในกาไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
- หุ้นของบริษัทที่
ไม่ได้จดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการปรับใช้นโยบายบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก
ยอดรวมกาไรหรือขาดทุน:
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ยอดรวมกาไรหรือขาดทุน:
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
- หุ้นของบริษัทที่
ไม่ได้จดทะเบียน

1,626
5

1,625
5

8
1,639

8
1,638

(2)
1,637

(2)
1,636
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ภาระผูกพัน หนังสือค้าประกันและสัญญาที่สาคัญ
(ก) ภาระผูกพันตามสัญญา
งบการเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู้ในงบการเงิน
- สัญญาซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงาน
- สัญญาค่าที่ปรึกษา
- สัญญาอื่นๆ
รวม

12,585
458
1,002
14,045

1,271
267
912
2,450

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,570
457
1,011
14,038

1,254
267
889
2,410

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้เข้าทาสัญญาก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่กับผู้รับเหมาหลายราย โดยสัญญาก่อสร้าง
ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 10,953 ล้านบาท
(ข)

ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสานักงาน :
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
สัญญาเช่ายานพาหนะ :
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

-

-

1

-

2

-

1

-

2

1

2

1

2

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

38
8
46
49

14
13
27
31

38
8
46
49

13
12
25
29

สัญญาบริการ :
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมภาระผูกพันตามสัญญาบริการ

27
13
40

78
31
109

26
13
39

77
30
107

สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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หนังสือค้าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนังสือค้าประกัน :
หนังสือค้าประกันจากธนาคาร
ภาระผูกพันอื่นๆ :
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้
(ง)

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

150

150

148

148

146

70

115

70

คลังน้ามันของบริษัทและพื้นที่แนวเวนคืนเพื่อก่อสร้างถนน
ถังน้ามันบางส่วนของบริษัทตั้ งอยู่บริเวณพื้นที่สีเหลือง (เขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) และพื้ นที่สีเขียวอ่อน
(เขตนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซึ่งได้แก่สาย ค.3 และ ก.9
ตามข้อกาหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยอง 2549 ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดังกล่าวเพื่อก่อสร้าง
โรงงาน หรือสถานที่เก็ บน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ โดยปัจจุบันคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมื อง
ได้มีคาสั่งเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมระยอง ตามที่บริษัทร้องขอแก้ไขจากพื้นที่สีเหลืองและสีเขียวอ่อน
ให้เป็นพื้นที่สีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังน้ามัน) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซได้ และเพื่อแก้ไขร่างถนนทั้ง 2 สายออกจากพื้นที่คลังน้ามันของบริษัท
คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมระยอง (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 4) โดยได้มี การถอนโครงการถนนสาย ค.3 และ ก.9 ออกจากแผนที่ ร่างกฎกระทรวง ต่อมาได้ มีประกาศจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงในราชกิจจานุ เบกษา โดยระบุ ให้พื้นที่ของบริษัท
ถูกจัดประเภทเป็นพื้นที่สีม่วง และสามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซได้

(จ)

การใช้ประโยชน์ในทางและลารางสาธารณประโยชน์
บริษัทได้ยื่นเรื่องขอถอนสภาพทางและลารางสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
วิธีการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมนามาแลกเปลี่ยนกับที่ดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ครอบคลุม
พื้นที่ตาบลบ้านแลง ตาบลตะพง และตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปัจจุบั นบริษั ทได้ รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และได้ดาเนินการยื่นคาร้อง
ขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว ส่วนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น อยู่ระหว่างการดาเนินการและการพิจารณาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
(ดูหมายเหตุข้อ 40)
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สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น ๆ
สัญญาซื้อขายน้ามันสาเร็จรูปจากคลังน้ามันจังหวัดชุมพร
บริษัทได้ทาสัญญาซื้อขายน้ามันสาเร็จรูปจากคลังน้ามันในจังหวัดชุมพรกับบริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก
จากัด (มหาชน) โดยบริษัทตกลงขายน้ ามันสาเร็จรูปจากคลังน้ ามันจั งหวัดชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในสัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ครบกาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ข้อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาใหม่
สัญญาจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น
บริ ษั ทได้ ท าสั ญ ญาซื้ อน้ ามั นดิ บและวั ตถุ ดิ บอื่ นกั บบริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) สั ญ ญามี ก าหนด 1 ปี และ
ครบกาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยปริมาณและราคาของการซื้อน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นเป็นไปตามที่กาหนด
ในสัญญา
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยปริมาณการซื้อขาย
และราคาซื้อขายก๊าซให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ปตท. ได้ส่งมอบก๊าซ
และบริษัทได้รับซื้อก๊าซวันที่ 1 มกราคม 2554 และสามารถต่ออายุออกไปได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสัญญา
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริษั ท มี สั ญ ญาซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ยมกั บ บริษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ งโดยปริ ม าณการซื้ อ ขายและ
ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ ระบุ ไว้ในสั ญ ญาและจะมีผลสิ้น สุด ในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2571 ยกเว้น จะมีการบอกเลิกสัญ ญาล่วงหน้ า
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้า
บริษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้า
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซื้อขายไอน้ามีระยะเวลา 27 ปี
และจะสิ้นสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2585
สัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ทาสัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์กับกิจการ
ที่เกี่ยวกันแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ในเขตประกอบการไออาร์พีซี โดยบริษัท
จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2571
สัญญาให้บริการต่างๆ
บริษัทได้เข้าทาสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ บารุงรักษา
โรงไฟฟ้า และบริการจัดการอื่นๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2565 โดยอัตราค่าจ้างในการให้บริการเป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
คดีน ายกองค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านแลงและหน่ วยงานราชการรวมทั้ งหมด 11 หน่ วยงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน
นางพยุง มีสบาย และพวกจานวน 44 คน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 ถึง 11 (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้ศาลปกครองระยองมีคาสั่งระงับหรือ
เพิกถอนกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยายในแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง
ว่าเป็นทางและลารางสาธารณะ (ดูหมายเหตุข้อ 39 (จ)) และขอให้ศาลปกครองมีคาสั่งระงับหรือเพิกถอนความเห็นชอบที่มี
ต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (“EHIA”) ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคาให้การต่อสู้คดี
ต่อศาล และได้ยนื่ คาให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นคาร้องสอดต่อศาลปกครองเพื่อขอ
เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 12 ในคดีนี้แ ละศาลมีคาสั่งเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ฟ้องคดีบางส่วน
จานวน 11 คน ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องต่อศาลปกครองโดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองมีคาสั่งอนุญาตให้
ถอนฟ้ องคดีดังกล่าว ต่อ มาศาลปกครองได้มี คาสั่ งกาหนดให้วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็น วัน สิ้น สุ ดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และได้มีคาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่งรับอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี และมีคาสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องทาคาแก้
อุทธรณ์ โดยบริษัทได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ในปี 2562 นางพยุง มีสบาย และพวกรวม 4 คน ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน
เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคาสั่งให้ระงับกระบวนการดาเนินการถอนสภาพทางและลารางสาธารณะของบริษัท (ดูหมายเหตุ
ข้อ 39 (จ)) โดยเมื่อวัน ที่ 15 มกราคม 2562 บริษั ทยื่นคาร้องสอดเพื่อเป็น ผู้ถูกฟ้องร่วมและได้ยื่นคาให้การเพิ่ มเติ ม
ต่อศาลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ต่อมาศาลปกครองได้มีคาสั่งกาหนดให้วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และได้มีคาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ต่อมาบริษัทได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

41.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการได้จัดประเภทใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ชื่อบัญชี

เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
117
115
510
503
198
198
49
32
436
413
9
9

การจัดประเภท
รายการเดิม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
การจัดประเภท
รายการใหม่
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจาปีจากผลการดาเนินงานของปี
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สาหรับหุ้นจานวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจานวนเงินรวม 4,496 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 35 ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สาหรับหุ้นจานวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจานวนเงินรวม 2,861 ล้านบาท
ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

43.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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GRI102-45,GRI102-50,GRI102-51,
GRI102-52, GRI102-54,GRI102-56

หัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านรายงานประจำ�ปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์บริษัทฯ
เป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2564IRPC
บริษัทPUBLIC
ฯ ได้ปรับรูCOMPANY
ปแบบการเปิดเผยข้
อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/ รายงาน
LIMITED
ประจำ�ปี 2563 (แบบ 56-1555/2
One Energy
Report)”Complex
โดยรวมแบบ
56-1 รายงานประจำ
�ปี และรายงานความยัง่ ยืนเข้าไว้ดว้ ยกัน แสดงอยูใ่ นหัวข้อที่ 3
Building
B,
6th Floor,
Vibhavadi-Rangsit
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั
่งยืนรวมถึ
งยังคงเปิดเผยข้อมูRd.,
ลฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.irpc.co.th ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Chatuchak,
Bangkokนสำ10900
ดังเช่นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารประเด็
�คัญต่อThailand
ความยั่งยืนของการดำ�เนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงรายงาน
TEL
:
66
(0)
2765-7000
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) โดยจัดทำ�รายงานตาม
www.irpc.co.th
FAX : 66 (0) 2765-7001
คู่มือจัดทำ�แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี/ รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และหลักการ Sustainability Reporting Guideline แบบมาตรฐาน (Standards) ของ Global Reporting
Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม สำ�หรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำ�มันและก๊าซ (Oil and Gas
Sector Disclosure) จากรายงานความยัง่ ยืนฉบับล่าสุดในปี 2563 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังคงขอบเขตการรายงานหัวข้อการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วย
ความยั่งยืนในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564 ที่ครอบคลุมการดำ�เนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายงานฯ ฉบับนีผ้ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสอบทานข้อมูลพร้อมยืนยันความถูกต้อง โดย
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว มีความแม่นยำ� เชื่อถือได้
สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ และสามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้
การเปิดเผยผลการดำ�เนินงาน ครอบคลุมธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ถือครองหุน้ ทัง้ หมดและดำ�เนินการเอง ได้แก่ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) รวมทัง้
บริษัทย่อยที่อยู่ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด 2) บริษัท
ไออาร์พซี ี เอแอนด์แอล จำ�กัด 3) บริษทั เทคโนโลยี ไออาร์พซี ี จำ�กัด และ 4) บริษทั ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด รวมถึงบริษทั รักษ์ปา่ สัก จำ�กัด ซึง่ ถือเป็น
การถือหุ้นทางอ้อมที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ขอบเขตการรายงานตรงกับหัวข้ออื่นๆ ในรายงานฉบับนี้
และจากเว็บไซต์ www.irpc.co.th

บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคาร บี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2765-7000
โทรสาร: 66 (0) 2765-7001

www.irpc.co.th
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รายงานการให้ ความเชื่ อมั่นอย่างจากัดอย่ างเป็ นอิสระ
เสนอ กรรมการบริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”)
ข้อสรุป
จากการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“สานักงาน”) ไม่พบปั จจัยใดที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า
ข้อมูลความยัง่ ยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยัง่ ยืน”) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยูใ่ นรายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2564 (“รายงาน”) สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่ได้จดั ทาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระสาคัญ
ความรับผิดชอบของสานักงาน
ส านั ก งานได้ รั บ มอบหมายจาก ไออาร์ พี ซี และส านั ก งานเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ ขอ้ สรุ ปของงานที่ให้ความเชื่อมัน่ อย่างจากัดต่อ
ข้อมูลความยัง่ ยืนสาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่รวมอยู่ใ น
รายงานความยัง่ ยืน ตามที่ระบุไว้ถดั ไป
สานักงานได้ปฏิบตั ิงานการให้ความเชื่อมัน่ ตามมาตรฐานงานที่ให้ความ
เชื่ อ มั่ น ระหว่ า งประเทศ รหั ส 3000 เรื่ องงานให้ ค วามเชื่ อมั่ น
นอกเหนือจากการตรวจสอบหรื อการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
(ISAE 3000) และมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ระหว่างประเทศรหัส
3410 เรื่ องงานให้ความเชื่อมัน่ ต่อรายงานก๊าซเรื อนกระจก (ISAE 3410)
ซึ่งมาตรฐานนี้กาหนดให้สมาชิกของทีมผูป้ ฏิบตั ิงานให้ความเชื่อมัน่ ต้อง
มีความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่จาเป็ น
ในการให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลความยัง่ ยืน สานักงานได้วางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ความเชื่ อมัน่ อย่างจากัดต่อข้อมูลความยัง่ ยืน ที่ มี ก าร
จัดทาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในสาระสาคัญ สานักงานปฏิบตั ิตาม
ข้ อ ก าหนดในเรื่ องความเป็ นอิ ส ระและจรรยาบรรณอื่ น ๆ ตาม
จรรยาบรรณส าหรั บ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณสาหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ
(รวมถึงมาตรฐานความเป็ นอิสระระหว่างประเทศ) (IESBA Code) ซึ่ ง
ตั้ง อยู่ บ นหลัก การพื้ น ฐานของความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ความเที่ ย งธรรม
ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ
และพฤติกรรมทางวิชาชี พ สานัก งานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่ าง
ประเทศในการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซ่ ึงระบบของการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม รวมถึงการจัดทานโยบายวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิ ช าชี พ และ
กฎหมายข้อบังคับและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

สานักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ขอ้ สรุ ปในความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่นที่เปิ ดเผยในรายงาน
ข้อมูลความยั่งยืน
ข้อมูลความยัง่ ยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็ นตัวเลขหรื อข้อความต่อไปนี้สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• GRI 302-1 Energy consumption within organization
• GRI 303-3 Water withdrawal (2018)
• GRI 303-4 Water discharge (2018)
• GRI 303-5 Water consumption (2018)
• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
• GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
• GRI 305-7 Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxides (SOx), and
other significant air emissions
• GRI 306-3 Significant spill (2016)
• GRI 306-3 Waste generated (2020)
• GRI 306-4 Waste diverted from disposal (2020)
• GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020)
• GRI 403-9 Work-related injuries (2018)
• GRI 403-10 Work-related ill health (2018)
• GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to
men
• OGSD - OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon
• OGSD - OG13 Number of process safety events, by business
activity

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
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เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน
ข้อมูลความยัง่ ยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กาหนด
ดังนี้
• มาตรฐานการรายงานความยั่ง ยื น โดย The Global Reporting
Initiative (“GRI Standards”) ในระดับ core option และ
• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของ ไออาร์พีซี เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและ
นาเสนอข้อมูล ความยัง่ ยื น โดยท าให้ม ่ัน ใจว่าข้อมู ล ความยัง่ ยื น ได้ถูก
จัด ท าและน าเสนอตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นสาระส าคัญ ความ
รั บผิด ชอบนี้ รวมถึงการควบคุม ภายในที่ เ กี่ ยวกับการจัดทารายงานที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในการให้ ข ้อ สรุ ป ในความเชื่ อ มั่น อย่ า งจ ากัด ต่ อ ข้อ มู ล ความยั่ง ยื น
กระบวนการในการปฏิบตั ิงานของสานักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
• สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
• สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบตั ิตามของระบบและ
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นาเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยัง่ ยืน
• สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิและขั้นตอนในการบริ หารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและความคาดหวังของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยัง่ ยืนที่สาคัญ และการปฏิบตั ิ
นโยบายและแนวทางความยัง่ ยืน
• ทบทวนปฏิบตั ิการภาคสนามโดยเป็ นการประชุมทางไกลจานวน 2
สถานที่ โรงเอทิลีน (Ethylene) และโรงกลัน่ น้ ามัน (ADU 1) ที่สุ่ม
เลือกบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ ยงรวมทั้งการพิจารณา
ปัจจัยทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
• เปรี ยบเทียบข้อมูลความยัง่ ยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก
รวมอยูใ่ นข้อมูลความยัง่ ยืนและได้จดั ทาขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานให้ความเชื่อมัน่ อย่างจากัด มีความแตกต่างใน
ลัก ษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิ บัติงานจากัดกว่างานให้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล เป็ นผลให้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ได้รับจาก
งานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่า งจ ากัด น้อ ยกว่ า งานให้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุ ส มผล ดั ง นั้ นส านั ก งานจึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผล
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ข้อจากัดโดยธรรมชาติ
เนื่องจากข้อจากัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน
อาจเป็ นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรื อความผิดปกติในข้อมูลที่นาเสนอใน
รายงานอาจเกิ ด ขึ้ นและไม่ ถู ก ตรวจพบ การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
สานักงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทาและการนาเสนอรายงาน เนื่องจากการ
ให้ความเชื่อมัน่ ไม่ได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยังคงปฏิบตั ิอยูบ่ นพื้นฐานของการทดสอบ
ข้อจากัดในการใช้ รายงานของสานักงาน
รายงานของสานักงานมิได้จดั ทาขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้
หรื อ อ้า งอิ ง โดยบุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก ไออาร์ พี ซี หากบุ ค คลใด
นอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรื อสาเนารายงาน
ของสานักงาน ได้นาข้อมูลในรายงานของสานักงานไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนไปใช้ประโยชน์เ พื่อวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรั บผิดชอบใน
ความเสี่ ยงที่ เ กิ ด ขึ้ นเองทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ภายใต้บ ทบัญญัติข องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สานักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่
มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจาก ไออาร์พีซี สาหรับงานการรายงานการ
ให้ความเชื่ อมัน่ อย่างจากัด อย่างเป็ นอิ สระ และข้อสรุ ปของสานัก งาน
โดยสิ้ นเชิง
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