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TO SHAPE
MATERIAL
AND ENERGY
SOLUTIONS
IN HARMONY
WITH

สร�างสรรค�นวัตกรรมการใช�วัสดุและพลังงานเพ�่อชีว�ตที่ลงตัว

แบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�/
รายงานประจำป� 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)
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วิิสััยทััศน์์

สร้้างสร้ร้ค์์นวััตกร้ร้ม 
การ้ใช้้วััสดุุและพลังงาน 
เพ่�อช้ีวัิตที่ี�ลงตัวั



I ค์ิดุและที่ำา เหมือนเป็็นเจ้้าของ

R มุ�งผลลัพธ์์

P ร้ักษาสัญญา

C พฒันาต�อเนื�อง

D ที่ำางานร้�วัมกัน เพ่�อผลลัพธ์์ที่ี�ดุีกวั�า

N จ้ร้ิงใจ้ สื�อสาร้ตร้งไป็ตร้งมา

A แก้ไขป็ัญหาเช้ิงรุ้ก

พััน์ธกิิจ

ยกร้ะดัุบค์ุณสมบัติ ป็ร้ะสิที่ธ์ิภาพ 
การ้ใช้้วััสดุุและพลังงานอย�างยั�งยืน
ดุ้วัยนวััตกร้ร้มที่ี�ตอบโจ้ที่ย์ 
การ้ใช้้ช้ีวัิตในอนาค์ต

ค์�านิยม

I เร้าค์ือบร้ิษัที่ บร้ิษัที่ค์ือเร้า

S สร้้างพลังร้�วัมอันยิ�งใหญ�

P ร้�วัมมุ�งส่�ค์วัามเป็็นเลิศ

I ร้�วัมสร้้างนวััตกร้ร้ม

R ร้�วัมร้ับผิดุช้อบต�อสังค์ม

I ร้�วัมสร้้างพลังค์วัามดุี

T ร้�วัมสร้้างค์วัามเช้ื�อมั�น



TO SHAPE 
MATERIAL 
AND ENERGY 
SOLUTIONS
IN HARMONY 
WITH LIFE



ไออาร์้พีซีี มุ�งมั�นสร้้างสร้ร้ค์์นวััตกร้ร้มและองค์์ค์วัามร้่้
เพ่�อยกร้ะดุับวััสดุุที่ี�สร้้างม่ลค์�าและตอบโจ้ที่ย์
ค์วัามต้องการ้ของสังค์มยุค์ใหม� ค์วับค์่�กับการ้เพ่�ม
ป็ร้ะสิที่ธ์ิภาพในการ้ใช้้พลังงานแห�งอนาค์ต
เพ่�อช้ีวัิตและสิ�งแวัดุล้อมที่ี�ดุีสำาหร้ับทีุ่ก ๆ วััน

MATERIAL 
บนรากฐานอัันแข็็งแกร่งข็อังธุุรกิจปิิโตรเคมีี ต่อัยอัด
ด้วยอังค์ความีร้้ข็อังไอัอัาร์พีีซีีและเทคโนโลยีทันสมีัย 
คือัศัักยภาพีแห่่งการสร้างสรรค์วัสดุข็ั�นส้งที�ใช้ ้
สรรค์สร้างนวัตกรรมีต่าง ๆ ให่้สามีารถตอับโจทย์ 
การใช้้ช้ีวิตยุคให่มี่ทั�งในปิัจจุบันและอันาคต

ENERGY 
ผลแห่่งความีมุ่ีงมัี�นพัีฒนาเทคโนโลยใีนธุรุกิจปิิโตรเลียมี 
ซี่�งเปิ็นห่น่�งธุุรกิจห่ลักข็อังไอัอัาร์พีีซีีเปิ็นพีลังสำาคัญ
ข็ยายการเติบโตส้่ธุุรกิจให่มี่ ๆ ในกลุ่มีพีลังงานแห่่ง
อันาคต เพี่�อัตอับสนอังต่อัแนวโน้มีธุุรกิจโลก 
ซี่�งเปิลี�ยนผ่านส้่สังคมีที�เปิ็นมีิตรต่อัสิ�งแวดล้อัมี

SOLUTIONS 
แสวงห่าโอักาสทางธุรุกจิที�สร้างสรรค์เพ่ี�อัมุ่ีงตอับโจทย์ 
ความีต้อังการข็อังผ้้คนในสังคมี ส้่การมีีช้ีวิตและ 
สิ�งแวดล้อัมีที�ดี ด้วยการนำาอังค์ความีร้้ นวัตกรรมี 
และความีเช้ี�ยวช้าญด้านวัสดแุละพีลังงานข็อังไอัอัาร์พีีซีี 
ต่อัยอัดกับวิสัยทัศัน์ข็อังพีันธุมีิตรทางธุุรกิจ 
เพี่�อัร่วมีข็ับเคลื�อันส้่ช้ีวิตดีที�ลงตัวข็อังทุก ๆ คน
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INNOVATION COMPANY

พฒันาองค์์กร้ให้เป็็นเลิศที่างนวััตกร้ร้ม
ในทีุ่ก ๆ ดุ้าน ดุ้วัยองค์์ค์วัามร้่ท้ี่ี�มี 
พร้้อมต�อยอดุดุ้วัยองค์์ค์วัามร้่้ใหม� 
เพ่�อสิ�งที่ี�ดุกีวั�าสำาหร้ับอนาค์ต

KNOWLEDGE BASE FOR SMART 
MATERIAL AND SMART ENERGY

มุ�งเน้นการ้ใช้้วััสดุุและพลังงานอย�างช้าญฉลาดุ
ดุ้วัยค์วัามร้่้พ่�นฐานที่ี�มี เพ่�อสร้้างสิ�งที่ี�ดุีที่ี�สุดุสำาหร้ับ
ทีุ่กค์วัามต้องการ้ของสังค์มและสิ�งแวัดุล้อมที่ี�น�าอย่�

1
MINDSET SOLUTION

เป็ลี�ยนแนวัค์วัามค์ิดุใหม� มุ�งแสวังหา 
แนวัที่างสร้้างสร้ร้ค์์จ้ากการ้ดุำาเนินธ์รุ้กจิ้ 
เพ่�อตอบโจ้ที่ย์ในการ้สร้้างสิ�งที่ี�ดุี 
เพ่�อที่กุช้วิีัตและสิ�งแวัดุล้อม 

LET’S
BEGIN
THE NEW 
JOURNEY

เพ่�อมุ�งส่�เป็้าหมายและค์วัามสำาเร้็จ้ 
ไออาร้์พีซีี เร้ิ�มต้นการ้เดุินที่างค์ร้ั�งใหม�
สร้้างการ้เป็ลี�ยนแป็ลงผ�านวัิถีีใหม� 
ของไออาร้์พีซีี (IRPC New Normal)
ดุ้วัยแนวัที่างที่ี�เร้าเช้ื�อมั�นวั�าจ้ะสร้้าง 
การ้เติบโตไดุ้อย�างยั�งยืน
เพ่�อมุ�งร้ักษาสมดุุลร้ะหวั�างเศร้ษฐกิจ้ สังค์ม 

และสิ�งแวัดุล้อม ส่�อนาค์ตที่ี�ดุีกวั�า
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สร้้างค์วัามหลากหลายให้ธ์ุร้กิจ้เป็็นมากกวั�าป็ิโตร้เค์มี
เพ่�อตอบโจ้ที่ย์กลุ�มล่กค์้าที่ี�หลากหลายและมากข้�นที่ั�วัโลก ค์วับค์่�กับ 
การ้สร้้างค์วัามร้�วัมมือกับพันธ์มิตร้ที่างธ์ุร้กิจ้เพ่�อค์วัามแข็งแกร้�ง

EBITDA
35,000 MB
IN 2030

ตั�งเป็้าหมาย EBITDA 35,000 ล้านบาที่ 
ภายในป็ี 2573

GHG REDUCTION 
IN 2030
มุ�งมั�นส่�เป็้าหมายลดุการ้ป็ล�อย 
ก๊าซีเร้ือนกร้ะจ้กจ้ากป็ัจ้จุ้บัน 
ร้้อยละ 20 ภายในป็ี 2573



002 วัิสัยที่ัศน์ พันธ์กิจ้ ค์�านิยม

010 จุ้ดุเดุ�นที่างการ้ดุำาเนินงาน

012 ข้อม่ลสำาค์ัญที่างการ้เงิน

014 ผลการ้ดุำาเนินงานที่ี�สำาค์ัญ

020 ร้างวััลแห�งค์วัามสำาเร้็จ้

026 สาร้จ้ากค์ณะกร้ร้มการ้ 

028 ค์ณะกร้ร้มการ้บร้ิษัที่

045 โค์ร้งสร้้างองค์์กร้

046 ค์ณะผ่้บร้ิหาร้

054 ร้ายงานของค์ณะกร้ร้มการ้ 
 ตร้วัจ้สอบ

056 สาร้จ้ากป็ร้ะธ์านกร้ร้มการ้ 
 กำากับดุ่แลกิจ้การ้ที่ี�ดุี

058 สาร้จ้ากป็ร้ะธ์านกร้ร้มการ้ 
 สร้ร้หาและกำาหนดุค์�าตอบแที่น

060 สาร้จ้ากป็ร้ะธ์านกร้ร้มการ้ 
 บร้ิหาร้ค์วัามเสี�ยง

067 โค์ร้งสร้้างและการ้ดุำาเนินงาน 
 ของกลุ�มบร้ิษัที่

101  การ้บร้ิหาร้จ้ัดุการ้ค์วัามเสี�ยง

109  การ้ขับเค์ลื�อนธ์ุร้กิจ้เพ่�อค์วัามยั�งยืน

161 ค์ำาอธ์ิบายและการ้วัิเค์ร้าะห ์
 ของฝ่่ายจ้ัดุการ้

185 ข้อม่ลที่ั�วัไป็และข้อม่ลสำาค์ัญอื�น

01
ส�วันที่ี�

การ้ป็ร้ะกอบธ์ุร้กิจ้
และผลการ้ดุำาเนินงาน

สาร้บัญ



197 นโยบายการ้กำากับดุ่แลกิจ้การ้ที่ี�ดุี

220  โค์ร้งสร้้างการ้กำากับดุ่แลกิจ้การ้ และ 
 ข้อม่ลสำาค์ัญเกี�ยวักับค์ณะกร้ร้มการ้  
 ค์ณะกร้ร้มการ้ชุ้ดุย�อย และผ่้บร้ิหาร้ 
 พนักงาน และอื�น ๆ

253  ร้ายงานผลการ้ดุำาเนินงานสำาค์ัญ 
 ดุ้านการ้กำากับดุ่แลกิจ้การ้ที่ี�ดุี

273 การ้ค์วับค์มุภายในและร้ายการ้ร้ะหวั�างกนั

287 ร้ายงานค์วัามร้ับผิดุช้อบ 
 ของค์ณะกร้ร้มการ้ต�อร้ายงานที่างการ้เงิน

288  ร้ายงานของผ่้สอบบัญช้ีร้ับอนุญาต

293  งบการ้เงิน

303 หมายเหตุป็ร้ะกอบงบการ้เงินร้วัมและ 
 งบการ้เงินเฉพาะบร้ิษัที่

02 03
ส�วันที่ี� ส�วันที่ี�

การ้กำากับดุ่แลกิจ้การ้ งบการ้เงิน

เอกสาร้แนบ
395  เกี�ยวักับร้ายงานฉบับนี� 396  การ้ร้ับร้องจ้ากหน�วัยงานภายนอก



จุุดเด่นทางการดำาเนินงาน

รายได้้จุากการขายสุุทธิิ

รายได้้จุากการขายสุุทธิิ

การจุัดจุำาหน่าย

กำาไรสุทธิ

235,174 235,174

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
30%

ในประเทศ
59%

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
68%

ต่างประเทศ
41%

อื่น ๆ
2%

300,000

200,000

100,000

0

15,000

10,000

5,000

0

(5,000)

(10,000)

2562 2562

216,577

14,505

2563 2563

152,319

(6,152)

(1,174)

2564 2564

235,174

(หน่วย: ล้านบาท)(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)10



ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น

160,626 71,089

น้ำามันเบนซิน
17%

น้ำามันดีเซล
57%

อะโรเมติกส์
13%

โอเลฟินส์ และโพลีโอเลฟินส์
59%

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ
8% 

น้ำามันหล่อลื่น 
พื้นฐานและ 
ยางมะตอย
15%

น้ำามันเตา 
(HSFO & 
VLSFO)
3%
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200,000
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0

2562 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวม

2563 25632564 2564

177,850 173,491
190,492

สไตรีนิกส์
28%

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)

83,402 75,666 87,712

94,448

177,850

97,825

173,491

102,780

190,492

(หน่วย : ล้านบาท)

จุุดเด่นทางการดำาเนินงานบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 11



ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2564 2563 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 67,200   43,371   43,647
สินทรัพย์รวม 190,492  173,491  177,850 
หนี้สินหมุนเวียน 47,543  44,059  45,707 
หนี้สินรวม 102,780  97,825  94,448 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712 75,666 83,402
ทุนจดทะเบียน  20,475  20,475  20,475 
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว  20,434  20,434  20,434 

งบกำาไรขาดทุน

ร�ยได้จ�กก�รข�ย (1) 255,115 174,463 239,315
ร�ยได้จ�กก�รข�ยสุทธิ (2) 235,174 152,319 216,577
ต้นทุนข�ย 228,989 174,491 236,569
กำ�ไร (ข�ดทุน) ขั้นต้น 26,126 (28) 2,745
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 2,105 1,375 1,464
ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 5,673 5,718 5,592
กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�น 17,914 (6,115) (356)
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 14,505 (6,152) (1,174)
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 0.71 (0.30) (0.06)

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น 11,342 11,149 7,527
เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมก�รลงทุน (2,853) (3,871) (5,954)
เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน (6,104) (1,462) (874)
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,385 5,815 698
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี 8,851 3,036 2,338
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี 11,236 8,851 3,036

งบการเงินรวมโดยย่อ
(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ:	 (1)	 รายได้จากการขาย	ประกอบด้วย	ธุรกิจปิโตรเลียม	ธุรกิจปิโตรเคมี	ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์	ค่าบริการท่าเรือ	และอ่ืนๆ
	 (2)	 รายได้จากการขายสุทธิ	ประกอบด้วย	ธุรกิจปิโตรเลียม	(ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต)	ธุรกิจปิโตรเคมี	และธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)12



2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 0.98 0.95 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.53 0.42 0.29 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.25 0.25 0.16 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 21.74 17.63 21.41
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 17 21  17  
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) (1) 8.34 7.40 8.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 44 49 42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.70 7.14 9.26
ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 42 51 39
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) 19 19 20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตรากำาไรขั้นต้น 10.24% (0.02%) 1.15%
อัตรากำาไรสุทธิ (2) 5.69% (3.53%) (0.49%)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 17.79% (7.75%) (1.38%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.97% (3.50%) (0.65%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.41 1.00 1.34
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.17 1.29 1.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)(3) 2.29 12.90 9.79
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(4) 1.92 11.64 9.34
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.82 0.71
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.70 0.67
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 15.52 2.47 3.09
อัตราการจ่ายเงินปันผล 31% n.a. n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.29 3.70 4.08

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

หมายเหตุ:	 (1)	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่ากับ	ต้นทุนขาย	หารด้วยสินค้าคงเหลือสุทธิ	(เฉล่ีย)
	 (2)	 อัตรากำาไรสุทธิ	เท่ากับ	กำาไรสุทธิ	หารด้วยรายได้จากการขาย	
	 (3)	 อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ	EBITDA	เท่ากับ	หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย	(เฉล่ีย)	หารด้วยกำาไรก่อนดอกเบ้ีย	ภาษีและค่าเส่ือมราคา	(EBITDA)
	 (4)	 อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ	EBITDA	เท่ากับ	หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย	–	เงินสด	(เฉล่ีย)	หารด้วยกำาไรก่อนดอกเบ้ีย	ภาษีและค่าเส่ือมราคา	(EBITDA)

ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 13



ไออาร์พีซี เดินหน้าดีเซล
มาตรฐานยูโร 5 พร้อมผลิต

เชิงพาณิชย์ปี 2567

“สร้างสิ่งที่ดีเพื่อชีวิต”

IRPC
The New Vision

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญ

โดยมุ่ง “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและ
พลังงานเพื่อชีวิตท่ีลงตัว” และพันธกิจ “ยกระดับ
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้วัสดุภัณฑ์และพลังงาน
อย่างย่ังยืน ด้วยนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตใน
อนาคต” สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าและคู่ค้า ผ่านนวัตกรรมวัสดุและพลังงาน ตาม
แนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ลงทีุ่นิโคัรงการปรับปรุงประสำิที่ธิภาพโรงกลั�นิ และปรับปรุง
คัุณภาพนิ้ำามันิดำ่เซล มาตรฐานิ EURO V ช่วยลดำปัญหามลภาวะ 

การดำาเนินการโครงการ ใช้วงเงินลงทุน 1.33 หมื่นล้านบาท โดยได้มีการลงนามใน
สญัญาวา่จา้งรว่มกบัผูร้บัเหมาและทีป่รกึษาโครงการทีมี่ความเชีย่วชาญแล้วเม่ือเดือน
กันยายน 2564 ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะ
สามารถทำาการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

โครงการ UCF (Ultra Clean Fuel Project: UCF) เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่
สรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิของประเทศ สอดคลอ้งกบันโยบาย
ภาครัฐที่กำาหนดให้จำาหน่ายน้ำามันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะ

วิสำัยที่ัศนิ์และพันิธกิจใหม ่
ตอบโจที่ย์คัวามต้องการของ
ลูกคั้าในิอนิาคัต รองรับที่ิศที่าง
การดำำาเนิินิธุรกิจสำู่คัวามยั�งยืนิ 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)14



อินโนบิกฯ จับมือ ไออาร์พีซ ี
ร่วมทุนจัดตั้ง อินโนโพลีเมด 

สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์

คัิดำคั้นินิวัตกรรมเม็ดำพลาสำติก
ที่างการแพที่ย์ สำร้างคัวามมั�นิคัง 
ดำ้านิสำาธารณสำุขไที่ย 

นับเป็นเอกชนรายแรกที่ประสบความสำาเร็จใน
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก
เกรดพิเศษทางการแพทย์ “พีพี เกรดเมลต์
โบลน” สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ลดการ
พ่ึงพาการนำาเขา้ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้าน
สาธารณสุขให้แก่คนไทย

ธุรกิจใหม่สำนิับสำนิุนินิวัตกรรมและเที่คัโนิโลย่
ช่วยยกระดำับคัุณภาพช่วิตเกษตรกรไที่ย 

ก้าวแรกของการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ กับความสำาเร็จ
ในการวิจัยและพัฒนานวตักรรมปุ๋ยนาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุ๋ย
หมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “REINFOXX” 
นวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตการเกษตรลดต้นทุนการ
ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับเกษตรกร

จัดำตั้งบริษัที่ อินิโนิโพล่เมดำ จำากัดำ มุ่งผลิตอุปกรณ์
ที่างการแพที่ย์ลดำการพึ�งพาการนิำาเข้า 

เป็นการรว่มทนุกบับรษิทั อินโนบกิ (เอเซีย) จำากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของ 
บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) ดำาเนนิธรุกจิผลติและจัดจำาหนา่ยผลิตภัณฑ ์
ผ้าไม่ถักไม่ทอซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย 
ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ  
คาดการณ์ผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 ช่วยลดการนำาเข้า 
วัตถุดิบจากต่างประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียม 
ระดับสากล

เรื่องสำาคัญ 
ของหน้ากากอนามัย

ที่ควรรู้

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 15



ด้วยการนำาระบบ IBM Robotic Process Automation (RPA) 
with Automation Anywhere ติดตั้งโดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ช่วยในการดึงและจัดเตรียมข้อมูล
รายงานต้นทุนการผลิตจากหลายระบบได้เร็วข้ึนถึงร้อยละ 86 สามารถ
ดำาเนินกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัตใินระดับองค์กรขนาด
ใหญ่ได้สะดวกและรวดเรว็ เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ IRPC 4.0 
ในการยกระดับการดำาเนินงานและนำาองค์กรก้าวสู่การเป็นบริษัทที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล  

ร่วมทีุ่นิกับมหาวิที่ยาลัยนิวมินิที่ราธิราช  
จัดำตั้งบริษัที่ วชิรแล็บเพื�อสำังคัม จำากัดำ 

เพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำาหรับการให้คำา
ปรกึษา ทดสอบคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
สากล พร้อมเป้าหมายการเป็นผู้นำาในด้านศูนย์
ทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภายในปี 2567 

ประสำบคัวามสำำาเร็จในิการเสำนิอขาย 
หุ้นิกู้วงเงินิ 1.2 หมื�นิล้านิบาที่ 

บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื
ประเภทไม่ด้อยสทิธไิม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กูว้งเงิน 12,000 ล้านบาท อาย ุ3-15 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.77 ถึง 4.10 ต่อปี โดย
หุน้กูดั้งกล่าวได้รบัการจัดอันดับความนา่เชือ่ถอื
จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ที่ระดับ A- (tha) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน
อยา่งลน้หลาม สะทอ้นถงึการทีน่กัลงทนุเชือ่ม่ัน 
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

“ไออาร์พีซี ยก อาร์พีเอ 
ก้าวสู่ IRPC 4.0” 
l Metro Product

ร่วมกับ บริษัที่ ไอบ่เอ็ม ใช้ระบบออโตเมชั�นิ นิำาร่องสำายงานิบัญช่และ 
การเงินิ เพ่ิมประสิำที่ธิภาพคัวามแม่นิยำา รวดำเร็ว ประหยัดำต้นิทีุ่นิ 
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โคัรงการถังนิ้ำาใจดำับไฟป่า ช่วยบรรเที่าปัญหาไฟป่า

บริษัทฯ ส่งมอบถังน้ำามันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้วขนาด 200 ลิตร 
จำานวน 318 ถัง สนับสนุนภารกิจชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า 
(เหย่ียวไฟ) ของสำานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใหมี้อุปกรณช์ว่ยส่งเสริม
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่า ซ่ึงเป็น
ปัญหาสำาคัญของประเทศที่สร้างความเสียหายต่อผืนป่า สัตว์ป่า 
ชุมชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน

Environment

ร่วมกับ โกลบอลคัอมแพ็ก 
แห่งประเที่ศไที่ย-UN 
ประกาศเจตนิารมณ ์
สำู้วิกฤตโลกร้อนิ 

ในงานประชุมผู้นำาด้านความย่ังยืน Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT Forum) 
2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 โดยต้ังเป้า Net Zero Emission ภายในปี 2593

IRPC ไดำ้รับโล่เชิดำชูเก่ยรติในิระดำับ “ยอดำเย่�ยม” 
โคัรงการประเมินิและจัดำระดำับธุรกิจคัาร์บอนิต�ำาและ
ยั�งยืนิ (Low Carbon and Sustainable Business 
Index: LCSi) ประจำาปี 2564

โดยองค์การบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. 
(TGO) อันเป็นผลจากการดำาเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางการดำาเนิน
ธรุกจิคารบ์อนต่ำาและยัง่ยนื อาท ิโครงการสวนโซลารล์อยน้ำาไออารพี์ซ ี
แหล่งผลิตไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำา ท่ีคาดว่าจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้
ประมาณ 9,459 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โครงการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับเครื่องสูบน้ำาและระบบต่างๆ 
ภายใต้โครงการลำาไทรโยงโมเดล ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ 
สังฆมณฑลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านหนองยาง จังหวัด
บุรีรัมย์

โครงการ 
ถังน้ำาใจดับ

ไฟป่า

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 17



สำ่งเสำริมการการดำำาเนิินิงานิที่างการแพที่ย์

• สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

• สนับสนุนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์

IRPC Smart Farming 

บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกำาแพงแสน ในการนำาองค์ความรูด้้าน
การบริหารจัดการน้ำา และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ 
สังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และต้นแบบ Smart 
Farming สร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการ

มอบทีุ่นิการศึกษา

• มอบทนุการศกึษาสรา้งโอกาสด้านการเรยีนรูใ้หก้บัโรงเรยีนในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

• มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ตามแนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การดำาเนิน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ 
สุขอนามัยและการแพทย์ เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต 
และเพ่ิมความม่ันคงแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ

Social

วิที่ยาลัยเที่คัโนิโลย่ไออาร์พีซ่ 

วทิยาลัยเทคโนโลยไีออารพี์ซ ีลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) สนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต

IRPC Smart 
Farming
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จัดำกิจกรรม IRPC CG DAY 2021

เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการ
ดำาเนนิธรุกจิ การเคารพหลักสทิธมินษุยชน โดย
ผนวกรวมกจิกรรม Supplier Conference และ 
CG Conference เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด 
“Synchronization for the Life Balance: 
ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต”

IRPC Cubic Academy Season 7

เปิดตัวโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 เสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจด้าน
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี เผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติสากลท่ีสำาคัญ มุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กร ให้ก้าวสู่การเรียนรู้อย่างไม่หยุดน่ิงโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการฯ

GO LIVE ระบบ E-Compliance เพื�อนิำาระบบ
ดำิจิที่ัลมาช่วยการบริหารจัดำการ Compliance

พร้อมกระบวนการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ทำาให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยง
และมองเหน็ภาพรวมของการปฏบิตัติามกฎหมายได้อยา่ง
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Governance

บริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

IRPC Cubic 
Academy 
Season 7
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รางวัลแห่งคัวามสำำาเร็จ

จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรมต่อเนื่อง 3 ปี

รางวัลดำ่เดำ่นิ 
องคั์กรต้นิแบบดำ้านิ

สำิที่ธิมนิุษยชนิ  
ประจำาปี 2564

รางวัล
“ยอดเยี่ยม” 

จากโคัรงการประเมินิ 
และจัดำระดำับธุรกิจ 

คัาร์บอนิต�ำาและยั�งยืนิ 
ประจำาปี 2564

รองชนิะเลิศอันิดำับ 2 รางวัล  
“UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” 
สำาขาการสำ่งเสำริมคัวามเที่่าเที่่ยมที่างเพศ ผ่านิกิจกรรมชุมชนิ 
และอุตสำาหกรรม (Community Engagement & Partnerships)
จากองค์ัการเพื�อสำตรีแห่งสำหประชาชาติ (UN Women)

• รางวัล Sustainability Awards of Honor

• รางวัล Best Investor Relations Awards
 จากตลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย 
 ร่วมกับวารสำารการเงินิธนิาคัาร
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จากสมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพ 
แห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network for Quality)

รางวัล
Asia Responsible 

Enterprise 
Awards 2021 
ในิสำาขา Health 

Promotion 

รางวัลคุณภาพ 
แห่งอาเซียน 
“ARE-QP 

Award 2021”

จากโครงการ IRPC Unite in 
the fight against COVID-19 

รางวัล CSR-DIW Awards 2564
จำานวน 12 โรงงาน
จากกรมโรงงานิอุตสำาหกรรม
กระที่รวงอุตสำาหกรรม

การประเมิน CG ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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ประเภทองค์กรสาขานวัตกรรม 
เพื่อสังคมช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

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

รางวัล 
“ความดีตอบแทน 

คุณแผ่นดิน”

ประจำาปี 2564 

รางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(ECO Factory) 6 โรงงาน
จากสำถาบันิสำิ่งแวดำล้อมอุตสำาหกรรม
สำภาอุตสำาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย 

รางวัล 
Asian Excellence 

Award 2021 
จัดำโดำยนิิตยสำาร 

Corporate 
Governance 

Asia 
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ติดอันดับดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ 

“DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 8 
ตอกย้ำาการดำำาเนิินิธุรกิจ 

ตามนิโยบาย
การพัฒนิาอย่างยั�งยืนิ

บริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
Thailand Corporate Excellence Awards 2021 
จากคัวามเป็นิเลิศในิเรื�องการบริหารจัดำการโดำยรวมสำำาหรับองคั์กรขนิาดำกลาง
จัดำโดำยสำมาคัมการจัดำการธุรกิจแห่งประเที่ศไที่ยร่วมกับ 
สำถาบันิบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินิที่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย

โรงงานผลิตพลังงานไอน้ำาและไฟฟ้า (CHP & PW) 
และโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์  (DCC) 
ได้ำผ่านิการพิจารณาข้ึนิที่ะเบ่ยนิฉลากคัาร์บอนิฟุตพร้ินิท์ี่ขององคั์กร 
จากคัณะกรรมการองคั์การบริหารจัดำการก๊าซเรือนิกระจก 

โรงงานิผลิตเม็ดำพลาสำติกคัอมพาวนิดำ์ ได้รับ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) จากกระที่รวงอุตสำาหกรรม

โรงงานแปรรูปน้ำามันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV) และ
โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) 
ไดำ้ผ่านิการพิจารณาขึ้นิที่ะเบ่ยนิฉลากคัาร์บอนิฟุตพริ้นิที่์ของ
องคั์กรจากคัณะกรรมการองคั์การบริหารจัดำการก๊าซเรือนิกระจก 

ในธุรกิจ Oil and Gas 
Refining and
Marketing Industry จาก 
S&P Global

รางวัล 
Gold Class

ระดำับสูำงสำุดำด้ำานิ
คัวามยั�งยืนิ
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We Care by IRPC 
เพราะเราห่วงใย 
บริษัทฯ และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมระดมความคิด และ
ใช้ความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ส่งมอบความช่วยเหลือ
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริจาคน้ำามัน เตียงสนาม
พลาสติก หน้ากากอนามัย ชุด PPE แอลกอฮอล์ อาหาร
กล่อง น้ำาดื่ม และอีกหลากหลายโครงการดี ๆ แทนความ
ห่วงใยจากใจ หน่ึงในความมุ่งม่ันของบริษัทฯ ที่ขอเป็น
ส่วนเล็ก ๆ  ในการช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

•	 จัดทำ�ระบบก�รลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดระยอง 
โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองรับฉีดวัคซีนต้าน 
โควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ www.ระยองสู้โควิด.irpc.co.th

•	มอบน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ	จำ�นวน	50,000	ลติร เพ่ือกระจายให้
ฌาปนกิจสถานสำาหรบัผู้ประสบภัยจากโควดิ – 19 เพ่ือให้
วัดท่ีเป็นด่านสุดท้ายได้ทำาหน้าท่ีบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชน

•	ศนูยฉี์ดวคัซีน	IRPC	sport	complex	บรษิทัฯ ได้รบัโอกาสใน
การสนองนโยบายของรฐับาล ได้ใชส้ถานท่ีของบรษิทัฯ สำาหรบั
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข และพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
เป็นหน่ึงในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
เป็นกำาลังหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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•	พัฒน�นวัตกรรมเตียงสน�ม ท่ีแข็งแรง 
ทนทาน จากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษถือเป็น
หน่ึงนวตักรรมท่ีบรษิทัฯ และเครอืข่ายพันธมติร 
ร่วมกันพัฒนา ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ 
พักคอยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ทั่วทุกภาคของประเทศที่มีการระบาดสูง

•	 อ่ิมอกอ่ิมใจ…หน่ึงร้�นร้อยอ่ิม ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ 
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการล็อคดาวน์ โดยสั่งอาหารกล่องไปมอบให้
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆ  
ของจังหวัดระยอง

•	 เพื่อนช่วยเพื่อน คลังน้ำามันไออาร์พีซีอยุธยาและพนักงาน
จิตอาสาไออาร์พีซี ลงพ้ืนท่ีให้กำาลังใจและความช่วยเหลือ
แก่พนักงานและชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบจากอุทกภัยในพืน้ท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในเบื้องต้น 
ได้มอบถุงยังชีพและช่วยขนย้ายส่ิงของ
เคร่ืองใช้ข้ึนท่ีสูง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
จากเหตุน้ำาท่วม

•	 ส่งวศิวกรจิตอ�ส�ลงพืน้ที่
ปรับปรุงระบบควบคุมห้อง
ความดันลบ (Negative 
Pressure room) ให้กับ 
โรงพยาบาลเพ่ือพร้อมรองรับ 
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

นวัตกรรมเตียงสนาม
พลาสติก เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโควิด-19
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวแต่ยังคงมีความ 
ไม่แน่นอนในปี 2564 ท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภาคประชาชน 
และภาคการผลิตในแทบทุกอุตสาหกรรมต่างได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง แม้กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน พยายามรับมือ
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 อยา่งดี แตก่ย็งัตอ้งเผชญิกบั 
สายพันธุใ์หม่ เชน่ เดลตา้ หรอืโอไมครอน ทีแ่พรก่ระจายได้รวดเรว็ขึน้ 
ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อ 
ทั่วโลกที่อยู่ระดับสูง และราคาน้ำามันดิบปรับขึ้นจากปี 2563 เป็น
ผลให้ราคาเฉลี่ยน้ำามันดิบดูไบอยู่ที่ 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ในปี 2564 

จากเหตตุา่งๆ ดังกลา่ว รวมถงึการพัฒนาเศรษฐศาสตรม์หภาคใน
ระดับโลก หรือ Megatrend ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์รักษา
ความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ 
รวดเร็ว โดยได้กำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรใหม่ให้สอดรับ 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคต ที่เสริมสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนตามหลักการของสหประชาชาติ (SDGs) ตลอดจนสร้าง
ความเชือ่ม่ันตอ่ผูมี้สว่นได้เสยีด้วยวสิยัทศัน ์“สรา้งสรรค์นวตักรรม
การใช้วัสดุและพลังงานเพ่ือชีวิตที่ลงตัว” และพันธกิจ “ยกระดับ
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้วัสดุภัณฑ์และพลังงานอย่างยั่งยืน 
ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต” 

นอกจากนี้ ภายในปี 2573 บริษัทฯ ยังกำาหนดเป้าหมายในเชิง
ปริมาณทั้งด้านการเงินและความยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายตัวเลข 
EBITDA ที ่35,000 ล้านบาท และการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
(Greenhouse Gas: GHG) ลดลงร้อยละ 20 จากแผนธุรกิจ ซึ่ง
คาดหวงัการสรา้งสดัสว่นรายได้จากธรุกจิใหม่เพ่ิมมากขึน้แตย่งัคง
รักษาความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน 

บริษัทฯ กำาหนดกรอบการดำาเนินกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงมุ่งเน้นให้องค์กรเข้มแข็งจากภายใน (Core Uplift) มี
การพัฒนาขยายธุรกิจหลักที่มีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญต่อไปยัง 
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Adjacent Business) ตลอดจนแสวงหา
ธุรกิจใหม่ (Step Out Business) เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโต 
ตามวสิยัทศันแ์ละพันธกจิขา้งตน้ สูก่ารเป็นบรษิทันวตักรรมวสัดุและ
พลังงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำาเนินงานและโครงการต่างๆ ในปี 
2564 อาทิ การเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 20 และ
การขยายตลาดสู่ธุรกิจด้านสุขภาพและอนามัย เป็นต้น

โดยบริษัทฯ ประสบความสำาเร็จจากการคิดค้นพัฒนาและผลิต
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ พีพี เมลต์โบลน ซ่ึงเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผ้าเมลต์โบลนที่มีคุณสมบัติการกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก ฝุน่ PM 2.5 และเชือ้โรค เป็นรายแรกของประเทศ รวมถงึ 
การเขา้สูต่ลาดนวัตกรรมทางการเกษตรยกระดับชวีติเกษตรกรไทย 
ด้วยซิงค์ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) การลงทนุเพ่ือพลังงานสะอาด
โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพ่ือสอดรับกับมาตรฐานน้ำามัน
ดีเซล Euro 5 ของภาครัฐ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2567

ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
บริหารงานอย่างคล่องตัว นำาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และการเติบโตของบริษัทฯ ผ่านโครงการ NOAH (New 
Organization Agile Human) ตลอดจนการนำาระบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาประยกุตใ์ชท้ัว่ทัง้องค์กร (Robotic Process 
Automation (RPA) with Automation Anywhere) ในกระบวนการ
ทำางานด้านการเงินเพ่ือช่วยให้ธุรกิจพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของการเดินหน้าบนเส้นทาง IRPC 4.0 
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

สารจากคณะกรรมการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

          ภายใต้้วิิสััยทศัน์และพันัธกิิจใหม่่
ของกิลุ่ม่ไออาร์พีัซีี บริษััทฯ ได้้วิาง 
เป้้าหม่ายที�ท้าทายทั�งด้้านกิารเงินและ
ควิาม่ยั�งยนื คอื กิำาหนด้ EBITDA 
ที� 35,000 ล้านบาท และกิารลด้กิาร
ป้ล่อยก๊ิาซีเรือนกิระจกิลงร้อยละ 20 
จากิแผนธุรกิิจ ภายในปี้ 2573
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อีกหนึง่กา้วสำาคัญของบรษิทัฯ คือรว่มมือทางธรุกจิกบั ปตท. จดัตัง้ 
บริษัท อินโนโพลีเมด จำากัด สร้างโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ 
(Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown เพ่ิมความ
ม่ันคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และสาธารณสุขของประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งจุุดหมายสำาคัญ
ที่บริษัทฯ พร้อมปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานธุรกิจเพ่ือรับมือความ
ท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ในรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) จัดสร้าง
หอ้งปฏบิตักิารกลาง “วชริแลบ็เพ่ือสงัคม” เพ่ือตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและ 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทีใ่หบ้รกิารตรวจสอบผลิตภัณฑต์า่งๆ เชน่ 
หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE ชุดกาวน์ เป็นต้น 

ด้วยสถานการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 กอปรกับแนวทางและกลยุทธ์ธุรกิจท่ีจะ
เติบโตคู่ไปกับสังคมอย่างสมดุลและยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้ประกาศเดินหนา้ 
ขับเคล่ือนองค์กรผ่านวิกฤตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์กับทุกชีวิตและส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการ “We Care by 
IRPC” โดยร่วมกับภาครัฐ กลุ่ม ปตท. เครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้า 
ร่วมระดมความคิดและใช้ความเชี่ยวชาญ ส่งมอบความช่วยเหลือ 
ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมเตียงสนามจาก
เม็ดพลาสตกิชนดิพิเศษใหแ้กโ่รงพยาบาลสนาม ศนูยพั์กคอย รวมถงึ 
มอบผลิตภัณฑน์้ำามันเชือ้เพลิงใหแ้กฌ่าปนสถานทัว่ประเทศ การชว่ย 
สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
ล็อคดาวน ์และบรรเทาความเดือดรอ้นในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ผ่านโครงการ “อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน...ร้อยอิ่ม” เป็นต้น 

ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมุ่งม่ัน ทุ่มเท ท่ามกลางวิกฤตและ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้ปี 2564 

บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย 26,961 
ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท จากผลการดำาเนินงาน
และการดำาเนินกลยุทธ์ภายใต้กรอบความยั่งยืน การดำาเนินงานมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับความสำาเร็จในหลายแง่มุม โดยมีรางวัล
มากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ อาทิ รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชนติดต่อกันถึง 3 ปี (ปี 2562-2564) รวมถึง
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best 
Investor Relations Awards) และรางวัล Sustainability 
Awards of Honor ภายใต้งาน SET AWARD ประจำาปี 
2564 เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 
“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ติดต่อกันถึง 7 ปีซ้อน และรางวัลอ่ืนๆ จากหลากหลายสถาบัน 
เป็นดังกระจกสะทอ้นถงึการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื เป็นองค์กรทีมี่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักบรรษัทภิบาล 
คำานงึถงึผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งรอบด้าน ซ่ึงถอืเป็นคุณสมบตัขิองภาค
ธุรกิจที่พึงกระทำาและตระหนักไว้ นอกเหนือจากการคำานึงผลกำาไร
หรือผลประกอบการที่ดีแต่เพียงเท่านั้น

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันและทุ่มเท 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อวางรากฐาน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างม่ันคงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริม
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทั้งทางธุรกิจและคุณค่าแก่
สังคมให้เติบโตก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป 

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

          ด้้วิยกิารด้ำาเนนิงานอย่างมุ่่งมั่�น 
ทุม่่เท ท่าม่กิลางวิิกิฤต้และสัถานกิารณ์์
ที�ส่ังผลต่้อกิารด้ำาเนนิธรุกิิจ ทำาให้ปี้ 
2564 บริษััทฯ ม่กีิำาไรสัทุธิถงึ 
14,505 ล้านบาท รวิม่ทั�งได้้รบั 
รางวิลัต่้าง ๆ จากิกิารด้ำาเนนิงาน 
ภายใต้้กิรอบควิาม่ยั�งยนื โป้ร่งใสั 
และต้รวิจสัอบได้้

สารจากคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 27



1.	 นายกฤษณ์	อิ่มแสง
	 ประธานกรรมการ

2.	 นายวุฒิสาร	ตันไชย
	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

3.	 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์
	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4.	 นายจุมพล	ส�าเภาพล
	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

5.	 ผศ.	ดร.ชัยพร	ภ่�ประเสริฐ
	 กรรมการอิสระ/	
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6.	 นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์์ประภาศ 
กรรมการ/	 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	 นายสุพจน์	เหล�าสุอาภา	
กรรมการ/	

	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัท 

2
3

5
6

7 4

1

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)28



8.	 นายชวลิต	ทิพพาวนิช
	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง/	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่/	เลขานุการคณะกรรมการ

9.	 นางสาวสิริวรรณ	เจียระพงษ์
	 กรรมการอิสระ/		กรรมการตรวจสอบ

10.	นายอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล
	 กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

11.	นายสมนึก	บ�ารุงสาลี
	 กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12.	นายชาญศักดิ์	ชื่นชม
 กรรมการ/	กรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน

13.	นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ
	 กรรมการอิสระ/	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

14.	นางสาวเพียงพนอ	บุญกล�่า
	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8

9
10

11
12

13

14

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 29



ประวัติกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

นายกฤษณ์	อิ่มแสง
อายุ 56 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
ประธานกรรมการ
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
วันที่ 19 มกราคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น  - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2
 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

(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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
มี.ค. 2562 - ม.ค. 2564 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริหารองค์กรและความยั่งยืน 
 บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2562 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.ย. 2560 - ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
มี.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการบริหาร โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 
 บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2559 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำาหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ข้ันปลาย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำานวยการสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)                                                        
ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำากัด
2563 - ปัจจุบัน รองประธาน-งานคณะกรรมการ FTI-Academy 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการวิสามัญ สภาธุรกิจไทย-ยุโรป
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการสง่เสรมิ

วิสาหกิจเพื่อสังคม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)30



นายสมนึก	บ�ารุงสาลี
อายุ 64 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ    
วันที่ วันที่ 9 เมษายน 2557
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ   
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ   
7 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 50,000 หุ้น  คิดเป็น 0.00024%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
 รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 

วทิยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพัฒนาขา้ราชการฝา่ยตลุาการศาลยตุธิรรม
 สำานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557
 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556
 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552
  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 
 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2561 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
พ.ย. 2560 - 2561 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2558 - 2562 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 31



นายอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล
อายุ 67 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 27 สิงหาคม 2559
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
5 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne 
 ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรญิญาบตัร ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• ประกาศนยีบตัรขัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน (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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2559 - มี.ค. 2564 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2557 - 2560 กรรมการอิสระ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)
2557 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำากัด
2556 - 2560 กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)32



นายวุฒิสาร	ตันไชย
อายุ 63 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
6 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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
• หลกัสตูรวฒุบิตัรการกำากบัดูแลกจิการสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับ

สงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ที ่1 สถาบนัพระปกเกลา้
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2554 - ส.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2554 - ต.ค. 2561  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.ย. 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ด้านการ

ปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการพัฒนาและ 

ส่งเสริมองค์การมหาชน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เก่ียวกับการส่งเสริม 

และพัฒนาระบบการบรหิารราชการในสว่นภูมิภาค 
และท้องถิ่น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ 
 การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน 
 สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 33



นางสาวสิริวรรณ	เจียระพงษ์
อายุ 67 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2562
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 4 เมษายน 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

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
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับ
 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)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2557 - 2561 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 
2556 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด 
2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2552 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ  

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2548 - 2552 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ แผนและบรหิารบรษิทัในเครอื 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์
อายุ 68 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
วันที่ 3 เมษายน 2562
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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
 ในการตอ่ตา้นการทจุรติ ครัง้ที ่5 หวัขอ้ “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) รุ่นท่ี 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2557 - 2559 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแล 

กิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำากัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)34



นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์์ประภาศ
อายุ 50 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 16 มีนาคม 2559
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
6 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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
• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 (ปรม.) รุน่ที ่9/2554 วทิยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า
• 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)
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 กรรมการ/ ประธานกรรมการ
 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 - ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 - ต.ค. 2562 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
ต.ค. 2558 - พ.ค. 2561 ผูอ้ำานวยการ สำานกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 35



นายจุมพล	ส�าเภาพล
อายุ 68 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำามหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบัน

พระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
• ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 

การจราจรและขนส่ง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” 
 จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
  “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
• ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหา 

อยา่งเป็นระบบ (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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556 - 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2554 - 2556 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
2554 - 2556 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554 ผู้อำานวยการสำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)36



นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ
อายุ 63 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 20 มกราคม 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. ) รุ่นที่ 6/2558
  สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรญิญาบตัร ปรอ.) 

รุ่นท่ี 26/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสตูร 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) รุ่นท่ี 3/2552
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
มิ.ย. 2561 - ธ.ค. 2561  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ม.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
มี.ค. 2558 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ก.พ. 2558 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
ต.ค. 2557 - ม.ค. 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ส.ค. 2557 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ส.ค. 2557 - ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

ม.ค. 2557 - ม.ค. 2562 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2557 - ก.พ. 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ำามันปิโตรเลียม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2556 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2556 - ม.ค. 2562 กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 - มิ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน 

Secondment ในตำาแหน่ง กรรมการ/ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ 

 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แบล็คไท เซอร์วิส จำากัด
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำากัด
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดร๊ิงค์มี ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีอาร์ทวินส์ จำากัด

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 37



นางสาวเพียงพนอ	บุญกล�่า
อายุ 55 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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
  สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำาหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) 
 รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
• หลกัสตูร 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 สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

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)
• หลักสตูร 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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด
มี.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2562  กรรมการ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 กรรมการ East Mediterranean Gas Company 

S.A.E.
ก.พ. 2560 - ม.ค. 2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย 

การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร

ก.พ. 2560 - ส.ค. 2560  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - มิ.ย. 2560  ท่ีปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 

และพาร์ทเนอร์ส จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, 
 ชนิวัฒน ์และเพียงพนอ จำากดั เปลีย่นชือ่เม่ือวนัที ่ 

3 เมษายน 2560)
2556 - มี.ค. 2561  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ 
 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2552 - ก.พ. 2559  ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์,
 ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกฎหมาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซียู เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นเทอร์ไพรส์ จำากัด
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรเมท เอ็นเทอร์ไพรส์ จำากัด
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำากัด
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัย ์ปตท. จำากดั
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)38



นายสุพจน์	เหล�าสุอาภา
อายุ 64 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 50,000  หุ้น คิดเป็น 0.00024%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท มหาบัณฑิต Law and Management วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรสำานักศึกษาอบรมวิชาว่าความ 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
  สำานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ สำานักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ระดับสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 4 สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5
 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• อบรมหลักสตูร การกำากบัดูแลกจิการสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับ

สูงขององค์กรกำากับดูแล (Regulator) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2562 - ก.พ. 2564 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2561 - 2562 ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำางานรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงพลังงาน
2561 - 2562 กรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562 ประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 อนกุรรมการในคณะกรรมการกล่ันกรองเรือ่งทีน่ำาเสนอ

คณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561 อนุกรรมการในคณะกรรมการกล่ันกรองด้านกฎหมาย
ของคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561 อนุกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2560 - 2561 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่น จำากัด
2559 - 2561 ประธานกรรมการ
 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำากัด
2559 - 2560 กรรมการ บรษิทั East Mediterranean Gas S.A.E.
2559 - 2560  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

และปฏิบัติงานในตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกฎหมายอีกหน้าที่หนึ่ง

2559 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ประจำารองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ทรพัยากรบคุคล
และศักยภาพองค์กร รับผิดชอบกำากับดูแลสำานัก
กฎหมาย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

2555 - 2558 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด
2554 - 2559 กรรมการ บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิ อัลไลแอนซ์ จำากดั

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2563 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและ
 สือ่การเรยีนรูด้้านการทจุรติ พ.ศ. 2564 สำานกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สำานักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) คณะที่ 1 สำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกฎหมาย 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จำากัด

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 39



ผศ.	ดร.ชัยพร	ภ่�ประเสริฐ
อายุ 53 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 1 เมษายน 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2556 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2559 - เม.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิต

เก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี.ค. 2556 - ก.พ. 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - พ.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำาหนดมาตรฐาน
 ควบคุมการระบายน้ำาทิง้จากแหลง่กำาเนดิมลพิษ
 ทางน้ำา กรมควบคุมมลพิษ
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี กำากับดูแลด้านการพัฒนานิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธ.ค. 2538 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม
 สิง่แวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายชาญศักดิ์	ชื่นชม
อายุ 54 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

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 สถาบันผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Leadership Develpoment Program II (LDP II) ประเทศจีน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2564 กรรมการ บรษิทั เอนเนอรย์ี ่คอมเพลก็ซ ์จำากดั
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและ

บริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ก.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและ
 โครงการพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)40



นายชวลิต	ทิพพาวนิช
อายุ  59 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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

• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

• Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ธ.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำากัด
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
ต.ค. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

 ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำาแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพ
องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง 
President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการ

 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ประจำาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันวิทยสิริเมธี
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาชมรมพลังไทยใจอาสา
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำานวยการ (Council of Trustees) 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ธ.ค. 2563  - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจ 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะที่ปรึกษาวทิยาลยัปโิตรเลยีมและ

ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 41



นายณัฐชาติ	จารุจินดา
อายุ 66 ปี

(ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
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
• หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรญิญาบตัร 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)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2563 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 ประธานกรรมการ องค์การขนสง่มวลชนกรงุเทพ
เม.ย. 2559 - มี.ค. 2564 กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ค. 2557 - เม.ย. 2559 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำากัด
2556 - เม.ย. 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เนช่ันแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิทั ฤทธา โฮลด้ิงส ์จำากัด

นายชาครีย์	บ่รณกานนท์
อายุ 66 ปี

(ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 55,000 หุ้น คิดเป็น 0.00027%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
• ประกาศนยีบตัรขัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน ปี 2553 

สถาบันพระปกเกล้า
• PTT - GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
• หลกัสตูรการกำากบัดูแลกจิการสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูของ

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)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2562 - มี.ค. 2564 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2554 - 2555 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่แยกกา๊ซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)42



นายนพดล	ปิ่นสุภา
อายุ 57 ปี

(ลาออก วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) 

ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (วตท.) รุน่ที ่22/2559 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

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 
 สำานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร PTT Leadership Development Program III (LDP III)
  ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
• Breakthrough Program for Senior Executives International 

Leading Business School (IMD) Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตร Assessor Training Program สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - ก.ย. 2564 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ นวตักรรมและดิจิทัล 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
พ.ค. 2562 - พ.ย. 2563 ประธานกรรมการ บรษิทั น้ำามัน ไออารพี์ซี จำากดั
เม.ย. 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำากัด

ก.พ. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 - ส.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
ต.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำากัด
2560 ประธานกรรมการ บรษิทั พีทที ีแอลเอ็นจ ีจำากดั
เม.ย. 2559 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน รักษาการ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2558 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
2557 - 2561 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
 บรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จำากดั (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธรุกจิใหม่และ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรุณพลัส จำากัด

คณะกรรมการบริษััท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 43



นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท
อายุ 47 ปี

(ลาออก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: -  หุ้น คิดเป็น - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration (MBA), Western Michigan 

University, USA
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
 รุ่นที่ 86 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• 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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ส.ค. 2562 - เม.ย. 2564 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - เม.ย. 2562 รองผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เม.ย. 2558 - ก.พ. 2561 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายไฟฟ้า
 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)44



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

พาณิชยกิจและการตลาด บัญชีและการเงิน บริหารศักยภาพองค์กร

ส�านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักกิจการองค์กร

ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร

ปฏิบัติการผลิต
ปิโตรเคมี

ปฏิบัติการผลิต
การกลั่น

วิศวกรรม 
และบ�ารุงรักษา 

เทคโนโลยีส่วนกลาง 
และสนับสนุน 

ปฏิบัติการผลิต 

โครงสร้างสาธารณูปโภค 
และโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

เพื่อความเป็นเลิศ

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี

นวัตกรรมและปฏิบัติการ 
เพื่อความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ แผนและ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร

กฎหมาย                   

วิจัยพัฒนาวัสด ุ
และเคมีภัณฑ์

วิจัยพัฒนาพอลิเมอร์ 
และผลิตภัณฑ์ครบวงจร

ศูนย์วิเคราะห ์
และห้องปฏิบัติการ

วางแผนการผลิต

บริหารแผนการผลิต

จัดหาและค้าวัตถุดิบ

ธุรกิจปิโตรเคมี

ตลาดธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

โพลิโอเลฟินส์

สไตรีนิกส์และ        
อะโรเมติกส์

โอเลฟินส์

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

บ�ารุงรักษาปิโตรเคมี

บ�ารุงรักษาโรงกลั่น 
และโครงสร้าง
สาธารณูปโภค

บ�ารุงรักษาส่วนกลาง

วิศวกรรม

ตรวจสอบและ   
ความเชื่อมั่นโรงงาน

โรงกลั่น

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

อาร์ดีซีซี

เทคโนโลยีการกลั่น

บริหารคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และบริหารเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี

ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์ม   
ท่าเรือและโลจิสติกส์

โรงไฟฟา้และสาธารณปูโภค

แผนกลยุทธ์และ      
ความยั่งยืน

บริหารจัดการบริษัทในเครือ
และการลงทุน

พัฒนาธุรกิจ

บริหารจัดการและ        
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร

นวัตกรรมทางธุรกิจ

รัฐกิจสัมพันธ์

บริหารเงิน

การเงินและ                
นักลงทุนสัมพันธ์

บัญชีองค์กร

ปฏิบัติการบัญชีและภาษี

ทรัพยากรบุคคล 

จัดซื้อจัดหา

ดิจิทัล

โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

ปฏิบัติการผลิต 
ปิโตรเคมีและการกลั่น

โครงสร้างองค์กรบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 45



2

คณะผู้บริหาร 

6 5
1 3

4

1.	 นายชวลิต	ทิพพาวนิช
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.	 นายสมเกียรติ		เลิศฤทธิ์ภ่วดล
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

กลยุทธ์	แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร

2.	 นางณิชชา	จิรเมธธนกิจ
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บัญชีและการเงิน	

5.	 นายวรวุฒิ		ศิวะเพ็ชรานาถ
	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็น
เลิศ/	รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

3.	 นางสาววนิดา	อุทัยสมนภา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พาณิชยกิจและการตลาด

6.	 นายปรเมศร์	จุลวิชิต
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

บริหารศักยภาพองค์กร 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)46



ประวัติผ่้บริหาร	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

นายชวลิต	ทิพพาวนิช
อายุ  59 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 450,000 หุ้น คิดเป็น 0.00220%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

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

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 - 2563

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

• Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ธ.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำากัด
มี.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำากัด
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด

ต.ค. 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

 ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำาแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพ
องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง 
President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการ

 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ประจำาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันวิทยสิริเมธี
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาชมรมพลังไทยใจอาสา
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำานวยการ (Council of Trustees) 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ธ.ค. 2563  - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจ 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะที่ปรึกษาวทิยาลยัปโิตรเลยีมและ

ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะผู้้�บริิหาริ บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 47



นายวรวุฒิ		ศิวะเพ็ชรานาถ
อายุ  58 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

วันที่ดำารงตำาแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
7 เดือน
วันที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น  
วันที่ 1 มีนาคม 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น  
2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

และการกล่ัน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติ

การผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี

และปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยอง อะเซททิลีน จำากัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
 เอสเตท ระยอง จำากัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออารพี์ซี คลีน พาวเวอร ์จำากดั
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออารพี์ซ ีเอ แอนด์ แอล จำากดั

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)48



นายสมเกียรติ		เลิศฤทธิ์ภ่วดล
อายุ  59 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร

วันที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
2 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 411,480 หุ้น 
(ตนเอง 395,580 หุ้น คิดเป็น 0.00194%) 
(คู่สมรส 15,900 หุ้น คิดเป็น 0.00008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• NIDA Executive Leadership Program – Wharton University of 

Pennsylvania
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับ 

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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
มิ.ย.2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
พ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2557 - ก.พ.2562 กรรมการ 
 บรษิทั อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชยี) จำากดั (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ธ.ค.2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณชิยกจิและ

การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - มิ.ย.2560 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด
ม.ค. 2559 - ธ.ค.2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ก.ค.2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออารพี์ซี คลีน พาวเวอร ์จำากดั
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
 เอสเตท ระยอง จำากัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ไออารพี์ซ ีเอ แอนด์ แอล จำากดั
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

คณะผู้้�บริิหาริ บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 49



นางณิชชา	จิรเมธธนกิจ
อายุ 59 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

วันที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
3 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 250,000 หุ้น คิดเป็น 0.00122%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

 

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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา ประธานเจ้าหน้าท่ี 
 บรหิารการเงิน ปฏบิตังิานในตำาแหนง่ รองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน 
 บรษิทั ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากดั (มหาชน)
2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2556 - 2559 ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ PTT Regional Treasury 
Center Pte Ltd.

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน อนกุรรมการบรหิารสถาบนัวทิยสริเิมธด้ีานการเงิน

และงบประมาณ สถาบันวิทยสิริเมธี
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
 เอสเตท ระยอง จำากัด
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)50



นางสาววนิดา	อุทัยสมนภา
อายุ 55 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด

วันที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
1 มกราคม 2562
จำานวนปีท่ีดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
1 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 210,440 หุ้น คิดเป็น 0.00103%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด) National University, 

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

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

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

Matters Australia
• หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหารจัดการ 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจ

องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท กว่างโจว ไซจว๋ี เพอร์ฟอร์แมนซ์ พอลิเมอร์ จำากัด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

นายปรเมศร์	จุลวิชิต
อายุ 57 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร

วันที่ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร
1 มกราคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 1 หุ้น คิดเป็น 0.00000%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ส.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบำารุงรักษาโรงงาน 2
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบและ
 ความเชื่อมั่นโรงงาน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2553 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด

คณะผู้้�บริิหาริ บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 51



นางสาวอาริสรา	สุธาสุทธิ์
อายุ 46 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 106/2563  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหาร 

ความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2561 - ก.ย.2562 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารองค์กร 
 บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำากัด
2556 - 2562 ผู้จัดการส่วน สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
2556 - 2560 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ประจำาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด

นายวีรวัฒน์	ศรีนรดิษฐ์เลิศ
อายุ 59 ปี

(ลาออก วันที่ 30 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น 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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำากัด
เม.ย. 2563 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
ม.ค. 2563 - เม.ย. 2564 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพ่ือความเป็นเลิศ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
มี.ค.2562 - เม.ย. 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ต.ค.2562 - เม.ย. 2564 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
2555 - ก.พ. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานวิศวกรรมและบำารุงรักษา 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)52



นายประสิทธิ์ศักดิ์	สวัสดิ์ดวง
อายุ 59 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง	
ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2564
วันที่ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 1 มกราคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 70,000 หุ้น คิดเป็น  0.00034%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม	

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บญัชแีละการเงินสำาหรบัผูบ้รหิารทีไ่ม่มีพ้ืนฐาน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับผู้ตรวจสอบ ของ สวทช

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ผูจ้ดัการสว่นกลยทุธ ์และตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2559 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการโรงงาน 

QSHE และบริษัทย่อย 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี 

นายสุรชัย	ต�ออภิชาตตระก่ล
อายุ 55 ปี

ด�ารงต�าแหน�ง	
ผู้จัดการฝ่าย บัญชีองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น IRPC: 14,719 หุ้น คิดเป็น 0.00007%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/	ประวัติอบรม

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• 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�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2556 - 2564 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
2540 - 2556 ผู้จัดการส่วนงบการเงินและนโยบายบัญชี
  ฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน�งปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2565 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย บัญชีองค์กร
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด

คณะผู้้�บริิหาริ บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 53



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณท์ีห่ลากหลายทัง้ด้านธรุกจิพลงังานและวศิวกรรม 
ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหินา้ทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลัก 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งสอบทานให้
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ 
โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถสรุปสาระสำาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2564 รวมถงึรายการระหวา่งกนั
และรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยได้เชญิผูส้อบ
บญัชแีละผูบ้รหิารในสายบญัชแีละการเงินเขา้รว่มประชมุในวาระการ
พิจารณางบการเงิน เพ่ือชีแ้จงและตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรือ่งความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรบัปรงุ
รายการบญัชทีีส่ำาคัญทีมี่ผลกระทบตอ่งบการเงิน ความเพียงพอของ
ข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้
แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพ่ือหารือ 
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี ข้อเสนอ
แนะทีพ่บจากการตรวจสอบ ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชฉีบบั
ใหม่ที่บังคับใช้ อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
เร่ืองสัญญาเช่า (ฉบับปรับปรุงปี 2564) มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน รวมทัง้ความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีความเส่ียงท่ีสำาคัญ และเร่ืองสำาคัญ 
จากการตรวจสอบของงบการเงิน (Key Audit Matters: KAM)

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงจาก
รายงานผลการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบ
บัญชี และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มี
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 
ทำาหนา้ทีก่ำากบัดูแลเรือ่งความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่ครอบคลมุทัง้การ
อนมัุตนิโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง ตดิตามการประเมิน
ความเสีย่ง อนมัุตมิาตรการจดัการความเสีย่ง และมีการสรปุรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงทำาให้เชื่อม่ันว่าบริษัทฯ มีระบบการ
บรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการดำาเนนิธรุกจิ 
และสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุ
สมผลวา่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้  
โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
งานตรวจสอบ รวมถึงมีการให้ผู้บริหารทำาการตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพ่ือ 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง ความเช่ือถือได้ 
ของรายงานทางการเงิน ซ่ึงผลการประเมินสร้างความเชื่อม่ัน 
อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่ บรษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีดี่และ
เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ 

4. สอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากบัดูแลใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ มีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)54



ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้มีการ
ทบทวนเป็นประจำาทกุปี สอบทานการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ด้
อนมัุตไิว้ รวมทัง้พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและใหข้อ้เสนอ
แนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การเพ่ิมประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบระหว่างบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีประกาศนียบัตร
วิชาชพีด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือยกระดับความรูค้วามสามารถ
และคุณภาพงานตรวจสอบใหเ้ทยีบเคียงกบัมาตรฐานวชิาชพีสากล 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญและสนับสนุน
ในการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ซึ่งในปี 2564 สำานักตรวจสอบภายในได้นำาความรู้จาก Business 
Intelligence Analyst มาประยุกต์ใช้ในระบบ CCMS (P2P, O2C) 
และในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น

5. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
โดยได้สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงท่ีมีสาระสำาคัญ 
ของบริษัทฯ กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามธรรมเนยีม 
ปฏิบัติทางการค้าปกติท่ัวไป มีความสมเหตุสมผล และการกำาหนดราคา 
ได้อ้างอิงตามราคาตลาดทีเ่หมาะสม และมีเง่ือนไขทีไ่ม่แตกตา่งกบั
การทำารายการกบับคุคลภายนอก รวมทัง้การสอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ (Whistleblower) 
เสนอแนะและตดิตามการแกไ้ขปัญหาในสว่นของขอ้รอ้งเรยีน เพ่ือให้
สอดคล้องตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ตลอดจนดูแลใหมี้การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุน
ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Against Corruption: CAC) ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) 

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิผล

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 
และเสนอค่าตอบแทน รวมถงึเสนอถอดถอนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เพ่ือใหไ้ด้ผูส้อบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตั ิ
ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เม่ือเห็นว่ามีความเหมาะสม 
แลว้จึงมีมตเิหน็ชอบในการแตง่ตัง้ บรษิทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ 
สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณา กอ่นนำาเสนอขออนมัุตผิูถ้อืหุน้ 
ต่อไป นอกจากน้ี ได้พิจารณาการใช้บริการอ่ืนของผู้สอบบัญชีเพ่ือให้ 
ม่ันใจว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้ 
บริการสอบบัญชี 

โดยสรุปในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 
คำาแนะนำาซึง่เป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ เพ่ือใหค้วามเชือ่ม่ันวา่รายงาน
ทางการเงินของบรษิทัฯ มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืได้ บรษิทัฯ 
มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี การดำาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนมีระบบการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน

(นายสมนึก บำารุงสาลี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ 
รบัผดิชอบทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนำาแนว
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code 2017) ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำา
ในระดับสากลมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิททางธรุกจิของบรษิทัฯ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงได้กำากับดูแล 
และติดตามผลการดำาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ปรบัปรงุ และรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็น
ประจำาทกุไตรมาส เพ่ือพัฒนาและยกระดับการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ของบริษัทฯ อย่างเข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ในปี 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
กรรมการจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 
กรรมการอิสระ ทำาหนา้ทีป่ระธานกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ (2) 
นายชยัพร ภู่ประเสรฐิ กรรมการอิสระ และ (3) นายสพุจน ์เหลา่สอุาภา 
กรรมการ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปพัฒนาการด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีที่สำาคัญได้ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้กำากับดูแลและติดตามการ
ดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ อยา่งสม่ำาเสมอ 
โดยให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญของบริษัทฯ 
อาท ินโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) นโยบาย
การกำากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 

นโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Rights) นโยบายส่งเสริม 
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร (Diversity 
& Inclusion) นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC 
(Governance, Risk and Compliance) เพื่อให้มีการกำากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกัน
อยา่งเป็นระบบ มีความทนัสมัย สอดคลอ้งตามกฎเกณฑม์าตรฐาน
ทัง้ในและตา่งประเทศ สามารถกา้วไปสูค่วามสำาเรจ็ทีย่ัง่ยนื และเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. ด้านการพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
การเติบโตที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน
บรหิารความยัง่ยนื และแผนงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 
มีความเหมาะสม สอดคล้อง สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทาง
ธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึเป้าหมายความยัง่ยนืในระดับสากล พรอ้ม 
ทัง้ตดิตามผลการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นการนำาเสนอรายงาน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ การเผยแพรอ่งค์ความรู ้แนวคิด และ
แนวปฏบิตัทิีส่ำาคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาทีย่ัง่ยนืใหก้บัผูบ้รหิาร 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ผ่าน
การดำาเนินโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมที่หลากหลาย 
อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day 2021 โดยดำาเนินการร่วมกับ
บริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. โครงการ IRPC Cubic Academy 

สารประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)56



Season 7 โดยจัดอบรมความรู้ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า 
และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ กิจกรรม 
Supplier Conference 2021 กจิกรรมตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
กจิกรรม GCNT Forum 2021: การประกาศเจตนารมณว์า่ด้วยการ 
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT) เป็นต้น จาก
ความมุ่งม่ันเพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
ทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2564 
เป็นจำานวนมาก อาทิ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำาปี 2564 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) รางวัลเกียรติยศแห่งความ
สำาเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor 
Relations Awards) และรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 
2021 Thailand WEPs Awards” สาขาการสง่เสรมิความเทา่เทยีม 
ทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Community 
Engagement & Partnerships) ซึง่นบัเป็นครัง้แรกของประเทศไทย
กับรางวัลระดับนานาชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและ 
สง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศในภาคธรุกจิ จากกจิกรรมเสรมิสรา้ง
ศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ผ่านวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

3. ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ีคุณค่า 

ในปี 2564 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันดูแลสิทธิ 

ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ที่คำานึงถึงสุขภาพความปลอดภัย 
ของผู้ถือหุ้น กำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั สง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
รายย่อยโดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2564 เป็นการล่วงหนา้กอ่นการประชมุ โดย
ได้เปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และ
ทันเวลา ทั้งช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ www.irpc.co.th และ
ช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET-
Link) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 

ในปี 2565 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ยงัคงมีความมุ่งม่ัน 
พัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้อนุมัติแผนงานกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2565 ที่
ครอบคลุมทั้ง 5 เสาหลักด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ (1) 
Accountability (2) Fairness (3) Transparency (4) Board 
Responsibility และ (5) Networking/ Partnership มุ่งเนน้การสรา้ง
คนดีและคนเกง่ มีความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ใน 
ระยะยาว เพ่ือเป็นแบบอยา่งทีดี่ (Role Mode) ของการดำาเนนิธรุกจิ
ตามหลกัธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs) เป็นที่
ได้รบัความไวว้างใจจากผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอบคุณครับ

 (พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทาย
และการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยทีีท่กุบรษิทัตอ้งมีการปรบัตวั 
และนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย และความเสี่ยงต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโควดิ-19 ผลจากการประชมุ COP26 ในเรือ่งการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก “Climate Change” และนโยบายของภาครัฐ 
เป็นต้น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ตระหนัก 
ถึงปัจจัยสำาคัญดังกล่าวและได้ทำาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้บริษัทฯ มี 
ผลประกอบการทีดี่ในระยะยาว นา่เชือ่ถอืสำาหรบัผูถ้อืหุน้ สรา้งคุณค่า 
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของการดำาเนินธุรกิจ 
ผู้ลงทุน ตลาดทุน ภาครัฐ และสังคมโดยรวม และเพ่ือประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นธรรม

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้นจำานวน 8 ครั้ง โดยภารกิจหลัก ได้แก่ การสรรหา
กรรมการและกรรมการชุดย่อย การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การกำาหนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานของประธาน
เจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (CEO) และการพิจารณา 
แผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) 

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการตามกระบวนการและ 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาครอบคลุมถึง
การกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ 
ขนาด ประเภท ความซับซ้อนทางธุรกิจ และสัดส่วนกรรมการอิสระ
ที่เหมาะสม ความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางสังคม 
คณุสมบัติ ความชำานาญ และความหลากหลายด้านต่างๆ ทั้งยังได ้
นำารายชื่อกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Directors’ Pool) มาพิจารณาประกอบ
การสรรหาอีกด้วย 

สารประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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(นายวุฒิสาร ตันไชย)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ในด้านการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนโดยพิจารณา
เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำาที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำาหรบัปี 2564 ในอัตรา
คงเดิมตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซ่ึงยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสม 
เทียบเคียงได้กบับรษิทัชัน้นำาทัว่ไป รวมถงึได้พิจารณาโบนสักรรมการ 
อย่างรอบคอบ เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น (Dividend Yield) 
ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และความสามารถ
ทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่บริษัทฯ มีกำาไร คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเสนอโบนัสกรรมการประมาณ 
รอ้ยละ 0.30 ของกำาไรสทุธ ิแตห่ากปีไหนทีบ่รษิทัฯ ขาดทนุ จะเสนอ
ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการซึ่งเป็นไปตามหลักการที่วางไว้

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ให้ 
ความสำาคัญกับการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล หรือ 
People Readiness ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ 

ในการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งจำานวนและศักยภาพที่ 
เหมาะสม ผ่านการสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาผู้นำาที่มี
ศักยภาพ ด้วยระบบ เครื่องมือกลไกด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมี
มาตรฐานสูง เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
ของบริษัทฯ การขับเคล่ือนองค์กรผ่านการเปล่ียนแปลงด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และขยายการเติบโตใน
ธุรกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญกับแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนขอให้คำาม่ันว่า จะยึดม่ันในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างโปร่งใส เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมทุกท่าน 
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ตลอดไป
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการกลั่นกรอง 
และให้คำาแนะนำาต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร และแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์แนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของโลก (Megatrends) ปัจจุบันคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง จำานวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล* ประธานกรรมการ
2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  กรรมการ
3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
4. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา** กรรมการ
5. นายชวลิต ทิพพาวนิช  กรรมการ

*	 นายอนสุรณ	์แสงนิม่นวล	ดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2564	ทดแทนนายณัฐชาติ	จารุจินดา	ที่ออกตามวาระ	

**	 นางสาวเพียงพนอ	 บุญกล่ำา	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เม่ือวนัที	่31	มีนาคม	2564	ทดแทนนายวฒันพงษ	์คุโรวาท	ได้รบัการแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีความท้าทายสำาคัญจากการการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และความผนัผวนของราคาน้ำามันดิบ
ทีก่ระทบตอ่ตน้ทนุและผลการดำาเนนิงาน สรปุผลการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การกำาหนดบริบท 
ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพ่ือกำาหนดมาตรการ
จัดการความเสีย่ง พรอ้มทัง้ตดิตามและสอบทานผลการบรหิาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่
กำาหนด

2. พิจารณากล่ันกรองและใหข้อ้เสนอแนะในการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk) เชน่ ความเสีย่งของการขายสนิค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (Hygiene, 
Spunbond) เป็นตน้ ความเสีย่งด้านการดำาเนนิธรุกจิ (Business 
Risk) เชน่ ความเสีย่งของราคาน้ำามันและผลิตภัณฑ ์ความเสีย่ง 
ทางการเงิน ความเสี่ยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เช่น 
ความเสี่ยงของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับชุมชน เป็นต้น 

สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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(นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อ
คณะทำางาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทำาหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง 
ระดับองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำาหนด และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านหว่งโซ่อุปทานและการเงิน 
ทำาหน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด บริหาร 
ความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของน้ำามันดิบ วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการจัดทำาธุรกรรม
ด้านการเงิน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดำาเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและ 
การเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

4. พิจารณาและให้ความเห็นการขอจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด 
จำากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัรว่มทนุหวา่งบรษิทั อินโนบกิ (เอเซยี) จำากดั 
และบรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) เพ่ือดำาเนนิธรุกจิผลติและ 
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) และ
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical Consumables)

5. พิจารณาแนวทางการดำาเนนิการโครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
โรงกล่ันและปรับปรุงคุณภาพน้ำามันดีเซลให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF) การลงทุน
โครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and 
Power Project – CHP-III) และโครงการจัดหา N2 และ O2 
สำาหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

6. ติดตามผลการดำาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของการดำาเนินงานบริษัทในเครือไออาร์พีซี 
เช่น บริษัท ไอโพลิเมอร์ จำากัด เป็นต้น 

7. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ราย
ไตรมาส

8. พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นความเสี่ยงระดับองค์กร
ประจำาปี 2565 ก่อนการนำาเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรและทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบ
หมายอยา่งเตม็กำาลังความรูค้วามสามารถ ด้วยความเป็นอิสระและ
สอดคล้องกบัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือประโยชนต์อ่บรษิทัฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

61สารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษััท ไออาร์พีซีี จำากัด (มหาชน)



มุ่งก้าวไปข้างหน้าและปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อได้มาซึ่งความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ส่วนต่อขยายอันสมบูรณ์แบบ
ให้ทุกชีวิตได้ก้าวข้ามทุกขีดจ�ากัด
สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษััท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การขับเคล่่อนธุุรกิจเพื่อความยั่งย่น

ค�าอธุิบายและการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัดการ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอ่่น
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ด้วยนวัตกรรมและการต่อยอด
ความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน 
ควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่ 
และการเตรียมความพร้อมสู่
ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

จุดหมายที่ส�าคัญของไออาร์พีซี  
ไม่เพียงมุ่งขับเคล่่อนองค์กรสู่ความส�าเร็จ 
ทางธุุรกิจ แต่ยังเดินหน้าพัฒนาในทุกมิติ 
ที่สร้างประโยชน์และตอบโจทย์การใช้ชีวิต 
ของผู้คนในสังคม สร้างความยั่งย่น 
ให้กับประเทศ

โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในทุกกิจกรรม ภายใต้เป้าหมายที่ท้าทาย 
ค่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 
ภายในปี 2573

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 65



ด้วยกลยุทธ์ท่�มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ได้นําพาองค์กร
ผ่านการเปล่�ยนแปลงด้วยเทคโนโลย่และนวัตกรรม ท่�รองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ชนิดพิเศษท่� ม่มูลค่าสูงและต่อยอดไปสู่ธุรกิจปลายนํ�า 
ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ�งข้�น เพ่�อตอบโจทย์ Material Solution & 
Energy Solution การขยายขอบเขตการลงทนุ และการสร้างรว่มมอืกับ
พันธมิตรพัฒนาธุรกิจไปยังห่วงโซ่่คุณค่าใกล้เค่ยงและธุรกิจใหม่ ๆ

มีถังเก็บผลิตภัณฑ์จ�านวน 299 ถัง 

สามารถรองรับการจัดเก็บ 
ผลิตภัณฑ์์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน 

เพื่อรองรับการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น้�ามัน 
ของบริษััทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอก

โรงกลั่นน้�ามันก�าลังการผลิต
รวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน

จัดอยู่ในอันดับ 3
ของกําลังการกลั�นน�ํามัน

ในประเทศ
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โครงสร้างและการด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษััท

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัย 
มีประสิทธุิภาพและปลอดภัย

สามารถรับเรือได้ตั�งแต่ขนาด
1,000 - 250,000 ตัน

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ท่�มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ์
กลุ่มพิเศษใหม่ๆ หลากหลาย
สอดคล้องความต้องการ
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม

โครงการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้�า 

บนพ่�นท่� 200 ไร่ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
จังหวัดระยอง

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 67



โครงสร้างรายได้
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมีรายได้จากการจำาหนา่ยผลติภัณฑต์า่งๆ ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 68 ของ
รายได้จากการขายสุทธิรวม โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ำามันดีเซล น้ำามันเบนซิน น้ำามันเตา น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 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

ธุรกิจ ดําเนินการโดย/  
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2562 2563 2564

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

1. ธุรกิจปิโตรเลียม
บมจ. ไออาร์พีซี 
บจ. น้ำามัน ไออาร์พีซี (99.99%)

153,451 71% 101,429 67% 160,626 68%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี

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

59,656 28% 47,457 31% 71,089 30%

3. ธุรกิจอื่นๆ (1) บมจ. ไออาร์พีซี 3,470 1% 3,433 2% 3,459 2%

 รวมรายได้จากการขายสุทธิ (2) 216,577 100% 152,319 100% 235,174 100%

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า 363 333 713

ประเภท
2562 2563 2564

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท 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%

รวมรายได้จากการขายสุทธิ 216,577 100% 152,319 100% 235,174 100%

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

โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) เป็นผูด้ำาเนนิธรุกิจปิโตรเคมีครบวงจร 
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ  
โดยโครงสรา้งการผลติประกอบด้วย โรงงานปิโตรเลียมและโรงงาน
ปิโตรเคมี พร้อมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่สนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจปิโตรเลียม

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจกลั่นน้ำามันโดยโรงกลั่นน้ำามันของบริษัทฯ มี
กำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของ
กำาลังการกลั่นน้ำามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ได้หลากหลายชนดิ ประกอบด้วย กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) แนฟทา  
น้ำามันเบนซิน ดีเซล และน้ำามันเตา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงาน 
ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Lube Base Oil) กำาลังการผลิต  
320,000 ตนัตอ่ปี และยางมะตอยขนาดกำาลงัการผลิต 600,000 ตนั
ตอ่ปี ซ่ึงมีกำาลังการผลิตสงูสดุภายในประเทศ โดยบรษิทัฯ  ยงัถอืเป็น
โรงกลั่นรายแรกของประเทศไทยในการริเริ่มจำาหน่ายยางมะตอย
เกรด 40/50 เขา้ตลาดในประเทศ พรอ้มด้วยคุณภาพมาตรฐาน มอก. 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถ 
และยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและ
รับรองด้านคุณภาพในระดับสากล

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำามันดีเซล

จากนโยบายของประเทศทีก่ำาหนดใหจ้ำาหนา่ยน้ำามันดีเซลมาตรฐาน 
ยูโร 5 (Euro 5) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพ่ือลดปัญหา
มลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 ทางบริษัทฯ  
จึงได้เริ่มปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต และได้มีโครงการปรับปรุง
ประสทิธภิาพโรงกล่ันและปรบัปรงุคุณภาพน้ำามันดีเซล (Ultra Clean 
Fuel Project: UCF) โดยโครงการจะเพ่ิมความสามารถในการ
แขง่ขนัของบรษิทัฯ และทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถผลิตน้ำามันดีเซลชนดิ
กำามะถันต่ำาได้ร้อยละ 100 จากเดมิที่ผลิตน้ำามนัดเีซลชนิดกำามะถัน
สูงอยู่เป็นจำานวนมากและต้องส่งออกไปยังภูมิภาคในแถบเอเซีย 
ซ่ึงในอนาคตตลาดน้ำามันดีเซลกำามะถันสูงคาดว่าจะเหลืออยู่เพียง
ตลาดเดียวคือ การขายเป็นเชือ้เพลิงเรอืเดินสมุทรและสำาหรบัลูกค้า
ในกลุ่มประมงเท่านั้น ซึ่งมีความต้องการซื้อค่อนข้างจำากัด อีกทั้ง 
ผู้ซ้ือมีทางเลือกที่ใช้น้ำามันเตากำามะถันต่ำาที่ราคาถูกกว่า ส่งผลให้ 
การขายน้ำามันกำามะถันสูงมีการแข่งขันด้านราคาสูง

จากโครงการนี้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการบริโภคน้ำามัน
ดีเซลในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และสามารถส่งออกไปยังประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ที่ได้มีการกำาหนดมาตรฐานของน้ำามันดีเซลจาก  

Euro 4 และกำาลงัเขา้สู ่Euro 5 ในอนาคต จึงทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถ 
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์  
อะโรเมติกส์ ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตปิโตรเคมี 
ขัน้ปลาย อันประกอบด้วย เม็ดพลาสตกิกลุม่โพลโิอเลฟินส ์(HDPE, 
PP) และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์ (ABS/SAN, PS, EPS) เพื่อ
จำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูปชนิด
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า POLIMAXX 

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ 
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เปล่ียนไป ด้วยการค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ได้แก่ Recycled Compound Resin เม็ดพลาสติกผสมรีไซเคิล  
Acetylene Black for Li-ion Battery (Pim-L, Pim-AL), PP 
Spunbond และ PP Meltblown เป็นตน้ รวมถงึมีการรเิริม่โครงการ 
Eco Solution การบรหิารจัดการทัง้หว่งโซก่ารผลิตในอุตสาหกรรม
พลาสตกิแบบ Closed Loop ซ่ึงหมายถงึกระบวนการรไีซเคิลอยา่ง
ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เป็นการให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน้ำา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการต่างๆ รวมถึงการ
ให้บริการระบบบำาบัดน้ำาเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และการ
บรกิารธรุกจิอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการประกอบธรุกจิอยา่งเตม็รปูแบบ  
บริษัทฯ ได้ทำาการผลิต จำาหน่าย และให้บริการระบบไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้

ระบบไฟฟ้า (Electrical) และระบบไอน้ำา (Steam) 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม (Combine Heat and 
Power) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง 
จากถ่านหิน (Power Plant) กำาลังการผลิตไฟฟ้า 307 เมกะวัตต์  
รวมถงึมีศนูยส์ัง่การไฟฟ้าและไอน้ำา (Power Dispatching Center) 
เพ่ือทำาหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำาให้มีเสถียรภาพสูงสุด 
พร้อมระบบสายส่งแบบ Loop Line เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ 
ระบบการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการหยุด 
ซ่อมบำารุง 
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บริษัทฯ ดำาเนินการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำา (Floating Solar) ใน
บอ่น้ำาดิบสำารองของบรษิทัฯ บนพ้ืนที ่200 ไร ่มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคง 
ให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำาธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ ยังให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือลูกค้าในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซ ีสำาหรบัการดำาเนนิการโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ
ในขณะกำาลังผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ระบบน้ำา: น้ำาอุตสาหกรรม (Filtered Water) น้ำาปราศจาก
แร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ำาหล่อเย็น (Cooling-
Water) น้ำาดิบ (Raw Water) น้ำาดับเพลิง (Fire Fighting 
Water) 

เพ่ือการอุตสาหกรรม บรษิทัฯ ได้รบัโควตา้น้ำาดิบจากกรมชลประทาน 
และมีโรงกรองน้ำา จำานวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำาเภอบ้านค่าย และเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ
อุตสาหกรรมโดยตอบสนองความต้องการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air) 

เพ่ือการอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีหน่วยผลิตเป็นของตัวเองรวมถึง

การเป็นพันธมิตรทางธรุกจิกบัผูผ้ลติชัน้นำาในอุตสาหกรรมระบบลม 
โดยตรง

ระบบบำาบัดน้ำาเสีย (Wastewater Treatment)

เป็นระบบ Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon 
Adsorption (MBR Plus AC) ซ่ึงเป็นระบบบำาบัดน้ำาเสียด้วย
กระบวนการทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการบำาบัดสูง มี
เสถยีรภาพในการเดินระบบ โดยน้ำาทิง้ทีผ่า่นการบำาบดัจะมีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ท่าเรือไออาร์พีซี 

บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีท่าเทียบเรือพร้อมให้บริการแก่บุคคล
ภายนอกรองรับการขนส่งของแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ท่าเทียบเรือน้ำาลึกไออาร์พีซี ภาคตะวันออกท่ีอำาเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย

•	 ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าท่ัวไป	 Bulk	 &	 Container	

Terminal	(BCT) ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 
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44 เมตร ประกอบด้วยทา่เทยีบเรอื 6 ทา่ สามารถรบัเรอืลำาเลยีง
ได้ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150,000 ตัน กินน้ำาลึก
สูงสุด 13.5 เมตร 

• ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว	 Liquid	 &	 Chemical	

Terminal	 (LCT) ให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้า
ประเภทของเหลวและก๊าซ ด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัย 
มีประสทิธภิาพและปลอดภัย ตวัทา่มีความยาวประมาณ 1,623 
เมตร ประกอบด้วยทา่เทยีบเรอืขนาดใหญ่ 6 ทา่ สามารถรบัเรอื
ได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 250,000 ตัน 

ถังเก็บผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว 
ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์และมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์จำานวน 299 ถัง 
สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับ
การจัดจำาหนา่ยผลติภัณฑน์้ำามันของบรษิทัฯ และใหบ้รกิารแกบ่คุคล
ภายนอก ตั้งกระจายอยู่ตามภมูิภาคต่างๆ ไดแ้ก่ คลังน้ำามนัระยอง 
คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา และคลังน้ำามันชุมพร 
โดยทีค่ลงัน้ำามันแตล่ะแหง่มีทา่เทยีบเรอืเพ่ือใหบ้รกิารขนถา่ยสนิค้า
ซ่ึงจะช่วยให้การดำาเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิบรหิารจดัการทรพัยส์นิซ่ึงเป็นทีดิ่นทีมี่ศกัยภาพ 
ตัง้อยูใ่นจังหวดัระยองและจังหวดัอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 12,000 
ไร่ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม
และที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงโครงการ
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอ่ืนๆ โดยแยกเป็น  
3 กลุ่มหลัก ได้แก่

• โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันเป็นโครงการที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
จากต้นน้ำาที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงกล่ันและปิโตรเคมี
ครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปลายและอุตสาหกรรมขั้นปลาย
โดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหวัใจของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีสมัยใหม่ รวมไปถึงเตรียมความพร้อม
รองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อาท ิเชน่ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

• โครงการนคิมอุตสาหกรรม: นคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) อำาเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี 
จำากดั(มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์ 
จำากัด (มหาชน) (WHAID) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ 
WHAID ถือหุ้นร้อยละ 60 การผนึกกำาลังทางธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

• ที่ดินอื่นๆ ที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาในพ้ืนที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ  
2,300 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพ้ืนทีพ่าณชิยกรรมรองรบัการขยาย
ตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกและโรงไฟฟ้าของภาครัฐ 
รวมไปถงึพ้ืนทีอ่ื่นๆ ในจงัหวดัระยอง และพ้ืนทีท่ีมี่ขนาดเลก็ใน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำาพูน 
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แผนภูมิกระบวนการผลิต 

โรงงาน DCC

โรงงานนํ้ามัน
หล่อลื่นพ้ืนฐาน

โรงไฟฟ้า
307 MWก๊าซธรรมชาติ/ ถ่านหิน

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงานโพรพิลีน
100 KTA

อะคริโลไนไตรล์
27 KTA

โรงงาน
โอเลฟินส์

โรงงาน
อะโรเมติกส์

EBSM
260 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

TDAE
50 KTA

นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน
320 KTA

EPS

PS

ABS/ SAN

ผิวถนน

ส่วนผสมในยางรถยนต์

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์

โฟมกันกระแทกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อนสําหรับงานก่อสร้าง

บรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า

ของเด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์
ลิเธียมแบตเตอรี่ แบตเตอรี่รถยนต์

แผ่นกั้นแบตเตอรี่รถยนต์ ไส้กรองนํ้า
เส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นลําเลียงสายพาน 

เชือกประมง

HDPE

PPPP
775 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

ท่อนํ้า เปลือกหุ้มสายไฟ
ทุ่นลอยน้ํา Floating Solar

ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงใสบรรจุอาหาร
ขวดนํ้าผลไม้ ผ้าอ้อมเด็ก

ขวดนํ้าเกลือ ขวดนม

นํ้ามันดิบ

โรงกลั่นนํ้ามัน
215 KBD

ADU1
65 KBD

ADU2
150 KBD

ปิโตรเคมีปิโตรเลียม

บิวทาไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ์ไซลีน 121 KTA

VGO

อะเซทิลีน 6 KTA

โพรพิลีน 180 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

เอทิลีน 73 KTAเอทิลีนริซแก๊ส

เอทิลีน
360 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

เบนซีน
114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

ลองเรสซิดิว

HS ATB

LS ATB

รีฟอร์เมท

แนฟทา

สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

UHMW-PEUHMW-PE
16 KTA

MIXED XYLENE

TOLUENE

ACETYLENE BLACK

ก๊าซหุงต้ม แนฟทา
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเตากํามะถันตํ่า (IMO)
เชื้อเพลิง วัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

เชื้อเพลิงรถยนต์และเรือ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย การนําไปใช้งาน
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โรงงาน DCC

โรงงานนํ้ามัน
หล่อลื่นพ้ืนฐาน

โรงไฟฟ้า
307 MWก๊าซธรรมชาติ/ ถ่านหิน

โรงงาน RDCC
(UHV)

โรงงานโพรพิลีน
100 KTA

อะคริโลไนไตรล์
27 KTA

โรงงาน
โอเลฟินส์

โรงงาน
อะโรเมติกส์

EBSM
260 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

TDAE
50 KTA

นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน
320 KTA

EPS

PS

ABS/ SAN

ผิวถนน

ส่วนผสมในยางรถยนต์

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์

โฟมกันกระแทกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อนสําหรับงานก่อสร้าง

บรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า

ของเด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์
ลิเธียมแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีรถยนต์

แผ่นกั้นแบตเตอร่ีรถยนต์ ไส้กรองนํ้า
เส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นลําเลียงสายพาน 

เชือกประมง

HDPE

PPPP
775 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

ท่อนํ้า เปลือกหุ้มสายไฟ
ทุ่นลอยน้ํา Floating Solar

ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงใสบรรจุอาหาร
ขวดนํ้าผลไม้ ผ้าอ้อมเด็ก

ขวดนํ้าเกลือ ขวดนม

นํ้ามันดิบ

โรงกลั่นนํ้ามัน
215 KBD

ADU1
65 KBD

ADU2
150 KBD

ปิโตรเคมีปิโตรเลียม

บิวทาไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ์ไซลีน 121 KTA

VGO

อะเซทิลีน 6 KTA

โพรพิลีน 180 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

เอทิลีน 73 KTAเอทิลีนริซแก๊ส

เอทิลีน
360 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

เบนซีน
114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

ลองเรสซิดิว

HS ATB

LS ATB

รีฟอร์เมท

แนฟทา

สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

UHMW-PEUHMW-PE
16 KTA

MIXED XYLENE

TOLUENE

ACETYLENE BLACK

ก๊าซหุงต้ม แนฟทา
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเตากํามะถันตํ่า (IMO)
เชื้อเพลิง วัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

เชื้อเพลิงรถยนต์และเรือ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย การนําไปใช้งาน
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กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ผลิตภัณฑ์์ (1) 
กําลังการผลิต ปริมาณการผลิต (2) อัตราการใช้กําลังการผลิต

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564

ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำามัน (KBD) 215 215 215 197  192  192 92% 89% 89%

โรงน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 1,282 1,282 1,282 1,055  1,094  1,151 82% 85% 90%

น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 320 320 320 324  336  333 101% 105% 104%

ยางมะตอย 600 600 600 553  606  655 92% 101% 109%

ปิโตรเคมี 

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%

หมายเหตุ:	(1)	 กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์หลัก	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	
	 (2)	 ปริมาณการผลิต	รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบภายในโรงงาน
	 (3)	 กำาลังการผลิตโอเลฟินส์	696	พันตันต่อปี	ไม่รวมผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่ได้จากโรงงาน	DCC	และ	RDCC

(หน่วย : พันตันต่อปี)
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ลักษัณะของผลิตภัณฑ์
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตและจำาหนา่ยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์์ปิโตรเล่ยม

ผลิตภัณฑ์์น�ํามันเชื�อเพลิง ประกอบด้วย

• น้ำามันเบนซิน (Gasoline) คือน้ำามันเชือ้เพลงิสำาหรบัเครือ่งยนต์
เบนซิน แบ่งโดยค่าออกเทน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติ
ต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ตามข้อกำาหนดของรัฐ น้ำามัน
เบนซินของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น น้ำามันเบนซินไรส้ารตะกัว่ ULG 
91 น้ำามันแก๊สโซฮอล์ GSH95, GSH91 และ Gasohol Base 
ซ่ึงเป็นเบนซินพ้ืนฐานสำาหรบันำาไปผลติเป็น Gasohol และ E20

• น้ำามันดีเซลหมุนเรว็ (Diesel) ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงสำาหรบัเครือ่งยนต์
ดีเซลหมุนเร็วที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะ เช่น รถยนต์ 
รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร รถแทรกเตอร์ ปัจจุบันได้มี
การผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 6-20 ตามนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมการใช้น้ำามันปาล์ม นอกจากนี้ 
รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายด้วยการกำาหนดให้น้ำามันดีเซล B10 
เป็นน้ำามันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐาน และน้ำามันดีเซล B7 และ 
B20 เป็นทางเลือก สำาหรับบริษัทฯ ได้เริ่มจำาหน่ายน้ำามันดีเซล  
B20 ตัง้แตก่ลางปี 2561 สว่นน้ำามันดีเซล B10 บรษิทัฯ มีความ
พร้อมและได้เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2562

• น้ำามันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำามันที่ได้จากส่วนที่มี
จุดเดือดสูงของน้ำามันดิบ ใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม 
การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) คือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน กา๊ซโปรเพน และกา๊ซบวิเทน สว่นใหญ่นำาไปใชใ้น 
งานหุงต้มในครัวเรือนอีกท้ังยังสามารถนำาไปใช้ในงานอุตสาหกรรม 
ต่างๆ นอกจากน้ี ยังใช้เป็นเช้ือเพลิงสำาหรับเคร่ืองยนต์เบนซินได้

• น้ำามันเตาที่มีกำามะถันต่ำา LSFO (Low Sulfur Fuel Oil) เป็น
น้ำามันที่ใช้สำาหรับเรือเดินทะเลตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กำาหนด
คุณภาพของน้ำามันเตาทีใ่ชใ้นการเดินเรอื (Bunker Fuel) ใหล้ด
ลงจากร้อยละ 3.5 เหลือร้อยละ 0.5 ของกำามะถัน 

ผลิตภัณฑ์์น�ํามันหล่อลื�นพ่�นฐาน 

• น้ำามันหล่อลืน่พ้ืนฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลติภัณฑน์้ำามันทีไ่ด้ 
จากผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากหอกล่ัน ซ่ึงนำาไปผลิตเป็นน้ำามันหล่อล่ืน 
เกรดต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน
หลายเกรด ตามลักษณะและความเหมาะสมในการนำาไปใช้งาน ดังน้ี 

 150 SN ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำามันหล่อลื่นสำาหรับอุตสาหกรรม
การผลิต เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง เปน็ต้น

 500 SN ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันหล่อล่ืน
สำาหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท

 150	BS ใชใ้นอุตสาหกรรมและเครือ่งจักรทีมี่แรงเสยีดทานมาก 
เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก รถไฟ เครื่องเรือเดินทะเล เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑน์วตักรรมในกลุ่ม
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำามันยาง TDAE (Treated Distillate 
Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) ซึ่ง
ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตยางรถยนต์ โดยลดปริมาณ Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

• ยางมะตอย (Asphalt) คือ สารประกอบไฮโดรคารบ์อนหลายชนดิ  
และสารอินทรีย์อ่ืนๆ ซ่ึงรวมเรียกว่า บิทูเมน มีลักษณะเป็น 
ของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีหนักท่ีสุดท่ีได้จาก 
กระบวนการกลั่นน้ำามันดิบ ใช้สำาหรับทำาถนน วัสดุกันซึม

ผลิตภัณฑ์์ปิโตรเล่ยมอื�น ๆ 

แนฟทา (Naphtha) คือ ผลติภัณฑน์้ำามันสว่นเบาทีไ่ด้จากกระบวนการ 
กลั่นน้ำามันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับโรงงานปิโตรเคมี
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เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene - HDPE) 

เม็ดพลาสตกิชนดิ HDPE ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพลาสตกิโพลิเอทลินี 
ชนิดความหนาแน่นสูงที่มีการคอมพาวด์ในสายการผลิต (in-line 
compound) ใช้สำาหรับงานผลิตท่อ (Pipe Extrusion) เช่น ท่อส่ง
น้ำาประปา ท่อร้อยสายไฟ รวมไปถึงท่อน้ำาทิ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติในด้าน
การทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี 

เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene - PP) 

เม็ดพลาสตกิ PP เป็นเม็ดพลาสตกิทีมี่การใชก้นัมากในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต้ังแต่บรรจุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนต์ จนถึง 
เคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย ์ซ่ึงเม็ดพลาสตกิ PP ของบรษิทัฯ  
นั้นมีทั้งประเภท PP Homopolymer, PP Block Copolymer  
ทีเ่พ่ิมคุณสมบตักิารทนแรงกระแทก และ PP Random Copolymer  
ที่มคีวามใสเป็นพเิศษ รวมถึง PP Composite ซึง่สามารถเพิม่สาร
เติมแต่งหรือสีได้ตามความต้องการของลูกค้า

เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) 

ABS ของบริษัทฯ มีหลากหลายเกรดให้คุณสมบัติเด่นที่แตกต่าง
กันไป เช่น ทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact & Super High 
Impact) มีความมันเงาที่ผิว (High Gloss) ทนความร้อน (High 
Heat) เป็นต้น สามารถนำาไปขึ้นรูปได้ทั้งด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ  
(Injection Molding) และวิธีการรีดเป็นแผ่น (Extrusion) โดยนิยม
นำาไปใช้ในงานที่ต้องการความคงทน สวยงาม และมันเงา เช่น
ชิ้นงานส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งภายใน
และภายนอก เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขภัณฑ์ และของเล่นเด็ก

ผลิตภัณฑ์์ปิโตรเคม่ 

1. โอเลฟินส์ 

ผลติภัณฑโ์อเลฟินสข์องบรษิทัฯ ประกอบด้วย เอทลีิน โพรพิลีน และ
บวิทาไดอีน ซ่ึงโดยสว่นใหญ่ใชเ้ป็นวตัถดิุบสำาหรบัผลติเม็ดพลาสตกิ 
ชนิดโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) ของบริษัทฯ เป็นหลัก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene Black) ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ มีลักษณะเป็นผง
ละเอียดสีดำา โดยมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการนำา 
ไฟฟ้าสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไฟฉายไปจนถึงลิเธียม
ไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้ในงานอิเล็คทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้ง 
ยังสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งเพ่ิมคุณสมบัติการนำาไฟฟ้าใน
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และยาง 

2. อะโรเมติกส์ 

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย เบนซีน 
(Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) โดยส่วนใหญ่จะนำา
ไปใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานในเครือของบริษัทฯ และบางส่วน
จำาหน่ายให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

3. โพลิเมอร์ 

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลายของบริษัทฯ จัดจำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า  
“POLIMAXX” สามารถนำาไปผลิตขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
สำาเร็จรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย เป็นต้น 
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เนือ่งจาก ABS มีคุณสมบตัด้ิานความแขง็แรง ทนทาน ทนความรอ้น  
ทนต่อแรงกระแทกสูง มีการเกาะติดของสีที่ดี สามารถชุบโลหะได้  
ทนตอ่สารเคมีและตวัทำาละลายจำาพวกทนิเนอร ์ทัง้ยงัใหค้วามมันเงา 
และสามารถผสมสีได้สีสันสดใส

เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN) 

SAN หรือ AS เป็นเม็ดพลาสติกมีความใส ความแข็ง ความแกร่ง 
ความเหนียว ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีกว่า PS นิยมนำาไป
ใชใ้นชิน้สว่นยานยนต ์เชน่ เลนสไ์ฟหนา้ ไฟทา้ย ไฟเลีย้วในบางสว่น  
เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภาชนะใส่ของ และ
งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ใบพัดพัดลม เครื่องปั่นน้ำาผลไม้ เป็นต้น 

เนื่องจากมีคุณสมบัติให้ความมันเงา ความคงรูปสูง การทนความ
ร้อนและสารเคมีได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี

เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS) 

PS ของบรษิทัฯ สามารถแบง่ได้เป็น 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) สามารถทนแรงกระแทกได้มากกวา่ GPPS เนือ่งจาก
มีสาร Butadiene Rubber โดยเม็ด PS ทั้ง 2 ประเภท สามารถนำา
ไปใช้ในการผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) 
และวิธีการรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion)

เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS) 

EPS ของบริษัทฯ ใช้สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้
แก๊สเพนเทน (Pentane) เป็นสารทำาให้พองตัว (Blowing Agent) 
ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีการใช้สาร CFC ซึ่งทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
เม็ดพลาสติก EPS สามารถนำาไปใช้งานดังนี้ 

•  งาน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงานบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น 

•  งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็นสำาหรับงาน 
ประมง งานก่อสร้าง ทำาให้ประหยัดการใช้พลังงานในการ
ทำาความเยน็และลดค่าใชจ่้ายในการกอ่สรา้ง รวมถงึงานประดิษฐ ์
ตกแต่ง เป็นต้น

POLIMAXX 
“Super Safe & Clear” 

ASMR
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์์พิเศษ 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการวจิยัและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้ภายใน (Self-Development) เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง  
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด รวมถึงใส่ใจต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

•  Green ABS นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เกิดจากปรัชญาการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ใชย้างธรรมชาตทิดแทนยางสงัเคราะหใ์นการผลิตเม็ดพลาสตกิ 
ABS ซึ่งนับเป็นรายแรกในโลก โดยในปัจจุบันสามารถทดแทน
ได้ในอัตราร้อยละ 10-40 ของยางสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ นับเป็นอีก
ทางหนึ่งในการสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตยางพารา 
ในประเทศ

•  Paralene พลาสติกชนิด Bio-based polystyrene ซ่ึง
ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติร้อยละ 20 เพื่อลดการใช้วัสดุที่เป็น
ปิโตรเลียม (Petroleum based) ในกระบวนการผลิต ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน FDA และสามารถนำากลับมารีไซเคิลได้
เหมือนกับพลาสติก Polystyrene ทั่วไป

•  Chlorine Resistance Pipe เม็ดพลาสตกิสำาหรบัการผลติทอ่
ทีมี่คุณสมบตัป้ิองกนัการกดักรอ่นจากสารคลอรนี ซ่ึงเหมาะกบั
การใชใ้นงานทอ่สง่น้ำาด่ืมชนดิแรงดันสงู ซ่ึงจะทำาใหย้ดือายกุาร
ใช้งานของท่อน้ำา ลดค่าซ่อมบำารุง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำาดื่ม
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจหลุดออกมาจากการกัดกร่อน

•  Polypropylene Random Co-polymer Medical Grade 
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) เกรดใส ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับ
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะ ผ่าน
การรับรองมาตรฐานสากล อาทิ FDA US21 CFR 177.1520 
ประเทศสหรัฐอเมริกา EU No. 10/2011 และ European 
Pharmacopoeia 3.1.6 and USP Class VI ของสหภาพยโุรป

•  Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) 
มีลักษณะเป็นผงสีขาว ขุ่น ทึบแสง มีความหนาแน่นของ
โมเลกุลสูงกว่าโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่า สามารถนำาไป 
ขึ้นรูปได้หลายวิธี เช่น Compression, RAM Extrusion, Gel 
Spinning เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อและเฟืองเหล็ก
เหมาะสำาหรับงานหลากหลายประเภทที่ต้องการความเหนียว
แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี 

•  Anti–dripping Additive เป็นสารเติมแต่งสำาหรับโพลิเมอร์
ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์เม่ือติดไฟ
ซ่ึงบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำาให้สามารถ
กระจายตัวได้ดีในโพลิเมอร์ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้ที่
อุณหภูมิห้อง ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในด้านการเก็บรักษาและการ 
จัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำาหรับโพลิเมอร์หลากหลายชนิดที่
ต้องการเพ่ิมคุณสมบัติเกี่ยวกับการหน่วงไฟตามมาตรฐาน 
UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำาสารเติมแต่งนี้ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS-Flame Retardant Grade ให้มี 
คุณสมบัติดี ยิ่งขึ้นด้วย 

•  Pim-L และ Pim-AL ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ค (Acetylene 
Black) เกรดพิเศษทีบ่รษิทัฯ พัฒนารว่มกนักบั สวทช. (NSTDA) 
สำาหรับการใช้เป็น Carbon Conductive Additive ในงาน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะ

•  Post-consumer Recycled compound เม็ดพลาสติกท่ี
มีส่วนผสมจากพลาสติกใช้แล้ว ที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพ
ให้มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับเม็ดพลาสติกใหม่ โดยมีทั้ง  
Polypropylene (PP) และ Polystyrene (PS) ซึ่งจะสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

POLIMAXX Medical 
Grade Polymer
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ผลิตภัณฑ์ บริษัท กำ�ลังก�รผลิต
(หน่วย: พันตัน) ร้อยละ

HDPE

บมจ. ไออาร์พีซี 140 7

บจ. ไทยโพลีเอททีลีน 920 50

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล 800 43

รวม 1,860 100

PP

บมจ. ไออาร์พีซี 775 34

บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 810 35

บจ. ไทยโพลีโพรพีลีน 720 31

รวม 2,305 100

ABS

บมจ. ไออาร์พีซี 179 65

บจ. อีนนีออส เอบีเอส (ประเทศไทย) 95 35

รวม 274 100

EPS

บมจ. ไออาร์พีซี 48 61

บจ. หมิงตี้ เคมีคอล 30 39

รวม 78 100

PS

บมจ. ไออาร์พีซี 125 34

บจ. สยามโพลีสไตรีน 150 41

บจ. ไทยสไตรีนิคส์ 90 25

รวม 365 100

รายชื่อผู้ผลิตและกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ ปี 2564

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 79



การจัดหาวัตถุดิบ

วตัถดิุบหลักในกระบวนการผลติของบรษิทัฯ คือ น้ำามันดิบ โดยบรษิทัฯ 
จัดหาน้ำามันดิบสว่นใหญ่จากแหล่งน้ำามันดิบในตะวนัออกกลางผา่น 
ปตท. นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จัดหาน้ำามันดิบภายในประเทศ ซึง่มีราคา 
และค่าขนส่งที่ต่ำากว่าการจัดหาน้ำามันดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้ 
น้ำามันดิบจากแหลง่ตา่งประเทศจะถกูขนสง่ทางเรอืบรรทกุน้ำามันดิบ 
ขนาดใหญ่ มายังท่าเรือน้ำาลึกอยู่บริเวณเดียวกับพ้ืนที่ของโรงงาน 
ของบริษัทฯ และนำาเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทำาให้การ
บริหารจัดการวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุดิบ
ปริมาณ มูลค่า (1) สัดส่วนมูลค่า

เมตริกตัน สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ในประเทศ ต่างประเทศ

น้ำามันดิบ 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%

น้ำามันดีเซล  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%

น้ำามันอากาศยาน  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%

ปริมาณและมูลค่าการซ้ือวัตถุดิบของบริษัทฯ ปี 2564

หมายเหตุ:	(1)	สัดส่วนมูลค่าของน้ำามันดิบแบ่งตามแหล่งที่มา	วัตถุดิบอื่นๆ	แบ่งตามประเทศของผู้ขายสินค้า

ในปี 2564 บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของ
ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด โดยสัดส่วนการใช้น้ำามันดิบแบ่งเป็นจาก
แหล่งตะวันออกกลาง (Middle East) ร้อยละ 67 เช่น ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เป็นต้น ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกไกล (Far East) รอ้ยละ 15 แหล่งน้ำามันในประเทศรอ้ยละ 
4 และจากประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 14
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิต 
Compounded Plastic, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมและไอน้ำา 
(“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
ประหยัดพลังงานของโรงกลั่นน้ำามัน (“UHV”) โครงการ Floating 
Solar และโครงการ PP Melt Blown ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(ก) ได้รบัยกเว้นอากรขาเขา้และภาษ ีสำาหรบัวตัถดิุบและวสัดุจำาเป็น 
รวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน

(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิมีกำาหนดเวลา 5-8 ปี นบัแต ่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

(ค) ได้รบัลดหยอ่นภาษเีงินได้นติบิคุคลรอ้ยละ 50 สำาหรบักำาไรสทุธทิี่
ได้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิมีกำาหนดเวลา 5 ปี 
นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ

(ง) ได้รบัอนญุาตใหห้กัค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็น 2 เทา่
ของค่าใชจ่้ายดังกล่าว เป็นระยะเวลาอีก 10 ปี นบัแตว่นัทีมี่รายได้ 
จากการประกอบกิจการนั้น

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขาย (ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) 
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำานวน 129,717 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
ปีก่อนร้อยละ 41 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 83,493 ล้านบาท 
และรายได้จากการขายต่างประเทศ 46,224 ล้านบาท

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 81



กราฟแสดงปัจจัยท่�ม่ผลกระทบต่อราคาน�ํามันดิบในตลาดโลกในปี 2564
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(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)
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Dubai Dated BrentJan’ 21
Saudi Aramco will add more cut 1 mmbd 

in Feb21-Mar21 support recovery.

Jul’ 21
OPEC Plus agreed to add 

0.4 mmbd in every month 
from Aug21-Dec21 to 

balance market.

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.

Mar’ 20
OPEC’s price war, OPEC and allies not agreed on production cut 

then they increased production volume to fight for market share.

Dec’ 20
Vaccine rollout. U.S. approved 
for emergency use of Pfizer & 

BioNtech and Moderna vaccine.

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.

May’ 20
OPEC and allies have agreed on production cut 

9.7 mmbd in May-Jun and 7.7 mmbd in 2H20.

Apr’ 21
OPEC Plus will add more production to 

balance market in May-Jul21.

ภาวะตลาด และแนวโน้ม 
อุตสาหกรรม

ภาวะตลาดน�าํมันดิบและสถานการณ์ ปี 2564

ในปี 2564 สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบยังได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โดยรวมราคามีแนวโน้ม
ปรบัเพ่ิมขึน้ โดยราคาเฉล่ียทัง้ปีอยูท่ี ่69.2 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
ปรับเพ่ิมขึ้นถึง 27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563  
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้ม 
ดีขึ้นหลังจากที่ได้มีการกระจายวัคซีนทำาให้ความต้องการใช้น้ำามัน 
ทัว่โลกเพ่ิมขึน้ 4-5 ล้านบารเ์รลตอ่วนั แตย่งัไม่เทา่กบักอ่นการระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ราคาน้ำามันปรบัเพ่ิมขึน้ตัง้แตต่น้ปีเนือ่งจากซาอุดีอาระเบยีประกาศ
ลดกำาลังการผลิตเพ่ิมอีก 1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ในเดือนกมุภาพันธแ์ละ
มีนาคมเพ่ือลดการผลติสว่นเกนิของตลาดทำาใหร้าคาปรบัเพ่ิมขึน้ถงึ 
10 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ภายในเดือนกมุภาพันธ ์ในชว่งไตรมาส 2  
stock น้ำามันดิบในสหรฐัฯ เริม่ปรบัลดลงสะทอ้นตลาดทีข่าดดุล ทำาให ้
ในการประชมุเดือนกรกฎาคม กลุม่ OPEC Plus ได้มีความเหน็รว่มกนั 
ในการเพ่ิมการผลิต 0.4 ล้านบารเ์รลตอ่เดือน ตัง้แตส่งิหาคมถงึเดือน 
ธันวาคมเพ่ือรักษาสมดุลของตลาด ป้องกันไม่ให้ราคาแพงเกินไปเพราะ 
จะดึงดูดใหก้ารผลิตของ Shale Oil เพ่ิมมากขึน้ ทีส่ำาคัญคือ OPEC Plus  

จะประชมุทกุเดือนเพ่ือกำาหนดปรมิาการผลิต ทำาใหต้ลาดคาดการณ ์
ล่วงหน้าได้ยาก ขณะทีก่ารผลติของสหรฐัฯ ปรบัเพ่ิมขึน้เพียงเล็กนอ้ย 
ประมาณ 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เม่ือเทียบกับต้นปี ส่วนปริมาณแท่นขุดเจาะ 
เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 400 แท่น เป็นประมาณ 470 แท่น ในช่วงปลายปี 

จากการทีต่ลาดน้ำามันตงึตวัทำาให ้stock น้ำามันดิบลดลงตอ่เนือ่งจน
เขา้สูร่ะดับปกตกิอ่นการระบาดในชว่งตน้ไตรมาส 4 นัน้ ราคาน้ำามัน 
ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้ราคาน้ำามันสูงสุดในรอบปีเกิน 85 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ในเดือนตลุาคม ทำาใหร้ฐับาลสหรฐัฯ และ
พันธมิตรออกมาประกาศว่าจะปล่อยน้ำามันสำารองทางยุทธศาสตร์
เพื่อกดดันราคา

ในช่วงปลายปีมีการรายงานการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เรียก
วา่ Omicron ทีแ่พรร่ะบาดได้เรว็ ทำาใหร้าคาน้ำามันลดลง 10 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกันความต้องการใช้
น้ำามันอีกครั้ง

คาดการณ์ราคาน�ํามันดิบปี 2565

ราคาน้ำามันดิบดูไบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 67-75 เหรียญ
สหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล แม้วา่ตลาดน้ำามันจะมีแนวโนม้ตงึตวัในชว่งตน้ปี  
แต่การที่ OPEC Plus ค่อยๆ เพ่ิมการผลิตจนเท่ากับระดับก่อน 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำาให้ตลาดมีอุปทานมากขึ้น 
นอกจากนี้ คาดว่าอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ  
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ประเภทการจ�าหน่าย สัดส่วน

1. การจำาหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales) 18%

2. การส่งออก 30%

3. การจำาหน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7 50%

4. การจำาหน่ายให้ผู้ใช้อุตสาหกรรม (Industry) 2%

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ทางการขายด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ พลังงานสะอาดคุณภาพมาตรฐานจากโรงกลั่น และการ
บรกิารผา่นการสัง่ซ้ือด้วยระบบทีท่นัสมัยทีส่ดุเป็นรายแรกของธรุกจิ
ปิโตรเลียมในภูมิภาค ด้วยระบบ PDA on Mobile ผา่นระบบ IRON 
รวมทั้งเพ่ิมจำานวนลูกค้าและปริมาณการจำาหน่ายโดยรักษาระดับ
ค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีการบริการที่บริษัทฯ
มีให้กับลูกค้า ดังนี้

• คลังน้ำามัน บริษัทฯ มีคลังน้ำามันจำานวน 5 แห่ง เพ่ือบริการ
ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคและเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะ
คลังระยองและคลังพระประแดง) และได้เพิ่มจุดจำาหน่ายน้ำามัน
ที่คลังน้ำามนัไออาร์พีซีแมก่ลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่ม
การบริการลูกค้าในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน

• การขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน้ำามันเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า
ทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่าเทียบเรือ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับน้ำามันทางเรือ

• บคุลากร มีผูแ้ทนขาย เจ้าหนา้ทีป่ระสานงานขาย รวมทัง้แผนก
บริการงานขายไว้บริการลูกค้า และห้องออกตั๋วที่คอยรับการ 
สั่งซ้ือน้ำามันจากลูกค้าโดยผ่านระบบ SAP ซ่ึงเป็นระบบการ 
จัดการฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกัน สามารถปรับปรุงข้อมูลแบบ  
On-line และ Real Time ให้มีความถูกต้อง แม่นยำา และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานและลด
ขัน้ตอนทีซ่้ำาซ้อน และเป็นฐานขอ้มูลทีส่นบัสนนุในการวเิคราะห์
ตัดสินใจ และบริหารงานสำาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ และนำาระบบ IRON หรือ IRPC Oil On Net ระบบ
บรหิารการจัดจำาหนา่ยผลติภัณฑปิ์โตรเลียมทางอิเลก็ทรอนกิส์
ที่รวมศักยภาพของระบบบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ 
เข้ากับระบบ Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำาธุรกรรมของลูกค้า และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังคง
ดำาเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานใน Phase ต่างๆ 
เพื่อรองรับการขายในช่องทางขายส่วนอื่นต่อไป

• การตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคไว้คอย
บรกิารใหค้วามรูแ้ละแกปั้ญหา รวมทัง้ออกไปตรวจเชค็คุณภาพ
ตามสถานบีรกิาร คลงัน้ำามัน เพ่ือสรา้งความม่ันใจด้านคุณภาพ
ให้กับลูกค้า

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของบริษัทฯสง่ผลใหมี้น้ำามันออกสูต่ลาดเพ่ิมขึน้ประมาณ 1.4 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั  
ในช่วงครึ่งหลังของปี ส่วนการผลิตของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
อีกอย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากราคาน้ำามันที่ทรงตัว 
ในระดับสูงจะทำาให้ผู้ผลิตมีความม่ันใจในการลงทุนมากข้ึน ในส่วนของ 
อุปสงค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวัน กลับไปเท่ากับ 
อุปสงค์ก่อนการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัว 
ของอุปสงค์นั้นยังคงไม่แน่นอนขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามคือกำาลังการผลิตส่วนเกินของ 
OPEC Plus อยูใ่นระดับต่ำา หากอุปสงค์ฟ้ืนตวัเรว็อาจทำาใหอุ้ปทาน
ปรับตัวตามไม่ทัน ซึ่งจะทำาให้ราคาน้ำามันกลับมาสูงมากอีกครั้ง

การบริหารงานธุรกิจปิโตรเล่ยม

ช่องทางการจัดจําหน่าย

บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำามันให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวง
พลังงานกำาหนด อีกทัง้ยงัเนน้การขายผา่นชอ่งทางทีใ่หผ้ลตอบแทน 
สงูสดุ โดยกำาหนดราคาน้ำามันใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ ์
ของตลาด และการร่วมมือกับบริษัทในเครือเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการวางกลยุทธ์การขาย 

ลักษณะของลูกค้าหรือช่องทางการจำาหน่าย แบ่งได้ดังนี้

• การจำาหน่ายให้ผู้ค้าขายตรงอุตสาหกรรม (Industry) เช่น 
บรษิทัรถและเรอืขนสง่สนิค้า รถโดยสาร กจิการประเภทกอ่สรา้ง 
และอื่นๆ รวมทั้งการขายให้บริษัทในเครือด้วย

• การจำาหน่ายให้ลกูคา้ขายสง่ (Wholesales/ Jobber) ทัง้ผูค้า้ 
รายเล็กและรายใหญ่ เพือ่ไปจำาหน่ายต่อให้กับผูค้า้ขายตรงและ
ขายปลีก

• การจำาหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 เป็นการจำาหน่ายให้กับบริษัท 
ผูค้้าน้ำามันทัง้ขนาดใหญ่และปานกลาง ซึง่มีคลังน้ำามันเป็นของ
ตนเอง และนำาน้ำามันเหล่านีไ้ปจัดจำาหนา่ยตอ่ผา่นระบบเครอืขา่ย 
และชอ่งทางการจำาหนา่ยของบรษิทัเหลา่นัน้ไปสูผู่บ้รโิภคน้ำามัน
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง

• การส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน้ำามันในต่างประเทศ แบ่ง
เป็นการขายทางเรือโดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาคเอเชีย เช่น
สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม และการส่งออกทางรถโดยมี
ตลาดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีนตอนใต้ กัมพูชา 
สปป.ลาว และเมียนมา ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดส่งออกรวม
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดการจำาหน่ายทั้งหมด 

• Bunker เป็นการจำาหนา่ยน้ำามันดีเซล หรอื Automotive Diesel 
Oil (ADO) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ

• Fishery เป็นการจำาหนา่ยน้ำามันใหก้บัสมาคมประมงในนา่นน้ำา 
เป็นน้ำามันดีเซลสีเขียว 

ที่มา:	ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
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ภาวะตลาดผลิตภัณฑ์์ปิโตรเคม่และ
สถานการณ์ปี 2564

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 2564 โดยรวมมีการขยายตวัเล็กนอ้ย 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟ้ืน
ตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีมีแนวโน้มคล่ีคลายลงตามลำาดับ (2) 
การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ และ (3) 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป รวมถงึประเทศไทยเอง ซ่ึงทำาใหอุ้ปสงค์ทัง้ในและ 
ต่างประเทศมีการฟ้ืนตัวได้ดี ซึ่งตลาดปลายทางที่มีการขยายตัว
ได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส ์และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสขุอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการทีบ่า้นคือศนูยร์วมของทกุสิง่อยา่ง  
(Home Nesting) หรือการใส่ใจในสุขภาพและสุขอนามัย (Health  
concerned) แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาข้อจำากัดในห่วงโซ่อุปทานโลก 
(Supply Chain Disruption) ทั้งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์  
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่ง รวมถึงท่าเรือแออัด
ก็เป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้ความต้องการในบางอุตสาหกรรม
ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการ
ส่งออก เป็นต้น

นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุ 
เดลต้าที่คอ่นข้างรุนแรงในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
ในประเทศไทยเองที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 มีการติดเชื้อ 
ในพ้ืนที่การผลิต ภาครัฐจำาต้องใช้มาตรการควบคุมและจำากัด 
การเดินทางอยา่งเขม้งวด สง่ผลใหเ้กดิการขาดแคลนแรงงานในภาค 
การผลิต และทำาให้โรงงานจำานวนมากต้องหยุดการผลิตหรือลดกำาลัง 
การผลิตลง ซ่ึงส่งผลกระทบให้ความต้องการเม็ดพลาสติกในช่วง
เวลาดังกล่าวหดตัวลงเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีความกดดันจากกำาลังการผลิตใหม่ที่ทยอยเพ่ิม
ขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทั้งในประเทศจีน 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่งผลให้การแข่งขันในภูมิภาค
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในด้านของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกในปี 2564 
โดยเฉล่ียมีราคาสงูกวา่ปี 2563 ตามทศิทางของราคาน้ำามันดิบและ
แนฟทาทีเ่ป็นวตัถดิุบหลกั และจากผลของอุปสงค์ทีฟ้ื่นตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปลายปี 
2563 เป็นตน้มา ทัง้นี ้ในภาพรวมแล้วราคาของผลติภัณฑปิ์โตรเคมี
และเม็ดพลาสติกในช่วงครึ่งแรกของปีจะแข็งแกร่งกว่าในช่วงครึ่ง
หลัง อันมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ

ปัจจัยแรก จากอุปทานที่ลดลงชั่วคราวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
และยุโรป ในขณะที่อุปสงค์ในตลาดดังกล่าวและใกล้เคียงยังอยู่ใน
ทิศทางที่ดี ส่งผลให้เกิดการจัดสรรอุปทานไปยังตลาดเหล่านี้ และ
ผลักดันให้ราคาในตลาดเอเชียพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

ส่วนปัจจัยที่สอง คือ กำาลังการผลิตใหม่ในภูมิภาคเอเชียท่ีล่าช้า 
กว่าแผนที่กำาหนดไว้เดิม คือเลื่อนจากปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 
เป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ซ่ึงทำาให้ราคาในช่วงปลายปีได้รับ
ความกดดันจากอุปทานทีเ่พ่ิมขึน้เป็นจำานวนมาก ทัง้จากประเทศจีน 
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 หรือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 57 ในขณะที่แนฟทาปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากกว่า 
เท่าตัว (ประมาณร้อยละ 70) 

ราคาผลิตภัณฑ์์ปิโตรเคม่และวัตถุดิบ
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กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ ได้คำานึงถึงการสร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดทัง้สายโซ่อุปทานไปจนถงึผูบ้รโิภค โดยการยดึนำา “ลกูค้าเป็น 
ศูนย์กลาง” (Customer Centric) เพ่ือทำาความเข้าใจและนึกถึง
ประสบการณท์ีลู่กค้าจะได้รบัในทกุๆ จุด ตลอดเสน้ทางการเดินทาง
ของลูกค้า (Customer Journey) ด้วยการบรหิารงานแบบ Solution 
Provider ซ่ึงเป็นการนำาเสนอการขายสินค้าและการให้บริการและ
คำาปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน 
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ การแก้ปัญหา และ

2564

อาเซียน
14%

ภูมิภาคอ่่น ๆ
29%

ภายในประเทศ
57%

คาดการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคม่ปี 2565 

สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิได้คาดการณ ์
ว่าในปี 2565 เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตาม 
การฟ้ืนตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักนำาโดยสหรัฐฯ ยูโรโซน 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี และกลุม่เศรษฐกจิอุตสาหกรรมใหม่ 
(NIEs) ที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่าง 
ต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน
และการคิดค้นยาตา้นไวรสัทีจ่ะชว่ยสรา้งความเชือ่ม่ันมากขึน้ สง่ผล 
ให้อุปสงค์และระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ
มากขึ้นตามลำาดับ ส่วนเศรษฐกิจไทยเองมีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัว 
อย่างชัดเจนต่อเนื่องจากฐานการขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำาในปี 
2564 โดยมีแรงสนับสนุนที่สำาคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์
ภายในประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลาย
และการกระจายวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการ
ฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวจากการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการขยายตัวของภาคการส่งออกและ 
ภาคการผลิตตามการฟ้ืนตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณ 
การค้าโลก แตอ่ยา่งไรกดี็ยงัคงมีปัจจยัเสีย่งทีต่อ้งจับตามองคือ (1)
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดภายในประเทศและทัว่โลก รวมถงึความ 
คืบหนา้ของการพัฒนาและกระจายวคัซีน (2) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนเร็วกว่าท่ีคาดซ่ึงอาจนำาไปสู่การปรับทิศนโยบายการเงินและ 
ภาวะทางการเงินที่ตึงตัว (3) ความยืดเยื้อของปัญหาภาวะชะงักงัน 
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน อีกทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากที่สุด อัตราการเติบโตของตลาดจึง 
มักจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และจากความต้องการ 
ใช้เม็ดพลาสติกที่ฟ้ืนตัวตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าคงทน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์รวม ยานยนต์
ไฟฟ้า และก่อสร้าง เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2565 นี้ 
จะหนุนให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 
3-4 ตอ่ปี โดยอุตสาหกรรมปลายทางทีมี่ศกัยภาพสามารถเตบิโตได้
อยา่งตอ่เนือ่งยงัคงเป็นอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑอ์าหาร อุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสขุอนามัยและเครือ่งมืออุปกรณท์างการแพทย ์รวม
ไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นี้ อุปทานของสินค้าปิโตรเคมี
บางประเภทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังคงอยู่ในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในส่วนของ
ต้นทุนจะมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในตลาด
โลก รวมไปถึงวัตถุดิบหลักหรือแนฟทา (Naphtha) รวมถึงกระแส
การต่อต้านการใช้พลาสติกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะมีผล
ต่ออุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกได้ในอนาคต 

การบริหารงานธุรกิจปิโตรเคม่ 

ช่องทางการจัดจําหน่าย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการขายภายในประเทศเป็นหลัก
ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 57 ของปริมาณการขายทั้งหมด โดยเป็นการ
ขายผา่นตวัแทนจำาหนา่ยทีมี่สญัญาการแตง่ตัง้ผูแ้ทนจำาหนา่ยอยา่ง
เป็นทางการ จำานวนทั้งสิ้น 17 บริษัท ซึ่งมีความชำานาญและความ
พรอ้มในการใหก้ารบรกิาร และบางสว่นเป็นการขายตรงกบัลูกค้าที่
มีความนา่เชือ่ถอื โดยพิจารณาถงึความพรอ้มและความสามารถใน
การชำาระเงนิ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำาหรบัการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศนัน้ บรษิทัฯ มุ่งเนน้สง่ออก 
ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
เนือ่งจากเป็นตลาดทีอั่ตราการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2564 
บรษิทัฯ ได้มีการสง่ออกผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิไปยงัตลาดกลุม่นีใ้น
สัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณการขายทั้งหมด

สัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์์ปิโตรเคม่ ปี 2564

ที่มา:	ฝ่ายตลาดธุรกิจปิโตรเคมี	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 85



การให้บริการหลังการขายในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพใหก้บัผลิตภัณฑส์นิค้าสำาเรจ็รปู รวมถงึสรา้งความพึงพอใจ 
และความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากที่สุด

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาในตลาดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่
จะเติบโตต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและ
เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical & Healthcare) อุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics & Appliance) เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ผลักดัน 
โครงการ “Eco Solution” อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด Circular 
Economy หรอืระบบเศรษฐกจิแบบปิด ซ่ึงเป็นการจัดการทรพัยากร
ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ นำาเอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็น
วตัถุดิบ (Re-material) ทำาผลิตภัณฑข์ึน้มาใหม่ (Make Use Return) 
เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่กำาลังหมดไป และไม่ต้องกำาจัด
ขยะที่กำาลังเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

กลยุทธ์ราคา

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสตกิเป็นสนิค้าทีมี่ความเคล่ือนไหวของราคาตาม
ปัจจัยภายนอกที่หลากหลายประการ ตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ 
อาท ิน้ำามันดิบ แนฟทา และโมโนเมอร ์สภาวะตลาด อุปสงค์ อุปทาน 
และการแขง่ขนัทัง้ในประเทศ ภูมิภาค รวมถงึตลาดโลก คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำาหนดราคาโดยพิจารณาตามปัจจัย
ดังกล่าวให้เหมาะสมตามภาวะตลาดและการแข่งขัน สอดคล้อง 
กับตำาแหน่งผลิตภัณฑ์และพ้ืนที่ของการจำาหน่ายของสินค้า  
ณ เวลานั้นๆ 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกกว่า 1.2 ล้านตัน
ต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลายประเภท ได้แก่ HDPE 
PP PS EPS ABS และ SAN รวมถึงยังมีโรงงาน Compounding 
และ Composites สำาหรับการผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี (Color 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
หมุนเวยีนมาอยา่งตอ่เนือ่งด้วย Eco Solution Model ทีเ่ป็นตน้แบบ 
ของการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางในกระบวนการผลิตจน
ไปถึงปลายทางที่เป็นขยะพลาสติกหลังการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการ
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงดำาเนินโครงการตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ทั้งการนำาพลาสติกของเสียจากกระบวนการผลิต (Post-
Industrial Recycled: PIR) และพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ (Post-Consumer Recycled) เช่น โครงการความร่วมมือ
บรหิารจัดการพลาสตกิใชค้รัง้เดียวทิง้ กบั KFC การรว่มมือกบับา้น
กรองน้ำา ในการจดัเกบ็กระบอกไสก้รองน้ำาทีผ่า่นการใชง้านแลว้เขา้สู ่
กระบวนการรีไซเคิล และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกรักษ์โลก การนำาพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วประเภท 
Polypropylene สำาหรับทำาเป็นเคสแบตเตอรี่ ด้วยการร่วมมือกับ
บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ จำากัด เป็นต้น

Compounds) และเตมิสารเพ่ิมคุณสมบตัติา่งๆ (Composites) ตัง้
อยูภ่ายในบรเิวณเดียวกนักบัโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิอ่ืนๆ และอยู่
ภายใตก้ารจัดการของกลุ่มไออารพี์ซี จงึทำาใหก้ารเสนอผลติภัณฑใ์ห้
กบัลกูค้าได้รบัความสะดวกและยดืหยุน่มากขึน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

คุณภาพสินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาให้
มีความเหมาะสมในการนำาไปใช้ผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆ ได้ตาม
ลักษณะหน้าที่และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่มาตรฐานกำาหนด  
มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตลอดทัง้กระบวนการ เริม่ตัง้แต่
การรับเข้าวัตถุดิบ ระหว่างดำาเนินการผลิต จวบจนการตรวจสอบ 
และทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งไปลูกค้า อีกทั้งยังมีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูค้าด้วยกระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต 
หรือการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต

RETURN

MAKE

USE
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บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ได้แก่ มาตรฐานการจัดการคุณภาพ 
(ISO 9001) มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) มาตรฐาน 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO/OHSAS 
18001) ระบบการจัดการคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/
TS 16949) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการหลังการขาย เพ่ืออำานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งด้านเทคนิค การบริการด้านการจัดส่ง การ
ให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำาแนะนำา
การเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่เหมาะสม การใช้งาน เทคนิคการผลิต  
เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานความรับผิดชอบของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate 
Social Responsibility (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำาหรับโรงงานผลิตเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติก
โพลิโพรพิลีน และเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน 

การสื�อสารและส่งเสริมทางการตลาด

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางการส่งเสริมและสื่อสารการตลาด
ที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX” 
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้าไปอยู่ใน “ใจ” ของลูกค้า
และผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยสื่อสารผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ และ
แพลตฟอรม์ออนไลนท์ีก่ลุม่ผูบ้รโิภคนยิมใชง้าน อาท ิPOLIMAXX 
FB Fanpage, Instagram, TikTok เพื่อเพิ่มโอกาสประชาสัมพันธ์
สนิค้าใหเ้ป็นทีรู่จั้กในวงกวา้งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งความผกูพัน
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและองค์กร 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้า สังคม และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ

• แคมเปญ Smiling Mask Challenge หนา้กากแจกยิม้ ซ่ึงเป็น 
กิจกรรมท่ีเชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ นำาเสนอ Melt-blown 3D  
Face Mask ที่ผลิตโดยเม็ด PP คุณภาพสูงจาก POLIMAXX 
ผ่านทาง FB Fanpage, Instagram หรือ TikTok และเปลี่ยน
จำานวนไลค์เป็นเงินสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
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• “โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use)” 
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ KFC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยให้มูลนิธิกระจกเงา
เป็นผูด้ำาเนนิการจดัเกบ็ ทำาความสะอาด และคัดแยกประเภทของพลาสตกิ 
หลังจากนัน้จะสง่ใหก้บัพันธมิตร บรษิทั เบสท ์โพลเิมอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 
จำากดั เพ่ือผลติเป็น PS Recycled Compound สำาหรบัใชใ้นการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องนาฬิกา กล่องเครื่องประดับ เป็นต้น

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

• สนับสนุนเตียงสนามผลิตจากเม็ดพลาสติก POLIMAXX Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติพิเศษ 
แข็งแรง ทนทาน กันน้ำาสามารถรับน้ำาหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัม ทนต่อการทำาความสะอาด 
ฆ่าเชือ้ได้นานตอ่เนือ่งถงึ 2 ปี อีกทัง้ยงักนัน้ำาและสารคัดหล่ังซึมผา่น ฆา่เชือ้ได้ทัง้น้ำายาและความรอ้น 
ประหยัดพ้ืนที่ เคล่ือนย้ายง่าย ประกอบง่าย น้ำาหนักเบา ทำาความสะอาดได้และนำากลับมาใช้ซ้ำา 
(Recycle) ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นกัน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลก
ในปี 2564 ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความคืบหน้าในการ 
กระจายวัคซีนที่ทำาให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการ
จำากดัการเดินทาง ซึง่สง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิและการใชจ่้าย
ภายในประเทศขยายตวั ประกอบกบัแรงสนบัสนนุจากมาตรการทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐ แม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
จากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจลูกค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นและ 
มีการเรง่การผลิตจงึทำาใหร้ายได้ของธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปูโภค
กลับมาอยู่ในระดับปกติ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยกลับมามีความ 
ไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง หลังเริ่มปรากฏการระบาดของไวรัส 
สายพันธุ ์Omicron ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลทีแ่นช่ดัเกีย่วกบัอัตรา 
การแพร่เช้ือและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ ทำาให้หลายประเทศ
เริ่มคุมเข้มด้านการเดินทาง ก็อาจทำาให้แนวโน้มการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสแรก

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 มีแนวโน้ม
คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากอัตราผู้ที่ได้รับวัคซีนที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลให้เกิดโรงงานและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี ้ถอืเป็นปัจจัยสำาคัญทีส่นบัสนนุ
ใหธ้รุกจิทา่เรอืมีปรมิาณการนำาเขา้และสง่ออกสนิค้าผา่นทา่เรอืเพ่ิม
สูงขึ้น รวมทั้งการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจท่าเรือ 

มีปัจจัยบวกจากการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาครัฐ 
อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพ่ือเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึง 
ภาคเอกชนทีฟ้ื่นตวัตอ่เนือ่ง โดยสามารถปรบัตวักบัภาวะโรคตดิเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งอัตราการฉีดวัคซีนของประชากร 
ในประเทศเพ่ิมขึน้ โดยคาดวา่ภาคธรุกจิทอ่งเทีย่วและภาคบรกิารจะ 
ฟื้นตัวได้ดี และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น

ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือขยายขอบเขตการ 
ให้บริการเก็บผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุน
ทั้งในส่วนของการปรับปรุงท่อและถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม โดยมีแผนการให้บริการ
กับลูกค้าภายนอก ประกอบด้วยถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ำามันดิบ น้ำามัน
ดีเซลชนิดพิเศษ และถังเก็บผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ฯลฯ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ภาษทีีดิ่นและสิง่ปลูกสรา้งได้มีมาตรการบรรเทาภาษรีอ้ยละ 90 จาก
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สำาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) ปี 2564 วันที่ 
31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ชำาระภาษี
ที่ดินฯ เป็นที่เรียบร้อย เป็นจำานวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท และยัง
ต้องติดตามภาครัฐจะมีนโยบายบรรเทาภาษีเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา
หรือไม่ อย่างไร โดยหากไม่ได้รับการบรรเทาในปี 2565 บริษัทฯ จะ
ต้องชำาระภาษีร้อยละ 75 ของจำานวนภาษีที่พึงชำาระ

ในส่วนของการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรยีลเอสเตทระยอง รว่มกบับรษิทั ดับบลวิเอชเอ อินดัสเตรยีล  
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (WHAID) นั้น การดำาเนินการ
พัฒนาโครงการในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โควดิ-19 ทำาใหก้ารดำาเนนิการตามกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็
ของประชาชนเกิดความล่าช้า ซ่ึงมีผลทำาให้แผนดำาเนินการพัฒนา
โครงการล่าช้ากว่ากำาหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี
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ท่�่ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - ราคาทุุน มููลค่าสุุทธิิ ภาระผููกพััน

1 เครื่องจักรและท่อ 152,185 ไม่มีภาระผูกพัน

2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 41,458 ไม่มีภาระผูกพัน

3 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,795 ไม่มีภาระผูกพัน

4 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุุปกรณ์์โรงงาน 3,509 ไม่มีภาระผูกพัน

5 เครื่่องตกแต่ง ติิดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน 1,243 ไม่มีภาระผูกพัน

6 ยานพาหนะ 671 ไม่มีภาระผูกพัน

รวม 210,861

บวก งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 4,063

หัก ค่าเสื่่อมราคาสะสม (105,246)

ค่าเผื่อการด้อยค่า (611)

รวมที่ดิิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 109,067

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วยที่ดิน และอาคาร ซึ่งมิใช่สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจหลัก โดยมี
ยอดสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 922 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจำานวน 761 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 610 ล้านบาท โดยมีอัตราการตัดจำาหน่าย 5-10 ปี 

2) รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ำาทะเลสุทธิ 151 ล้านบาท เป็นการขุดลอกร่องน้ำาทะเลเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ำาลึกให้มีความ
พร้อมเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่า โดยมีอัตราการตัดจำาหน่าย 10-20 ปี

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยโรงกลั่นน้ำามัน โรงงานปิโตรเคมี เครื่องมือ เครื่องจักร และ
ที่ดิน ณ สิ้นปี 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจำานวน 109,067 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
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การด�าเนินธุุรกิจเชิงกลยุทธุ์
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัว แต่ยังคงมีความ 
ไม่แน่นอนสูง แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐศาสตร์มหภาคใน
ระดับโลก หรือ Megatrend ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่

1. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Rapid Technological 
Development) ได้แก่ นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นต้น

2. การปรบัเปลีย่นวิถชีวีติประชากรโลก (Demographic Change) 
ได้แก่ การย้ายถิ่นฐาน การเพ่ิมขึ้นของประชากรเมือง รายได้
ชนชั้นกลาง การเพิ่มจำานวนของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. การเปล่ียนข้ัวอำานาจผู้ทรงอิทธิพลของโลก (Shifting Power)ได้แก่  
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจ ความร่วมมือ 
ของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา ระเบียบการค้าและการลงทุน
เป็นต้น

4. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Pressure) 
ได้แก ่กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับทางด้านสิง่แวดลอ้ม การขาดแคลน
ของทรพัยากร พลงังานทดแทน และการมุ่งสูส่งัคมคารบ์อนต่ำา 
เป็นต้น 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับวิสัยทัศน์ “Leading 
Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020” สิน้สดุลง 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตแินวทางทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมถงึการระดมสมองผูบ้รหิารระดับสงู 
ในการกำาหนดวสิยัทศันแ์ละพันธกจิขององค์กรปี 2573 โดยสอดรบั
กับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. และรองรับทิศทางการดำาเนินธุรกิจใน
อนาคตที่ตอบโจทย์ Megatrend ตลอดจนเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

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

ภาษาไทย “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 
  นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต”

เพ่ือใหอ้งค์กรบรรลุวสิยัทศันแ์ละพันธกจิใหม่ บรษิทัฯ จึงได้กำาหนด 
กรอบการดำาเนนิกลยทุธแ์ละทศิทางการดำาเนนิธรุกจิมุ่งเนน้เขม้แขง็ 
จากภายใน (Core Uplift) การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเอง 
มีความชำานาญไปยงัหว่งโซ่คุณค่าของธรุกจิ (Adjacent Business) 
และแสวงหาธุรกิจใหม่ (Step Out Business)เพื่อผลักดันบริษัทฯ 
เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ สู่การเป็นบริษัทนวัตกรรม
วัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material Solution and Energy 
Solution) โดยแนวทางการเติบโตจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกค้าและคู่ค้า ผา่นนวตักรรมวสัดุและ
พลังงาน (Material and Energy Solution)

คุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูง 

ร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์  
และพันธกิจขององค์กร 

ระยะยาวถึงปี 2573
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• ด้าน Material Solution เชน่ วสัดุชัน้สงู (Advanced Material) 
วัสดุด้านสุขภาพ การแพทย์ และท่ีเก่ียวข้อง (Health & Life Science) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

• ด้าน Energy Solution สอดรับกับพลังงานในอนาคต (Future 
Energy) และระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Energy 
Storage)

ทั้งนี้  แนวทางการลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคต มุ่งเน้น 
การร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (JV, M&A, New S-curve, Start Up) ตลอดจน 
การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ชมุชน และสงัคม และความคาดหวงัของผูมี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น

ภายในปี 2573 บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณทั้งด้าน 
การเงินและความยัง่ยนื ดังนี ้ตัง้เป้าหมาย EBITDA 35,000 ล้านบาท 
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) 
ลดลงรอ้ยละ 20 จากแผนธรุกจิ โดยคาดหวงัการสรา้งสดัสว่นรายได้ 
จากธุรกิจใหม่เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในธุรกิจ 
ปัจจบุนัเปรยีบเสมือนแม่น้ำา 2 สาย (River of 2 streams) ทีบ่รษิทัฯ 
อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ท้องฟ้าใหม่ (Transition to the 
New Horizons)

ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ บริษัทฯ ได้กำาหนดปัจจัยความสำาเร็จ 
(Enablers) ที่สำาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร การสร้าง Core Value เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง

2. การวางแผนงบประมาณและสรรหาเงินลงทุนในธุรกิจใหม่ 

3. การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการทำางาน

4. การพิจารณาใช้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในดำาเนิน 
โครงการลงทุนธุรกิจใหม่

บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ประกาศคำาม่ันสญัญาในการสง่มอบ 
ผลติภัณฑอ์ยา่งสรา้งสรรค์เพ่ือชวีติทีล่งตวั โดยมุ่งสูธ่รุกจินวตักรรม
วัสดุและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

“Shape what’s good for tomorrow”

สร้างสิ�งท่�ด่ เพ่�ออนาคต

IRPC’ New Vision
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โครงการเชิงกลยุทธ์ท่�สําคัญ

IRPC Strategic Transformation Roadmap

IRPC’s Strategic Framework

25,000

35,000

บริษัทฯ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ใน 3 รูปแบบ คือ มุ่งเน้นเข้มแข็งจากภายใน (Core Uplift) การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองมีความ
ชำานาญไปยังห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Adjacent Business) และแสวงหาธุรกิจใหม่ (Step Out Business) เพื่อผลักดันบริษัทฯ เติบโตตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ สู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material Solution and Energy Solution) โครงการ
สำาคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่

1. โครงการ Strengthen โดยการนำาระบบการบรหิารโครงการลงทนุ Recovery Transformation Service (RTS) มาใชป้รบัปรงุกระบวนการ
ทำางาน มุ่งเน้น Cross functional ระบบ และเครื่องมือการติดตามโครงการ รวมถึงโครงสร้างบุคลากรสำาหรับบริหารโครงการอย่างมี
ประสทิธภิาพ นำาไปสูก่ารเพ่ิมผลดำาเนนิการโครงการลงทนุ (ROIC) ในปี 2564 สามารถลดการสญูเสยีโอกาสในการทำากำาไร เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการบริหารพัสดุคงคลัง บริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการส่งเสริมการลงทุน โดยในปี 2564 สามารถสร้างผลประโยชน์ส่วน
เพิ่มประมาณ 1,500 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,040 ล้านบาท
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2. โครงการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง ผ่านกระบวนการทำางานแบบ Cross 
Function หรือ Agile New Way of Working (ANT) เพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการเข้าตลาดและตอบสนองลูกค้า พร้อมขับเคล่ือนให้
บรรลวุตัถปุระสงค์การเพ่ิมสดัสว่นผลติภัณฑเ์กรดพิเศษ ในปี 2564 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษร้อยละ 20 โดยน้ำาหนัก บริษัทฯ ได้
พิจารณาการจัด Product Portfolio แบง่เป็นรายแอปพลเิคชนัหลัก 
เพ่ือวางกลยุทธ์ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการเข้าสู่
ตลาดที่มีความต้องการในอนาคตและมูลค่าสูง ดังนี้

• Medical and Hygiene ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มนี้คือ PP, PS 
ซ่ึงกลุ่มนี้มีมูลค่าในตลาดมากที่สุด ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เช่น Meltblown, Spunbond, PP Medical Packaging เป็นต้น

• Automotive ผลติภัณฑข์องกลุม่นีคื้อ PP, PP Compound, ABS 
และ CCM ซ่ึงเป็นกลุม่ทีมี่มูลค่าสงูในตลาด และปัจจุบนับรษิทัฯ 
ได้เข้าสู่ตลาดน้ีผ่านพันธมิตรบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจยานยนต์ 
ได้แก่ บริษัท Mytex และ IRPC A&L

• Electronic and Appliance ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้คือ PP, 
ABS, CCM, SAN และ GPPS & HIPS เป็นกลุ่มทีผู่เ้ลน่แขง่ขนัสงู 
บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• Construction ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้คือ HDPE Pipe, EPS 
เป็นกลุม่ตอ้งตรงตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการบรกิาร 
เป็นสิ่งที่สำาคัญ เพ่ือการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้ารายใหม่

• Others ผลิตภัณฑข์องกลุ่มนี ้ได้แก ่UHMWPE และ ZnO ซ่ึงผา่น
การพัฒนาผลติภัณฑเ์ป็นเกรดพิเศษทีมี่มูลค่าสงู มุ่งเนน้กลยทุธ ์
การเขา้สูต่ลาดเป็นผูเ้ลน่ใหม่ สรา้งการรบัรูแ้ละมาตรฐานสนิค้า 

3. โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพ่ือสอดรับกับ 
มาตรฐานน้ำามันดีเซล Euro 5 ของภาครัฐ และเป็นการเพิ่มความ 
สามารถในการแข่งขันในตลาดดีเซลที่ต้องการคุณภาพสูงขึ้นใน 
อนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้อนุมัติการลงทุน (Final Investment Decision: FID) เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างโรงงาน 
คาดการณ์กำาหนดการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2567

4. โครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwovens) โดยบริษัทฯ ได้
จัดตั้งบริษัท Innopolymed ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ 
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 กับ Innobic (Asia) ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 40 โดยสร้างโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ 
(Nonwovens) ต่อยอดไปสู่วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical 
Consumables) คาดการณ์กำาหนดการเชิงพานิชย์ในไตรมาส 2 
ปี 2565
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5. โครงการ New Organization Agile Human (NOAH) เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถบริหารงานได้ 
อย่างคล่องตัว รวมท้ังปลูกฝังค่านิยมขององค์กรเพ่ิมศักยภาพ 
ของพนักงาน การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมสร้างแรงจูงใจใน
การทำางาน พัฒนาภาวะผู้นำา นำาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ 
สอดรับกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีการดำาเนินการสำาคัญ ดังนี้

1) ใชร้ปูแบบการทำาธรุกจิแบบถกู ดี เรว็ (The most cost efficient 
operating model at speed) การทบทวนออกแบบงานต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามอัตรากำาลงัเป้าหมาย การใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั 
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้นทุน

2) ทกัษะใหม่ จติใจยดืหยุน่ เรยีนรูต้ลอดเวลา (Learn & Unlearned, 
Upskill and Reskill) พนกังานทีป่ระสงค์จะรว่มงานกบับรษิทัฯ 
ต่อไปทุกระดับ จะได้รับการปรับทักษะพ้ืนฐานของพนักงาน 
ให้ทันสมัยรองรับการทำางานในรูปแบบใหม่

3) รางวัลตามผลงานและสร้างการแข่งขันในการพัฒนา (New  
Performance Management and Rewarding) เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีขับเคลื่อนด้วยบุคลากร 
ชั้นเลิศเพื่อสร้างองค์กรชั้นนำา (Top Quartile People for Top 
Quartile Performance)

4) หาคนเกง่รว่มทมีทกุระดับ (Talent Acquisition) เพ่ือให้บริษัทฯ 
มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนที่จะสนับสนุนภารกิจ 
ของบริษัทฯ

5) ใหท้างเลอืกกบัพนกังาน (Choices of Life through package) 
โดยมีข้อเสนอ “จูงใจจาก” ออกแบบข้อเสนอเพื่อให้ได้มีโอกาส 
พิจารณาทางเลือกในการจากลาจากบริษัทฯ ก่อนเกษียณอายุ 
และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

รายละเอียดการดำาเนนิการทีส่ำาคัญของโครงการ New Organization 
Agile Human (NOAH) ปรากฏอยูใ่น “การบรหิารทรพัยากรบคุคล” 
หน้า 246
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กลยุทธ์การดำาเนินงานทางการเงิน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจดัโครงสรา้งทางการเงินและจัดหาเงินทนุด้วยตน้ทนุทางการเงินทีเ่หมาะสม  
สามารถรองรับการดำาเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ  ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการ
เงิน และประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องสม่ำาเสมอ และทันสถานการณ์ สำาหรับในปี 2564 มีการดำาเนินงานทางการเงินที่สำาคัญ ดังนี้ 

การจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่

• การต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหว่างบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ วงเงินกู้จำานวน 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้จำานวน 1,500 ล้านบาท 

• จัดหาวงเงินสินเชื่อประเภท Domestic Letter of Credit (DLC) จำานวน 19,640 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ

การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน

การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน เป็นวิธีหนึ่งในการจัดโครงสร้างทางการเงินโดยมีเงินกู้/ หุ้นกู้/ อนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
ให้มีสัดส่วนสมดุลกับกำาไรที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างธุุรกิจและการถ่อหุ้น

บริษััท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ธุุรกิจปิโตรเลียม

ธุุรกิจอ่่น ๆ

ธุุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทย่อย

99.99% 
บริษัท น�ํามันไออาร์พีซ่่ จํากัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น้�ามัน

บริษัทย่อย

99.99% 
บริษัท เทคโนโลย่  
ไออาร์พีซ่่ จํากัด
โรงเรียนอาชีวะ

การร่วมค้า

50.00% 
บริษัท วชิรแล็บเพ่�อสังคม จํากัด
ให้บริการวิเคราะห์และรับรอง 
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้ร่วมทุนอ่่น:
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 50%

40.00% 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรียล เอสเตท 
ระยอง จํากัด
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมทุนอ่่น:
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 60%

บริษัทร่วม

48.99% 
บริษัท ไออาร์พีซ่่  
คล่นพาวเวอร์ จํากัด
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน้�า
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำากัด (มหาชน) 51%

20.00% 
บริษัท พีท่ท่ เอนเนอร์ย่� 
โซ่ลูชั�นส์ จํากัด
ที่ปรึกษัาทางวิศวกรรม
ผู้ร่วมทุนอ่่น:
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 40% 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำากัด 
(มหาชน) 20% และ
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 20%

เงินลงทุนอื�น

15.00% 
Guangzhou Saiju 
Performance Polymer Ltd.
จ�าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 
ผ่านระบบ E-Commerce 
ในประเทศจีน

15.00% 
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ 
เพ่�อสังคม จํากัด
สนับสนุนการด�าเนินกิจการ 
ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

13.04%
บริษัท ระยองอะเซ่ทท่ล่น จํากัด 
ผลิตและจ�าหน่ายแก๊สอะเซทิลีน

บริษัทย่อย

60.00%
บริษัท อินโนโพล่เมด จํากัด
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ 
และวัสดุสิ้นเปล่องทางการแพทย์
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด 40%

57.48% 
บริษัท ไออาร์พีซ่่ เอ แอนด์ แอล จํากัด
จ�าหน่ายเม็ดพลาสติก
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
บริษัท นิปปอน เอ แอนด์ แอล จำากัด 39.99% 
อื่น ๆ 2.53%

55.00%
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จํากัด
จ�าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
ผ่านระบบ E-Commerce
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
Guangzhou Saiju Performance 
Polymer Ltd. 45%

การร่วมค้า

50.00%
บริษัท ไออาร์พีซ่่ 
โพล่ออล จํากัด
ผลิตและจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์โพลีออล
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
PCC Rokita SA 50%

50.00% 
บริษัท ไมเท็กซ่์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
Japan Polychem 
Corporation 50%

บริษัทร่วม

25.00%
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ 
(เอเช่ย) จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ผู้ร่วมทุนอ่่น: 
บริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์  
ลิมิเต็ด จำากัด 74% 
อื่น ๆ 1%

บริษัทย่อยทางอ้อม

99.99% 
บริษัท รักษ์ป่าสัก จํากัด
บริการขนส่งทางทะเล
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• บรษัิท ไมเทก็ซ์ โพลเิมอร ์(ประเทศไทย) จำากดั บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
ร้อยละ 50 และบริษัท Japan Polychem Corporation ถือหุ้น
รอ้ยละ 50 มีทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ 120 ล้านบาท โดย
บรษิทั ไมเทก็ซ ์โพลเิมอร ์(ประเทศไทย) จำากดั ประกอบธรุกจิผลิต
และจำาหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิโพรพีลีนชนิดพิเศษ

• บรษัิท วชริแลบ็เพือ่สังคม จำากดั บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 50 และ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือหุ้นร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียน 
และเรียกชำาระแล้ว 22 ล้านบาท โดยบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม 
จำากัด ประกอบธุรกิจให้บริการวิเคราะห์และรับรองอุปกรณ์
ทางการแพทย์

• บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำากัด 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 40 และบรษิทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรยีล 
ดีเวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 60 มีทนุจดทะเบยีน
และเรียกชำาระแล้ว 680 ล้านบาท โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำากัด ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

บริษัทร่วม

• บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด (IRPC-CP) บริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 48.99 และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 โดย IRPC-CP เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) โดยมีกำาลัง
การผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ 

• บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน) (UCHA) 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 บริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด จำากัด 
ถือหุ้นร้อยละ 74 และอืน่ๆ ถือหุ้นร้อยละ 1 โดย UCHA เปน็ผู้นำา
ตลาดคาโปรแลคตัมและไนล่อน 6 ในระดับสากล โดยมีกำาลัง 
การผลิตคาโปรแลคตัม 130,000 ตันต่อปี และไนล่อน 6 กำาลัง
การผลิต 75,000 ตันต่อปี

• บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด (PTTES) บริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 20  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
40 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
20 และบริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย 
PTTES ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

บริษััทย่อย การร่วมค้า และบริษััทร่วมที่ส�าคัญ

บริษัทย่อย

• บริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 2,000 
ลา้นบาท เป็นผูจ้ำาหนา่ยผลิตภัณฑน์้ำามันจากโรงกลัน่ของบรษิทัฯ 
โดยมีคลังน้ำามันจำานวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการ 
กระจายสินค้า

• บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี” เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 750 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดสอน
ในระดับ ปวช. - ปวส. หลักสูตรพาณิชยกรรมและช่างกลโรงงาน

• บริษัท อินโนโพลีเมด จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด ถือหุ้น
ร้อยละ 40 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 182 ล้านบาท จัด
ตัง้ขึน้เพ่ือผลติและจำาหนา่ยผลิตภัณฑผ์า้ไม่ถกัไม่ทอ และวสัดุสิน้
เปลืองทางการแพทย์

• บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 57.48 บริษัท นิปปอน เอ แอนด์ แอล 
จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 39.99 และอื่นๆ ถือหุ้นร้อยละ 2.53 มีทุน
จดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริษัท ไออาร์พีซี 
เอ แอนด์ แอล จำากัด เป็นผู้จำาหน่ายเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์

• บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด (iPolymer) เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 55 และ Guangzhou Saiju 
Performance Polymer Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 45 มีทุนจดทะเบียน
และเรียกชำาระแล้ว 120 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจซื้อ
ขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ผ่าน
ระบบ E-Commerce ในประเทศไทย 

การร่วมค้า

• บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 
และ PCC Rokita SA ถือหุ้นร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนและ 
เรียกชำาระแล้ว 370 ล้านบาท โดยบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล 
จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล ประกอบด้วย 
โพลีเอสเทอร์ และโพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับ
ผลิตโพลยีรูเีทน ซ่ึงนำาไปผลติเป็นผลติภัณฑช์นดิตา่งๆ เชน่ โฟม
ที่ใช้ในการทำาเฟอร์นิเจอร์ พ้ืนรองเท้า และโฟมที่ใช้เป็นฉนวน 
กันความร้อน เป็นต้น
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ความสัมพันธุ์กับกลุ่มธุุรกิจของผู้ถ่อหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ตลอดห่วงโซ่
อุปทานตัง้แตต่น้น้ำาจนถงึปลายน้ำา โดยผา่นธรุกจิทีด่ำาเนนิงานเองและธรุกจิทีล่งทนุผา่นบรษิทัในกลุม่ ได้แก ่ธรุกจิสำารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
ธรุกจิการกลัน่น้ำามัน และธรุกจิปิโตรเคมี ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในโรงกล่ันน้ำามันในประเทศ 3 แหง่ ประกอบด้วย บรษิทั พีทที ีโกลบอล 
เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (ร้อยละ 45.18) บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) (ร้อยละ 45.03) และบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (ร้อยละ 
45.05) ทัง้นี ้ในการดำาเนนิธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี บรษิทัฯ มีธรุกรรมและความรว่มมือทางธรุกจิกบั ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท. เชน่ 
บรษิทัฯ ซ้ือน้ำามันดิบสว่นใหญ่ผา่น ปตท. เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและลดค่าใชจ่้ายในการจัดหาน้ำามันดิบ บรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งราคาน้ำามัน 
และ/หรือผลิตภัณฑ์บางส่วนผ่าน ปตท. และมีการรับและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับ ปตท. เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หลายแห่ง เกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถ่อหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 กันยายน 2564 มีดังนี้

หมายเหตุ:	(1)	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	มีส่วนในการกำาหนดนโยบายการจัดการและการดำาเนินงานของบริษัทฯ	โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	4	คน	จากจำานวนกรรมการของบริษัทฯ	ทั้งหมด	14	คน

			 (2)	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร	Non-Voting	Depository	Receipt	(NVDR)	ซึ่งเป็นหลักทรัพย์	

	 	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เพื่อขายให้ผู้ลงทุน	และนำาเงินที่ได้จากการขาย	NVDR	ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยผู้ลงทุน		

	 	 ท่ีถือ	 NVDR	 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน	 เช่น	 เงินปันผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน	 เสมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ี		

	 	 สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	ได้ในเว็บไซต์	www.set.or.th

ล�าดับ รายช่่อผู้ถ่อหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถ่อหุ้น 
(ร้อยละ)

1. บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (1) 9,206,674,600 45.05

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด (2) 1,574,372,943 7.70

3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำากัด 613,020,000 3.00

4. สำานักงานประกันสังคม 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

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 99



ภายใต้แผนและการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งทีเ่ข้มข้น ได้แสดงถงึความ
แข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจุบันและที่
อาจเกดิข้ึนใหม่ รวมถงึประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
พร้อมมาตรการรองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเน่ือง คือ 
หนึ่งกลไกที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)100



การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและ 
แผนบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการกับความไม่แน่นอนทั้งที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกและภายใน เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบในเชิงลบ
จากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสและการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างในการบริหาร
จัดการความเสีย่งโดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control 
Committee) โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ รวมถึงมี 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านหว่งโซ่อุปทานและด้านการเงิน 
(Hedging Committee) เพ่ือทำาหน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาด บริหารความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของ
น้ำามันดิบ วตัถดิุบ ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี ราคาค่าขนสง่ 
และการจัดทำาธรุกรรมด้านการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee) ซ่ึงมีคณะกรรมการทีไ่ด้รบัคัดเลอืกจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ จำานวน 5 ทา่น ทำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบาย กำากบัดูแลการบรหิาร 
ความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือให้ความเสี่ยงที่สำาคัญต่อองค์กรอยู่ 
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 
ISO 31000: Risk Management - Principles and Guidelines 
และ COSO - Enterprise Risk Management ร่วมกับหลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี (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 มีการส่งเสริมและปลูกฝังให้การบริหารความเส่ียงเป็น 
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรโดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ และ 
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในการนำาระบบการบริหาร
ความเส่ียงไปปฏิบัติในทุกสายงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และกำาหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง นำาเข้าขออนุมัติต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามที่ได้มีการกำาหนด มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
มีการปรับปรุงและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการส่ือสารให้ความรู้ 
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนงานด้าน GRC (Governance, Risk Management 
& Internal Control, Compliance) เพ่ือยกระดับการบรหิารความเสีย่ง 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความซ้ำาซ้อนของงาน และนำาข้อมูลต่างๆ 
มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อ 
การด�าเนินธุรกิจ

สรุปการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

จากสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและของโลกที่เริ่มมีการฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกจิถงึแม้ยงัมีการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในขณะที ่
สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน กลุ่มประเทศ 
ผู้ส่งออกน้ำามัน (โอเปก) และโอเปกพลัส ผู้ควบคุมกำาลังการ
ผลิตน้ำามันดิบของโลก เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อราคาน้ำามันดิบ 
ซ่ึงเป็นต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ที่ทำาให้เกิดความผันผวนจน
กระทบต่อรายได้และกำาไรของบริษัทฯ

ในปี 2564 ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเริ่มมีการฟ้ืนตัวต่อเนื่องจากการ 
เปิดเมืองในหลายๆ ประเทศ ทำาให้ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมกับวัตถุดิบเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมถึงส่วนต่างราคา 
ผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีกบัวตัถดิุบเพ่ิมสงูขึน้เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 
โดยบรษิทัฯ มีแนวทางการจดัการความเสีย่งเพ่ือลดผลกระทบ ดังนี้

1) การจดัหาน้ำามันดิบชนดิใหม่ๆ เขา้มาใชเ้ป็นวตัถดิุบของการผลติ 
ซ่ึงทำาให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำามันดิบที่ 
หลากหลาย สามารถลดผลกระทบจากราคาของตน้ทนุการผลิต
ในทุกๆ สถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

2) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิดจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
น้ำามันดิบ มีการคาดการณร์าคาทีอ่าจจะเปล่ียนแปลงในอนาคต 
และรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบเป็นประจำาทุกสองสัปดาห์ 
และสามารถเรยีกประชมุได้ทนัทหีากมีความจำาเป็น เพ่ือเตรยีม
ความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงที

3) บรหิารจัดการสนิค้าคงคลงัของน้ำามันดิบ ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบ
จากการเกิด Stock Loss 
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4) ทำาสญัญาซือ้ขายตราสารอนพัุนธโ์ดยมีการกำาหนดเป้าหมายของ
ราคา ปรมิาณ และระยะเวลาในการดำาเนนิการบรหิารความเสีย่ง 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ภายใต้การกำากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและ
ด้านการเงิน (Hedging Committee) และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ
กระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนการผลิตที่เป็นส่วน
สำาคัญของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาจ
ทำาให้สูญเสียโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านชุมชน 
เป็นต้น โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากการเกิด 
อุบัติเหตุต่างๆ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำาให้เกิดการ 
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กระทบต่อภาพลักษณ์ และกระทบ 
ต่อผลประกอบการ บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมด้าน 
ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง บังคับใช้กฎระเบียบความปลอดภัย 
อยา่งเครง่ครดั สรา้งความตระหนกัด้านความปลอดภัยผา่น One 
Day Safety at Work การนำากระบวนการด้านความปลอดภัยมาใช้ 
ในการออกแบบและปฏบิตังิาน (Process Safety Management) 
นำาระบบจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management System: 
idMS) มาใชเ้พ่ือจดัทำาฐานขอ้มูลและวเิคราะหห์าสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ 
ของการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ เป็นต้น

2) ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต
สินค้า (Plant Reliability) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่เกิดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่การสง่มอบสนิค้าใหก้บัลกูค้า รวมถงึผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี โดยแนวทางในการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการตรวจสอบ การควบคุมการ
จัดหาผูร้บัเหมา (Contractor Management) รณรงค์โปรแกรม 
Zero Unplanned Shutdown พัฒนากระบวนการสอบทวนการ
เลือกใช้วัสดุในงานโครงการ และกลไกป้องกันในกระบวนการ
ผลิต เพ่ือลดโอกาสเกิดความเสียหายจากการใช้งาน รวมถึง
การตรวจสอบสภาพของเครือ่งจักรและอุปกรณใ์นจุดเสีย่งตา่งๆ 
(Plant Health Check) ซึ่งดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการปล่อยสารระเหย
ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น สารเบนซีน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
จนอาจเกดิการรอ้งเรยีน ฟ้องรอ้ง หรอืเกดิขอ้พิพาทได้ บรษิทัฯ 

ได้จัดทำาแนวทางการลดความเสี่ยงโดยกำาหนดให้มีการบริหาร
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ัวท้ังองค์กร ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 5001 รวมถึง
การปฏิบัติตามและติดตามการเปล่ียนแปลงของข้อกฎหมาย 
ข้อกำาหนด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4) ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคมที่อาจเกิดจากความเห็นต่าง
ของชมุชนตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทำาใหเ้กดิการรอ้งเรยีน 
ฟ้องร้อง หรือเกิดข้อพิพาท หรืออาจเกิดการชุมนุมต่อต้าน 
การดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เช่น การส่ือสาร การให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
ระหว่างชุมชนรอบเขตประกอบการฯ กับบริษัทฯ การให้การช่วยเหลือ 
ต่อสังคมโดยการกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม

5. ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกิดจากภัยคุกคาม
ตา่งๆ เชน่ ภัยธรรมชาต ิการถกูโจมตทีางไซเบอร ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ซ่ึงภัยคุกคามเหล่านี้ส่ง 
ผลกระทบให้กระบวนการทางธุรกิจหยุดชะงัก ดังนั้น เพื่อเป็น 
การเตรยีมความพรอ้มและลดผลกระทบจากการหยดุชะงักของ 
กระบวนการทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: 
BCMS) มาใช้ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 Business 
Continuity Management System มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดทำาการนำาไปปฏิบัติ การพัฒนาแผนความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับ
สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีการฝึกซ้อม 
เป็นประจำาทุกปี
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ มีผลกระทบ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมในระดับหน่ึงต่อรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ 
เนือ่งจากรายได้จากผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมี และตน้ทนุ
วตัถดิุบซ่ึงสว่นใหญ่เป็นน้ำามันดิบจะได้รบัและจ่ายชำาระเป็นเงินบาท 
แตย่งัคงอ้างอิงราคาตลาดโลกซ่ึงกำาหนดราคาเป็นสกลุเงินเหรยีญ
สหรัฐฯ (USD linked) รวมทั้งเงินกู้เพื่อโครงการลงทุนต่างๆ

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยดำาเนินการจัด 
โครงสร้างของเงินกู้ หุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้มีสัดส่วน 
สมดุลกับรายได้ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) 
โดยการบรหิารหนีส้นิสกลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ ใหมี้สดัสว่นทีเ่หมาะสม 
กับรายได้ที่อิงกับสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำาเนินการ 
บริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำากับดูแล อนุมัติ และ 
ติดตามผลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตาม 
นโยบายและลดผลกระทบในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ อีกทั้ง 
การทำาสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศ (FX Swap) พร้อมกันของ 
รายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายค่าวัตถุดิบที่เป็นสกุลเงินเหรียญ 
สหรัฐฯ เพ่ือลดภาระส่วนต่างของอัตราแลกเปล่ียน เสนอซ้ือและ
เสนอขาย มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา 
แลกเปลี่ยนด้วย

2. ความเสี่ยงการจัดหาเงินทุนและ 
สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ภาระจ่ายชำาระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดชำาระ บริษัทฯ จึงมี
ความจำาเป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ทันตามกำาหนดเวลา 
ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งความสามารถในการจัดหา
เงินทุนจากภายนอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการ 
ฐานะการเงนิ อนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ ภาวะอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิและภาวะตลาดเงิน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทำาให้ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง
เพียงพอ 

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยจัดหาเงินทุน
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการจัดโครงสร้างเงินทุนเพ่ือให้
อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี   รวมทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบหรือที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาเงินทุน ซ่ึงทำาให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้
ตามแผนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะสั้นใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนจำานวน 21,635 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญา 
กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. โดยเป็นวงเงินกู้จำานวน 
10,000 ลา้นบาท และวงเงินใหกู้จ้ำานวน 1,500 ล้านบาท จึงทำาใหก้าร
บรหิารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบรษิทัฯ มีความคล่องตวั 
และให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน 
บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่สำาคัญ คือ โครงการ Ultra 
Clean Fuel (UCF) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของน้ำามันดีเซลจาก
มาตรฐานยูโร 4 ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ตามกำาหนดของรัฐบาลที่
จะเริม่บงัคับใชใ้นปี 2567 อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลติภัณฑ์
บรษิทัฯ ได้มีการเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการบรหิารโครงการและ
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้   

1) กระบวนการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ รวมถงึทีป่รกึษาบรหิารโครงการทีมี่ความรู้
และประสบการณ ์เพ่ือใหด้ำาเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ตามแผนที่
วางไว้

2) จัดเตรียมแผนการตลาดและการขายรองรับกับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ มีช่องทาง 
การขายที่เหมาะสม สามารถจำาหน่ายได้และมีตลาดรองรับ 
เพียงพอ 

3)  จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน 
ด้านพ้ืนที่ก่อสร้างและการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ
สนบัสนนุและผลกัดันโครงการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4)  มีระบบและกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าในการ
ดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งทำาให้ม่ันใจ
ว่าการดำาเนินโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ 
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ความเสี่ยงในการพัฒนา 
ศักยภาพองค์กร
บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิโครงการ New Organization with Agile Human: 
NOAH ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสมรรถนะขององค์กร โดยการ
สร้างและปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำางานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
มีต้นทุนที่ต่ำาลง มีการปรับปรุงและจัดผังโครงสร้างองค์กรใหม่ 
อัตรากำาลงัใหก้ระชบัเหมาะสมกบัภารกจิ รวมถงึการพัฒนาบคุลากร 
โดยมีการจัดทำาแนวทางการบริหารจัดการดังนี้

1) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำางานผ่าน IRPC DNA 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทำางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2)  ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานใหมี้ประสทิธภิาพ รวมถงึการนำา
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

3) จัดทำาระบบการจัดการองค์ความรู้และการเพ่ิมความรู้ความชำานาญ 
ที่เหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถงึทกัษะและความรูใ้หม่ๆ ในการดำาเนนิธรุกจิตามกลยทุธ์
ของบริษัทฯ 

4) เตรยีมแผนสบืทอดตำาแหนง่งานทีส่ำาคัญโดยเฉพาะในผูบ้รหิาร
ระดับสงู พรอ้มทัง้กำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับพนักงานท่ีกำาลังจะเกษียณอายุหรือ
ลาออก 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
และปฏิบัตินโยบายและกฎหมาย 
กฎระเบียบ
การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ด้วยความเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ติดตามและเตรียมความพร้อมจากการกำาหนดนโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบยีบตา่งๆ จากภาครฐั รวมถงึกฎหมายระหวา่งประเทศ เชน่  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data  
Protection Act: PDPA) พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง  
การสำารองปริมาณน้ำามัน กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน เป็นต้น  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ  
ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับ การฟ้องร้อง  
หรืออาจรุนแรงถึงข้ันเพิกถอนใบอนุญาตได้ ดังน้ัน บริษัทฯจึงได้กำาหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

1) ติดตามข่าวสารต่างๆ จากภาครัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการ 
ปฏิบัติงานหรือการดำาเนินธุรกิจ และมีการศึกษาเตรียมความพร้อม 
รวมถึงจัดทำาแผนการดำาเนินงาน หรือแนวทางในการจัดการ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎหมาย  
กฎระเบียบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

2) จัดทำาระบบฐานขอ้มูลของกฎหมาย กฎระเบยีบ พระราชบญัญัต ิ
ท่ีเก่ียวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดย 
มีการวเิคราะหก์ารเปล่ียนแปลงทีส่ำาคัญเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถ 
เข้าถึงและนำาไปปฏิบัติได้โดยง่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC) มี
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูป
แบบ และจัดทำาแนวทางในการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารอย่างโปร่งใส รวมถึง
การนำาแนวทาง 8 หลักการสำาหรับเอกชนและนิติบุคคลในการ 
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ ากสำานักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาสื่อสารให้กับ 
ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 105



ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ระบบงานดิจิทัล
ปัจจุบัน ภัยคุกคามจากการถูกโจมตีและอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
ได้เพ่ิมสูงมากข้ึน โดยองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตี  
การดำาเนินธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลัก  
หากถูกโจมตีจะทำาให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมาก 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำาหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและลดโอกาสจากการถูกโจมตีจาก 
ผู้ไม่หวังดี รวมถึงลดผลกระทบกรณีถูกโจมตีจนระบบดิจิทัล  
ได้รบัความเสยีหาย ใหส้ามารถฟ้ืนคืนระบบได้อยา่งรวดเรว็ สำาหรบั
แนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001: Information Security 
Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ สอดคล้องตามข้อกำาหนด 
ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)  ดำาเนนิการฝกึซ้อมแผนดำาเนนิการกูคื้นระบบในกรณทีีร่ะบบลม่ 
(Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกโจมตีจาก
ภายนอก อุปกรณ์ชำารุดเสียหาย หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นประจำา
ทุกปี

3) บริหารจัดการศูนย์ดูแลความปลอดภัยองค์กร (Security 
Operation Center: SOC) ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
บุคลากร ตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กรว่ามี 
การเขา้ถงึทีผ่ดิปกตหิรอืมีการบกุรกุจากภายนอกหรอืไม่ และมี 
กระบวนการตอบสนองตอ่การบกุรกุได้อยา่งรวดเรว็ควบคู่ไปกบั 
การสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในเรื่องการป้องกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

4)  สร้างความรู้ ความตระหนักให้พนักงานในการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้อย่างปลอดภัย หลีกเล่ียงการติด
ไวรัส มัลแวร์ หรือการถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ โดยมีทีมงาน
ในการให้คำาปรึกษา ให้ความรู้ และแจ้งเตือน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้พนักงานทุกคน

ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศ รวมถึง
มาตรการผอ่นคลายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิ และนโยบายเปิดประเทศ 
แตค่วามเสีย่งจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีมี่การกลายพันธุอ์ยา่ง
ต่อเนื่องยังคงส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจต่างๆ เป็นวงกว้าง 
เป็นการชั่วคราวจากการที่ภาครัฐสั่งปิดสถานประกอบการหากพบ 
ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือผลกระทบต่อโครงการการ 
ก่อสร้างโรงงานหรือการซ่อมบำารุงเครื่องจักรต้องล่าช้าออกไป 
เนือ่งจากผูร้บัเหมาตดิเชือ้ หรอืผลกระทบตอ่การขนสง่สนิค้าทีล่า่ชา้ 
ดังนัน้ ในการบรหิารความเสีย่งของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษิทัฯ 
จึงได้มุ่งเน้นในการป้องกันรักษาบุคลากรของบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ปลอดภัย ให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ 
สภาวะวิกฤต โดยมีแนวทางบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

แนวทางบริหารความเสี่ยง 

1) จัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำางานป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (War Room COVID-19) เพ่ือ
กำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบ 
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ให้มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต

2) จัดทำามาตรการ Work from Home โดยจัดเตรยีมอุปกรณแ์ละ
ระบบงานต่างๆ ให้พนักงานสามารถทำางานจากที่บ้านได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ลดความแออัดในที่ทำางาน การรักษาระยะห่าง  
ท้ังน้ี เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของพนักงาน
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3) เพ่ิมความเข้มงวดในการเข้าออกท่ีทำางานหรือสถานประกอบการ 
โดยมีการคัดกรองพนักงานหรือบุคคลภายนอก ก่อนเข้าสถาน
ประกอบการจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ 
ที่หน่วยงานรัฐกำาหนดอย่างเคร่งครัด 

4) กำาหนดแนวทางแกไ้ขกรณพีบพนกังานตอ้งสงสยัหรอืป่วยด้วย
โรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 โดยมีการกกักนั คัดแยกกลุ่มพนกังาน
ที่ต้องสงสัยอย่างเป็นระบบ จัดทำาแผนรองรับเพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อการปฏิบัติงานที่สำาคัญต่างๆ ของบริษัทฯ 

5) จัดหาวคัซีนใหก้บัพนกังาน และใชส้ถานทีข่องบรษิทัฯ ใหเ้ป็นที ่
รองรบัในการฉดีวคัซีนใหก้บัประชาชนทีอ่ยูร่อบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

6) จัดทำาแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) สำาหรับกรณีโรคติดเชื้อร้ายแรง และ
ให้มีการฝึกซ้อม พัฒนา ปรับปรุง อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงสามารถดำาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต

บรษิทัฯ ได้มีการวเิคราะหบ์รบิทตา่งๆ จากปัจจัยภายนอกทีมี่แนวโนม้ 
ต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตและอาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ 
ในระยะยาวช่วงประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเตรียมการ 
รับมือและแสวงหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์ที่ใช้
น้ำามันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น 
ราคาจำาหน่ายที่ถูกลง รวมถึงรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทำาให้
ยอดการจำาหน่ายน้ำามันและน้ำามันหล่อลื่นมีแนวโน้มลดลง 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแนวทางการจัดการในระยะยาว 
โดยกำาหนดกลยุทธ์ในปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็น
ผลติภัณฑปิ์โตรเคมีใหมี้มูลค่าสงูสดุ มีการศกึษาทีจ่ะนำาแนฟทา 
และสารอะโรเมติกส์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของน้ำามันเบนซิน 
มาปรบัปรงุสภาพเป็นสารพาราไซลีน (Paraxylene) หรอืสารอ่ืนๆ 
ที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

2) ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Risk) ปัจจุบันปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง 
และมีความรนุแรงมากขึน้ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ออกสูบ่รรยากาศ ซ่ึงในการประชมุสมัชชาประเทศภาคีอนสุญัญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (The 26th 
UN Climate Change Conference of the Parties: COP26) 
ประเทศไทย ต้ังเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
สทุธเิป็นศนูย ์(Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายใน 
หรือก่อนปี 2608 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ บริษัทฯ 
จึงได้วางแนวทางเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบจากความเส่ียง 
ดังกล่าว โดยมีการศึกษาการประยุกต์ใช้ราคาคาร์บอน 
(Carbon Pricing) ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กำาหนดมาตรการลดความเข้มข้น 
ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยลดการเผาไหม ้
เชื้อเพลิง การจัดทำาคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร โดยนำาร่อง
ประเมินภาคสมัครใจตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ 
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ร่วมกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) โครงการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า 
เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 107



ด้วยความมุ่งม่ันพัฒนาภายใต้แนวทางการจัดการด้านความย่ังยืนที ่
สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ของบริษทัฯ ได้สะท้อนถงึเจตนารมณ์ 
ในการขบัเคลือ่นธรุกจิ โดยคำานงึถงึประเดน็ด้านสิ�งแวดล้อม ด้านสงัคม 
และบรรษทัภบิาล ทีมี่ความสอดคล้องกับเปา้หมายการพฒันาทีย่ั่งยนื 
ของโลก (SDGs) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)108



การขัับเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่น

นโยบายและเป้าหมายการ
จัดการด้านความยั่งยืน 

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตต�มแนวท�ง
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยใช้หลักคว�มสมดุลของก�รเติบโตท�ง
ธรุกจิควบคู่ไปกบัก�รดูแลรกัษ�ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม 
ลดก�รปล่อยมลส�รและก�๊ซเรอืนกระจกเพ่ือมุ่งสูส่งัคมค�รบ์อนต่ำ� 
พรอ้มสร�้งคว�มสมัพันธอั์นดีและก�รมีสว่นรว่มจ�กผูมี้สว่นได้เสยี 
รวมถึงก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที ่เพ่ือใหอ้งค์กรและชมุชนส�ม�รถอยูร่ว่มกนัได้อย�่งมีคว�มสขุ 
รวมถึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ

นโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืน กลุ่มไออ�ร์พีซี ได้ถูก
กำ�หนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในทิศท�งเดียวกัน
ต�มม�ตรฐ�นส�กลพร้อมทั้งได้มีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�ร
พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นที่คำ�นึงถึงด้�นสิ่งแวดล้อมสังคมและก�ร
กำ�กับดูแลที่ดี (Environmental Social and Governance: 
ESG Enhancement) และให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (Sustainable 
Development Goals, UN SDGs) โดยได้ประก�ศนโยบ�ยฯ 
ฉบับแรกในปี 2558 ต่อม�ในปี 2562 ได้ปรับปรุงนโยบ�ยโดย
ขย�ยขอบเขตก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และส่งเสริมแนวท�งก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืนไปตลอดห่วงโซ่อุปท�นของบริษัทฯ 
และในปี 2564 ได้มีก�รปรับปรุงนโยบ�ยอีกครั้งโดยเพ่ิมเติม
ขอบเขตของก�รบรหิ�รจัดก�รคว�มยัง่ยนืในกรณมีีก�รเข�้ไปดำ�เนนิ
กิจก�รในต่�งประเทศ
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สาระสำาคัญของนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

กรอบกลยุทธ์การจัดการด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี

บรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะ “สร�้งสรรค์นวตักรรมก�รใชว้สัดุและพลังง�นเพ่ือชวีติทีล่งตวั” ต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนื โดยยดึม่ันในหลกัก�ร 
และแนวปฏิบัติบนพ้ืนฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม คว�มเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่�นก�รดำ�เนินง�น 
ทีเ่ป็นเลศิ โปรง่ใส และใหค้ว�มสำ�คัญตอ่ก�รพัฒน�นวตักรรมและเทคโนโลยอีย�่งตอ่เนือ่ง เพ่ือใหธ้รุกจิเตบิโตอย�่งม่ันคงและยัง่ยนืใน 3 มิต ิ
คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบ�ล ตลอดจนตอบสนองต่อเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน จึงได้กำ�หนดกรอบกลยุทธ์และเป้�หม�ย
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืน ดังนี้

นโยั่บายั่การบริหารจัดการความยั่ั�งยั่่น 
กลืุ่่มไออาร์พื่ีซี พื่.ศ. 2558

นโยั่บายั่การบริหารจัดการความยั่ั�งยั่่น 
บริษัท ไออาร์พื่ีซี จำากัด (มหาชน)  
แลื่ะบริษัทยั่่อยั่ (กลืุ่่มไออาร์พื่ีซี) 
ฉบับปรับปรุง พื่.ศ. 2564

นโยั่บายั่การบริหารจัดการความยั่ั�งยั่่น 
กลืุ่่มไออาร์พื่ีซี พื่.ศ. 2562

• ดำ�เนินธุรกิจโดยรักษ�สมดุลทั้งด้�นเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

• ลดผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่�

• พัฒน�กลยุทธ์โดยให้คว�มสำ�คัญ 
ต่อคว�มยั่งยืน

• ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อคว�มยั่งยืน
• เปิดเผยก�รดำ�เนินง�นอย่�งโปร่งใส 

เพื่อก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
• ปลูกฝังบุคล�กร สร้�งวัฒนธรรม 

ก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืน

พัฒน�ธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำา 
ควบคู่กับก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� 
ควบคุมและลดผลกระทบ จ�ก
ก�รดำ�เนินธุรกิจต่อระบบนิเวศและ
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ รวมทั้ง 
บรรเทาผลกระทบ และปรับตัวต่อ 
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

• ดำ�เนินธุรกิจโดยรักษ�สมดุลทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

• ลดผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นตลอดห่วงโซ่คุณค่�
• พัฒน�กลยุทธ์โดยให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน
• ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อคว�มยั่งยืน
• เปิดเผยก�รดำ�เนินง�นอย่�งโปร่งใส เพื่อก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
• ปลูกฝังบุคล�กร สร้�งวัฒนธรรมก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืน
• ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เข้�ไป 

ดำ�เนินธุรกิจ
• ขย�ยขอบเขตก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และส่งเสริมแนวท�งก�รปฏิบัติ

เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รคว�มย่ังยืนให้แก่คู่ค้� ลูกค้� ตลอดห่วงโซ่อุปท�น

 บรรษัทภิบาล 

 สิ�งแวดล้อม 

สังคม

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้อง 
สิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ที่ดี ควบคู่กับก�รบริห�รและพัฒนา
ความรูค้วามสามารถและทกัษะใหม ่
ท่ีจำาเป็นของบุคลากรอย่�งต่อเนื่อง 
รวมทั้งใช้คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญของ
องค์กรเพ่ือสร้างคุณค่าร่วม และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ให้เติบโตอย่�งยั่งยืน

ปฏบิติัตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ ีมีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย 
พันธสัญญ� ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้�ไปดำ�เนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติ 
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“Low Carbon +”
ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�รเปลี่ยนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศ 

“Living +”
 ก�รบริห�รจัดก�ร 
ต�มหลักเศรษฐกิจ 

หมุนเวียน
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ก�รสร้�งก�รยอมรับ 
จ�กผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่�งสมดุล

เป้าหมาย 
การดำาเนินงาน

ดัชนีชี้วัด 
การดำาเนินงาน

การสนับสนุน 
เป้าหมาย 

การดำาเนินงาน 
อย่างยั่งยืน
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3 อ้�งอิงต�ม British Standards 
Ins t i tu t ion :  F ramework fo r 
implementing the principles of the 
circular economy in organizations 
- Guide (BS 8001: 2017) ภ�ยในปี 
2573
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หมายเหตุ: *Corporate KPI

ทิศทางกลยุทธ์
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สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย
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ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 111



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจGRI 102-21, GRI 102-42 

บริษัทฯ ดำ�เนินก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อตระหนักถึงมุมมองคว�มสนใจ  
คว�มค�ดหวัง และคว�มกังวลโดยเฉพ�ะประเด็นด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจ�กผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยหน่วยง�น 
ทีร่บัผดิชอบผูมี้สว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่จะดำ�เนนิก�รระบกุลุ่มผูมี้สว่นได้เสยีและแผนง�นก�รสร�้งก�รมีสว่นรว่มต�มกระบวนก�รสร�้งก�รมีสว่นรว่ม 
ของบริษัทฯ

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของไออาร์พีซี

กำาหนดสาระสำาคัญใน 
การดำาเนินการ
• ผลก�รดำ�นินก�ร: สรุปส�ระ

สำ�คัญและหัวข้อในก�รสัมภ�ษณ์
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลื่การดำาเนินการ
• ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม

ระบุผู้มีส่วนได้เสียั่ครอบคลุื่ม 
ทั้งภายั่ในแลื่ะภายั่นอก
• ผลก�รดำ�เนินก�ร: สรุปกลุ่มผู้มี 

ส่วนได้เสียท้ังภ�ยในและภ�ยนอก
องค์กร

ประเมินแลื่ะวิเคราะห์ผลื่
• ผลก�รดำ�เนินก�ร: ร�ยง�นสรุป

ก�รดำ�เนินง�น

วางแผนแลื่ะกำาหนดแนวทาง
สร้างการมีส่วนร่วม
• ผลก�รดำ�เนินก�ร: แผนก�รเข้�

สัมภ�ษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ร่างแนวทางทางในอนาคต
• ผลก�รดำ�เนินก�ร: โครงก�รและ

แนวท�งก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในอน�คต

ขั้นตอน
การดำาเนิน
โครงการ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 6

การประเมินดัชนีความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงและมีพัฒน�ก�รท่ีดีอย่�งต่อเน่ืองในก�รบริห�รจัดก�รด้�นประสิทธิภ�พ 
เชงินเิวศในกระบวนก�รผลิต ก�รเค�รพสทิธมินษุยชน ก�รพัฒน�นวตักรรมและศกัยภ�พบคุล�กร 
ในองค์กร ก�รปรบัตวัตอ่ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และก�รบรหิ�รจัดก�รน้ำ� อ�ชวีอน�มัย 
และคว�มปลอดภัย คว�มเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และก�รบริห�รจัดก�รลูกค้�สัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยคว�มมุ่งม่ันทุ่มเทในก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รและพนักง�นต�ม 
หลักธรรม�ภิบ�ลและนโยบ�ยก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนื สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ได้รบัคัดเลือกใหเ้ป็นสม�ชกิ
ดัชนีคว�มยั่งยืนด�วโจนส์ในกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำ�ปี 2564 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 8 ในกลุ่มอุตส�หกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และได้รับก�รจัดอันดับ 
ให้อยู่ในระดับ Gold Class The Sustainability Yearbook 2021 สะท้อนคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยนโยบ�ยก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนื ภ�ยใตก้�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีดี่ รวมทัง้คำ�นงึถงึเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)112



บริษัทฯ เตรียมพร้อมเพ่ือก้�วไปสู่อน�คตอย่�งม่ันคงและยั่งยืน 
พร้อมคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มค�ดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ จึงจัดให้มีกระบวนก�รก�ร 
มีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยีในทกุๆ กลุม่อย�่งตอ่เนือ่ง โดยในสว่น
ของก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ มีก�รประชุมร่วม
กบัหนว่ยง�นภ�ครฐั ผูถ้อืหุน้ รวมถงึก�รสมัภ�ษณผ์ูมี้สว่นได้เสยีที่
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือห�รือประเด็นด้�นเศรษฐกิจ 

ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียGRI 102-40, GRI 102-43, GRI 102-44 

ผู้มี 
ส่วนได้เสีย 
ที่สำาคัญ

แนวทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วม (ความถี่)*

จุดประสงค์การสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ประเด็นที่พบ/ พูดคุย แนวทางการดำาเนินการ

ผู้ถ่อหุ้น/ 
นักลื่งทุน

• Roadshow ในประเทศ
และต่�งประเทศ (ผ่�น 
ช่องท�งออนไลน์)

• Analyst Meeting 
(ร�ยไตรม�ส ผ่�น  
ช่องท�งออนไลน์)

• ก�รประชุมท�งโทรศัพท์ 
Company Visit (ผ่�น 
ช่องท�งออนไลน์)

• ก�รเยี่ยมชมพื้นที่ 
ปฏิบัติก�ร (ประจำ�ปี)

• เปิดโอก�สให้นักลงทุน
สอบถ�มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ

• ให้คว�มรู้และอธิบ�ยก�ร
ดำ�เนินง�นขององค์กร อ�ทิ 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�ม
ยั่งยืน

• แนวท�งก�รดูแลพนักง�น
ในช่วง COVID-19

• ก�รดำ�เนินก�ร 
ด้�นคว�มยั่งยืน อ�ท ิ
ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� 
กลยุทธ์ Net Zero Emission

• ก�รปรับปรุงกระบวนก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ อ�ทิ  
ก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน 

• กระแสด้�นคว�มยั่งยืนใน
ระดับส�กล

• ก�รอธิบ�ยแนวท�งก�ร
ดูแลพนักง�นในช่วง 
COVID-19

• ก�รตอบคำ�ถ�มด้�น 
คว�มยั่งยืนต่อนักลงทุน

• ก�รดำ�เนินก�รเพื่อเพิ่ม 
กำ�ลังก�รผลิตและแสวงห�
ธุรกิจใหม่

• ก�รว�งแผนเพื่อบริห�ร 
จัดก�รต้นทุนคงที่  
(Fixed Cost)

พื่นักงาน

• ก�รสำ�รวจคว�มผูกพัน 
ของพนักง�นที่ม ี
ต่อองค์กร (ประจำ�ปี)

• ประก�ศข่�วส�รและ 
ม�ตรก�รในช่วง COVID-19 
(ร�ยสัปด�ห์หรือม�กกว่� 
ต�มคว�มจำ�เป็น)

• วัดผลและเสริมสร้�ง
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
พึงประสงค์ 

• วัดผลก�รดำ�เนินง�น
ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรบุคคล

• แจ้งม�ตรก�รด้�นสุขภ�พ
และคว�มปลอดภัยในช่วง 
COVID-19

• ค่�นิยมองค์กร iSPIRIT 
และพฤติกรรมพึงประสงค์

• คว�มผูกพันของพนักง�น
กับองค์กร

• ก�รบริห�รจัดก�รและ
พัฒน�บุคล�กร

• แนวท�งก�รพัฒน� 
IRPC DNA

• กลยุทธ์ก�รบริห�รบุคล�กร
ที่เป็นเลิศ

• ก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง 
ที่สอดคล้องกับปัจจัยคว�ม
ผูกพัน

สงัคม และสิง่แวดลอ้มกบัผูมี้สว่นได้เสยี โดยมอบหม�ยใหห้นว่ยง�น 
ที่รับผิดชอบก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
นำ�เสนอขอ้มูลดังกล่�วในก�รประชมุคณะกรรมก�รจัดก�รทีด่ำ�เนนิ
ก�รเป็นประจำ�ทกุเดือน โดยขอ้มูลดังกล�่วได้นำ�ม�ใชใ้นก�รประเมิน
ประเด็นสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน รวมถึงก�รจัดทำ�
กลยุทธ์องค์กรประจำ�ปี

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 113



หมายเหตุ : *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด•19 ทำาให้การสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเลื่อนออกไปตามความจำาเป็น หรือเปลี่ยนเป็นช่องทางผ่าน
ระบบออนไลน์

ผู้มี 
ส่วนได้เสีย 
ที่สำาคัญ

แนวทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วม (ความถี่)*

จุดประสงค์การสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ประเด็นที่พบ/ พูดคุย แนวทางการดำาเนินการ

ลืู่กค้า/ 
ผู้บริโภค

• ง�นสัมมน�สำ�หรับลูกค้�
ผ่�นระบบออนไลน์ (ประจำ�ปี)

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ของลูกค้� (ประจำ�ปี)

• กิจกรรมเสริมสร้�ง 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกค้� 
และองค์กร อ�ทิ ก�รมอบ 
สิ่งของในเทศก�ลสำ�คัญ 
กิจกรรมกีฬ� สัมมน� 
ง�นเล้ียงขอบคุณ (ประจำ�ปี) 

• ช่องท�งออนไลน์ อ�ทิ 
Webinar, Microsoft Team, 
ข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์

• ตระหนักถึงคว�มต้องก�ร
และข้อเสนอแนะของลูกค้�

• ติดต�มคว�มก้�วหน้� 
ของผลิตภัณฑ์และ 
คว�มค�ดหวัง

• พัฒน�คว�มสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่�งลูกค้�และองค์กร

• แลกเปลี่ยนคว�มรู ้
กับลูกค้�

• รวบรวมข้อมูลลูกค้� 
เพื่อทำ�ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

• คว�มก้�วหน้�ของผลิตภัณฑ์ 
และคว�มค�ดหวัง 
ของบริษัทฯ

• ร�ยละเอียดกฎหม�ย 
และกระแสก�รตล�ด 
ที่เกี่ยวข้อง

• แผนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์
• คว�มต้องก�รและ 

คว�มค�ดหวังต่อ
ผลิตภัณฑ์ อ�ทิ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco-friendly Products)

• แผนก�รตล�ด
• ข้อกังวลของลูกค้�ในช่วง 

COVID-19

• แนวท�งก�รแลกเปลี่ยน
คว�มรู้

• ก�รแจ้งคว�มต้องก�ร 
คว�มค�ดหวัง และ 
ข้อกังวลของลูกค้� 
แก่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
และพัฒน�แผนก�ร 
ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง

• แนวท�งก�รแจ้ง 
คว�มก้�วหน้�ของ
ผลิตภัณฑ์

• กลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อ
คว�มต้องก�รของลูกค้� 
อ�ทิ กลยุทธ์ก�รใช้น้ำ� 
กลยุทธ์ก�รข�ย

คู่ค้า

• ก�รจัดอบรมก่อนก�รตรวจ
สอบด้�น ESG (ESG 
Audit) (ประจำ�ปี)

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ของคู่ค้� (ประจำ�ปี) 

• ก�รประเมินผล 
ก�รดำ�เนินง�นของคู่ค้� 
(ประจำ�ปี)

• ก�รประชุมคู่ค้� Supplier 
Conference 2021 (ประจำ�ปี)

• ชี้แจงวัตถุประสงค์สำ�หรับ
ก�รตรวจสอบด้�น ESG 
(ESG Audit)

• ตระหนักถึงคว�มพึงพอใจ
ของคู่ค้�ต่อกระบวนก�ร 
จัดซื้อของบริษัทฯ

• ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับข้อ
กำ�หนดด้�น ESG ที่สำ�คัญ
แก่คู่ค้�

• ก�รสร้�งคว�มผูกพัน 
และคว�มพึงพอใจ 
ตลอดห่วงโซ่อุปท�น

• ก�รเป็นพันธมิตรในก�ร
เติบโตท�งธุรกิจไปด้วยกัน

• ก�รดำ�เนินธุรกิจ  
กับสิทธิมนุษยชน

• ก�รบริห�รจัดก�ร 
ห่วงโซ่อุปท�น 
แบบบูรณ�ก�ร

ชุมชน 
สังคม และ 
สิ�งแวดล้อม

• ก�รพูดคุยกับชุมชน ก่อน/
ระหว่�ง/หลังก�รดำ�เนิน
ก�รโครงก�รท�งสังคม

• ประช�พิจ�รณ์ (ทุกครั้งที่
จัดเตรียมร�ยง�นวิเคร�ะห์ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA))

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ชุมชน (ประจำ�ปี)

• ช่องท�งก�รร้องเรียน

• สอบถ�มถึงคว�มต้องก�ร
และปัญห�ที่ชุมชนกำ�ลัง
เผชิญ

• ให้ข้อมูลและสร้�งคว�ม
เข้�ใจต่อโครงก�รก่อสร้�ง

• รวบรวมข้อกังวล คว�ม
ต้องก�รที่เกี่ยวข้องกับ
โครงก�รก่อสร้�งจ�กชุมชน

• สร้�งคว�มเชื่อมั่นและ
ก�รยอมรับต่อโครงก�ร
ก่อสร้�งและองค์กร

• คว�มต้องก�รและปัญห� 
ที่ชุมชนกำ�ลังเผชิญ

• ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ 
ต่อโครงก�รก่อสร้�ง

• กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น
ด้�นคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม อ�ทิ โครงก�ร
ท�งสังคม

• กลยุทธ์ก�รดำ�เนินต�ม
ม�ตรก�รลดผลกระทบ 
ที่ระบุในร�ยง�นวิเคร�ะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)
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Sustainable Value 
Creation Material Issues 

• มุ่งเน้นสร้�งคุณค่�ด้�นก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

• เสนอเข้�กระบวนก�รกำ�หนดทิศท�งกลยุทธ์และเป้�หม�ย 
เชิงกลยุทธ์ระยะย�วขององค์กรท่ีดำ�เนินก�รโดย 
ผู้บริห�รระดับสูง ถ่�ยทอดม�เป็นแผนธุรกิจในระดับบริษัท

• กำ�หนดตัวช้ีวัดต�มและเป้�หม�ยระยะย�ว รวมท้ังทิศท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน

Enabling 
Material Issues 

•  บริห�รจัดก�รเช่นเดียวกับก�รบริห�รจัดก�รประเด็น 
Sustainable Value Creation เนื่องจ�กเป็นประเด็น
สำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อน Sustainable Value Creation 
มีก�รบริห�รจัดก�รได้อย่�งประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

Business Fundamental 
Material Issues 

• มุ่งเน้นสร้�งคุณค่�ด้�นก�รลดคว�มเส่ียงและเพ่ิมผลผลิต

• ผนวกเข้�ไปในระบบบริห�รองค์กรซ่ึงต้องกำ�หนดหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับชอบประเด็นในระดับองค์กร

• กำ�หนดตัวชี้วัดนำ�และเป้�หม�ยระยะกล�ง

การประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี
บรษิทัฯ รวบรวมผลก�รประเมินประเด็นสำ�คัญตอ่ผูมี้สว่นได้เสยี ขอ้กำ�หนดจ�กภ�ครฐัและองค์กรต�่งๆ ทัง้ภ�ยในและต�่งประเทศ อ�ท ิSASB, 
SustainAbility, World Economic Forum, UN Sustainable Development Goals และ NSTDA เป็นต้น ม�พิจ�รณ�ร่วมกับคว�มเสี่ยง
ขององค์กร นโยบ�ยคว�มยั่งยืน และก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงผลจ�กก�รวิเคร�ะห์และทบทวนก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม� เพื่อ
ระบุประเด็นและนำ�ม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของประเด็นที่มีผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน ต�มหลักก�รกำ�หนดเนื้อห�ของ GRI (GRI 
Reporting Principles for Defining Report Content) ม�ประยุกต์ใช้ 

การประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี 
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ต
่อผ

ู้มีส
่วน

ได
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ียั่

สำาคัญต่อการดำาเนินธุุรกิจขัองบริษัทฯ High

High

Low

Innovation

Climate Change

Circular 
Economy

Creating 
Social Value

Business Ethics 

Governance

Customer Relationship 
Management

Risk & Crisis Management

Sustainable Supply Chain

Agile Human

Digital  
Transformation

Operational 
Eco-efficiency

Compliance
Occupational 
Health & Safety

Human Rights

เปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เปิดเผยข้อมูลในเว็ปไซต์บริษัทฯ
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ประเด็นสำาคัญ 
ด้านความยั่ั�งยั่่น ประเด็นยั่่อยั่ ขัอบเขัตขัอง 

ผลื่กระทบ

การสนับสนุน
เป้าหมายั่ 

การพัื่ฒนา
อย่ั่างยัั่�งย่ั่น

การรายั่งานภายั่ใต้หัวขั้อ

แบบ 56-1 
One Report

เว็บไซต์

Sustainable Value Material Creation Material Issue

ก�รเปลี่ยนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศ

• ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
เกี่ยวกับน้ำ�ใช้

• ก�รปลดปล่อยมลพิษท�ง
อ�ก�ศ

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• พนักง�น
• ชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม

ก�รบริห�รก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ

ก�รบริห�รก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พ
อ�ก�ศภูมิอ�ก�ศ 
พลังง�น และ 
ก�รจัดก�ร 
ทรัพย�กรน้ำ�

ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค

ก�รบริห�ร
จัดก�รต�ม
แนวท�งเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ก�รบริห�ร
จัดก�รต�ม
แนวท�งเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ก�รสร้�งคุณค่� 
ต่อสังคม

• ชุมชนท้องถิ่น 
• ผลกระทบท�งอ้อม 

เชิงธุรกิจ

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม

ก�รสร้�งคุณค่�
ร่วมต่อสังคม

คว�มเป็นอยู่ที่ดี
ของสังคม

นวัตกรรม • บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค

นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ 
เกรดพิเศษ

นวัตกรรมเพื่อ
คว�มยั่งยืน

Enabling Material Issues

บุคล�กรองค์กรยุคใหม่ • ก�รจ้�งง�น 
• Strategic Workforce 

Planning
• ก�รอบรมและก�รพัฒน� 

ศักยภ�พพนักง�น

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• พนักง�น

• ก�รบริห�รและ
พัฒน�บุคล�กร 

• สรุปผล 
ก�รดำ�เนินง�น

• ก�รบริห�รง�น
บุคล�กร

ก�รเปลี่ยนผ่�นองค์กร
ด้วยดิจิทัล

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�

ก�รเปลี่ยนผ่�น
องค์กรด้วยดิจิทัล

คว�มปลอดภัย 
ท�งไซเบอร์

ประสิทธิภ�พเชิงนิเวศ 
ในกระบวนก�รผลิต

• พลังง�น
• ก�รปลดปล่อยมลพิษ 

ท�งอ�ก�ศ 
• ของเสีย 
• ก�รปฏิบัติต�มระเบียบ 

ข้อบังคับด้�นส่ิงแวดล้อม

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• พนักง�น
• ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• ประสิทธิภ�พ 
เชิงนิเวศ 
ในกระบวน 
ก�รผลิต

• สรุปผล 
ก�รดำ�เนินง�น

• ประสิทธิภ�พ 
เชิงนิเวศ 
ในกระบวน 
ก�รผลิต

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน
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ประเด็นสำาคัญ 
ด้านความยั่ั�งยั่่น ประเด็นยั่่อยั่ ขัอบเขัตขัอง 

ผลื่กระทบ

การสนับสนุน
เป้าหมายั่ 

การพัื่ฒนา
อย่ั่างยัั่�งย่ั่น

การรายั่งานภายั่ใต้หัวขั้อ

แบบ 56-1 
One Report

เว็บไซต์

Business Fundamental Material Issues

จรรย�บรรณท�งธุรกิจ • บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�

ก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี

ก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี

• โครงสร้�งองค์กร 
• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 
• ก�รต่อต้�นทุจริต
• นโยบ�ยส�ธ�รณะ

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�

ก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี

ก�รปฏิบัติต�ม 
กฎเกณฑ์และระเบียบ 
ที่กี่ยวข้อง

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�

ก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี

ก�รบริห�รจัดก�ร 
ลูกค้�สัมพันธ์

• คว�มปลอดภัยของผู้บริโภค 
• ก�รตล�ดและฉล�กสินค�้
• ก�รเก็บรักษ�และดูแล 

ข้อมูลลูกค้�

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค

• ก�รบริห�ร 
คว�มสัมพันธ์
และสร้�งคว�ม
ผูกพันกับลูกค้� 

• สรุปผล 
ก�รดำ�เนินง�น

• ก�รบริห�ร 
คว�มสัมพันธ์
และสร้�งคว�ม
ผูกพันกับลูกค้�

อ�ชีวอน�มัยและ 
คว�มปลอดภัย

• อ�ชีวอน�มัยและ 
คว�มปลอดภัย

• คว�มม่ันคงของเคร่ืองจักร 
และคว�มปลอดภัยใน
กระบวนก�รผลิต

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• พนักง�น
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

• อ�ชีวอน�มัยและ
คว�มปลอดภัย

• สรุปผล 
ก�รดำ�เนินง�น

• อ�ชีวอน�มัยและ
คว�มปลอดภัย

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และภ�วะวิกฤต

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

ก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงและภ�วะ
วิกฤต

ก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงและภ�วะ
วิกฤต

สิทธิมนุษยชน • นโยบ�ยสิทธิมนุษยชน
และนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง

• ก�รดำ�เนินโครงก�รด้�น
สิทธิมนุษยชน

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• พนักง�น
• ลูกค้�/ ผู้บริโภค
• คู่ค้�
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

• ก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสิทธิมนุษยชน

• สรุปผล 
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ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
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กระบวนการสร้างมูลื่ค่าเพื่ิ่ม

พื่ันธุกิจขัไององค์กร

“ยั่กระดับคุณสมบัติ 
ประสิทธุิภาพื่ การใช้วัสดุภัณฑ์ 
แลื่ะพื่ลื่ังงานอยั่่างยั่ั�งยั่่น 
ด้วยั่นวัตกรรมที�ตอบโจทยั่์
การใช้ชีวิตในอนาคต”

การสร้างคุณค่าสู่ความยั่ั�งยั่่น

ปัจจัยั่นำาเขั้า

กลื่ยัุ่ทธุ์ทางธุุรกิจ

การดูแลื่พื่นักงาน

ห่วงโซ่อุปทาน

สร้างคุณค่าเพื่่�อสังคม

นวัตกรรมแลื่ะการพื่ัฒนาผลื่ิตภัณฑ์

การดูแลื่สิ่งแวดลื่้อม

•	ต้นทุนขาย	228,989	ล้านบาท
•	ส่วนของผู้ถือหุ้น	87,712	ล้านบาท

•	จำานวนพนักงาน	4,533	คน
•	ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน	27.5	
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

•	ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร	
31.5	ล้านบาท

•	ที่ดิน	อาคารและเครื่องจักร 
109,067	ล้านบาท

•	การจัดซ้ือจัดหาในท้องถิ่น(ระยอง)	
ร้อยละ	11	ของงบประมาณการ 
จัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด

•	การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	
และเคารพสิทธิมนุษยชน

•	งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม	 
59.6	ล้านบาท

•	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา	
291.49	ล้านบาท

•	ปริมาณการใช้น้ำามันดิบ	9.23	ล้านตัน
•	ปริมาณการใช้น้ำา 
40	ล้านลูกบาศก์เมตร

•	การใช้พลังงานทั้งหมด 
60	ล้านกิกะจูล

ความมุ่งมั�นใน
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
-	 จรรยาบรรณของคู่ค้า
-	 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาพัสดุของบริษัท

-	 นโยบายการสร้างความ 
เป็นเลิศด้านการจัดซื้อ

เครื�องม่อ: 
-	 ISC	4.0	และ	PRO	4.0

การบริหารจัดการ 
ลูกค้าสัมพันธ์
-	 คู่มือการบริหาร 
ลูกค้าสัมพันธ์	

เครื�องม่อ: 
B2B/	Big	Data	 
Analytics/	Market	
and	Competitor	
Intelligence 
Dashboard/	Control	
Tower:	Logistics	and 
Client	Excellence
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ผลผลิต/มูลค่าเพิ่ม

“สร้างสรรค์
นวัตกรรมการใช้
วัสดุและพลังงาน
เพื่อชีวิตที่ 
ลงตัว”

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

ลูกค้า

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

•	รายได้จากการขาย	255,115	ล้านบาท
•	สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก 
BOI	889	ล้านบาท

•	กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบ้ีย	ภาษี	
และค่าเส่ือม	(EBITDA)	26,961	ล้านบาท

•	ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้กู้ยืมเงิน	
4,600	ล้านบาท

•	ความพึงพอใจของลูกค้า 
ร้อยละ	92.85

•	ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	
11.99	ล้านตัน

•	กำาไรส่วนเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนา 
233	ล้านบาท

•	ความพึงพอใจของชุมชน	ร้อยละ	98.63
•	 ช่ัวโมงจิตอาสาของพนักงาน	18,580	ช่ัวโมง
•	การลงทุนเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อม	
538	ล้านบาท

•	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย 
ทางตรงและทางอ้อม	4.34 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•	ของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัดโดยวิธีการ 
ฝังกลบเป็นศูนย์

•	คู่ค้ารายใหม่ทุกรายผ่านการคัดกรองด้าน
สิ่งแวดล้อม	ด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิแรงงาน	

•	ความพึงพอใจของคู่ค้า	ร้อยละ	92.85
•	ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์
•	การส่งมอบสินค้าตรงเวลาร้อยละ	100

ความเป็็นอยู�ที่ดีของชุมชน
-	 คู่มือการพัฒนาชุมชนและ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน

-	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นวัตกรรมและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-	 กรอบการดำาเนินงาน 
ในการสร้างนวัตกรรม

เครื่องมือ:	
EKON$/	R&D 
Digital	Dashboard

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
-	 การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
-	 การจัดการความปลอดภัย 
ของกระบวนการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-	 กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	

-	 การบริหารจัดการน้ำาเพื่อความยั่งยืน
เครื่องมือ:	
EKON$/	idMS พนักงาน

•	ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
ร้อยละ	85

•	ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
9,285	ล้านบาท

•	อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน	0.1	กรณี
ต่อล้านชั่วโมงการทำางาน

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 119



• นโยบ�ยสิทธิมนุษยชน นโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

• เป้�หม�ย ก�รไม่มีกรณีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ก
ก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทฯ

• กำ�หนดนโยบ�ยก�รจดัห�อย�่งยัง่ยนืครอบคลมุประเด็นด้�นแรงง�น
และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งดำ�เนินก�รติดต�มตรวจสอบคู่ค้� เพื่อยก
ระดับด้�น ESG

• เป้�หม�ย คู่ค้�ที่สำ�คัญทุกร�ยได้รับก�รประเมินด้�น ESG

เป้าหมายั่แห่งความยั่ั�งยั่่นที�ขัับเคลื่่�อนโดยั่กลื่ยัุ่ทธุ์ความยั่ั�งยั่่นขัองบริษัทฯ

สนับสนุนเป้าหมายั่ผ่านกลื่ยัุ่ทธุ์เพื่่�อความยั่ั�งยั่่นขัองบริษัทฯ
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• บรหิ�รจดัก�รน้ำ�แบบครบวงจร อ�ท ิก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งในก�รใชน้้ำ� ก�รใชน้้ำ�อย�่ง
มีประสิทธิภ�พ ก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�รใช้น้ำ�ให้กับพนักง�น ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับ
ภ�ครัฐ รวมถึงก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และแบ่งปันน้ำ�กับชุมชน

• จัดสรรงบประม�ณในก�รวิจัยและพัฒน� สรรห�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในระดับปริญญ�เอก เพ่ือทำ�ง�นวิจัยและพัฒน� และส่งเสริม
วัฒนธรรมและองค์คว�มรู้ด้�นนวัตกรรมในองค์กร และก�รแสวงห�โอก�ส
ท�งธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัย บุคล�กรด้�นก�รวิจัย

• กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ขอบเขตที ่1 และ 2 ก�รปลดปลอ่ยมลพิษอ�ก�ศ ส�รอินทรยีร์ะเหยง่�ย อัตร�
ก�รระบ�ยไฮโดรค�ร์บอนจ�กหอเผ� และก�รรั่วไหลที่มีนัยสำ�คัญ ปรับปรุง
กระบวนก�รดำ�เนินง�นลงทุนโครงก�รต่�งๆ เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย รวมทั้ง
ก�รนำ�หลัก 3Rs ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต 

• สร้�งระบบก�รบริห�รง�นที่โปร่งใส เป็นธรรม และปร�ศจ�กกรณีทุจริตคอร์รัปชันและก�รให้สินบนในทุกกิจกรรม 
ท�งธุรกิจ และแสดงออกถึงจุดยืนในก�รไม่เข้�ร่วมกับก�รคอร์รัปชันทุกกรณี

• เป้�หม�ย 1) พนักง�นทุกคนต้องทำ�ร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 2) ก�รไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน 

• สง่เสรมิสขุภ�พและก�รศกึษ�แกช่มุชนรอบเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�รพี์ซี ผ�่นโครงก�รสร�้งคุณค่�
ร่วมเพื่อสังคม 

• ให้ก�รศึกษ�ท�งเทคนิคและอ�ชีพแก่เย�วชนผ่�นวิทย�ลัยเทคโนโลยีไออ�ร์พีซี โดยมีกลยุทธ์ในก�รพัฒน� 
คุณภ�พของก�รศกึษ�ต�มม�ตรฐ�นส�กล เนน้คว�มเป็นเลิศในก�รสร�้งกำ�ลังพลอ�ชวีะทัง้ในด้�นปิโตรเคมี
และพลังง�น และส�ข�อื่นๆ ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของประเทศ
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• เสริมสร้�งศักยภ�พแก่ชุมชนท�งก�รเกษตรท่ีประสบปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนน้ำ� ให้ส�ม�รถรับมือกับผลกระทบจ�กภัยแล้งและยกระดับ
คุณภ�พชีวิตของชุมชนท�งก�รเกษตรในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ให้เป็นชุมชนท่ีมี
คว�มม่ันคงท�งด้�นน้ำ�และอ�ห�ร ศึกษ�โครงก�รก�รใช้พลังง�นทดแทน
ท่ีเป็นพลังง�นสะอ�ด อ�ทิ โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
แบบทุ่นลอยน้ำ� (Floating Solar Power) รวมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ย
ระยะย�วของดัชนีประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นของบริษัทฯ (Energy 
Intensity Index: EII) เพื่อลดและใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

• จัดทำ�และดำ�เนนิก�รต�มกลยทุธก์�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ลด
ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ร้อยละ 20 จ�กกรณีดำ�เนินกิจกรรม
ต�มปกติ ภ�ยในปี 2573
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หมายเหตุ:	 *	ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซีปี	2564	เท่านั้น	(ไม่ครอบคลุมด้านคู่ค้าและลูกค้า)	
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

นวัตกรรมแลื่ะการพื่ัฒนาผลื่ิตภัณฑ์

โอกาสและความท้าทาย

จ�กวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ให้คว�มสำ�คัญกับ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในตล�ด ทำ�ให้
บริษัทฯ มีก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นตอบโจทย์
ด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจ�กบริษัทฯ เล็งเห็นว่�นวัตกรรม
จะส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต คว�มเป็นอยู่ของชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะในสภ�วก�รณ์ปัจจุบันที่มีก�รระบ�ด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถ�นก�รณ์ภัยธรรมช�ติอันเกิด
จ�กภ�วะโลกร้อน บริษัทฯ จึงได้แสดงคว�มมุ่งม่ันและบทบ�ทที่ 
ส่งเสริมคว�มร่วมมือในด้�นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับก�ร
เปลี่ยนแปลงก�รดำ�รงชีวิตอีกด้วย

กลยุทธ์และเป้าหมาย

ในปี 2564 ศูนย์นวัตกรรมไออ�ร์พีซีได้ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ใหม่ 
“ก�รเป็นศูนย์กล�งคว�มเป็นเลิศท�งด้�นนวัตกรรมก�รใช้วัสดุ
และพลังง�นเพ่ือก�รเติบโตที่ยั่งยืน” เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ใหค้ว�มสำ�คัญกบัลกูค้�โดยยดึม่ันหลักก�ร 
“ลกูค้�เป็นศนูยก์ล�ง” ม�โดยตลอดต�มวสิยัทศันใ์หม่ ผ�่นก�รวจัิย 
และพัฒน�นวัตกรรมโดยเน้นท�งด้�นวัสดุข้ันสูง สุขภ�พและก�รแพทย์ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังง�นท�งเลือก และระบบกักเก็บพลังง�น
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สำ�หรับเป้�หม�ยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ที่สอดคล้องไปกับก�ร
ดำ�เนินง�นของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้แก่

1. ก�รเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจหลัก และก�รเพ่ิม
มูลค่�ของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยต่อยอดจ�กธุรกิจข้�งเคียง

2. ก�รแสวงห�โอก�สท�งธุรกิจใหม่ 
3. ก�รบริก�รท�งด้�นนวัตกรรม 

การบริหารจัดการประเด็น

ปี 2564 ศูนย์นวัตกรรมฯ มีบุคล�กรวิจัยและพัฒน�จำ�นวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของบุคล�กรทั้งหมดของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติ
งบประม�ณกว่�กว่� 291.5 ล้�นบ�ท ในก�รพัฒน�บุคล�กร แสวงห�นวัตกรรมใหม่ๆ วิจัยและพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้�ง
มูลค่�เพิ่มท�งก�รตล�ดให้กับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง ต�มกลยุทธ์ที่สำ�คัญในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในตล�ดบริษัทฯ โดยมี
ทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property) ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม 
ซ่ึงยกระดับม�จ�กคณะกรรมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โดยมีประธ�น 
เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่เป็นประธ�น และมี 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และผู้บริห�รหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเข้�ร่วม 
เป็นคณะกรรมก�ร โดยมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแล
นวัตกรรมของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของนโยบ�ย กระบวนก�ร และก�ร
จัดสรรทรัพย�กร เพื่อก�รเติบโตของบริษัทฯ อย่�งยั่งยืน

นักวิจัยระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นสัดส่วน

ปริมาณขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด 
(ตัน)

ปริมาณขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ 
(ตัน)

ปริมาณ สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเทียบยอดขาย 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด (ร้อยละ)

ผลการดำาเนินงาน
2564

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

• ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
มีทั้งหมด 12 รายการ 
ที่จดทะเบียนแล้ว 
ซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 7 รายการ  
ทำานองและคำาร้อง  
4 รายการ และ 
สิ่งพิมพ์ 1 รายการ

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

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

ร้อยละ 14 
ของบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมด

1.95 เท่า 
จากกำาไรส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ อายุ 3 ปี 
ต่อเงินลงทุนงานวิจัยและพัฒนาในปีนั้นๆ

ประสิทธิผลการดำาเนินงานวิจัยและพัฒนา

20

226,683

1,141,421
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โครงการที่ดำาเนินการ

ศูนย์นวัตกรรมฯ วิจัยและพัฒน�นวัตกรรมโดยเน้นท�งด้�นวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) สุขภ�พและก�รแพทย์ (Health & Life 
Science) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Business) พลังง�นท�งเลือก (Future Energy) และระบบกักเก็บพลังง�น (Energy Storage) 
ภ�ยใต้กลยุทธ์ INNOVATION TO ของศูนย์นวัตกรรมฯ 4 ข้อ ได้แก่

1. Innovation to Integration

ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อ Core Uplift และ Adjacent Business เน้นไปที่ 5 อุตส�หกรรม ได้แก่ อุตส�หกรรมย�นยนต์ (Automotive) 
อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� (Electric and Electronics) อุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อุตส�หกรรมสิ่งก่อสร้�ง (Construction) 
และอุตส�หกรรมก�รแพทย์ (Medical and Hygiene) โดยติดต�มผ่�นกระบวนก�รนวัตกรรม (Innovation Process) ที่เป็นระบบดิจิทัล 
Innovation and Technology Management System (ITMS+) ที่มีระบบก�รคัดเลือกและจัดลำ�ดับโครงก�ร (Scoring Criteria System) 
และระบบติดต�มและทบทวน Product Portfolio (Monitoring and Review Product Portfolio) ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น
วิจัยและพัฒน� ก�รข�ยและก�รตล�ด และก�รผลิต เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นรวดเร็ว โปร่งใส ติดต�มได้

จ�กคว�มท�้ท�ยรอบด้�นในปี 2564 ทีผ่�่นม� ท�งศนูยน์วตักรรมไออ�รพี์ซีมีผลติภัณฑน์วตักรรมจ�กง�นวจัิยและพัฒน�ทีส่�ม�รถผลติเชงิ
พ�ณิชย์พร้อมออกสู่ตล�ดได้ถึง 14 โครงก�ร ซึ่งคิดเป็นกำ�ไรส่วนเพิ่มมูลค่� 223 ล้�นบ�ท โดยโครงก�รวิจัยและพัฒน�ครอบคลุมแนวโน้ม
ของโลกทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คว�มยั่งยืนท�งเศรษฐกิจของบริษัทฯ ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมี
ดังต่อไปนี้
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• นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบโจทย์การเติบโตของ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นวตักรรมเม็ดพล�สตกิอะครโิลไนไตรล์-บวิท�ไดอีน-สไตรนี (ABS) 
เกรด SR305 ทีส่�ม�รถขึน้รปูด้วยเทคนคิก�รอัดรดีเป็นแผน่สำ�หรบั
อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� เช่น ตู้เย็น เป็นต้น มีสมบัติเชิงกลที่ด ี
ส�ม�รถผลิตผนังตู้เย็นได้ลึกและบ�งทำ�ให้ใช้วัสดุน้อยลง และ
ส�ม�รถทนต่อส�รเคมีต�มม�ตรฐ�นก�รผลิตตู้เย็นระดับส�กล 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังวิจัยและพัฒน�วัตถุดิบสำ�หรับผลิตเม็ด
พล�สติก ABS ได้เอง ทดแทนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ทำ�ให้
ส�ม�รถลดต้นทุนก�รผลิต เพ่ิมศักยภ�พก�รแข่งขันของบริษัทฯ 
โดยผลติภัณฑน์ีส้�ม�รถสร�้งกำ�ไรสว่นเพ่ิมได้ถงึ 39 ล�้นบ�ทตอ่ปี

• นวัตกรรมเม็ดพลาสติกทางการแพทย์เพื่อ 
ความยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

จ�กวิกฤตโรคระบ�ดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่�งหนักทั่วโลกส่งผลให้เกิดก�ร
ข�ดแคลนอุปกรณ์ป้องกันท�งเดินห�ยใจ และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ต่�งๆ 
ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพ�ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบเพ่ือใช้ในก�รผลิต
อุปกรณ์ดังกล่�วจ�กต่�งประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ ส�ม�รถวิจัยและพัฒน�เม็ด
พล�สตกิชนดิโพลิโพรพิลีน เกรดเมลตโ์บลน (Melt Blown; 1100XC, 1100YC 
และ 1100ZC) เพื่อขึ้นรูปเป็นผ้�ไม่ถักไม่ทอได้สำ�เร็จที่ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ 
ใช้ง�นไดห้ล�กหล�ย เช่น หน้�ก�กอน�มยั เครื่องกรองอ�ก�ศ และชุดป้องกัน
ท�งก�รแพทย ์(ชดุ PPE) รวมทัง้ผ�้อ้อมสำ�เรจ็รปู ไสก้รองน้ำ� เป็นตน้ นอกจ�กนี ้
เม็ดพล�สตกิชนดินีย้งัไม่มีส�รกอ่มะเรง็ชนดิ Phthalate และปรมิ�ณส�รระเหย
ทีต่่ำ�อีกด้วย โดยบรษิทัฯ ถอืเป็นผูผ้ลติร�ยแรกในประเทศไทย สร�้งคว�มยัง่ยนื 
ให้แก่ประเทศ

• นวตักรรมผลิตภัณฑต์อบสนองต่อความย่ังยืนทางสิ�งแวดลอ้ม

ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้วิจัยและพัฒน�เม็ดพล�สติกโพลิโพรพิลีนที่มีส่วนผสม
ของวัสดุธรรมช�ติ เช่น ผงไม้ย�งพ�ร� แกลบ เป็นต้น เป็นส่วนประกอบถึง
ร้อยละ 30 โดยยังคงคว�มส�ม�รถในก�รขึ้นรูปได้ง่�ย และส�ม�รถผสมสี
ได้อีกด้วย นอกจ�กนี้ เม็ดพล�สติกชนิดนี้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ขึ้นรูปเป็นภ�ชนะ
บรรจุอ�ห�รได้อีกด้วยเนื่องจ�กผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นระดับโลก ได้แก่ 
องค์ก�รอ�ห�รและย� สหรัฐ (US FDA 21 CFR 177.1520) และสหภ�พ
ยโุรป (EU 10/2011) ซึง่ตอบโจทยต์�มกลยทุธข์องบรษิทัฯ ทีต่ระหนกัตอ่ปัญห� 
สิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้น 

นอกจ�กนี ้ศนูยน์วตักรรมฯ มีก�รนำ�เสนอโครงก�รวจัิยใหม่อย�่งตอ่เนือ่งและ
เป็นระบบ เพื่อให้ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมสร้�งสรรค์ไปสู่ผลิตภัณฑ์เกรด
พิเศษม�กขึ้น ทำ�ให้ปัจจุบันมีโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รวิจัยพัฒน� มูลค่�ถึง 
450 ล้�นบ�ท โดยมีก�รกระจ�ยตัวต�มระยะเวล�อย่�งสมดุล

องค์กรนวัตกรรม 
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2. Innovation to Incubation

ก�รวจัิยและพัฒน�นวตักรรมเพ่ือสร�้ง New S-curve ตอ่ยอดธรุกจิ
เดิมและแสวงห�โอก�สท�งธุรกิจใหม่ ผ่�นโปรแกรมก�รวิจัยและ
พัฒน� De novo Research ที่เป็นกระบวนก�รติดต�มโครงก�ร 
New S-curve ซ่ึงอยูใ่นขัน้ก�รทดสอบคว�มเป็นไปได้ของนวตักรรม 
(Proof of Concept) 

เม่ือผ่�นขั้น Proof of Concept แล้วโครงก�รวิจัยและพัฒน�จะ
เข้�สู่กระบวนก�ร Sandbox ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในก�รทดสอบนวัตกรรม
จ�กก�รสร้�งต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) รวมทั้งทดสอบตล�ด
จริงของธุรกิจใหม่ (Pre-commercialization) และเรียนรู้ภ�ยใต้ 
Ecosystem ของธุรกิจใหม่โดยไม่ติดข้อจำ�กัดกับธุรกิจเดิม เพื่อให้
เกิดคว�มม่ันใจในก�รนำ�นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตล�ด และผลักดัน
ให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ปัจจุบันมี
โครงก�รทั้งหมด 3 โครงก�ร อยู่ในกระบวนก�ร Sandbox ได้แก่ 
Conductive Ink, 3D Printing และเทคโนโลยีสำ�หรับพลังง�น 

แสงอ�ทิตย์ (Technology Enablement for Solar Energy) ซึ่ง
ดำ�เนินก�รภ�ยใต้คว�มร่วมมือของฝ่�ยวิจัยและพัฒน� ฝ่�ยก�ร
ข�ยและก�รตล�ด และฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ ภ�ยใต้แนวคว�มคิดของ 
Design Thinking โดยจะมีก�รนำ�เสนอคว�มคิดใหม่อย�่งตอ่เนือ่ง 

นอกจ�กนี้ โครงก�รทั้งหมดจะดำ�เนินก�รผ่�นกลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิดและก�รลงทุนท�งเทคโนโลยี (Open Innovation and 
Technology Investment) เพ่ือลดระยะเวล�ก�รวจิยัและคว�มเสีย่ง 
ในก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ออกสู่ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์ โดยก�รร่วมวิจัย 
กับองค์กรชั้นนำ�ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ เช่น สถ�บันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC), Japan Advanced Institute of Science and 
Technology (JAIST) และบรษิทัภ�ยในกลุม่ ปตท. เป็นตน้ รวมทัง้ 
ก�รลงทุนในบริษัท Start-up ที่มีเทคโนโลยีตอบโจทย์กับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
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3. Innovation to Iconic

บริษัทฯ ได้วิ จัยและพัฒน�หน้�ก�กผ้�กร�ฟีน 
(Graphene Mask) และส�ม�รถออกสูต่ล�ดโดยข�ย
แบบ Business-to-Consumer (B2C) เป็นตัวแรก 
ของบรษิทัฯ ภ�ยใตช้ือ่ KleanTeQ ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้ 
ร่วมมือกับบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด ซ่ึงมีคว�ม 
เชีย่วช�ญก�รข�ยแบบ B2C ทัง้ Offline และ Online 
ทำ�ใหผ้ลิตภัณฑห์น�้ก�กผ�้กร�ฟีนเป็นทีรู่จั้กม�กขึน้ 
สง่ผลตอ่ยอดข�ยทีเ่พ่ิมขึน้ นอกจ�กนี ้กำ�ลังอยูใ่นก�ร
วิจัยและพัฒน�เพื่อออกหน้�ก�กผ้�กร�ฟีนแบบใหม่ 
รวมทัง้ผลิตภัณฑอ่ื์นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักร�ฟีนอีกด้วย

4. Innovation to Increment

ปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศ�สตร์วชิรพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ช จัดตั้งบริษัท วชิรแล็บเพ่ือสังคม จำ�กัด 
เพื่อเป็นศูนย์วิเคร�ะห์และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท�งก�รแพทย์ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น 

ศูนย์นวัตกรรมฯ มุ่งเน้นก�รยกระดับก�รวิเคร�ะห์และทดสอบของศูนย์วิเคร�ะห์และห้องปฏิบัติก�รของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมกับส�กล 
เพ่ือควบคุมคุณภ�พของวัตถุดิบและรับรองคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตล�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยก�รนำ�ระบบดิจิทัลม�
ประยุกต์ใช้ ก�รเพ่ิมศักยภ�พก�รวิเคร�ะห์ทดสอบให้แม่นยำ�และถูกต้องสูง ก�รพัฒน�และปรับปรุงเครื่องมือและอ�ค�รห้องปฏิบัติก�ร 
ใหมี้คว�มปลอดภัยและทนัสมัยม�กขึน้ รวมทัง้ก�รพัฒน�ด้�นบคุล�กร นอกจ�กนี ้ท�งศนูยว์เิคร�ะหแ์ละหอ้งปฏบิตักิ�รมองเหน็โอก�สในก�ร
สร�้งห�ร�ยได้เพ่ิมจ�กก�รบรกิ�รวเิคร�ะหท์ดสอบจ�กลกูค้�ภ�ยนอก (Analytical Testing Service) จ�กคว�มรูค้ว�มส�ม�รถของบคุล�กร
และเครื่องมือที่ทันสมัยเฉพ�ะด้�น และก�รทดสอบที่ได้รับรองต�มม�ตรฐ�น โดยในปี 2564 ส�ม�รถห�ร�ยได้รวมอยู่ที่ 10.4 ล้�นบ�ท 

เพ่ือส่งเสริมอุตส�หกรรมก�รเกษตรที่เป็นอุตส�หกรรมหลักของ
ประเทศไทยใหย้ัง่ยนืด้วย Smart Farming บรษิทัฯ ได้ตอ่ยอดธรุกจิ
เดิมด้วยก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อใช้
เป็นปุ๋ยธ�ตุอ�ห�รเสริมสำ�หรับพืช เช่น ข้�ว ทุเรียน เป็นต้น พบว่� 
พืชมีก�รเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจ�ก ZnO 
มีคว�มคงตัวในน้ำ�ได้ดี พืชส�ม�รถดูดซึมได้ง่�ย โดยใช้ในปริม�ณ
ที่น้อย ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญ�ตผลิตปุ๋ยเพื่อก�รค้� และได้
รับเลขทะเบียนปุ๋ยของ ZnO ทำ�ให้ส�ม�รถจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์ได้ 
โดยก�รดำ�เนินก�รผลิตและจำ�หน่�ยผ่�นบริษัท รักษ์ป่�สัก จำ�กัด
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การเปลื่ี�ยั่นผ่านองค์กรด้วยั่ดิจิทัลื่
ในขณะที่เทคโนโลยีดจิิทัลมกี�รพฒัน�และเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ก�รบริห�รจัดก�รองคก์รแบบเดมิไมส่�ม�รถตอบสนองต่อรูปแบบก�ร
แข่งขัน พฤติกรรมของลูกค้� ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ส่งผลให้องค์กรจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้�งพื้นฐ�น โดยก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้�ม�บูรณ�ก�รร่วมกับก�รดำ�เนินง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ซึ่งก�รเปล่ียนผ่�นองค์กรด้วยดิจิทัล นอกจ�กก�รนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข�้ม�ประยกุตใ์ชแ้ล้ว ก�รพัฒน�ศกัยภ�พของบคุล�กรใหส้�ม�รถปรบัเปลีย่นก�รทำ�ง�นแบบใหม่ และส�ม�รถเพ่ิมผลิตภ�พขององค์กรจ�ก
ก�รใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภ�พ 

กรอบกลยุทธ์ด้�นดิจิทัลของบริษัทฯ (IRPC’s Digital Framework) มุ่งเน้น 2 เรื่องหลัก คือ 

1. Cyber Security ที่มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งเพื่อป้องก�รก�รโจมตีด้�นไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทส�ม�รถดำ�เนินง�นได้
อย่�งปลอดภัย และรองรับก�รดำ�เนินก�รต�ม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุน�ยน 2565

2. Digitalization and Data Analytic นำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รทำ�ธุรกิจ เพื่อขย�ยกระบวนก�ร
ทำ�ง�นท�งธุรกิจ ซ่ึงส�ม�รถเพ่ิมโอก�สสร้�งร�ยได้ผ่�นช่องท�งใหม่ๆ รวมถึงก�รนำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้� 
ของบริษัทฯ ใช้สถิติและตัวเลขในก�รค�ดคะเน ส�ม�รถว�งแผนธุรกิจได้สมบูรณ์แบบ เกิดผลตอบแทนธุรกิจได้ดี

5. Recover

Cyber Security
โดยยึดหลักการของ

NIST Cyber 
Security Framework

4. Respond
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แนวทางการดำาเนินงาน

1. Cyber Security
บรษิทัฯ ดำ�เนนิก�รด้�น Cyber Security โดยยดึหลักก�รของ NIST Cyber Security Framework ซึง่ประกอบด้วยก�รดำ�เนนิก�ร 5 ด้�น คือ

1. Identify: พัฒน�คว�มเข้�ใจในองค์กรเพ่ือจัดก�รคว�มเส่ียงด้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ต่อระบบสินทรัพย์ ข้อมูล และคว�มส�ม�รถ

2. Protect: พัฒน�และดำ�เนินก�รป้องกันที่เหม�ะสมเพื่อให้แน่ใจว่�มีก�รส่งมอบบริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ

3. Detect: พัฒน�และดำ�เนินกิจกรรมที่เหม�ะสมเพื่อระบุเหตุก�รณ์ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์

4. Respond: พัฒน�และดำ�เนินกิจกรรมที่เหม�ะสมเพื่อดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเหตุก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ที่ตรวจพบ

5. Recover: พัฒน�และดำ�เนินกิจกรรมท่ีเหม�ะสมเพ่ือรักษ�แผนสำ�หรับคว�มยืดหยุ่นและเพ่ือฟ้ืนฟูคว�มส�ม�รถหรือบริก�รใดๆ ท่ีบกพร่อง 
 อันเน่ืองม�จ�กเหตุก�รณ์ด้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์
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บริษัทฯ มีก�รบูรณ�ก�รศูนย์ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย หรือ 
SOC ที่ส�ม�รถช่วยทีมง�นคว�มปลอดภัยขององค์กรดูแลและ
บริห�รจัดก�รข้อมูลและสร้�งคว�มปลอดภัยขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจ�กนั้น SOC ยังเป็นศูนย์กล�งเชิงยุทธศ�สตร์ เพื่อให้ทีมง�น 
ส�ม�รถวิเคร�ะห์ ตรวจสอบช่องโหว่ และมีขั้นตอนก�รจัดก�ร 
Incident ที่เกิดขึ้นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รนำ�ข้อมูลด้�นก�รผลิตม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ 
พัฒน� ปรับปรุง และว�งแผนก�รผลิต ซ่ึงจะต้องมีก�รเชื่อมต่อ
กับระบบควบคุมก�รผลิตของ Plant ต่�งๆ บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนิน
ก�รติดตั้งระบบ IT/OT (Information Technology/Operation 
Technology) Security ในระบบควบคุมก�รผลิตของ Plant 
(Distributed Control System - DCS) ที่ก�รใช้หล�กหล�ยยี่ห้อ
นั้นหม�ยถึงก�รสื่อส�ร (Protocol) มีคว�มหล�กหล�ยเช่นกัน 
นับเป็นคว�มท้�ท�ย โดยก�รดำ�เนินง�นแบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มปี 
2563 ถึงปี 2565 รวมทั้งสิ้น 50 plant ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
มุ่งเน้น 3 ด้�น ดังนี้ 

1. Process Excellence: มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�น Cyber security สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล เช่น ISO27000 และมีก�ร 
 กำ�หนดบทบ�ทหน�้ทีท่ีช่ดัเจนสำ�หรบั Security operating model รวมถงึก�รมีแผนฟ้ืนฟูหลงัภัยพิบตั ิรวมถงึมีก�รทวนสอบเหตกุ�รณ ์
 ต่�งๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน

2. Technology Excellence: ก�รติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับก�รป้องกันภัยคุกค�มและให้มีก�รเฝ้�ระวังตลอด 24 ชั่วโมง

3. People Excellence: จัดตั้งคณะกรรมก�ร CSIRT เพื่อดูแลก�รดำ�เนินง�นด้�น Cyber security และกำ�หนดให้มี Change agent 
 สำ�หรับสื่อส�รข่�วส�รต่�งๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัล หรือจัดตั้งชมรม เพื่อให้มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ต่�งๆ ด้�นดิจิทัล
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บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานมีทกัษะ และ Digital mind 
set ในการนำาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์กับพนักงาน
และบริษัทฯ การออกแบบคอร์สการอบรมได้พิจารณาตามกลยุทธ์
ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะทางด้านดิจิทัล และมีการนำาร่อง
โครงการ Developing Advanced Analytics Capabilities ทีมุ่่งเนน้ 
พัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytic แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. Business Intelligence Analytic (BIA) มีวตัถปุระสงค์ในการ
พัฒนาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนำาเสนองาน 
(Intelligence Analytic Dashboard) เพ่ือใช้ข้อมูลในการบริหาร
งานและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. Digitalization and Data Analytic 
การดำาเนินงานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ 2564-2573 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 Process Excellence with Digital Tools: เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนการทำางานให้ตอบสนองต่อการดำาเนินธุรกิจ 
 โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การดำาเนินกิจกรรมมีความรวดเร็ว ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิผล 

ระยะที่ 2 Digital Enablement with New Tech: การสรรหาเทคโนโลยใีหม่ นำามาชว่ยในการพัฒนา สนิค้า บรกิาร และกระบวนการ 
 ทำางาน ภายใตท้รพัยากรทีมี่อยู ่รวมถงึการนำาขอ้มูลจากภายในและภายนอกมาใชว้เิคราะหผ์า่นเครือ่งมือทาง Analytic tools 
 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ

ระยะที่ 3 Digital Ecosystem to Drive Performance: การสรา้งระบบนเิวศ (Digital Ecosystem) ทีม่าจากการเชือ่มตอ่หลายระบบ 
 หลายบรกิารเขา้ด้วยกนั เพ่ือทำาใหธ้รุกจิพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหซั้บซ้อนยิง่ขึน้จนตอบโจทยล์กูค้าได้ดีขึน้ โดยใชต้น้ทนุ 
 ที่ต่ำาลง อีกทั้งยังสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นจากการใช้ระบบนิเวศร่วมกัน

แนวทางการดำาเนินงานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ในระยะ 10 ปี

Process Excellence 
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2. Data Science (DS) มีวตัถปุระสงค์ในการพัฒนาความรูแ้ละฝกึ
ทักษะการวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม สร้างโมเดลด้วย Machine 
Learning Algorithm ให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม และทำานายผล 
ชว่ยในการทำางานใหมี้ประสทิธภิาพมากขึน้และสามารถสรา้งมูลค่า
เพิ่มให้กับองค์กรได้

โครงการ Developing Advanced Analytics Capabilities เริ่ม
ตัง้แตปี่ 2562 และจัดอยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจุบนั โดยมีเป้าหมาย 
ในปี 2567 จะตอ้งมี Business Intelligent Analyst จำานวน 300 คน 
และมี Data Scientist จำานวน 30 คน ปัจจุบันมี Business 
Intelligent Analyst จำานวน 77 คน, Data Scientist จำานวน 33 คน 
รวมทั้งหมด 110 คน
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โครงการที่ดำาเนินงาน

ก�รจัดทำ�ระบบก�รทำ�ง�นอัตโนมัติ (Robotic Process 
Automation: RPA) โดยใช้เครื่องมือ Automation Anywhere 
(AA) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส�ม�รถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
ต�่งๆ และทำ�ง�นได้อย�่งอัตโนมัต ิหรอืใหส้�ม�รถทำ�ง�นรว่มกบั
พนักง�นได้ นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รลดก�รทำ�ง�นของพนักง�นใน
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่� (Non Value Activities) เช่น ง�น
ที่ทำ�ซ้ำ�ๆ เป็นประจำ�และมีปริม�ณง�นเป็นจำ�นวนม�ก ส่งผลให้
พนกัง�นใชเ้วล�สำ�หรบัง�นเชงิวเิคร�ะหเ์พ่ิมม�กขึน้ รวมถงึระบบ
ยังช่วยลดคว�มผิดพล�ดจ�กก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ง�นมีคุณภ�พ 
ประสทิธภิ�พ และได้ปรมิ�ณง�นทีเ่พ่ิมม�กขึน้ในระยะเวล�ทีส่ัน้ลง 
ช่วยตอบสนองและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รท�งธุรกิจ

RPA (Robotic Process Automation)

Blockchain for Procure to Pay (B2P)

บริษัทฯ นำ�เอ�เทคโนโลยี Blockchain ม�ใช้ใน
กระบวนก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ว�งบิล และก�รชำ�ระเงิน 
เพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดยก�รนำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รเงิน (Fintech) ม�
เพ่ิมประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิธรุกรรมท�งก�รเงินด้�น
ก�รชำ�ระเงินผ่�น Platform เดียวกัน ส�ม�รถควบคุม
คว�มเสีย่งด้�นคู่สญัญ� (Counterparty Risk) และด้�น
กฎหม�ย (Legal Risk) ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญ� โดย
เทคโนโลย ีBlockchain ทีมี่คว�มปลอดภัยสงู ส�ม�รถ
ตรวจสอบติดต�มข้อมูลได้ตลอดกระบวนก�ร ซ่ึงมี
บริษัทคู่ค้�ให้คว�มสนใจใช้ระบบนี้ม�กกว่� 1,000 ร�ย Supplier

IRPC
BANK

Approved

ApprovedApproved

PCA-T2

Autoencoder

Prophet
(Facebook)

Prophet
(Facebook)

Machine 
Learning

Analytic K-Means Model RetrainingNeural	Network Linear	Classifier

Rotating Predictive Maintenance

เป็นโครงก�รทีน่ำ�เอ�ขอ้มูลจ�ก Sensor ประม�ณ 6,000 sensor ทีอ่ยูร่อบๆ Rotating Machine ม�วเิคร�ะห ์และค�ดก�รณค์ว�มผดิปกต ิ
ของค่�ทีไ่ด้จ�ก sensor เพ่ือใหต้ดัสนิใจถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กอ่นเกดิ alarm ซ่ึงจะชว่ยใหล้ดก�รสญูเสยี และ Opportunity loss ได้ และ
ทำ�เป็น Platform ที่ชื่อว่� iPredict Platform เนื่องจ�กโครงก�ร Developing Advanced Analytics Capabilities ที่เกิดขึ้นม�นั้น 
จะมี Data Scientist ทีส่�ม�รถคิดค้นโมเดลทีส่�ม�รถชว่ยก�รทำ�ง�นของ Maintenance ได้ ดังนัน้ Platform นี ้จึงเป็นจุดรวมโมเดล
ต่�งๆ จ�กก�ร prediction ในง�นที่เกี่ยวข้องกับ Maintenance และส�ม�รถ Integrate Spare ของ Failure agent ที่เกิดขึ้นได้

PO GR INV

PO

GR

INV

PO

GR

INV
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 i-REVO

เป็นโครงก�รท่ีนำ�เอ�เทคโนโลยีม�ใช้ในแท็บเล็ตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นด้�นก�รจัดส่งสินค้� และเพ่ิม
คว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�และบริษัทคู่ค้�ด้วย ด้วยก�รนำ�
ก�รทำ�ง�นบนอุปกรณ์แท็บเล็ตม�ทดแทนก�รทำ�ง�นท่ี
เป็นเอกส�ร เน่ืองจ�กในกระบวนก�รจัดส่งสินค้�น้ันจะ
ต้องมีเอกส�รท่ีส่งกันไปม�ระหว่�งคลังสินค้� ก�รจัดส่ง 
บริษัทคู่ค้� และลูกค้� เป็นจำ�นวนม�ก และต้องใช้เวล�
ในก�รดำ�เนินก�รเน่ืองจ�กก�รรอเอกส�ร จึงสูญเสียเวล�
เป็นจำ�นวนม�กในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส�ร ซ่ึงระบบ 
i-REVO เป็นก�รทำ�ง�นแบบ Real-time ดำ�เนินก�รทุก
อย่�งได้บนแท็บเล็ตจึงส�ม�รถลดระยะเวล�ลง และเพ่ิม
ประสิทธิภ�พได้

ship	to	Customer

Digital	document

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

Digital	Tracking
•	Notification
•	GPS

Customer

Return Process to Customer

Paperless

Tracking Status

i-REVO

i-REVO

i-REVO

IRPC	4.0

TRUCK ship	to	Customer

Control Tower

Control Tower

เพ่ือใหผู้บ้รหิ�รส�ม�รถเหน็ภ�พรวมก�รปฏบิตังิ�นและประโยชนท์ี่
ได้จ�กทั้ง 6 Tower ได้แก่

Tower A Market Analysis ภ�พรวมของก�รซื้อน้ำ�มันดิบ ร�ค� 
และต้นทุนต่�งๆ สนับสนุนก�รตัดสินใจในก�รเลือกน้ำ�มันดิบ
และก�รจัดสรรปริม�ณระหว่�งน้ำ�มันดิบที่ซ้ือและน้ำ�มันดิบต�ม
เหตุก�รณ์ต่�งๆ เพื่อเพิ่มอัตร�กำ�ไรให้สูงสุด

Tower B Planning and Performance Analysis ภ�พรวม
สถ�นะของ Plant ผลิต ก�รว�งแผนก�รผลิต ก�รค�ดก�รณ์ร�ค�
ล่วงหน้� กำ�ลังก�รผลิต และประสิทธิภ�พของก�รผลิต ปรับปรุง
แผนก�รผลิต วิเคร�ะห์ประสิทธิภ�พ เพื่อสนับสนุนก�รตัดสินใจที่
ดีขึ้นทั่วทั้ง Supply Chain ลดเวล�ที่ใช้ในก�รประมวลผลข้อมูล
ด้วยตนเอง

Tower C Inventory ก�รสำ�รองวัตถุดิบ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 
และก�รค�ดก�รณ์ร�ค�และแนวโน้มก�รตล�ดล่วงหน้� วิเคร�ะห์
ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม ทำ�ให้ส�ม�รถว�งแผน 
ดำ�เนินก�ร และกำ�หนดร�ค�ได้ดียิ่งข้ึน ลดก�รสูญเสียจ�ก Slow/
Dead Stock ได้

Tower D Port Management ก�รจัดก�รด้�นท่�เรือ เพิ่มคว�ม
ปลอดภัยในก�รจัดห�สำ�หรบัลูกค่�ทีมี่มูลค่�ซือ้ข�ยสงู (high value 
customer) และลดค่�ใช้จ่�ย

Tower E Logistics ประสิทธิภ�พของก�รขนส่ง ก�รจัดก�รด้�น
ก�รขนสง่ วเิคร�ะหก์�รข�ยผลติภัณฑใ์นชว่งเวล�ทีเ่หม�ะสม ทำ�ให้
ส�ม�รถว�งแผน ดำ�เนนิก�ร และกำ�หนดร�ค�ได้ดียิง่ขึน้ ลดตน้ทนุ
ก�รดำ�เนินง�น

Tower F Sales Channel ภ�พรวมด้�นก�รข�ยทั้งปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี เพื่อเพิ่มยอดข�ยโดยรวมสูงสุด

ก�รทำ�ง�นของระบบโดยก�ร Integrate ขอ้มูลของแตล่ะ Tower เข�้ 
ด้วยกัน ร่วมด้วยก�รนำ�เอ�เทคนิค Data Analytic ม�ช่วยในก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล และนำ�เสนอในรูปของ Dashboard

Tower A Market 
Analysis

Tower D 
Port Management

Tower B 
Planning and 

Performance Analysis

Tower C 
Inventory

Tower E 
Logistics

Tower F 
Sales Channel
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การจัดการด้านความยั่งยืน 
ในมิติสังคม 

การพื่ัฒนาบุคลื่ากร

โอกาสและความท้าทาย 

บริษัทฯ มีคว�มเชื่อม่ันว่�ก�รเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับ
พนักง�นที่มีคุณภ�พ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒน�และปรับปรุงก�รบริห�รและระบบก�รพัฒน�บุคล�กรให้มี
คว�มทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ส�กล เพ่ือที่จะเสริมสร้�งและพัฒน�ให้พนักง�นเป็นทั้งคนดีและ 
คนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�และช่วยเหลือสังคม 
ส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักง�นเป็นกลไกหลักในก�รพัฒน�ให้บริษัทฯ  
ก้�วไปสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งคว�มเป็นเลิศ (High Performance  
Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและ 
ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

ในช่วงสองปีที่ผ่�นม�มีวิกฤตก�รณ์ก�รระบ�ดที่เกิดจ�กไวรัส 
โคโรน�ส�ยพันธุใ์หม่หรอืโควดิ-19 ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ 
ก�รเงินของทั่วโลก ซ่ึงเป็นจุดเปลี่ยนต่ออน�คตของบริษัทฯ  
ในอุตส�หกรรมนี้ และจำ�เป็นต้องมีก�รปรับตัวที่ชัดเจน ทันต่อ
สถ�นก�รณ์ ขณะเดียวกันในปัจจุบันธุรกิจจำ�นวนม�กกำ�ลังเผชิญ
หรือมีคว�มเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบของสังคมสูงวัย ทำ�ให้
พนกัง�นทีมี่คว�มส�ม�รถจะค่อยๆ เกษยีณจ�กองค์กร และมีคว�ม
จำ�เป็นต้องถ่�ยทอดตำ�แหน่งต่อให้พนักง�นรุ่นต่อไป ด้วยเหตุนี้ 
ในปี 2564 บริษัทฯ จึงปรับให้ก�รบริห�รง�นบุคคลมีคว�มเข้มข้น
ม�กยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนก�รพัฒน�พนักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ให้พนักง�นเหล่�นั้นได้เป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่� และเป็นฟันเฟือง
ที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้องค์กรขับเคล่ือนและเติบโตได้อย่�งม่ันคงและ
ยั่งยืน ตลอดจนทำ�ให้บริษัทฯ มีศักยภ�พสูงในก�รแข่งขันกับคู่แข่ง
ในอุตส�หกรรมเดียวกันทั้งในระดับประเทศและส�กล

Simulate workforce demand
per job cluster

Analyze workforce supply
per job cluster

Future supplyFuture demand Current workforceWorkforce demand

Strategic Workforce Planning (SWP)

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

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

Identify gaps and risks

Develop strategic workforce plan
By 3Bs

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

Future	demand Headcount

2019 20192029 2029
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• Buy
หลักก�รสรรห�บุคล�กรจ�กภ�ยนอกที่มีคว�มส�ม�รถม�อยู่กับ
องค์กรเพ่ือให้ม�สร้�งผลง�นที่นี่ และผลักดันให้องค์กรบรรลุต�ม 
เป้�หม�ย โดยมี 3 ปัจจัยหลักทีต่อ้งพิจ�รณ� คือ Source หรอืทีม่�ของ 
บุคล�กร หรือจ�กบริษัทจัดห�บุคล�กร Tools หรือเครื่องมือใน 
ก�รจัดห�บคุล�กรทีเ่หม�ะสม อ�ท ิก�รพิจ�รณ�ทกัษะ ประสบก�รณ ์
จ�กก�รสมัภ�ษณ ์หรอืก�รพิจ�รณ�จ�กโซเชยีลมีเดีย และ Challenge 
หรืออุปสรรค อ�ทิ โครงสร้�งเงินเดือนและค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม

• Borrow
เน้นก�รมีทัศนคติที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่ต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดเวล�และปรบัตวัได้รวดเรว็ เสรมิทกัษะก�รคิดวเิคร�ะห์
เชิงลึก และก�รใช้เครื่องมือดิจิทัลต่�งๆ สนับสนุนก�รตัดสินใจ

ก�รยืมตัวบุคล�กร องค์กรอ�จยืมตัวบุคล�กรจ�กองค์กรอ่ืนท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถตรงต�มทีต่อ้งก�รเข�้ม�ทำ�ง�น และก�รทำ�ขอ้ตกลง
ยมืตวัพนกัง�นกนัเพ่ือม�ปิดจดุอ่อนของกนัและกนัได้ ผ�่นโครงก�ร 
The Management Pool Development Program ทีเ่ป็นโครงก�ร
ยมืตวับคุล�กรจ�กในกลุ่ม ปตท. เข�้ม�รว่มง�น หรอืจ�กคู่พันธมิตร
ท�งธุรกิจในอน�คต 

2. กลื่ยัุ่ทธุ์การปรับเปลื่ี�ยั่นโครงสร้างองค์กร

ก�รเพ่ิมคว�มยืดหยุ่นในส�ยบังคับบัญช�ผ่�นก�รปรับเปลี่ยน
โครงสร้�งองค์กรให้เหม�ะสม เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะส่งเสริมให้
องค์กรบรรลุเป้�หม�ย โดยทุกหน่วยง�นจะต้องมีก�รทบทวน
ออกแบบง�นให้เป็นไปต�มอัตร�กำ�ลังเป้�หม�ย ก�รยุบง�นท่ีไม่
จำ�เป็น ปรับโครงสร้�งองค์กรที่กระชับ ลดลำ�ดับชั้นและเพ่ิมช่วง 
ก�รควบคุม (Delayer and Span of Control) ก�รใช้ก�รจ้�งง�น 
ทดแทนพนักง�นประจำ� (Outsource Service and Labor) 
ออกแบบกระบวนก�รทำ�ง�น ต�ร�งอำ�น�จ (Table of Authority) 
ก�รใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ก�รใช้เครื่องมือวิเคร�ะห์ ก�รปรับปรุง
ระบบค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นก�รเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้�งต้นทุน ให้ใช้ต้นทุนทั้งเงินและเวล�ต่ำ�ที่สุดและ
ประสิทธิภ�พสูงสุด โดยโครงสร้�งแต่ละคลัสเตอร์ง�นจะมีคว�ม
แตกต่�งกันออกไปต�มคว�มเหม�ะสม

การบริหารจัดการประเด็น

ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลและก�รสร้�งค่�นิยมองค์กรใหม่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำ�คัญในก�รสนับสนุนทิศท�งก�รดำ�เนินกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้�หม�ย โดยกลยุทธ์ทรัพย�กร
บุคคลแบ่งเป็น 3 ด้�น ดังนี้ 

1. กลื่ยัุ่ทธุ์การเตรียั่มความพื่ร้อมบุคลื่ากร 
(People Readiness)

ก�รว�งแผนกำ�ลงัคนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Workforce Planning: 
SWP) คือกระบวนก�รวิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบเพ่ือว�งแผน
กำ�ลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมด เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่�บริษัทฯ มีแผนก�รสรรห�กำ�ลังคนที่เหม�ะสมและเชื่อมโยง
กับแผนธุรกิจที่ มีคว�มสำ�คัญในปัจจุบันและธุรกิจในอน�คต 
กระบวนก�ร SWP จะเริ่มจ�กก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รบุคล�กร 
ต�มหนว่ยง�น ทกัษะ คว�มเหม�ะสมของแตล่ะคลสัเตอรห์นว่ยง�น  
(Future Demand) ประกอบกับก�รวิเคร�ะห์ทักษะ คว�มส�ม�รถ 
และก�รเกษียณของบุคล�กรที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร (Future 
Supply) เพ่ือห�แนวท�งก�รแก้ไขและบริห�รจัดก�ร และพัฒน�
แนวท�งก�รว�งแผนกำ�ลงัคนเชงิกลยทุธผ์�่นหลักก�ร 3Bs (Build -  
Buy - Borrow) 

• Build 
หลักก�รที่องค์กรลงทุนในก�รสร้�งระบบพัฒน�บุคล�กรใหม่ รวม
ทัง้บคุล�กรปัจจบุนั ใหเ้ป็นคนทีอ่งค์กรตอ้งก�รใหไ้ด้ต�มคุณสมบตัิ
และทกัษะทีก่ำ�หนดไว ้โดยบคุล�กร ดังกล่�วจะได้รบัก�รปรบัทกัษะ
พื้นฐ�นของพนักง�นให้ทันสมัย รองรับก�รทำ�ง�นในรูปแบบใหม่

โปรแกรมก�รพัฒน�บุคล�กรจะครอบคลุมพนักง�นทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติก�รถึงระดับรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ แบ่ง
เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ก�รพัฒน�ทักษะคว�มเป็นผู้นำ� (Leadership 
Development) ก�รพัฒน�ทักษะสำ�หรับธุรกิจหลัก (Work 
Competency Development Program) และก�รพัฒน�ทักษะ
สำ�หรับธุรกิจใหม่ (New Stream Upskill and Reskill) เน้นก�รมี
ทัศนคติที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
เวล�และปรับตัวได้รวดเร็ว เสริมทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์เชิงลึก และ
ก�รใช้เครื่องมือดิจิทัลต่�งๆ สนับสนุนก�รตัดสินใจ รวมทั้งก�ร
สร้�งสังคมแห่งก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกองค์กร 

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 135



การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

INDIVIDUAL 
OWNERSHIP

RESULT ORIENTED

PROMISE AND DELIVER

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

DO THINGS TOGETHER

NO BIAS

ACTIVELY SOLVE  
THE PROBLEM

INDIVIDUAL 
OWNERSHIP

SYNERGY

PERFORMANCE 
EXCELLENCE

INNOVATION

RESPONSIBILITY FOR 
SOCIETY

INTEGRITY & ETHICS

TRUST & RESPECT

3. กลื่ยัุ่ทธุ์การส่งเสริมวัฒนธุรรมเพื่่�อสอดรับการเติบโตในธุุรกิจใหม่ (Core Value)

ก�รปรับเน้นวัฒนธรรมองค์กรและกรอบคว�มคิดของบุคล�กรในก�รทำ�ง�นเป็นหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยจ�ก
ค่�นิยมหลัก (Core Value) iSPIRIT และพฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) IRPC DNA ขององค์กร จะต่อยอดกรอบแนวคิดโดย
เน้นแนวคิดเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. Role Model ก�รเป็นตัวอย่�งที่ดีต่อลูกน้อง เพื่อนร่วมง�น 
2. Work Collaborate ก�รสร้�งก�รทำ�ง�นแบบทีม 
3. Open Mind ก�รเปิดใจยอมรับต่อสิ่งใหม่ๆ ที่เข้�ม�
4. Accept Change ก�รยอมรับและปรับตัวให้เข้�กับทุกก�รเปลี่ยนแปลง 
5. Real Accountability ก�รมีทักษะคว�มเป็นเจ้�ขององค์กร รักษ�ผลประโยชน์และภ�พลักษณ์ที่ดี ร่วมแรง ร่วมใจ ผลักดันให้องค์กร

บรรลุต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

01 Role model

02  Work collaborate

03 Open mind

04 Accept change

05 Real accountability

(Good • Great • Grow)
to Success

Transformation needs...
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โครงการที่ดำาเนินงาน

การใช้ระบบดิจิทัลื่ในการปฏิบัติงาน 
ในช่วงการระบาดขัองเช่้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ได้ประเมินสถ�นก�รณ์และเตรียมก�รป้องกันคว�มเสี่ยง
ของคว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิอยูต่ลอดเวล� จึงได้เตรยีมคว�มพรอ้ม
ทีจ่ะนำ�เทคโนโลยสี�รสนเทศสำ�หรบัก�รปฏบิตังิ�นแบบไรข้ดีจำ�กดั 
ไม่ว�่จะเป็นเรือ่งสถ�นที ่เวล� และอุปกรณ ์เพ่ือใหพ้นกัง�นพรอ้มที่
จะปฏบิตังิ�นได้ในสภ�วก�รณท์ีห่ล�กหล�ยและทนัทว่งท ีแม้จะเป็น
ภ�วะปกติหรือภ�วะก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ด้วยก�รนำ�ระบบก�รประชุมแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือก�รทำ�ง�น 
และนำ�แอปพลิเคชันม�ใช้ในก�รติดต�มสถ�นะก�รเฝ้�ระวัง 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของพนักง�นผ่�นมือถือ ทำ�ให้บริษัทฯ  
ยังคงดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งร�บรื่น พร้อมกับก�รควบคุมและ 
เฝ้�ระวังก�รระบ�ดม�ยังเพ่ือนพนักง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ส่งผลให้ธุรกิจมีคว�มต่อเน่ืองและไม่หยุดชะงักในช่วงก�รระบ�ดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่บ�งธุรกิจต้องหยุดชะงักและ
ปิดตัวลง

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยด้�นอ�ชีวอน�มัยของพนักง�น
และประสทิธภิ�พก�รปฏบิตังิ�น จึงปรบัปรงุรปูแบบก�รทำ�ง�นเพ่ือ
ลดโอก�สก�รแพร่ระบ�ดหรือก�รติดเชื้อโรคของพนักง�นที่อ�จส่ง
ผลกระทบไปยงัครอบครวั โดยสง่เสรมิใหพ้นกัง�นมีก�รทำ�ง�นจ�ก
บ้�นอย่�งสมัครใจ (Voluntary Work from Home) ผ่�นโปรแกรม
ทีบ่รษิทัฯ กำ�หนดไว ้ภ�ยใตก้�รพิจ�รณ�ของผูบ้งัคับบญัช� เพ่ือลด
ก�รเดินท�งของพนักง�นม�ที่ทำ�ง�น แต่ยังคงประสิทธิภ�พก�ร
ปฏิบัติง�นได้เช่นเดิม ทำ�ให้พนักง�นส�ม�รถบริห�รเวล�ของตน
และครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเดินท�งม�ทำ�ง�น 
ขณะเดียวกนัประสทิธผิลของก�รปฏบิตังิ�นยงัคงเดิมและดีกว�่เดิม
ในบ�งประเด็น เช่น ก�รประชุมและติดต�มง�น

โครงการอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่พื่นักงาน 

IRPC Development Framework ได้ออกแบบให้เช่ือมโยงกับเป้�หม�ย 
ขององค์กรและอยูบ่นพ้ืนฐ�นของ Competency-Based Learning 
เป็นหลกั มวีตัถุประสงคท์ี่จะพฒัน�พนักง�นตั้งแต่แรกเข้�ไปจนถึง
ระดับผู้บริห�รระดับสูง ซ่ึงประกอบด้วยก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�ม
ส�ม�รถ ที่จัดต�มระดับคว�มรับผิดชอบและกลุ่มของพนักง�น 
ต�มโปรแกรมก�รพัฒน�ด้�น Work Competency, Leadership 
Competency และ Future Skill (Upskill & Reskill) ดังนี้

1. การพฒันาสมรรถนะในงาน (Work Competency) โดยจัดกลุ่ม
ของสมรรถนะต�มภ�พรวมของก�รทำ�ง�นที่ให้คว�มสำ�คัญในง�น 
ต�มแต่ละส�ยอ�ชีพ (Value Chain) เพื่อพัฒน�คว�มรู้ ทักษะของ
พนกัง�นภ�ยในองค์กรใหเ้หม�ะสมตอ่บทบ�ท หน�้ที ่และคว�มรบั
ผดิชอบทีจ่ำ�เป็นตอ่ก�รปฏบิตังิ�นและใชว้�งแผนก�รพัฒน�ตนเอง 

และสง่เสรมิศกัยภ�พของพนกัง�นใหส้งูขึน้เป็นม�ตรฐ�นในวชิ�ชพี 
เน้นให้พนักง�นได้พัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะที่จำ�เป็น
ของแต่ละส�ยอ�ชีพซึ่งในปัจจุบันมี 7 กลุ่มคว�มชำ�น�ญ เพ่ือนำ�
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

2. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency) เน้น
ก�รพัฒน�ด้�นคว�มเป็นผู้นำ�และคว�มรู้ด้�นธุรกิจของพนักง�น
แต่ละระดับ เริ่มจ�กก�รพัฒน�ดังนี้ 

1. ก�รพัฒน� Onboarding ซึง่ผ�่นก�รเรยีนรูใ้นรปูแบบต�่งๆ 
ตัง้แตก่�รปฐมนเิทศพนกัง�นใหม่ (Orientation) ก�รพัฒน�
ตนเอง (Self-Development) ก�รเรียนรู้ในง�นเฉพ�ะ  
Specialized) และ Common Course ในแนวท�งก�รปฏิบัติง�น 
ด้�น QSHE รวมทัง้หลกัสตูรทีต่อบสนองตอ่ค่�นยิม iSPIRIT 
สะท้อนสมรรถนะ (Competency) และหลักธรรม�ภิบ�ล 
(Corporate Governance: CG) ที่จำ�เป็น

2. ก�รพัฒน�พนกัง�นระดับปฏบิตักิ�รเบือ้งตน้ LEAD Program 
(Leadership Development Program) จะได้เรียนรู้ก�ร
ดำ�เนินธุรกิจพ้ืนฐ�น เรียนรู้ในเรื่องก�รรู้จักตนเองและก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ (Lead Self) 

3. ก�รพัฒน�พนกัง�นระดับบงัคับบญัช� LEAD 2 (Leadership 
Development Program) จะได้เรยีนรูห้ลกัก�รดำ�เนนิธรุกจิ
และก�รเป็นผู้นำ�ทีมที่มีประสิทธิภ�พ (Lead Team)

4. ก�รพัฒน�พนักง�นระดับบริห�ร LEAD 3 (Leadership 
Development Program) เป็นหลักสตูรทีเ่นน้ก�รพัฒน�ผูน้ำ�
โดยเนือ้ห�จะพัฒน�สมรรถนะหลัก/ ผูน้ำ�ของพนกัง�นระดับ
จัดก�ร และเรียนรู้ก�รบริห�รจัดก�รด้�นธุรกิจ (Business 
Management Program) เพื่อบริห�ร/ จัดก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ (Lead Function)

5. ก�รพัฒน�ผูบ้รหิ�รระดับ VP / LEAD 4 (Junior Executive 
Leadership Development Program) เพ่ือพัฒน�ผูบ้รหิ�ร 
มีหลักสูตรพัฒน�ด้�น Leadership และ Business เพ่ือ
ก�รว�งแผนกลยุทธ์องค์กร (Lead Business) รวมท้ังมี
หลักสูตรสัมมน�ภ�ยนอกเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ 
ผูบ้รหิ�รทีมี่ศกัยภ�พ ได้แก ่หลกัสตูรของ TMA (สม�คมก�ร
จัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย) สถ�บัน CCL (Center for 
Creative Leadership) SEP (ศศินทร์) EDP (สถ�บันวิจัย
นโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง) สถ�บันพระปกเกล้� ฯลฯ

6. ก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง LEAD 5 (Executive 
Leadership Development Program) เป็นโปรแกรมเพื่อ
พัฒน�ผูบ้รหิ�รระดับสงู มีหลกัสตูรพัฒน�ด้�น Leadership 
และ Business เพื่อก�รเติบโตขององค์กร (Lead Growth) 
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ความหลื่ากหลื่ายั่ขัองบุคลื่ากรไออาร์พื่ีซ ี
(Diversity in IRPC)

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยและก�รมี
สว่นรว่มของบคุล�กรเพ่ือพัฒน�ก�รดำ�เนนิง�นและบรรลเุป้�หม�ย
ทีก่ำ�หนดในกลยทุธ ์บรษิทัฯ เนน้ก�รฝกึอบรมพนกัง�นในทกุรปูแบบ
เพ่ือเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รสืบทอดตำ�แหน่ง โดยนโยบ�ยคว�ม
หล�กหล�ยอธิบ�ยถึงก�รไม่กีดกันหรือจำ�กัดคว�มแตกต่�งท�ง
ด้�นเพศ อ�ย ุเชือ้ช�ต ิวฒันธรรม หรอืศ�สน� รวมถงึสนบัสนนุและ
สร�้งก�รมีสว่นรว่มใหแ้กบ่คุล�กรทัว่ทัง้องค์กร ในปี 2564 บรษิทัฯ 
ได้ประก�ศนโยบ�ยส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยและก�รยอมรับ
คว�มแตกต่�งในองค์กร เพ่ือเป็นก�รประก�ศเจตน�รมณ์ในก�ร
สร้�งวัฒนธรรมก�รเค�รพคว�มหล�กหล�ยต่อบุคล�กรทุกระดับ 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยในทุกตำ�แหน่งของ 
บริษัทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่�บุคล�กรทุกระดับจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง 
เท่�เทียมกันตลอดทั่วทั้งองค์กร 

เสรีภาพื่ในการรวมตัว (Freedom of Association)

ภ�ยใตน้โยบ�ยพนกัง�นสมัพันธ ์บรษิทัฯ สง่เสรมิก�รมีเสรภี�พในก�รรวมตวัและเป็นสม�ชกิสหภ�พแรงง�น โดยกรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่ 
ของบรษิทัฯ  สนบัสนนุใหมี้ก�รสนทน�แลกเปล่ียนคว�มคิดเหน็ระหว�่งผูบ้งัคับบญัช�และผูใ้ตบ้งัคับบญัช� เพ่ือสร�้งคว�มเข�้ใจเกีย่วกบั 
สวัสดิก�ร โอก�สก�รเติบโตของพนักง�น ทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงจัดก�รประชุมอย่�งไม่เป็นท�งก�รต่�งๆ อ�ทิ กิจกรรม
กรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่พบพนกัง�น (CEO Town Hall) และก�รพบปะกบัผูน้ำ�สหภ�พแรงง�นร�ยไตรม�ส เพ่ือเสรมิสร�้งคว�มสมัพันธ์
ก�รทำ�ง�นที่ดี

ขัองพื่นักงานเขั้าร่วม 
เป็นสมาชิกสหภาพื่แรงงาน

77
ร้อยั่ลื่ะ 

ขัองขั้อร้องเรียั่น/ ขั้อเสนอแนะ 
ได้รับการพื่ิจารณาแลื่ะแก้ไขัทั้งหมด

100
ร้อยั่ลื่ะ 

7. โปรแกรมก�รพัฒน�สมรรถนะผู้นำ�ของพนักง�นกลุ่มผู้มี 
ศกัยภ�พสงู Next role (Talent Pool development through 
succession planning)

8. โปรแกรมเพื่อพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง ร่วมกับ PTT Group 
เพ่ือเตรยีมคว�มพรอ้มสำ�หรบัผูบ้รหิ�ร พัฒน�ทกัษะคว�มรู ้
คว�มส�ม�รถผู้บริห�รที่เป็นพ้ืนฐ�นสำ�คัญ เพ่ือให้เกิด
คว�มรู ้คว�มเข�้ใจทัง้ในเรือ่งก�รบรหิ�รคนและบรหิ�รง�น 
กอ่นก�รก�้วขึน้สูต่ำ�แหนง่ทีส่ำ�คัญถดัไป โดยผ�่นก�รศกึษ� 
แลกเปลี่ยนคว�มคิด คว�มรู้และประสบก�รณ์ เปิดมุมมอง 
โลกทัศน์ และศึกษ� Case Study รวมทั้ง Best Practices 
กบัวทิย�กรชัน้นำ�ของโลก และสมัผสักบัก�รเรยีนรูแ้บบส�กล 
ระดับ World-Class และเป็นก�รสร�้งเครอืข�่ย (Networking) 
ที่ดีร่วมกันระหว่�งผู้บริห�รในกลุ่ม ปตท. นอกจ�กนี้ ยัง
เป็นเวทใีนก�รแลกเปล่ียนคว�มรูแ้ละประสบก�รณจ์�กกลุม่ 
ผูบ้รหิ�รระดับสงู และเป็นก�รสร�้งเครอืข�่ย (Networking) 
ทีดี่รว่มกันระหว�่งผูบ้รหิ�รขององค์กร หนว่ยง�น และบรษิทั
ชั้นนำ�ต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

3. การพฒันาในโครงการ Accelerate Program เพ่ือก�ร Upskill 
& Reskill พนักง�น เสริมสร้�งคว�มรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำ�เป็นต่อ
ก�รแข่งขันในยุคดิจิทัลของบุคล�กร (Future Skill) เช่น ก�รเพิ่ม 
ทกัษะเก่ียวกบัดิจทิลั คว�มรอบรูแ้บบองค์รวมทีส่�ม�รถนำ�ม�ปฏบิตัิ
ได้จริง (Multi-Skill) ขีดคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ตนเองให้ทัน 
และส�ม�รถเทียบเคียงกับบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นเดียวกันในบริษัท
ชั้นนำ� (Benchmarking with Peers) ทักษะและกระบวนก�รตัดสิน
ใจที่มีคว�มชัดเจน ทัศนคติและมุมมองในก�รให้คว�มสำ�คัญแบบ
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ร่วมกันในระยะย�ว เป็นต้น ผ่�นระบบ
ก�รเรยีนออนไลน ์ซึง่พนกัง�นจะว�งแผนศกึษ�และเข�้ใชร้ะบบก�ร
เรียนรู้ในก�รพัฒน�ศักยภ�พด้วยตนเองต�มแนวท�ง Learning 
Roadmap ที่จำ�เป็นของพนักง�นแต่ละกลุ่ม
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ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2564 มีพนกัง�นรว่มประเมินคว�มผกูพันตอ่องค์กรรอ้ยละ 82 และระดับคว�มผกูพันของพนกัง�นอยูท่ีร่อ้ยละ 85 ซ่ึงเม่ือเทยีบเคียงกบั
อุตส�หกรรมเดียวกันในระดับประเทศและระดับส�กล พบว่� บริษัทฯ มีระดับคว�มผูกพันของพนักง�นอยู่ในระดับ Top Quartile สะท้อนให้
เห็นว่�ก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงปัจจัยคว�มผูกพัน ก�รสื่อส�รวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ต่อพนักง�นทุกระดับอย่�งทั่วถึงส่งผลให้เกิด
คว�มผูกพันของพนักง�นต่อองค์กรที่ดีขึ้น

เป้าหมายั่
2564

เป้าหมายั่
2563

ผลื่การดำาเนินงาน
2564

ผลื่การดำาเนินงาน
2563

พนักงานที่ร่วม 
ตอบแบบสอบถาม 
(ร้อยละ)

ความผูกพันของ 
พนักงานต่อองค์กร 
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

93

82

93

80

82

85

82

79

การฝึกอบรม 
ของพนักงานโดยเฉลี่ย
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

ผลตอบแทนการลงทุน 
การพัฒนาบุคลากร 
(ล้านบาท)

เป้าหมายั่
2564

เป้าหมายั่
2563

ผลื่ตอบแทน 
2561

ผลื่ตอบแทน 
2562

ผลื่ตอบแทน 
2563

ผลื่ตอบแทน 
2564

ผลื่การดำาเนินงาน
2564

ผลื่การดำาเนินงาน
2563

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

14

1,477 2,077 264

ค่าใช้จ่ายั่ในการอบรม
พื่นักงานในปี 2564

ขัองบุคลื่ากรภายั่ใน 
ที�ได้รับตำาแหน่งใหม่จากการสรรหา
ด้วยั่ตำาแหน่งที�เปิดรับทั้งหมด 

31.5 100

401540

ลื่้านบาท

ร้อยั่ลื่ะ

1,566
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การสร้างคุณค่าร่วมต่อชุมชนแลื่ะสังคม
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึคว�มสำ�คัญทีจ่ะสร�้งคุณค่�รว่มตอ่ชมุชนและสงัคมโดยดำ�เนนิก�รผ�่นโครงก�รต�่งๆ ทีมุ่่งเนน้ก�รพัฒน�คุณภ�พชวีติ
ของชุมชน ส่งเสริมก�รศึกษ�ของเย�วชน ส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย และอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่�ธุรกิจกับ
ชุมชนและสังคมส�ม�รถเติบโตควบคู่ไปด้วยกันได้ โดยมีคว�มม่ันใจว่�ห�กชุมชนและสังคมมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
ก�รยอมรับและส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นดังนี้

ส่งเสริมงานด้าน CSR  
ให้เกิดประโยั่ชน์ส่วนรวม
ต่อชุมชน สร้างความสัมพื่ันธุ์ที�ด ี

กับผู้มีส่วนได้เสียั่ทุกภาคส่วน

สร้างการรับรู้ขั้อมูลื่ 
แลื่ะขั้อเท็จจริงให้กับ 
กลืุ่่มผู้มีส่วนได้เสียั่ 
ได้รับทราบอยั่่างทั�วถึง

โครงการที่ดำาเนินงาน

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีก�รดำ�เนนิโครงก�รทีมุ่่งเนน้ก�รสร�้งคุณค่�ตอ่
ชมุชนรอบเขตประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�รพี์ซ ีและสงัคมโดยรวม 
มีร�ยละเอียดดังนี้ 

โครงการขัาเทียั่ม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้�งประโยชน์แก่สังคมอย่�งยั่งยืนผ่�นก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น 
นวัตกรรมด้�นผลิตภัณฑ์ ผส�นกับองค์คว�มรู้ของบุคล�กร  
ม�ใช้ผลิตข�เทียมและอุปกรณ์ข�เทียมให้แก่คนพิก�รข�ข�ด
โดยไม่คิดมูลค่�

2. เพื่อพัฒน�และยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนพิก�รข�ข�ด 
3. เพ่ือสร้�งนวัตกรรมท�งสังคมและธุรกิจ ผ่�นก�รดำ�เนิน

โครงก�รเพื่อสังคมของบริษัทฯ 
4. เพ่ือชว่ยแบง่เบ�ภ�ระของสงัคมและภ�ครฐัในก�รดูแลคนพิก�ร

ข�ข�ดที่มีเป็นจำ�นวนม�ก
5. เพ่ือขับเคล่ือนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 10  
ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� (Reduced Inequalities)

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�รข�เทียม โดยบริจ�คเม็ดพล�สติก PP 
(Polypropylene) ให้มูลนิธิข�เทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทร� 
บรมร�ชชนน ีใชเ้ป็นวสัดุในก�รทำ�ข�เทยีมและอุปกรณข์�เทยีมใหแ้ก่
คนพิก�รข�ข�ด เพื่อพัฒน�และยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนพิก�ร
ข�ข�ดต�มแนวท�งสร้�งคุณค่�ร่วม (Creating Shared Value: 
CSV) ซึง่บรษิทัฯ ได้ใชผ้ลติภัณฑท์�งก�รค้�ของบรษิทัฯ สร�้งโอก�ส
ใหค้นพิก�รได้รบัผลประโยชนร์ว่มกนั โครงก�รฯ นีไ้ด้ดำ�เนนิก�รม�
ตั้งแต่ปี 2554 โดยบริษัทฯ บริจ�คเม็ดพล�สติก Polypropylene 
ปีละประม�ณ 20 ตัน ให้แก่ท�งมูลนิธิฯ เพื่อใช้ผลิตข�เทียมให้แก่
คนพิก�รโดยไม่คิดมูลค่�

ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกของบริษัทฯ นอกจ�กจะถูกนำ�ไปใช้ผลิต 
ข�เทยีม ทัง้ทีส่ำ�นกัง�นใหญ่มูลนธิขิ�เทยีมฯ จังหวดัเชยีงใหม่ ทีห่นว่ย 
ทำ�ข�เทียมพระร�ชท�นเคล่ือนท่ีท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้�น 
เชน่ ม�เลเซีย พม่� และกมัพูช� และทีโ่รงง�นทำ�ข�เทยีมพระร�ชท�น 
ที่ตั้งอยู่ต�มโรงพย�บ�ลทั่วประเทศ จำ�นวน 94 แห่ง แล้ว ยังถูกส่ง 
ไปยงัโรงง�นข�เทยีมทีมู่ลนธิขิ�เทยีมฯ จัดตัง้ใหท้ีโ่รงพย�บ�ลทห�ร 
ณ ส�ธ�รณรัฐบุรุนดี ส�ธ�รณรัฐเซเนกัล ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีคว�มย�กจน 
มีคนพิก�รข�ข�ดจ�กเหตกุ�รณค์ว�มไม่สงบในประเทศ และทีเ่มือง
บันด�อ�เจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีคนพิก�รข�ข�ดจ�กเหตุภัย
สึน�มิ เหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในประเทศ และส�เหตุอื่นๆ อีกด้วย 
โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2564 (ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2564) 
มีข�เทียมที่ผลิตให้แก่ผู้พิก�รโดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกของ 
บริษัทฯ ทั้งสิ้น 32,632 ข�

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน
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ทุกคน
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ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย
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โลกร�อน
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โครงการลื่ำาไทรโยั่งโมเดลื่ 

โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล เริม่ดำ�เนนิก�รตัง้แตก่ล�งปี 2557 ในพ้ืนที ่
ตำ�บลลำ�ไทรโยง อำ�เภอน�งรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวัตถุประสงค์
เริ่มต้นจ�กก�รที่บริษัทฯ ต้องก�รนำ�องค์คว�มรู้ในด้�นก�ร
บริห�รจัดก�รน้ำ�ไปช่วยแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�ในพ้ืนที่ 
แห้งแล้ง โดยพัฒน�และบริห�รจัดก�รให้มีพ้ืนที่สำ�หรับกักเก็บน้ำ�
สำ�หรับทำ�ก�รเกษตรในฤดูแล้งเพ่ิมม�กขึ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
ก�รขย�ยพ้ืนทีก่�รทำ�โครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดลออกไปยงัพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ได้แก่ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดอุดรธ�นี และจ�กก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้พบว่� 
ก�รข�ดแคลนน้ำ�เป็นปัญห�ใหญ่และซับซ้อน ซ่ึงจะดำ�เนินก�รแก้ไข
แบบแยกส่วนไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมดำ�เนินโครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล 
ต�มแนวคิดใหม่ท่ีมองน้ำ� อ�ห�ร และพลังง�น แบบเช่ือมโยงกันเป็น
ระบบ (The Water-Food-Energy Nexus) เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเปล่ียนแปลง 
และช่วยลดผลกระทบจ�กก�รข�ดแคลนน้ำ�ซ่ึงจะเกิดขึ้นเป็นแบบ
ลูกโซ่และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือนำ�นวตักรรมขององค์กร พรอ้มทัง้องค์คว�มรูแ้ละศกัยภ�พ
ของบุคล�กร ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�และก�รใช้พลังง�น
ทดแทน เชื่อมโยงเข้�กับก�รพัฒน�คุณภ�พคว�มเป็นอยู่ของ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. เพ่ือสร้�งศักยภ�พแก่ชุมชนท�งก�รเกษตร ให้เตรียมพร้อม
รับมือกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
(Climate Change) และวิกฤตน้ำ� (Water Crises)

3. เพ่ือสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภ�พชีวิตของชุมชน
ท�งก�รเกษตรในพ้ืนที่แห้งแล้ง ให้เป็นชุมชนที่มีคว�มม่ันคง
ท�งด้�นน้ำ�และอ�ห�ร (Water and Food Security) เพื่อเป็น
ร�กฐ�นท่ีม่ันคงต่อโครงสร้�งก�รผลิตในภ�คก�รเกษตรของไทย

4. เป็นก�รสร�้งภ�คีเครอืข�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�รท�งสงัคมรว่ม
กับหน่วยง�นอื่นๆ ได้แก่ หน่วยง�นของรัฐ หน่วยง�นเอกชน 
และหน่วยง�นที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร

5. เป็นโครงก�รต้นแบบให้หน่วยง�นเอกชนที่มีศักยภ�พ นำ�ไป
ดำ�เนนิก�รต�มคว�มพรอ้มและคว�มส�ม�รถในรปูแบบทีถ่นดั 
เพ่ือให้ชุมชนได้คว�มช่วยเหลือและรับประโยชน์ในวงกว้�งม�กย่ิงข้ึน

6. เพ่ือเป็นก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs)

ข้อ 2 ยุติคว�มหิวโหย บรรลุคว�มม่ันคงท�งอ�ห�รและยกระดับ 
  โภชน�ก�ร และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน (Zero Hunger)
ข้อ 6 สร้�งหลักประกันว่�จะมีก�รจัดให้มีน้ำ�และสุขอน�มัย 
  สำ�หรับทุกคน และมีก�รบริห�รจัดก�รที่ยั่งยืน (Clean 
  Water and Sanitation)

ข้อ 7 สร�้งหลกัประกนัว�่ทกุคนเข�้ถงึพลังง�นสมัยใหม่ในร�ค� 
  ที่ส�ม�รถซื้อห�ได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Affordable 
  and Clean Energy)

โครงการลื่ำาไทรโยั่งโมเดลื่ ณ จังหวัดอุดรธุานี 

บรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิโครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล ณ ศนูยส์ง่เสรมิพัฒน�
คนพิก�ร สงัฆมณฑลอุดรธ�น ีบ�้นศรวีฒัน� ตำ�บลบ�้นม่วง อำ�เภอ
บ้�นดุง จังหวัดอุดรธ�นี ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�ร
สร้�งอ�ชีพคนพิก�ร ในปี 2560 และปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้เปิดรับให้
คนพิก�รและผู้ดูแลคนพิก�ร (จำ�นวน 51 คน) เข้�ม�ประกอบอ�ชีพ 
ทั้งด้�นเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ต�มคว�มเหม�ะสมของร่�งก�ย
และคว�มถนัด แต่เนื่องจ�กที่ผ่�นม�ท�งศูนย์ฯ ประสบปัญห�
ข�ดแคลนน้ำ�สำ�หรับทำ�ก�รเกษตรและเล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง ทำ�ให้
คนพิก�รต้องหยุดทำ�ง�นและข�ดร�ยได้เลี้ยงชีพ

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนินโครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล เพ่ือให้ศูนย์ฯ 
มีน้ำ�สำ�หรับใช้ทำ�ก�รเกษตรและเล้ียงสัตว์อย่�งเพียงพอในช่วง 
ฤดูแล้ง นอกจ�กนี ้ยงัได้กำ�หนดแผนระยะย�วในก�รพัฒน�รปูแบบ
ก�รทำ�เกษตรกรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและก�รบริห�ร
จัดก�รพื้นที่ของศูนย์ฯ ซึ่งมีประม�ณ 200 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ทำ�ก�ร
เกษตรและเล้ียงสัตว์อย่�งเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ ทำ�ให้ศูนย์ 
ส่งเสริมพัฒน�คนพิก�รฯ แห่งนี้ส�ม�รถเป็นต้นแบบสำ�หรับก�ร
เรียนรู้ในก�รประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตรของคนพิก�รต่อไป

IRPC’s SMART Farming

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้พัฒน�และตอ่ยอดโครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล 
โดยนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมท�งก�รเกษตรที่มีคว�มเหม�ะสม
ม�ปรับใช้กับพื้นที่ โดยกำ�หนดพื้นที่จำ�นวน 35 ไร่ ณ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒน�คนพิก�ร สังฆมณฑลอุดรธ�นี ให้เป็นพื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร 
IRPC Smart Farming ด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒน�คนพิก�รฯ เป็น
พ้ืนที่ทำ�ก�รเกษตรที่เปิดโอก�สให้คนพิก�รในด้�นต่�งๆ ผู้สูงอ�ยุ 
และผู้ดูแลคนพิก�รติดเตียงที่ไม่ส�ม�รถเคลื่อนไหวได้ ให้ได้เข้�ม�
เรยีนรูก้�รทำ�เกษตรกรรมทีมี่คว�มเหม�ะสมกบัศกัยภ�พและสภ�พ
ร�่งก�ย เพ่ือนำ�ไปสร�้งอ�ชพีและร�ยได้ใหแ้กต่นเองและครอบครวั 
ทัง้นี ้ได้กำ�หนดแผนง�นระยะเวล� 3 ปี (ปี 2564 – 2566) โดยใหก้�ร
สนับสนุนในก�รจัดห�เทคโนโลยีและนวัตกรรมท�งก�รเกษตรท่ี 
ไม่ซบัซอ้นม�กจนเกนิไป มีคว�มเหม�ะสมกบัสภ�พพ้ืนทีแ่ละวถิชีวีติ
ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนพิก�ร

ทัง้นี ้ได้นอ้มนำ�หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก� 
ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร รัชก�ลที่ 9 
ม�กำ�หนดวสิยัทศันใ์นก�รดำ�เนนิโครงก�ร อันได้แก ่“ก�รทำ�เกษตร
แบบผสมผส�นเทคโนโลยีที่มีคว�มเหม�ะสมกับพ้ืนที่และวิถีชีวิต
ของชุมชน โดยยึดหลักประหยัด เรียบง่�ย และได้ประโยชน์สูงสุด” 
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ผส�นกับก�รศึกษ� อบรม และเรียนรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญ ซ่ึงจะช่วย
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนพิก�ร สร้�งโอก�สให้คนพิก�รส�ม�รถ
ประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตร สร้�งร�ยได้ และส�ม�รถสร้�ง
ผลผลิตทีมี่คุณภ�พและคุ้มค่�แกก่�รลงทนุ โดยได้มีการลงนามใน
บนัทกึวา่ดว้ยความเข้าใจความดา้นรว่มมอืดา้นวชิาการ (MOU) 
ระหว่�งบริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) กับคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน เพ่ือดำ�เนินโครงก�ร 
IRPC Smart Farming ณ ศนูยส์ง่เสริมพัฒน�คนพิก�ร สงัฆมณฑล 
อุดรธ�น ีเม่ือวนัที ่21 มิถนุ�ยน 2564 คว�มรว่มมือในครัง้นีจ้ะเป็นใน 
รูปแบบ ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ด้�นก�ร 
บริห�รจัดก�รน้ำ� ก�รพัฒน�ด้�นก�รปลูกพืช ก�รใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท�งก�รเกษตร อันเป็นหัวใจของในก�รดำ�เนินโครงก�ร 
IRPC Smart Farming โดยบันทึกคว�มเข้�ใจฯ นี้มีระยะเวล� 3 ป ี
ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุน�ยน 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุน�ยน 2566

นอกจ�กนี้ ยังมีการขับเคลื่อนโครงการ IRPC Smart Farming 
ผา่นการจา้งงานภายใต้โครงการ Restart Thailand ของ ปตท. 
ต�มที ่ปตท. ได้สนบัสนนุนโยบ�ยภ�ครฐั ภ�ยใตโ้ครงก�ร Restart 
Thailand เพ่ือร่วมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒน�สังคม 
โดยก�รจ้�งแรงง�นและนกัศกึษ�จบใหม่ (ระดับ ปวช. - ปรญิญ�ตร)ี 
ม�รว่มโครงก�รนวตักรรมสร�้งรอยยิม้ (Smart Farming & Smart 
Marketing) ของกลุ่ม ปตท. เป็นระยะเวล� 12 เดือน จำ�นวนทั้งสิ้น 
846 คน โดยแบง่ออกเป็นทกัษะอ�ชพีด้�น Smart Farming จำ�นวน 

150 คน Smart Marketing จำ�นวน 136 คน และ Education 
จำ�นวน 560 คน

บริษัทฯ ได้รับก�รจัดสรรพนักง�นจ�กโครงก�ร Restart Thailand 
ในทกัษะอ�ชพี Smart Farming จำ�นวน 6 คน ใหม้�ปฏบิตังิ�นและ
ช่วยขับเคลื่อนโครงก�ร IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริม
พฒัน�คนพกิ�ร สังฆมณฑลอดุรธ�นี โดยเริม่ปฏบิัตงิ�นตั้งแต่วนัที่ 
1 กุมภ�พันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564 ทั้งนี้ ได้มีก�ร
มอบหม�ยหน้�ที่และก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นทั้ง 6 คน ต�ม
แผนง�นทีก่ำ�หนด โดยใหส้อดคล้องกบันโยบ�ยและตวัชีว้ดัผลง�น
ซึ่งกำ�หนดโดย ปตท.

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีก�รดำ�เนินก�รในส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ดำาเนนิการขุดสระเกบ็น้ำาเพือ่การเกษตร ซึง่คำ�นวณและออกแบบ
โดยวศิวกรของบรษิทัฯ พ้ืนทีข่น�ด 7 ไร ่1 ง�น 84 ต�ร�งว� คว�มลกึ 3 
เมตร ส�ม�รถกักเก็บน้ำ�ได้ 28,000 ลูกบ�ศก์เมตร ซ่ึงก�รขุดสระเก็บน้ำ� 
ดังกล่�วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกกัเกบ็น้ำ�และม�ใชท้ำ�ก�รเกษตรในพ้ืนที่
โครงก�ร IRPC Smart Farming (พื้นที่ขน�ด 35 ไร่) และสำ�รองน้ำ�
ไว้ใช้ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒน�คนพิก�รฯ ในฤดูแล้ง

ดำาเนินการขุดสระสำาหรับเลี้ยงปลาและสร้างโรงเรือนเลี้ยง 
ไก่พันธุ์ไข่เหนือสระน้ำา ต�มแผนง�น “เลี้ยงไก่ได้ปล�” เนื่องจ�ก 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)142



โครงการ We Care by IRPC 
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมในช่วงการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีจำานวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
สะสมมากเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ รวมถึงเกิด
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรด้าน
สาธารณสขุตา่งๆ ดังนัน้ ในวนัที ่22 กรกฎาคม 2564 กลุม่ ปตท. 
จึงได้ประชุมหารือเพ่ือกำาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
ในภาวะการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นใช้เป็นแนวทางในการ 
ดำาเนินงาน โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการ 
ดำาเนนิงานของภาครฐัในการบรหิารจัดการสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ในการนี้ โดยบริษัทฯ 

ได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนผ่านกลุ่ม ปตท. และกระทรวง
พลังงาน และดำาเนนิการในนามของบรษิทัฯ เอง เชน่ การบรจิาค
น้ำามันเชื้อเพลิงฌาปนกิจ 50,000 ลิตร การมอบถุงยังชีพและ
จัดตัง้โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย รวมงบประมาณทัง้สิน้
เป็นเงินจำานวนประมาณ 7 ล้านบาท

การเล้ียงไก่เหนือสระเล้ียงปลา จะช่วยประหยัดงบประมาณค่าอาหารปลา 
ลดมลภาวะจากมูลไก่ และลดการใช้แรงงานในการทำาความสะอาด
และกำาจัดมูลไก่ ซึ่งการดำาเนินการขุดสระสำาหรับเลี้ยงปลาในครั้งนี้ 
ผู้รับเหมาขุดลอกสระเก็บเพ่ือการเกษตรได้ให้ความอนุเคราะห์ขุดสระ 
เลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และได้กอ่สรา้งโรงเรอืนเลีย้งไก ่ขนาด 5 x 16 เมตร 
เหนือสระเลี้ยงปลา โดยโรงเรือนได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน 
ถูกสุขอนามัย พร้อมกับติดตั้งและจัดวางอุปกรณ์ในโรงเรือนฯ เช่น 
กรงไก่ รางให้อาหารและน้ำา ให้สะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงาน 
ของคนพิการ สามารถดูแลและทำาความสะอาดได้ง่าย รองรับ 
การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่ได้จำานวน 220 ตัว และในขณะนี้สามารถ
เก็บไข่ไก่ได้ประมาณ 300 ใบต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินการ
ติดตั้งระบบรดน้ำาบนหลังคาโรงเรือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 
แผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดและระบายความร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน
ซึ่งอุณหภูมิภายในโรงเรือนฯ จะสูงขึ้นมาก 

ดำ�เนินก�รติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ โดย 
ตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลข์นาด 340 W จำานวน 6 แผง พรอ้มกบัตดิตัง้ 
เครื่องสูบน้ำาเพ่ือทำาการผันน้ำาจากสระเก็บน้ำาสำารองฯ ไปยังสระน้ำา 
สำาหรับเล้ียงปลา อันเป็นท่ีต้ังโรงเรือนเล้ียงไก่พันธ์ุไข่ รวมถึงกระจายน้ำา 
ไปใช้ยังพ้ืนท่ีทำาการเกษตร ปศุสัตว์ โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ เน่ืองจาก 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว มักจะเกิดปัญหาด้านความแปรปรวนของสภาวะ
อากาศ ทำาใหฝ้นตกนอ้ยและขาดชว่งเป็นระยะเวลานาน ถงึแม้วา่จะ
เข้าสู่ฤดูฝนมาหลายเดือนแล้ว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำาสะสมน้อยกว่า 

ที่คาดการณ์มาก จึงมีความจำาเป็นต้องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
เนื่องจากเริ่มเกิดปัญหาน้ำาไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 
การดำาเนินโครงการฯ

ดำ�เนินก�รติดตั้งโรงเรือนปลูกผัก จำานวน 1 หลัง โดยโรงเรือน 
มีลักษณะเป็นโรงเรือนทรงโค้ง ขาตรง ขนาด 6x20 เมตร 
และมีการตดิตัง้ระบบรดน้ำาอัตโนมัตซิึง่เชือ่มตอ่กบัแผงโซลารเ์ซลล ์
ทำาใหส้ามารถชว่ยลดภาระค่าใชจ่้ายด้านพลังงานไฟฟ้า ลดภาระด้าน
แรงงานของผูดู้แลซ่ึงเป็นคนพิการ ทัง้นี ้การตดิตัง้โรงเรอืนปลูกผกั 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาการทดลองปลูกผักที่มีราคาแพงใน
ฤดูฝน โดยคัดเลือกผักที่หากไม่ได้ปลูกในโรงเรือนจะได้รับความ
เสียหายจากน้ำาฝน ทำาให้สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน 
นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินการคัดเลือกพันธุ์ผักสำาหรับทดลองปลูก
ในโรงเรือนซึ่งมีตลาดรองรับ เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว เป็นต้น โดย
เม่ือทำาการทดลองปลูกผักในโรงเรือนแบบแปลงปลูกยกพ้ืนแล้ว 
พบว่าสามารถให้ผลผลิตที่ ดีมากกว่าปลูกภายนอกโรงเรือน 
ดังน้ัน ในลำาดับถัดไปจึงวางแผนทดลองปลูกผักโดยคัดเลือกพันธ์ุผัก
และทดลองปลูกผักในโรงเรือนไปอีกระยะหน่ึง เพ่ือประเมินคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิตท่ีได้สำาหรับวางแผนเตรียมการติดต้ังโรงเรือน 
เพ่ิมเติมและเตรียมการปลูกผักเพ่ือการจำาหน่ายตามแผนงานใน
ปี 2565 ต่อไป
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หัวใจอาสาไออาร์พื่ีซี

กิจกรรม “10,000 ต้นกล้�อ�ส�ไออ�ร์พีซี ร่วมใจเพ�ะพันธุ์กล้�ไม้
จำ�นวน 12,500 ต้น” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ก�รเพ�ะ
เมล็ดให้กับผู้ประส�นง�นหัวใจอ�ส� จำ�นวน 1,250 ชุด สำ�หรับ
ปลูกในพื้นที่ส�ธ�รณะของชุมชนรอบเขตประกอบก�รอตุส�หกรรม
ไออ�ร์พีซีในปี 2565

• ส�ม�รถดูดซับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ได้ 112,500 กิโลกรัมต่อปี
• ปล่อยก๊�ซออกซิเจน รองรับคว�มต้องก�รของมนุษย์ได้ 

25,000 คนต่อปี
• ดักฝุ่นและมลพิษท�งอ�ก�ศได้ 17,500 กิโลกรัมต่อปี

การประกวดรางวัลื่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
แลื่ะรางวัลื่ด้านความยั่ั�งยั่่น (Sustainability)

ร�ยละเอียดในหมวดร�งวัลแห่งคว�มสำ�เร็จ หน้� 20-25

โครงการซิงค์ออกไซด์นาโน 
สำาหรับเกษตรกร

บริษัทฯ ดำ�เนินก�รอบรมให้คว�มรู้กับเกษตรกรโดยก�รนำ� 
องค์คว�มรู้และส�ธิตก�รฝังเข็มต้นทุเรียนเพ่ือตัดวงจรของโรคพืช 
ที่เกิดจ�กเชื้อร�และแบคทีเรีย เพื่อฟื้นฟูโรคลำ�ต้นและร�กเน่� 
ณ ท่ีทำ�ก�รกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตำ�บลกะเฉด อำ�เภอเมือง 
จังหวดัระยอง และได้นำ�ผลติภัณฑซิ์งค์ออกไซด์น�โนแจกใหก้บั
ช�วสวนไปทดลองใช้จำ�นวน 90 ชุด

นอกจ�กนี้ ยังมีดำ�เนินก�รต่�งๆ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

• ก�รอบรมให้คว�มรู้เกษตรกรในก�รป้องกันโรคพืชและศัตรูพืช 
ณ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนย�ยด� ตำ�บลตะพง

• ร่วมกับโรงง�นน�โนเคมิคอล และทีม RD ลงพ้ืนท่ีสวนทุเรียน 
ให้คว�มรู้ในก�รใช้ผลิตภัณฑ์น�โนและสอนวิธีก�รฝังเข็ม

ด้วยซิงค์ออกไซด์น�โนให้กับเกษตรกรตำ�บลน�ต�ขวัญ 
ที่สวนกำ�นันสุกิจ อดีตกำ�นันตำ�บลน�ต�ขวัญ

• ลงพ้ืนท่ีสวนทุเรียน คุณนิพนธ์ กระแสสินธ์ุ หมู่ 12 บ้�นหนองต�รส 
ตำ�บลตะพง ต�มท่ีได้ร้องขอให้ลงไปอธิบ�ยและสอนวิธีก�รฝังเข็ม 
ด้วยซิงค์ออกไซด์น�โนกับต้นทุเรียนท่ีเกิดโรคร�กเน่�ยืนต้นต�ย 

• ลงพ้ืนท่ีสำ�รวจสวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร สวนย�ยด� (ป้�บุญช่ืน) 
หมู่ 3 ตำ�บลตะพง 

โครงการศูนย์ั่การเรียั่นรู้ สวนสมุนไพื่ร ป่าชุมชน แลื่ะธุนาคารน้ำาใต้ดิน

ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

• บริษัทฯ ดำ�เนินก�รขุดบ่อธน�ค�รน้ำ�ใต้ดินจำ�นวน 18 บ่อ และบ่อเรียนรู้จำ�นวน 3 บ่อ รวมถึงปลูกต้นไม้ในป่�ชุมชน 2 ไร่
• ร่วมจัดกิจกรรม ต้นไม้ถึงพ่อ ณ รพ.สต.บ้�นก้นหนอง เพื่อน้อมรำ�ลึกวันคล้�ยวันสวรรคตในหลวง รัชก�ลที่ 9 ดำ�เนินก�รปลูกต้นไม้ยืนต้น

และไม้กนิได้กว�่ 200 ตน้ เพ่ือถว�ยเป็นพระร�ชกุศล นำ�โดย ดร.ส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงส�ธ�รณสขุ น�ยอำ�เภอเมืองระยอง ส�ธ�รณสขุ
จังหวัดระยอง ผู้นำ�ชุมน จิตอ�ส�คณะครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้�นแลง กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้�นแลงและคณะ อสม.ตำ�บลบ้�นแลง เข้�ร่วม
ประม�ณ 80 ท่�น

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)144
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ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ
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0
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เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ�งแวดล้อม

การประยัุ่กต์ใช้หลื่ักเศรษฐกิจหมุนเวียั่น

โอกาสและความท้าทาย 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นท�งเลือกหนึ่งที่ทั่วโลกนำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รขยะพล�สติกที่มีม�กม�ยในปัจจุบัน ก�รต้องก�รแก้ไขปัญห� 
โลกรอ้นจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รมุ่งสูส่งัคมค�รบ์อนต่ำ� หรอืก�รประก�ศก�รปลอ่ยค�รบ์อนเป็นศนูยใ์นปี 2050 ผลักดันให ้
ทัว่โลกหนัม�ใชผ้ลิตภัณฑท์ีมี่สว่นผสมจ�กก�รรไีซเคิลม�กขึน้ รวมถงึม�ตรก�รท�งภ�ษขีองยโุรปทีต่อ้งก�รลดค�รบ์อนจ�กก�รนำ�เข�้ผลิตภัณฑ ์
เป็นแรงผลักดันหน่ึงท่ีผลักดันให้บริษัทฯ นำ�เร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนม�กำ�หนดเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ด้�นคว�มย่ังยืนเพ่ือให้เกิดก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน

การบริหารจัดการประเด็น

ระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตาม	British	Standards 
Institution:	Framework	for 

implementing	the	principles	of	the 
circular	economy	in	organizations- 

Guide	(BS	8001:	2017)

ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่ระดับก�ร
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระดับที่ 3 อ้�งอิงต�ม 
BS 8001: 2017 ภ�ยในปี 2573

ประเมินระดับก�รประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สำ�หรับ 

กลุ่ม ปตท. อ้�งอิงต�ม 
BS 8001: 2017  

เพื่อใช้ประเมินตนเอง 
ให้รับทร�บระดับก�รประยุกต์ใช้

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กำาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการตาม 
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยังคง 
แนวคิด	3Rs	(Reduce,	Reuse	และ	

Recycle)	

มุ่งเน้นก�รสร้�งเครือข่�ยเพื่อนำ� 
พล�สติกที่เป็นของเสียจ�กระบวน 
ก�รผลิต (Post Industrial Recycle: 
PIR) และพล�สติกท่ีผ่�นก�รใช้แล้ว 
กลับม�ใช้ใหม่ (Post Consumer 

Recycle: PCR) พร้อมทั้ง 
นำ�ผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติม�ใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มโครงก�รด้�นเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
โอก�สก�รต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำ�ม� 
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคอมพ�วด์ 
(Recycle Compound Resin) 
เช่น PP Recycle Compound, 
PS Recycle Compound, ABS 
Recycle Compound และผลิตภัณฑ์ 
ไบโอคอมพ�วด์ (Bio Compound)

ตัวชี้วัดระยะสั้น/ ระยะยาวตัวชี้วัดระดับองค์กร ผลการดำาเนินงาน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

บรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิโครงก�รด้�นเศรษฐกจิหมุนเวยีนม�อย�่งตอ่เนือ่ง 
โดยประเมินระดับก�รประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสำ�หรับ
กลุ่ม ปตท. อ้�งอิงต�ม BS 8001: 2017 เพื่อใช้ประเมินตนเอง 
ให้รับทร�บระดับก�รประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 รวมถึงได้มีก�รดำ�เนินโครงก�รตลอดห่วงโซ่คุณค่� 
เพ่ือนำ�พล�สติกของเสียจ�กกระบวนก�รผลิต (Post-Industrial 

Recycled: PIR) และพล�สติกที่ผ่�นก�รใช้แล้วกลับม�ใช้ใหม่  
(Post-Consumer Recycled) ผ�่นก�รรว่มมือกบั KFC ตอ่เนือ่งเป็น
ปีที ่2 ขย�ยไปยงั 21 ส�ข� เพ่ือใหมี้ก�รนำ�พล�สตกิทีใ่ชแ้ลว้กลบัม� 
ใช้ประโยชน์ให้ม�กที่สุด รวมถึงก�รดำ�เนินโครงก�รต�มหลัก 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพ่ือให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง 
คุ้มค่�ที่สุด

โครงการหรือกิจกรรมที่สำาคัญ

• โครงการร่วมกับ Daiso 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Bio-based คือผลิตภัณฑ์ Bio-based Polypropylene Grade 
W1561RW (PP compound with Thai wood powder 30%) ที่เป็นพล�สติกประเภท 
Polypropylene ผสมกบัผงไม้ทีเ่หลอืจ�กอุตส�หกรรมรอ้ยละ 30 เพ่ือเป็นก�รทดแทนก�รใชไ้ม้
จ�กธรรมช�ต ิผลิตเป็นกระถ�งตน้ไม้ทีมี่น้ำ�หนกัเบ� รปูลกัษณเ์หมือนไม้ โดยได้รบัก�รรบัรอง
จ�ก US FDA 21 CFR 177.1520 (Olefin Polymers), Regulation (EU) No. 10/2011

•  โครงการร่วมกับ Cafe Amazon 

ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในง�นตกแต่งและก่อสร้�ง บริษัทฯ คิดค้น
ผลติภัณฑ ์R-MAXX L-Cement ทีผ่ลติจ�กพล�สตกิผสมกบัซเีมนต ์
ทำ�ใหส้�ม�รถขึน้รปูง่�ย โดยใชก้�รฉดีแทนก�รหล่อ มีคว�มแขง็แรง 
ทนท�น ให้สัมผัสคล้�ยกับซีเมนต์ ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในง�นตกแต่ง 
ได้หล�กหล�ย นำ�ไปสู่คว�มร่วมมือระหว่�งบริษัทฯ และ PTTOR 
เพ่ือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟและกระถ�งต้นไม้ที่มีดีไซน์สวยง�ม 
เพื่อใช้ในก�รตกแต่งร้�นค�เฟ่อเมซอน Green concept

• โครงการร่วมกับ KFC 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำ�กัด 
ในก�รผลิตชอ้น สอ้ม มีด จ�กผลติภัณฑ ์Bio-based Polystyrene Grade 
PK150B20 (HIPS compound with Starch 20%) เพ่ือใชร้บัประท�นอ�ห�ร 
ในร้�นเคเอฟซี โดยก�รนำ�พล�สติกประเภท Polystyrene ผสมกับแป้ง 
รอ้ยละ 20 เพ่ือเพ่ิมสดัสว่นก�รใชผ้ลิตภัณฑจ์�กธรรมช�ต ิและลดก�รใชว้สัดุ 
ที่ไม่ส�ม�รถทดแทนได้ โดยได้รับก�รรับรองจ�ก US FDA 21 CFR 
177.1640 (Styrene Polymers), Regulation (EU) No. 10/2011

 Reduce

บริษัทฯ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอย่�งจำ�กัด ได้แก่ 

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 147



 Reuse

บริษัทฯ ในฐ�นะผู้ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกล่ันน้ำ�มันบนพ้ืนฐ�น 
ของคว�มยั่งยืนเสมอม� ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญเร่ืองก�รจัดก�ร
ปัญห�ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในแนวท�งก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� 
และลดของเสยีจ�กกระบวนก�รผลติใหม้�กทีส่ดุ ด้วยก�รสร�้ง Eco 
Solution Model ที่เป็นต้นแบบของก�รจัดก�รขยะพล�สติกตั้งแต่
ต้นท�งในกระบวนก�รผลิตจนไปถึงปล�ยท�งที่เป็นขยะพล�สติก
หลังก�รใช้ง�น เพ่ือให้เกิดก�รรีไซเคิลอย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วย
กระบวนก�รทำ�ง�นแบบปิด (Closed Loop) โดยไม่ทำ�ให้ขยะ
พล�สติกในกระบวนก�รผลิต (Post Industrial Recycled หรือ 
PIR) ออกสู่ภ�ยนอก ทั้งยังคิดค้นนวัตกรรมในก�รนำ�ของเสียจ�ก

•  โครงการ “We Care by IRPC” 

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยัง
คงวกิฤตอย�่งตอ่เนือ่ง ทำ�ใหห้ล�ยโรงพย�บ�ลตอ้งเผชญิกบั
ปัญห�เตยีงผูป่้วยไม่เพียงพอสำ�หรบัรองรบัผูป่้วยทีเ่พ่ิมสงูขึน้ 
เพ่ือแก้ไขสถ�นก�รณ์ดังกล่�วให้ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�รวดเร็วข้ึน 
บรษิทัฯ ได้รว่มกบัพันธมิตร ได้แก ่บรษิทั ซัคเซส พล�ส จำ�กดั 
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยแผ่นพล�สติกลูกฟูก และบริษัท อ�ร์เอ็มซี 
อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่น PP BOARD 
ดำ�เนินก�รภ�ยใต้โครงก�ร “We Care by IRPC” จัดทำ�
เตียงสน�มเพ่ือโรงพย�บ�ลสน�มและศูนย์พักคอย โดยใช้

กระบวนก�รผลิตม�สร้�งมูลค่�เพ่ิมต�มโมเดล Eco Solution 
เพ่ือบริห�รจัดก�รขยะพล�สติกและสร้�งมูลค่�เพ่ิม พร้อมกันนี้
ได้สร้�งเครือข่�ยก�รเก็บรวบรวม (Collector Network) เพ่ือ
รวบรวมวัสดุพล�สติกที่ผ่�นก�รใช้ง�นแล้วจ�กกิจกรรมครัวเรือน 
พ�ณชิย ์อุตส�หกรรม และบรกิ�รอ่ืนๆ ทีเ่รยีกว�่ Post-Consumer 
Recycled (PCR) ทำ�ก�รคัดแยกประเภทต�มวัตถุประสงค์ใน 
ก�รรีไซเคิล ตัวอย่�งโครงก�ร ได้แก่ 

 Recycle

เม็ดพล�สติก POLIMAXX Polypropylene (PP) ในก�ร
ผลิตเตียงสน�ม มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนท�น กันน้ำ� 
ส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้ม�กถึง 200 กิโลกรัม ทนต่อก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดฆ่�เชื้อได้น�นต่อเนื่องถึง 2 ปี ทำ�ให้ส�ม�รถ
ใชซ้้ำ�และรองรบัผู้ป่วยได้อย่�งต่อเน่ือง อีกท้ังยังกันน้ำ�และส�ร
คัดหล่ังซึมผ่�น ฆ่�เช้ือได้ด้วยน้ำ�ย�และคว�มร้อน ประหยัดพ้ืนท่ี 
เคล่ือนย้�ยง่�ยประกอบง่�ย น้ำ�หนักเบ� และยังส�ม�รถนำ�
กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) ได้อย่�งมั่นใจและปลอดภัย

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)148



• จากโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ KFC

ได้ร่วมกันในก�รบริห�รจัดก�รขยะพล�สติกใช้คร้ังเดียวท้ิง 
(Single Used ) โดยมีมูลนิธิกระจกเง�เป็นส่วนร่วมในก�รจัดเก็บ 
และคัดแยกประเภทของพล�สติก ที่ผ่�นก�รใช้ง�นแล้ว 
โดยหลังจ�กถูกทำ�คว�มสะอ�ดและคัดแยกประเภทแล้ว 
จะถูกนำ�ส่งให้กับพันธมิตร บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด ในก�รทำ� PS Recycled Compound จ�ก
พล�สติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used) ผสมกับพล�สติก
ประเภท HIPS (High Impact Polystyrene) เพื่อใช้ในก�ร
ผลิตเป็นผลิตภัณฑต์�่งๆ เชน่ กล่องน�ฬกิ�แบรนด์เนม กล่อง
จิวเวลรี่ ให้กับท�งพันธมิตร บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำ�กัด 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCR Polypropylene ชนิด Block co polymer

โดยก�รรว่มมือกบัพันธมิตร บ�้นกรองน้ำ� ในก�รจัดเกบ็กระบอกไสก้รองน้ำ�ทีผ่�่นก�รใชง้�นแลว้ เพ่ือนำ�ม�เข�้สูก่ระบวนก�รรไีซเคิล 
โดยนำ�ม�ใชเ้ป็นวตัถดิุบในก�รผลติเป็นผลิตภัณฑพ์ล�สตกิรกัษโ์ลก รว่มกบัท�ง Qualy ผูผ้ลิตผลิตภัณฑพ์ล�สตกิ ภ�ยใตค้อนเซป็ต ์
ของแบรนด์ ได้แก่ คว�มคิดสร้�งสรรค์ คว�มสุข และคว�มยั่งยืน

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือพันธมิตร 
บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ในก�รนำ�พล�สตกิทีผ่�่นก�รใชง้�นแล้วประเภท Polypropylene สำ�หรบั
ทำ�เป็นเคสแบตเตอรี่ และ HDPE สำ�หรับทำ�บรรจุภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่น 
จ�กร้�น PTT Fit Auto ม� Upcycling Product เป็นวัตถุดิบสำ�หรับ
พัฒน�และสร�้งสรรค์ผลติภัณฑ ์โดยเป็นสว่นผสมระหว�่งพล�สตกิและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร (Wood Composite) ทำ�ให้ได้วัตถุดิบ
ที่ส�ม�รถขึ้นรูปโดยก�รรีด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง 
มีอ�ยกุ�รใชง้�นย�วน�น ทนตอ่คว�มชืน้ ส�ม�รถเชด็ทำ�คว�มสะอ�ดได้ 
นอกจ�กนี ้ยงัส�ม�รถปรบัสสีนัได้ต�มคว�มตอ้งก�รอีกด้วย โดยได้นำ�ม� 
ทำ�เป็นเฟอร์นิเจอร์ภ�ยในร้�น เช่น ชั้นว�ง ตู้ โต๊ะ สำ�หรับใช้ตกแต่ง
ภ�ยในร้�น PTT Fit Auto

RMM151 (PCR PS 45% + HIPSUB 55%)

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 149



ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

โอกาสและความท้าทาย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ  
น้ำาเสีย และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ผ่านการกำาหนดนโยบายและวาระแห่งชาติในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น วาระแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง การขอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินงานเพ่ือลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียว (Single-use Plastic) เป็นต้น 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่ามาตลอดการดำาเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ 
ดำาเนนิงานทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม ตลอดหว่งโซ่คุณค่า โดยการกำาหนดนโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัยอาชวีอนามัย  
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน รวมถึงการนำาระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001, ISO 5001 และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
(OEMS) ในการบรหิารจัดการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพ่ือลดผลกระทบตอ่สงัคม ชมุชน และเพ่ือใหเ้กดิประสทิธภิาพเชงินเิวศในกระบวนการผลติ 

การบริหารจัดการประเด็น

ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน

ปริมาณของเสียอันตราย 
ที่กำาจัดโดยวิธีการฝังกลบ

ปริมาณของเสียไม่อันตราย 
ที่กำาจัดโดยวิธีการฝังกลบ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย

ตัวชี้วัด 
ระยะสั้น/ ระยะยาว ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• การใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 2564  

ไม่เกิน 76.2 ล้านกิกะจูล
• กำาหนดดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในปี 2564  

เท่ากับร้อยละ 89 

ตัวชี้วัดระยะยาว
• เป้าหมายการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 

2568 ไม่เกิน 72.2 ล้านกิกะจูล
• กำาหนดดัชนีช้ีวัดการใช้พลังงานในปี 2568 เท่ากับ 

ร้อยละ 83

• การใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 
2564 ไม่เกิน 75.8 ล้านกิกะจูล

• ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในปี 2564 
เท่ากับร้อยละ 88.6

ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัดโดยวิธีการ 
ฝังกลบเป็นศูนย์

ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัดโดยวิธีการ 
ฝังกลบเป็นศูนย์

ของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัดโดยวิธีการ 
ฝังกลบเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2562 

ของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัดโดยวิธีการ 
ฝังกลบเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2562

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• กำาหนดดัชนีช้ีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปี 2564 เท่ากับ 

1,938 ตัน (intensity 0.166 kg/Ton product)
ตัวชี้วัดระยะยาว
• กำาหนดดัชนีช้ีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปี 2613 เท่ากับ 

1,468 ตัน (intensity 0.118 kg/Ton product)

ตัวชี้วัด 
ระดับองค์กร

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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และการบร�โภคที่ยั่งยืน
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ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน ขจัดความอดอยาก
สร�างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส�งเสร�มความเป�น
อยู�ที่ดีของทุกคน

ส�งเสร�มโอกาส
ในการเร�ยนรู�

สร�างความเท�าเทียม
ทางเพศสตร�และ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย�างยั่งยืน
และพร�อมใช�สำหรับ
ทุกคน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

ส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มอ�ตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว�าง
ประเทศ

สร�างเมืองและการตั้ง
ถิ�นฐานที่ปลอดภัย

ดำเนินการอย�าง
เร�งด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

อนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากทรัพยากร
ทางทะเลอย�างยั่งยืน

ส�งเสร�มการใช�
ประโยชน�ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศนบบก

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียมกัน

สร�างความร�วมมือ
ระดับสากลต�อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบร�โภคที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนนิงานปี 2564 เทา่กบั 1,696 ตนั 
(intensity 0.141kg/Ton product)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)150



ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ในปี 2564 ได้มีก�รดำ�เนนิโครงก�รเพ่ือ 
ลดผลกระทบท�งสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย โครงก�รก�รใชพ้ลังง�น 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศและกล่ิน ก�รจัดก�รน้ำ�  
ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย ก�รจัดก�รของเสีย ก�รจัดก�รเรื่องร้องเรียน
ชุมชน เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เติบโตม่ันคงและยั่งยืน  
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับร�งวัล Thailand Energy Awards 2020 และ  
2021 ได้แก่ ร�งวัลดีเด่นด้�นพลังง�นสร้�งสรรค์ โครงก�รกระบวนก�ร 
ลดก�รใช้ไอน้ำ�ที่ ARU Refinery Plant ด้วยสูตรเอม�ยด์สูตรใหม่  
โดยโรงกลั่นน้ำ�มันไออ�ร์พีซีกลั่นน้ำ�มัน แผนก RESR (SRU) และ
ร�งวัลดีเด่นด้�นบุคล�กร ประเภททีมง�นจัดก�รพลังง�น โรงง�น
ควบคุม โรงง�นเอทลีิน (ETP) จ�กกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและ
อนุรักษ์พลังง�น (พพ.) กระทรวงพลังง�น

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำาคัญ

การใช้พื่ลื่ังงานอยั่่างมีประสิทธุิภาพื่

ปี 2564 มีโครงก�รอนุรักษ์พลังง�น 70 โครงก�ร ส�ม�รถลด
ก�รใช้พลังง�นได้ 410,054 กิกะจูล ลดค่�ใช้จ่�ยรวมคิดเป็นเงิน 
116 ล้�นบ�ท ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ 22,998 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� ตัวอย่�งโครงก�ร เช่น 

• โครงการเปลี่ยน(ลด)ความดันของพลังงานไอน้ำาที่หอกลั่น 
แยก Naphtha (Change steam level at 54C002 to get 
electrical generation from STG unit I) หน่วย STG
เพ่ือให้ได้รับพลังง�นไฟฟ้�จ�ก STG (Steam gas turbine 
unit) unit ทีย่งัดำ�เนนิก�รผลิตได้ไม่เตม็กำ�ลงัก�รผลิต จ�กก�ร
เปล่ียนแปลงดังกล่�วสง่ผลให ้หนว่ย STG เพ่ิมกำ�ลงัก�รผลติได้ 
ม�กข้ึน และส�ม�รถผลิตกระแสไฟฟ้�เพ่ิมข้ึนจ�กโครงก�รดังกล่�ว 
เป็นจำ�นวน 2.54 กิกะวัตต์ต่อปี หรือส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยด้�น
พลังง�นไฟฟ้�ลง 5.2 ล้�นบ�ทต่อปี

• โครงการปรบัลดไฮโดรเจนสว่นเกนิทีร่ะบบหอเผาทิง้มาเข้า 
ระบบ Fuel Gas (Decrease pure H2 product loss to 
flare by switch to FG system)
โดยปกติระบบ H2 จะมีก�รรักษ�คว�มดันของระบบด้วยก�ร
ปล่อยไฮโดรเจนส่วนเกินออกไปที่ระบบหอเผ�ทิ้ง (flare) อยู่
ปริม�ณหนึ่งหรือที่เรียกว่� H2 buffer จึงได้มีก�รพิจ�รณ�
เพ่ือห�แนวท�งในก�รเอ� H2 buffer ดังกล่�วม�เข้�ระบบ 
Fuel Gas (FG) แทนที่จะปล่อยออกไปที่ flare แบบไม่ก่อให้
เกิดประโยชน์ใดๆ ด้วยก�ร modify function control เพื่อ
ส่ง H2 ที่ปล่อยออกไประบบ flare ให้ส่งไปยัง 52C004 เพื่อ
ไปเข้�ที่ระบบ FG แทน เป็นก�รเอ� H2 ส่วนเกินดังกล่�วไป

ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งห�กระบบมีคว�มต้องก�ร H2 เพิ่มม�กขึ้น  
ก็ส�ม�รถดึง H2 ดังกล่�วกลับเข้�ม�ใช้ ไ ด้ ด้วยก�ร 
ลดปริม�ณก�รส่งไปยังระบบ Fuel Gas (FG) ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงมี buffer ของ H2 อยู่เพื่อรักษ�คว�มดันของระบบ H2 
ได้ โดยห�กต้องก�รใช้ก็ส�ม�รถดึงกลับม�ใช้ได้เลยทันที และ
ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กไฮโดรเจนปล่อยออกไประบบ flare ได้ 
5.48 ล้�นบ�ทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ได้

• โครงการลดความดันบริเวณยอดหอกล่ัน Toluene (03C002)  
จากความดัน 4.8 BarG เป็น 4.7 BarG (Reduce OVHD  
Pressure of Toluene Column at BTX plant) 

 เป็นโครงก�รลดก�รใชพ้ลังง�นคว�มรอ้นทีเ่ต� 03B001 ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ให้คว�มร้อนให้กับหอกลั่น โดยหลักก�รของก�รกลั่น 
จะอ�ศัยคว�มแตกต่�งของจุดเดือดของแต่ละองค์ประกอบใน
ของผสม และจุดเดือดของของเหลวจะแปรผันกับคว�มดันไอ 
ถ�้คว�มดันเหนอืของเหลวลดลงจะทำ�ใหจุ้ดเดือดลดต่ำ�ลงด้วย 
ดังนั้นก�รลดคว�มดันที่ยอดหอของหอกล่ัน Toluene ทำ�ให้
จุดเดือดของ Toluene ลดต่ำ�ลง ส่งผลให้มีก�รใช้พลังง�น
คว�มรอ้นทีเ่ต� 03B001 ลดลงและส�ม�รถลดก�รใชเ้ชือ้เพลงิ
ที่ 03B001 ได้ 709 กิกะจูลต่อปี หรือคิดเป็นค่�ใช้จ่�ยลดลง 
126,465 บ�ทต่อปี

การจัดการคุณภาพื่อากาศแลื่ะกลื่ิ่น 

• การจัดการออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
และฝุ่น (NOx SOx TSP) 
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รควบคุมมลพิษท�งอ�ก�ศที่ม�
จ�กปล่องระบ�ย โดยเริ่มที่ก�รควบคุมปัจจัยในก�รเผ�ไหม้ 
เพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พและลดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ก�รเลอืกใชเ้ชือ้เพลิงทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดล้อมนอ้ย ได้แก ่เชือ้เพลิง 
ประเภท Fuel Gas รว่มกบัก�รควบคุมสภ�วะขณะเผ�ไหม้ในเต�  
เพ่ือใหม้ลภ�วะท�งอ�ก�ศ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ 
ซัลเฟอร์ และฝุ่น (NOx SOx TSP) เกิดขึ้นน้อยที่สุด นอกจ�กนี้  
ยังเลือกใช้เต�เผ�เทคโนโลยี Low NOx Burner ซึ่งส่งผลให้ 
ค่�ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จ�กปล่องระบ�ยลดลง

นอกจ�กเทคโนโลยีก�รเผ�ไหม้และเชื้อเพลิง บริษัทฯ ยังมี
ก�รว�งแผนซ่อมบำ�รุงเต�เผ�ประจำ�ปีอย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือ
รักษ�ประสิทธิภ�พก�รเผ�ไหม้ของอุปกรณ์ให้ยังคงดำ�เนินก�ร
ปกติไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม ในด้�นของ
ก�รเฝ้�ระวัง บริษัทฯ มีก�รว�งแผนร่วมกับที่ปรึกษ� (Third 
party) ในก�รเข้�ตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศจ�กปล่องระบ�ย ซึ่ง
ผลก�รตรวจวัดมีค่�ผ่�นเกณฑ์ควบคุมของเขตประกอบก�ร

การขับัเคลื่่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่นบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 151



ความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(ตันต่อพันตันการผลิต)

เป้าหมายั่
2564

เป้าหมายั่
2565

ผลื่การดำาเนินงาน
2564

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

0.166 0.141 0.151 

อุตส�หกรรมไออ�ร์พีซีและค่�ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวง
อุตส�หกรรม เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รมลภ�วะท�งอ�ก�ศ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุ่น (NOx SOx TSP) ได้เป็นอย่�งดี

• การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

เริม่ดำ�เนนิโครงก�รปรบัปรงุหลังค�ของถงัทีใ่ชเ้กบ็ Reformate 
ในพื้นที่ของล�นถัง โดยเปลี่ยนจ�ก Cone Roof Tank เป็น 
Internal Floating Roof ซึ่งมีเป้�หม�ยแล้วเสร็จในครึ่งปีแรก 
ของปี 2565 และค�ดว�่จะส�ม�รถชว่ยลดก�รระบ�ยส�รอินทรยี ์
ระเหยง่�ยลงได้ ร้อยละ 90 เมื่อเทียบก่อนก�รปรับปรุง

มีก�รดำ�เนินก�รเพ่ือควบคุม ป้องกันก�รระบ�ยส�รอินทรีย์
ระเหยง่�ยในช่วงของง�นซ่อมบำ�รุงผ่�น Green Turnaround 
Concept มุ่งเน้นที่ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของก�รระบ�ยจ�ก 
กิจกรรมต่�งๆ ของง�นให้ครอบคลุม เพ่ือห�ม�ตรก�รท่ีเหม�ะสม 

ม�ใช้ป้องกันก�รระบ�ย ก�รตรวจวัดที่อุปกรณ์ก่อนเปิดระบบ
เพ่ือง�นซ่อมบำ�รุง ตลอดจนม�ตรก�รเฝ้�ระวังรอบรั้วโรงง�น 
เป็นก�รตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลก�รปฏิบัติ รวมถึงใช้วิเคร�ะห์ 
ห�แหล่งกำ�เนิดท่ีมีนัยสำ�คัญ เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีต้นเหตุ 
อันเป็นก�รแก้ปัญห�อย่�งยั่งยืน

ก�รใหค้ว�มรว่มมือกบัภ�ครฐัในก�รใหข้อ้มูลเพ่ือจัดทำ�ร�่งคู่มือ
ก�รปฏิบัติง�นที่เป็นม�ตรฐ�น (Code of Practice: COP) ใน
ก�รป้องกันก�รระบ�ยส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยจ�กแหล่งกำ�เนิด
ที่มีนัยสำ�คัญจ�กส�มแหล่งกำ�เนิด ได้แก่ ถังเก็บ หอเผ�ทิ้ง 
และจ�กง�นซ่อมบำ�รุง รวมถึงประส�นคว�มร่วมมือกันภ�ยใน
ภ�คอุตส�หกรรม เพ่ือนำ�ร่�ง COP ดังกล่�วไปประยุกต์ใช้
ในก�รดำ�เนินง�นจริง เพื่อมุ่งสู่ก�รแก้ไขปัญห� VOCs อย่�ง
ยั่งยืนร่วมกัน 

การจัดการน้ำา

น้ำ�จัดเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญยิ่ง ไม่เฉพ�ะกับแค่บริษัทฯ แต่สำ�หรับ
ภ�คส่วนอื่นๆ ในสังคมเช่นกัน บริษัทฯ จึงเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�ร
บริห�รจัดก�รน้ำ�ร่วมกับหน่วยง�นร�ชก�รและผู้ใช้น้ำ�อ่ืนๆ ทั้ง 
ภ�ยในและภ�ยนอกกลุม่ ปตท. ตัง้แตต่น้ท�ง เพ่ือใหก้�รดำ�เนนิง�น 
ของบริษัทฯ ไม่ไปรบกวนวิถีชีวิตในก�รใช้น้ำ�อุปโภค บริโภคของ
เกษตรกร ภ�คอุตส�หกรรมอ่ืนๆ และประช�ชนทัว่ไป โดยในปี 2565  
มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รผู้ใช้น้ำ�เพ่ือบรรลุเป้�หม�ยก�รรักษ� 
สมดุลน้ำ�ดิบในธรรมช�ติระหว่�งบริษัทฯ และชุมชน ควบคู่ไปกับ
ก�รที่บริษัทฯ ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งต่อเนื่อง ไม่สะดุดจ�ก
สถ�นก�รณ์ข�ดแคลนทรัพย�กรน้ำ�

ในก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้น้ำ�ภ�ยในนั้น ตั้งอยู่บนแนวคิด 3Rs  
ได้แก่ Reduce ก�รลดก�รใช้น้ำ�ต้ังแต่ต้นท�ง, Reuse และ Recycle  
ได้แก่ ก�รนำ�น้ำ�เสียท่ีผ่�นก�รบำ�บัดจนผ่�นม�ตรฐ�นม�ใช้ในกิจกรรม 
อื่นๆ ได้แก่ ก�รรดน้ำ�ต้นไม้และก�รใช้แทนน้ำ�ในก�รผสมส�รเคมี 
สำ�หรับด้�นดิจิทัลนั้นมีก�รใช้โปรแกรม i-utility ม�ช่วยติดต�ม
ประสทิธภิ�พก�รใชน้้ำ� เพ่ือใหเ้หน็ถงึจุดทีส่�ม�รถปรบัปรงุเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภ�พก�รใช้น้ำ� ซึ่งส่งผลให้ต้องดึงน้ำ�จ�กธรรมช�ติต้นท�ง 
นอ้ยลงได้อีกด้วย นอกจ�กนี ้ยงัมีก�รรณรงค์ใหพ้นกัง�นประหยดัน้ำ� 
ทัง้ในชวิีตประจำ�วนัและก�รดำ�เนนิก�รภ�ยในบรษิทัฯ ซ่ึงก�รปลกูฝงั 
ท�งจิตสำ�นึกนี้ยังเป็นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมท�งด้�นก�รรักษ�
ทรัพย�กรน้ำ�ที่ยั่งยืน
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ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตรายเมื่อเทียบกับ
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด	(ร้อยละ)

เป้าหมายั่
2564

เป้าหมายั่
2565

ผลื่การดำาเนินงาน
2564

ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ

การจัดการน้ำาเสียั่

มีก�รตรวจวัดและเฝ้�ระวังคุณภ�พน้ำ�เสีย มีค่�ควบคุมภ�ยในของ
เขตประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�ร์พีซี เพ่ือให้คุณภ�พน้ำ�เป็นไป
ต�มค่�ม�ตรฐ�น ระบบ Online COD ที่ Receiving Pond 1, 2 
ส่งผลคุณภ�พน้ำ�เสียไปยังระบบของกรมโรงง�นฯ

บริษัทฯ มีก�รขึ้นทะเบียนโรงง�นบำ�บัดน้ำ�เสียถึง 2 แห่งใน 
เขตประกอบก�รอุตส�หกรรมไออ�ร์พีซี จังหวัดระยอง เพ่ือ
ครอบคลุมประสิทธิภ�พก�รรองรับน้ำ�เสียจ�กก�รดำ�เนินง�นของ 
บรษิทัฯ ก�รดำ�เนนิง�นของโรงง�นบำ�บดัน้ำ�เสยีของเขตประกอบก�ร 
อตุส�หกรรมไออ�ร์พซีนีัน้ ถกูควบคมุโดยโครงข�่ยท่อทีค่รอบคลมุ
ทุกโรงง�นในเขตประกอบก�รฯ และมีก�รกำ�หนดค่�ม�ตรฐ�น
ควบคุมภ�ยในก่อนส่งน้ำ�ทิ้งม�ยังระบบบำ�บัด เพ่ือให้ม่ันใจว่�
ระบบต้นท�งมีก�รบำ�บัดขั้นต้นที่มีประสิทธิภ�พและช่วยลดคว�ม 
ผิดพล�ดของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียส่วนกล�งนี้

เพ่ือก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พและสร้�งคว�มเชื่อม่ันแก่ผู้มี 
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ ร่วมมือกับที่ปรึกษ� (Third party) และ
หน่วยง�นร�ชก�รในก�รเก็บตัวอย่�งน้ำ�เสียเพ่ือนำ�ไปวิเคร�ะห์
คุณภ�พน้ำ�เสีย ซ่ึงผ่�นค่�ม�ตรฐ�นทั้งของค่�ควบคุมภ�ยใน
ของเขตประกอบก�รฯ และค่�ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวง
อุตส�หกรรม สร้�งคว�มมั่นใจได้ว่�ระบบบริห�รจัดก�รน้ำ�เสียของ 
บรษิทัฯ มีประสทิธภิ�พ ส�ม�รถสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ 
ได้อย่�งยั่งยืน

การจัดการขัองเสียั่

ก�รจัดก�รของเสียนั้น บริษัทฯ ได้นำ�แนวคิด 7Rs และ Circular 
Economy ม�ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรให้ เกิด 
ประสิทธิภ�พสูงสุด ได้แก่ ก�รวิจัยและพัฒน�ร่วมกับผู้รับกำ�จัด 
นำ�ของเสียจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ท่ีมีโอก�สในก�รสร้�งคุณค่� 
ไปทดลองห�แนวท�งก�รใช้ประโยชน์ มีก�รส่งเสริมให้นำ�ของเสีย
ทีเ่กดิขึ้นเข้�สู่กระบวนก�รรีไซเคลิ (Recycle) ก�รนำ�กลบัม�ใช้ใหม ่ 
(Recovery) เพ่ือลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณค่�ให้กับ
ทรัพย�กรนั้นๆ มีกิจกรรมส่งเสริมหลักก�ร 7Rs ในกระบวนก�ร
ต่�งๆ ได้แก่ ง�นซ่อมบำ�รุง โครงก�ร Green Turnaround ซึ่ง
มีโครงก�ร Reuse Insulation ที่ส่งเสริมให้นำ� insulation ที่ยัง
ส�ม�รถใชง้�นได้กลับม�ใชใ้หม่ ซ่ึงตลอดปี 2564 ส�ม�รถประหยดั
ค่�กำ�จัดและค่�วสัดุไปได้กว�่ 4 แสนบ�ท และลดปรมิ�ณ insulation 
ที่ไปสู่เต�เผ�ได้ 10 ตัน นอกเหนือจ�กก�รจัดก�รที่ปล�ยท�งยังม ี
โครงก�รพัฒน�ปรับปรุงประสิทธิภ�พของเครื่องจักรเพ่ือลดก�ร
ซ่อมบำ�รุงและทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ ซ่ึงจะช่วยลดของเสียจ�ก
กระบวนก�รผลิตได้ตั้งแต่ต้นท�ง

0 0 0

การจัดการเรื�องร้องเรียั่นชุมชน

บรษิทัฯ มีศนูยค์วบคุมภ�วะฉกุเฉนิ (ECC) เป็นหนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบ 
ก�รรับเรื่องร้องเรียนของชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเม่ือได้รับ 
แจง้เหตหุรอืก�รรอ้งเรยีน ผูค้วบคุมดูแลระบบจะสง่ตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน 
ไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบห�ส�เหตุและ
ร�ยง�นผลต่อผู้บริห�รระดับสูง เพ่ือกำ�กับ วิเคร�ะห์ห�ส�เหตุ 
ติดต�ม และสนับสนุน ก�รปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่�ว 

และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทร�บถึงส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร พร้อม 
ม�ตรก�รแกไ้ขใหท้ร�บ โดยในปี 2564 มีเรือ่งรอ้งเรยีนลดลง รอ้ยละ  
35 เม่ือเทียบกับปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจ�กก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง
ภ�ยในด้วยก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสถิติข้อร้องเรียน จนนำ�ไปสู่ก�ร
ค้นห�แหล่งกำ�เนิดที่เป็นร�กส�เหตุ และดำ�เนินโครงก�รปรับปรุง
แหล่งกำ�เนดิทีก่อ่ใหเ้กดิปัญห�ขอ้รอ้งเรยีนต�มแผนง�น นอกจ�กนี ้
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ระหว�่งศกึษ�ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงก�รทีอ่ยูร่ะหว�่งกอ่สร�้ง 
และโครงก�รที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร ม�อย่�งต่อเนื่อง 

จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับร�งวัล
อุตส�หกรรมสีเขียวจำ�นวน 32 ร�งวัล ระดับ 5 จำ�นวน 9 ร�งวัล 
ได้แก่ โรงง�น REFY, COND, LUBE, EBSM, PS, EPS, CCM, 
UT-IP, PWP และร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวระดบั 4 อีก 23 ร�งวัล 
ได้แก่ โรงง�น 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 
ที่ได้รับโล่ร�งวัลม�กที่สุดในก�รจัดง�นปีนี้ 

ไออาร์พีซีกับการอนุรักษ์ 
พันธ์ุเต่าทะเลที่เกาะมันใน 

บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่�ทะเลกับศูนย์วิจัยท�งทะเล
และช�ยฝัง่อ่�วไทยฝัง่ตะวนัออก โดยดำ�เนนิก�รครัง้แรก 
ในง�น “ส่งเต่�คืนบ้�นส�นง�นพ่อหลวง” เม่ือวันที่ 7 
ธันว�คม 2559 ในง�นจะมีกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะ 
ก�รแปรอักษรเพ่ือระลึกถึงก�รสวรรคตของรัชก�ลที่ 9 
และก�รปล่อยเต่�ทะเลที่มีก�รเลี้ยงอนุบ�ลไว้อยู่ 2 
ส�ยพันธุ์ คือ เต่�ตนุ กับเต่�กระ และดำ�เนินก�รม�จน 
ถึงปัจจุบัน

ยังมีก�รจัดทำ� Zero Complaint Roadmap ในอน�คต ที่มีคว�ม
ชัดเจนในก�รแก้ไขปัญห�เรื่องกลิ่นจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมของ 
บรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะย�ว โดยมีโครงก�รปรบัปรงุม�กกว�่ 
10 โครงก�ร เช่น Enclosed Ground Flare, Waste Water 
Treatment Close System และ CPI/API Improvement เป็นต้น

บริษัทฯ มีก�รสื่อส�รก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น ก�รจัดประชุม สัมมน� หรือ
เข้�ไปพบปะชุมชน ก�รจัดทำ�สื่อ “ส�นสัมพันธ์” กระจ�ยต�มศูนย์
ก�รเรียนรู้ชุมชนอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโครงก�รใหม่ที่อยู่
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การเปลื่ี�ยั่นแปลื่งสภาพื่ภูมิอากาศ

โอกาสและความท้าทาย 

จ�กก�รประชมุ COP26 ทีมี่ก�รเรยีกรอ้งใหแ้ตล่ะประเทศมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รลดก�๊ซเรอืนกระจกทีท่�้ท�ยกว�่เดิม เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ
ของโลกไม่ใหเ้พ่ิมขึน้เกนิ 1.5 องศ�เซลเซียส เพ่ือใหบ้รรลุเป้�หม�ยก�รปล่อยก�รปล่อยก�๊ซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูยไ์ด้ในปี 2593 จ�กเป้�หม�ย 
ที่ท้�ท�ยขึ้น รวมถึงเป้�หม�ยของแต่ละประเทศที่มุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และม�ตรก�รท�งก�รค้�ที่เข้มข้นขึ้น บริษัทฯ 
ตระหนักถึงคว�มท้�ท�ยดังกล่�ว จึงเตรียมรับมือและมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอย่�งต่อเนื่องต�มแนวท�งของ
กลุ่ม ปตท. โดยก�รทบทวนและตั้งเป้�หม�ยในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ว�งแผนและกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รลดปริม�ณก�รปล่อย
ก�๊ซเรอืนกระจกในทกุกระบวนก�รของก�รดำ�เนนิธรุกจิ รวมถงึมีก�รลงทนุในโครงก�รทีช่ว่ยลดปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกและสง่เสรมิ 
ก�รใช้พลังง�นทดแทนอย่�งต่อเนื่อง

การบริหารจัดการประเด็น

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

บริษัทฯ มีก�รทบทวนกลยุทธ์องค์กรต�มสถ�นก�รณ์ด้�นก�ร
เปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ปีน้ีบริษัทฯ ได้กำ�หนดก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นกลยุทธ์หน่ึงของด้�นคว�มย่ังยืนของบริษัทฯ เพ่ือ
มุ่งม่ันรับมือกับคว�มท้�ท�ยจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ี
เกิดข้ึน มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
รอ้ยละ 20 ในปี 2573 เทยีบกบัก�รดำ�เนนิง�นปกต ิและอยูร่ะหว�่ง 
ก�รทบทวนเป้�หม�ยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2564 กำ�หนดเป้�หม�ยในก�ร 
ควบคุมปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงและท�งอ้อม 

ให้มีปริม�ณไม่เกิน 4.14 ล้�นตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� แต่
เนือ่งจ�กในปี 2564 มีก�รใชถ้�่นหนิในก�รผลติไฟฟ้�ในโรงไฟฟ้�ของ 
บรษิทัฯ ทำ�ใหป้รมิ�ณก�รปล่อยก�๊ซเรอืนกระจกอยูท่ี ่4.34 ล้�นตนั 
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ และได้
ดำ�เนินก�รควบคุมก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอย่�งต่อเนื่อง 
โดยก�รดำ�เนินโครงก�รอนุรักษ์พลังง�นเพ่ือพย�ย�มให้เกิดก�ร
ปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกใหน้อ้ยทีส่ดุ รวมถงึก�รพย�ย�มห�แนวท�ง
ในก�รเปลี่ยนไปใช้พลังง�นสะอ�ดแทนก�รใช้ถ่�นหินม�กขึ้น

ตัวชี้วัดระยะสั้น
• ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

ท�งตรงและท�งอ้อมของ 
บริษัทฯ ปี 2564 ไม่เกิน 4.14 
ล้�นตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 

ตัวชี้วัดระยะยาว
• ควบคุมปริม�ณก�รปล่อย 

ก๊�ซเรือนกระจกโดยลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกร้อยละ 20 เทียบกับ 
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ ปี 2573

• ปริม�ณก�รปล่อย 
ก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง 
และท�งอ้อมของบริษัทฯ 
ปี 2564 เท่�กับ 4.34 ล้�นตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 

•	 ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน 
ของผู้บริหารระดับสูง

•	 ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการบริหาร 
และพนักงานทุกระดับ

ตัวชี้วัดระยะสั้น/ ระยะยาวตัวชี้วัดระดับองค์กร ผลการดำาเนินงาน
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นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้นำ�หลักก�ร Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ม�ประเมินคว�มเสี่ยง ผลกระทบ 
และโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงก�รห�ม�ตรก�รรองรับในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำาคัญ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทาง Carbon Neutral 

 ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้รบัประก�ศนยีบตัรรบัรองฉล�กค�รบ์อนนวิทรลั (Carbon Neutral Event) เป็นปีที ่2 จ�กก�รนำ�เสนอค�รบ์อนฟุตพริน้ท ์
ของก�รประชุม สัมมน� และง�นอีเว้นท์จ�กง�นประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) ประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีน�คม 
2564 โดยก�รคำ�นวณจ�กปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรมต่�งๆ ในก�รประชุม จำ�นวน 20.51 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่� และได้มีก�รชดเชยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกให้ค่�เป็นศูนย์ หรือกล่�วได้ว่�ไม่มีก�รปลดปล่อยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก
ในก�รจัดง�นดังกล่�วเลยเป็นจำ�นวน 21 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� จ�กโครงก�ร Mitr Phol Bio-Power (Danchang) – Block 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1)
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2)
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลื่การดำาเนินงาน
2562

ผลื่การดำาเนินงาน
2563

ผลื่การดำาเนินงาน
2561

ผลื่การดำาเนินงาน
2564

0.402

3.946

0.338

3.846

0.341

3.721

0.341

3.784

ผลสำาเร็จในการ 
จัดประชุมรูปแบบยั่งยืน

3 รูปแบบ 
ขัองการประชุมสามัญผู้ถ่อหุ้น 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

ประจำาปี 2564

Care	the	Bear:	Change	the	Climate	Change	by	Eco	Event
การประชุมฯ	น้ี	 ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint 

31,392.11 kgCo
2
e เทียบเท่าการดูดซับ 

Co
2
 ต่อปี ของต้นไม้ 3,488 ต้น

เป็นก�รคำ�นวณจ�กปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรม จำ�นวน 21 ตัน 
และได้มีก�รชดเชยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยให้ค่�เป็นศูนย์ หรือกล่�วได้ว่� 
ไม่มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าวเลย จำานวน 21 ตัน

กิจกรรมชดเชยั่คาร์บอนแบบ Carbon Neutral 
ในการจัดทำาคาร์บอนฟุตพื่ร้ินท์ขัองการประชุมฯ (Carbon Footprint Event)

ผลท่ีได้จากการจัดประชุมสีเขียว	ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรจากการลดการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)156



ราคาคาร์บอนในองค์กร 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก�รนำ�แนวคิดก�รกำ�หนดร�ค�ค�ร์บอน
ในองค์กร หรือ Internal Carbon Price (ICP) ม�ใช้ประกอบ
ก�รตัดสินใจก�รดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ และก�รลงทุน 
หรือที่เรียกว่� ร�ค�เง� (Shadow Price) ควบคูก่ับหลักเกณฑ์ 
ท�งก�รเงินอื่นๆ เช่น อัตร�ผลตอบแทนภ�ยใน หรือ Internal 
Rate of Return (IRR) ซ่ึงบรษิทัฯ ได้กำ�หนดร�ค�ค�รบ์อนภ�ยใน 
องค์กร ณ ระดับร�ค� 20 US$ / tCO2e โดยบรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิก�ร 

การขอรับรองการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอน

บริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของก�รลดปริม�ณ 
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของประเทศไทยและในระดับส�กล
จ�กก�รประชุมภ�คีต�มอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ โดยได้ 
ดำ�เนินก�รขอรับรองค�ร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (CFO) 
ค�ร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์องค์กร (CFP) และก�รขอ 
รับรองฉล�กลดค�ร์บอน (Carbon Reduction Label) เพื่อ
จัดก�รก�รลดปริม�ณค�ร์บอนที่ปล่อยจ�กก�รดำ�เนินง�น 
ของบรษิทัฯ ลดตน้ทนุค่�ใชจ่้�ยทรพัย�กร และสร�้งโอก�สใหม่ๆ 
เพื่อก�รเติบโตและเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจ

บริษัทฯ เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นต์
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งดำ�เนินโครงก�รโดยสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทย ในงบสนับสนุนจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) (อบก.) เพื่อลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกจ�กกิจกรรมต่�งๆ ขององค์กร เช่น ก�ร
เผ�ไหม้ของเชื้อเพลิง ก�รใช้ไฟฟ้� ก�รจัดก�รของเสีย และ
ก�รขนส่ง โดยบริษัทฯ ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ขึ้นทะเบียนฉล�ก
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจ�กคณะกรรมก�รองค์ก�ร
บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก ในปี 2564 จำ�นวน 4 โรงง�น 
ได้แก่ โรงง�นผลิตไฟฟ้�และไอน้ำ� (CHP & PW) โรงง�น 
แปรสภ�พคอมไบนแ์กส๊ออยล ์(DCC) โรงง�นแปรรปูน้ำ�มันหนกั 
ใหเ้ป็นผลิตภัณฑปิ์โตรเลยีม (UHV) และโรงผลติน้ำ�มันหลอ่ลืน่ 
พื้นฐ�น (LBOP)

อีกทั้ง ยังได้ดำ�เนินก�รขอขึ้นทะเบียนฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ของผลิตภัณฑ์จ�กคณะกรรมก�รองค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก ในปี 2564 จำ�นวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไฟฟ้� 

ต�มแนวท�งโครงก�รเสริมคว�มรู้ภ�คอุตส�หกรรมด้�นก�ร 
กำ�หนดร�ค�ค�รบ์อนและก�รลงทนุเพ่ือก�รลดก�๊ซเรอืนกระจก 
ซ่ึงแนะนำ�โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (TGO) 
ร่วมกับธน�ค�รโลก (World Bank) เช่น โครงก�ร Floating 
Solar Phase II 9.0 MW for PP Plant, VDU Heater Energy 
Efficiency Improvement for Lube Plant

ไอน้ำ� น้ำ�ประป� (ทั้งจ�กก�รผลิตที่โรงกรองน้ำ�บ้�นค่�ยและ 
โรงกรองน้ำ�ไอพี) รวมทัง้น้ำ�ปร�ศจ�กแรธ่�ตทุีใ่ชใ้นกระบวนก�ร
ผลิตของโรงง�น 

และได้รับก�รรับรองก�รขอต่ออ�ยุฉล�กลดค�ร์บอนจ�ก
มูลนิธิสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทย ในผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติก
เครื่องหม�ยก�รค้� POLIMAXX ดังต่อไปนี้

• ผลิตภัณฑเ์ม็ดพล�สตกิโพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) 
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชนิด PP Homo Polymer (69,787.49 
ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี) PP Random 
Copolymer (20,043.57 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 
ต่อปี) และ PP Block Copolymer (14,171.46 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี)

• ผลิ ตภัณฑ์ เม็ ดพล�สติ ก โพลิ ส ไตรี นที่ ข ย�ยตั ว ได้  
(Expandable Polystyrene: EPS) สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ชนิด STD TYPE (STANDARD TYPE) (3,430 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี) และ SE TYPE (SELF 
EXTINGUISHING TYPE) (3,430 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�ต่อปี)

• ผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกโพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) 
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชนิด High Impact Polystyrene 
(HIPS) (3,932 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี) และ 
General Purpose Polystyrene (GPPS) (3,844 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี)
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บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ด้านการดำาเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน ประจำาปี 2564

จ�กก�รมุ่งม่ันให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�
และเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด ด้วยก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมก�รใช้วัสดุและพลังง�น โดย
ก�รปรับเปลี่ยนไปใช้พลังง�นสะอ�ดและนำ�พลังง�นทดแทนม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต 
ทำ�ให้บริษัทฯ รับร�งวัลโครงก�รตัวชี้วัดธุรกิจค�ร์บอนต่ำ�และยั่งยืน (Low Carbon and 
Sustainable Business Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2564 จัดโดยองค์ก�ร
บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) แสดงให้เห็นถึงก�รเป็นองค์กรที่มุ่งม่ันใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจค�ร์บอนต่ำ� เพื่อตอบสนองต่อปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

บริษัทฯ เข้าร่วมธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำาหนดเป้าหมาย 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)

โรงง�นผลิตไฟฟ้�และไอน้ำ� (CHP & PW) เข้�ร่วมโครงก�รก�รส่งเสริมภ�คธุรกิจ 
ลดก๊�ซเรือนกระจกโดยกำ�หนดเป้�หม�ย ท�งวิทย�ศ�สตร์ (Science-based Target: 
SBT) ซ่ึงจดัโดยองค์ก�รบรหิ�รจัดก�รก�๊ซเรอืนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) เพ่ือศกึษ�ก�ร
กำ�หนดเป้�หม�ยบนพ้ืนฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร ์และว�งแผนก�รดำ�เนนิง�นทีส่มัพันธก์บั
เป้�หม�ยทีมุ่่งควบคุมก�๊ซเรอืนกระจกเพ่ือไม่ใหอุ้ณหภูมิของโลกเพ่ิมขึน้เกนิ 1.5 และ 2 
องศ�เซลเซยีส โดยบรษิทัฯ ได้เข�้รว่มกจิกรรมสมัมน�เผยแพรโ่ครงก�รดังกล�่ว เม่ือวนัที ่
13 กนัย�ยน 2564 ทีผ่�่นม�โครงก�รน้ีเป็นก�รดำ�เนินง�นท่ีต่อยอดจ�กก�รส่งเสริมให้ภ�ค
ธุรกิจจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร ที่ไดว้เิคร�ะห์แหลง่ก�รปลอ่ยก๊�ซเรอืนกระจก 
จ�กกิจกรรมต่�งๆ ขององค์กร (hot spot) และนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยเพ่ือห�
แนวท�งในก�รลดก๊�ซเรือนกระจกต่อไป เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นของธุรกิจไทยไปสู่ก�ร
เป็นธุรกิจค�ร์บอนต่ำ�ในอน�คต

โครงการลำาไทรโยงโมเดล รับใบประกาศเกียรติคุณ
การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

บริษัทฯ ได้รับใบประก�ศเกียรติคุณ โครงก�รสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊�ซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ
ที่เรียกว่�โครงก�ร LESS มีแนวคิดในก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
ดำ�เนนิกจิกรรมเพ่ือสร�้งคว�มตระหนกัใหเ้กดิก�รลดก�รปลอ่ย
ก๊�ซเรือนกระจก โดยองค์ก�รบริห�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�ร
มห�ชน) พิจ�รณ�รบัรองโครงก�รจ�กก�รสนบัสนนุตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์เพ่ือใช้สำ�หรับสูบน้ำ�และระบบต่�งๆ 
ในโครงก�รลำ�ไทรโยงโมเดล (IRPC Smart Farming) โดย
ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดได้เป็นจำ�นวน 7,414 กิโลกรัม
ค�รบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท�่ ระยะเวล�ตัง้แต ่1 สงิห�คม 2561 
ถึง 31 ธันว�คม 2563

ใบประกาศเกียรติคณุ
(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)

เพื่อแสดงวา

บรษิัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ไดรับการประเมินวาสามารถลดกาซเรอืนกระจกได

(1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563)

7.414 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ใหไว ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ใหการสนับสนุน

ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือใชสําหรับเครื่องสูบนํ้าและ

ระบบตางๆ ในโครงการลําไทรโยงโมเดล (IRPC Smart Farming)

โดย องคการบริหารจดัการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ

ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

วันที่ 26 สิงห�คม 2564 จ�กก�รขึ้นทะเบียนโครงก�รดังกล่�ว 
ค�ดว่�จะส�ม�รถลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกได้โดยเฉล่ียประม�ณ 
9,459 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี (tCO2eq/y) 
โดยมีระยะเวล�ในก�รคำ�นวณค�รบ์อนเครดิตจำ�นวน 7 ปี ตัง้แต ่
1 มกร�คม 2564 ถึง 31 ธันว�คม 2570

การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาส ตามแนวทาง 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

บริษัทฯ ได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเส่ียงด้�นก�รเปล่ียนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate Change) ว�่เป็นคว�มเสีย่งทีส่ำ�คัญ 
ต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของ
องค์กร ทั้งคว�มเสี่ยงในเชิงก�ยภ�พ (Physical Risks) ที่เกิด
จ�กภัยพิบัติต่�งๆ และคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง 
อย่�งรวดเร็วในเชิงนโยบ�ย หลักเกณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี 
(Transit ion Risks) โดยได้มีแผนในก�รประยุกต์ใช้  

Recommendation of Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่  
ก�รกำ�กับดแูล (Governance) กลยุทธ์ (Strategy) ก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง (Risk Management) และตัวช้ีวัดและเป้�หม�ย 
(Metrics and Targets) เข้�ม�ร่วมเป็นแนวท�งประเมินคว�มเส่ียง 
ผลกระทบ และโอก�ส ให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินง�นของ
องค์กรม�กขึ้นในปี 2565

โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ� บริเวณบ่อน้ำ� 
IRPC ขน�ด 12.5 MW (Floating Solar Power) ) ได้รับโล่และ 
ใบประก�ศรับรองเป็นโครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจกภ�คสมัครใจต�ม 
ม�ตรฐ�นของประเทศไทย (T-VER) จัดโดยองค์ก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร
องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก ครั้งที่ 8/2564 เม่ือ 
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บริิษััทฯ ให้้ความสำำาคัญอย่่างย่่�งในการินำาเสำนอข้้อมูลเช่ิงคุณภาพเก่�ย่วกับการิ
ปริะเม่นผลการิดำำาเน่นงานข้องฝ่า่ย่บริิห้าริและแนวโนม้ในอนาคต เพ่�อให้นั้กลงทนุ
เข้้าใจสำถานการิณแ์ละผลการิดำำาเน่นงานข้องบริิษัทัฯ อย่่างถูกตอ้ง คริบถว้น ภาย่ใต้ 
การิดำำาเน่นงานตามแผนและกลยุ่ทธ์์ท่�สำ่งผลให้้ปี 2564 บริิษััทฯ ม่กำาไริสำุทธ์ิ 
14,505 ล้านบาท เพ่�มข้้�นริ้อย่ละ 336 เม่�อเท่ย่บกับปีท่�ผ่านมา
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คําอธิบายและการวิเคราะห ์
ของฝ่ายจัดการ

บทสำริุปผู้บริิห้าริ 

ห้น่วย่ 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

ปริมาณน้ำามันดิบนำาเข้ากลั่น ล้านบาร์เรล 70.19 70.35 (0.2%)

รายได้จากการขาย [1] ล้านบาท 255,115 174,463 46%

รายได้จากการขายสุทธิ [2] ล้านบาท 235,174 152,319 54%

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market GIM)

ล้านบาท 
USD/bbl[3]

29,588 
13.12

19,414 
8.78

52% 
49%

กำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี 
(Accounting GIM)

ล้านบาท 
USD/bbl

40,692 
18.04

17,825 
8.06

128% 
124%

EBITDA ล้านบาท 26,961 4,692 475%

กำาไรสุทธิ ล้านบาท 14,505 (6,152) 336%

หมายเหตุ:	 [1]	รายได้จากการขาย	ประกอบด้วยรายได้จาก	(1)	ธุรกิจปิโตรเลียม	(2)	ธุรกิจปิโตรเคมี	(3)	ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	(4)	ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์	ค่าบริการท่าเรือ	และอื่นๆ

	 [2]	รายได้จากการขายสุทธ	ิประกอบด้วยรายได้จาก	(1)	ธุรกิจปิโตรเลียม	(ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)	(2)	ธุรกิจปิโตรเคมี	(3)	ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

	 [3]	กำาไรขั้นต้นตามราคาตลาด	(Market	GIM:	USD/bbl):	[(กำาไรขั้นต้นตามราคาตลาด/	ปริมาณการผลิต)/	อัตราแลกเปลี่ยน]
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บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 
อยู่ที่ 29,588 ล้านบาท (13.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 52 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีปรับตัวเพ่ิมขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลายมากข้ึนจากการท่ีประชากร 
ท่ัวโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และหลายประเทศเริ่มมีการ 
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่ต้นทุน Crude Premium  
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สถานการณร์าคาน้ำามันดิบในปี 2564 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อยา่งมากจาก
ปี 2563 ที่ราคาเฉลี่ย 42.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 69.24 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ตลาดน้ำามันดิบที่อยู่ใน
สภาวะตงึตวั โดยมีสาเหตหุลักจากการผอ่นคลายมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ประกอบกับกลุ่มโอเปก
และพันธมิตรรว่มมือกนัลดกำาลังการผลิต โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบยี
ทีป่ระกาศลดกำาลงัการผลิตน้ำามันดิบเพ่ิมเตมิอีก 1 ล้านบารเ์รลตอ่วนั
ในชว่งตน้ปี ขณะทีป่รมิาณการผลติน้ำามันดิบของสหรฐัฯ ปรบัเพ่ิมขึน้ 
เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรจากสต็อกน้ำามันสุทธิรวม  
11,104 ล้านบาท หรือ 4.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ประกอบด้วยกำาไร 
จากสตอ็กน้ำามัน 13,112 ลา้นบาท ขณะทีข่าดทนุจากค่าเผือ่การลดลง 
จากสินค้าคงเหลือ (LCM) 54 ล้านบาท และขาดทุนจากการบริหาร 
ความเส่ียงน้ำามันท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Oil Hedging) 1,954 ล้านบาท  
เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากสต็อกน้ำามันสุทธิรวม 1,589 ล้านบาท  

หรอื 0.72 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้ 
จากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำานวน 40,692 ล้านบาท  
หรือ 18.04 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 22,867 ล้านบาท หรอื  
9.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีค่าใช้จ่ายดำาเนินงานจำานวน  
13,594 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มีกำาไรกอ่นดอกเบีย้  
ภาษแีละค่าเสือ่มราคา (EBITDA) จำานวน 26,961 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  
22,269 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 475

บริษัทฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาจำานวน 8,587 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
4 ต้นทุนทางการเงินสุทธิจำานวน 1,699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8  
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ขาดทุนจากการทำาสัญญา
อนุพันธ์ทางการเงิน 302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 และขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำานวน 474 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่า โดย 
บรษิทัฯ มีเงินกูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ จำานวน 140 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ  
ณ สิ้นปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกกำาไรจากการบริหาร 
ความเส่ียงน้ำามันท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจำานวน 313 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 
ที่ขาดทุน 961 ล้านบาท กำาไรจากการลงทุน 719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 112 และบนัทกึภาษเีงินได้จำานวน 2,351 ลา้นบาท เทยีบกบั 
ปีก่อนที่มีเครดิตภาษีเงินได้จำานวน 1,554 ล้านบาท เนื่องจาก 
ผลการดำาเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ส่งผลให้ผลการ
ดำาเนินงานปี 2564 มีกำาไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท

ปี 2564 เปรยีบเทียบกบัปี 2563: บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายสทุธสิำาหรบัปี 2564 จำานวน 235,174 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 54 เม่ือเทยีบกบั 
ปีกอ่น สว่นใหญ่เนือ่งจากราคาขายเฉลีย่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 55 ตามราคาน้ำามันดิบทีป่รบัตวัเพ่ิมขึน้ ขณะทีป่รมิาณขายลดลงรอ้ยละ 1 โดยโรงกล่ัน 
น้ำามันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 192,000 บาร์เรลต่อวัน เทียบเท่ากับปี 2563 
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เหตุการณ์สําคัญในปี 2564    

การิออกและเสำนอข้าย่หุ้้นกู้

เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำานวน 5 ชุด มูลค่ารวม 
12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

ชุดที่ 1: เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปจำานวน 4,000 ล้านบาท อายุ 
5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ชดุที ่2-5: เสนอขายแกผู่ล้งทนุสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 
จำานวน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ถึง 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 1.77 ถึง 4.10 ต่อปี

การิลงทุนในบริิษััท อ่นโนโพล่เมดำ จำากัดำ

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท อินโนโพลีเมด จำากัด โดยถือหุ้น
ร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท ซึ่ง 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 และบรษิทั อินโนบกิ (เอเชยี) จำากดั  
ถือหุ้นร้อยละ 40 จึงทำาให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ บริษัท อินโนโพลีเมด จำากัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือดำาเนินธุรกิจผลิต 
และจำาหนา่ยผลติภัณฑผ์า้ไม่ถกัไม่ทอ (Non-woven Fabric) และวสัดุ 
สิน้เปลอืงทางการแพทย ์(Medical Consumables) โดยได้ดำาเนนิการ
จัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2564

การิลงทุนในบริิษััท วช่ิริแล็บเพ่�อสัำงคม จำากัดำ

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท วชิรแล็บเพ่ือสังคม จำากัด ซ่ึงถือหุ้น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 
ในไตรมาส 2/2564 โดยบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้า
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท 
วชิรแล็บเพ่ือสังคม จำากัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการสำาหรับ 
ให้บริการวิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน 
รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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ริาคาน้ำามันดำ่บดำูไบ
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(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

ริาคาเฉล่�ย่ ปี 2564
 69.24 

ริาคาเฉล่�ย่ ปี 2563
42.21

50.45

84.34

13.55

ผลการิดำำาเน่นงาน

1. ผลการดําเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ

1.1 กลุ่มธ์ุริก่จปิโตริเล่ย่ม

1.1.1 สถานการณ์ตลาดน้ํามัน

สถานการณ์ตลาดน้ำามันดิบในปี 2564: ปริมาณการใช้น้ำามันของโลกอยู่ที่ 98.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปี 
2563 ที ่93.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั โดยราคาน้ำามันดิบดูไบเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ 50.45-84.34 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ราคาเฉล่ียในปี 2564  
อยูท่ี ่69.24 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 27.03 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล จากปี 2563 ทีมี่ราคาเฉล่ียอยูท่ี ่42.21 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล  
โดยมีปัจจัยสนบัสนนุจากการทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดโดยรวมของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 มีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ตามลำาดับ สอดคลอ้ง
กับการกระจายวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นำามาซ่ึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่มีผลให้ความต้องการใช้
น้ำามันปรับตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับความพยายามของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรในการร่วมมือกันลดกำาลังการผลิตน้ำามันดิบ โดยเฉพาะ 
ซาอุดีอาระเบยีทีป่ระกาศปรบัลดการผลติเพ่ิมเตมิประมาณ 1 ล้านบารเ์รลตอ่วนั ในชว่งตน้ปี ขณะทีก่ารผลติน้ำามันดิบของสหรฐัฯ ปรบัเพ่ิมขึน้
เพียงเลก็นอ้ยประมาณ 0.7 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั เม่ือเทยีบกบัตน้ปี 2564 โดยการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของปรมิาณการผลิตน้ำามันดิบต่ำากวา่การปรบัตวั 
เพิ่มขึ้นของความต้องการใช้น้ำามันถึง 2 เท่า ทำาให้ตลาดน้ำามันดิบอยู่ในภาวะตึงตัว (Tight Supply) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงขึ้น 
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1.1.2 อัตราการใช้กําลังการผลิต

ปิโตริเล่ย่ม 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

น้ำามันดิบนำาเข้ากลั่น

ล้านบาร์เรล 70.19 70.35 (0.2%)

พันบาร์เรลต่อวัน 192 192 0%

อัตราการใช้กำาลังการผลิต

โรงกลั่นน้ำามัน 89% 89% 0%

โรงงาน RDCC 115% 90% 25%

โรงน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 90% 85% 5%

ผล่ตภัณฑ์
ปริิมาณการิข้าย่ (ล้านบาริ์เริล) มูลค่าการิข้าย่ (ล้านบาท)

2564 2563 2564 2563

น้ำามันเชื้อเพลิง 52.73 53.84 136,063 87,025

น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 7.37 7.25 24,563 14,404

รวม 60.10 61.09 160,626 101,429

ในปี 2564 ปริมาณการกล่ันน้ํามัน
รวมอยู่ที่ 70 ล้านบาร์เรล คิดเป็น 
192,000 บาร์ิเริลต่อวัน โดยมี
อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่  
ร้อยละ 89 เทียบเท่ากับในปี 2563

1.1.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ในปี 2564 ปรมิาณการกล่ันน้ำามันรวมอยูท่ี ่70 ลา้นบารเ์รล คิดเป็น  
192,000 บารเ์รลตอ่วนั (192 KBD) โดยมีอัตราการใชก้ำาลงัการผลติ 
อยู่ที่ร้อยละ 89 เทียบเท่ากับในปี 2563 

สำาหรับโรงงาน RDCC ในปี 2564 มีอัตราการใช้กำาลังการผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 115 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563 ที่มีอัตราการใช้
กำาลงัการผลิตอยูท่ีร่อ้ยละ 90 ตามสถานการณต์ลาดปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีที่ปรับตัวดีขึ้น 

โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานมีอัตราการใช้กำาลังการผลิตในปี 
2564 อยู่ที่ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตาม
สถานการณ์ตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น
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สำาหรับปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้จากการขายสุทธิ 
160,626 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 59,197 ล้านบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 58 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ตามราคาน้ำามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น  
ขณะท่ีปริมาณขายลดลงจาก 61.09 ล้านบาร์เรล เป็น 60.10 ล้านบาร์เรล  
หรือลดลงร้อยละ 2 โดยปริมาณขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก 
ผลิตภัณฑ์แนฟทาและน้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ขณะที่ปริมาณขาย
น้ำามันดีเซลและยางมะตอยเพิ่มขึ้น

สำาหรับปี 2564 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมในประเทศและส่งออกอยู่ที่อัตราร้อยละ 59:41 ตามลำาดับ เทียบเท่ากันกับปีก่อน 
ทั้งนี้ การขายส่งออกสำาหรับปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ตามลำาดับ

รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่ม
ปิโตรเลียมในป ี2564 เพิม่ข้ึนรอ้ยละ  
58 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก
ริาคาข้าย่เฉล่�ย่เพ่�มข้้�นริ้อย่ละ 60 
ตามราคานํ้ามันดิบ ขณะที่ปริมาณ
ขายลดลงร้อยละ 2

1.1.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1.1.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับวัตถุดิบ

ผล่ตภัณฑ์
2564 2563

Local Export Local Export

น้ำามันเชื้อเพลิง 62% 38% 62% 38%

น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 41% 59% 41% 59%

รวม 59% 41% 59% 41%

ริาคาเฉล่�ย่ 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

น้ำามันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 69.24 42.21 64%

น้ำามันเชื้อเพลิง (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

แนฟทา-น้ำามันดิบดูไบ 1.4 (1.8) 178%

ULG95-น้ำามันดิบดูไบ 11.1 4.4 152%

Gas Oil 0.05%S-น้ำามันดิบดูไบ 6.7 6.1 10%

FO 180 3.5%S-น้ำามันดิบดูไบ (4.9) (3.0) (63%)

น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

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%)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)166



สำ่วนต่างริาคาผล่ตภัณฑ์กลุ่มน้ำามันเชิ่้อเพล่งกับริาคา
น้ำามันดำ่บดำูไบ 

• Naphtha Spread เพิ่มข้ึน ส่วนต่างราคาแนฟทากับราคา 
น้ำามันดิบดูไบสำาหรบัปี 2564 อยูท่ี ่1.4 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
เทียบกับปี 2563 ที่ -1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 178 เนื่องจากราคาของ LPG ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน 
กระบวนการผลิตโอเลฟินสอ์ยูใ่นระดับสงู สง่ผลใหค้วามตอ้งการ 
ใช้แนฟทาเพ่ือทดแทนการใช้ LPG ในกระบวนการดังกล่าว 
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ รวมถงึสว่นตา่งราคาน้ำามันเบนซินทีป่รบัเพ่ิมขึน้  
ทำาให้ความต้องการแนฟทาเพ่ือนำาไปผลิตเป็นน้ำามันเบนซิน 
ปรบัตวัสงูขึน้ สำาหรบัสว่นตา่งราคาแนฟทากบัราคาน้ำามันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยูท่ี ่3.6 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบ 
กับไตรมาส 3/2564 ที่ 2.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 71 จากการทีร่าคาน้ำามันเบนซินและ LPG อยูใ่นระดับสงู  
ส่งผลต่อความต้องการใช้แนฟทาที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือทดแทนการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

• ULG95 Spread เพิม่ข้ึน สว่นตา่งราคาน้ำามันเบนซนิ (ULG95) 
กับราคาน้ำามนัดบิดูไบสำาหรับป ี2564 อยู่ที่ 11.1 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563 ที่ 4.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 152 เนือ่งจากความตอ้งการปรบัตวัสงูขึน้จากการ 
ผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โควิด-19 โดยเฉพาะประเทศแถบทวีปยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
ความต้องการใช้น้ำามันเบนซินในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นปี 2564  
อยูใ่นระดับเทยีบเทา่กบัในสภาวะกอ่นการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 สำาหรบัสว่นตา่งราคา ULG95 กบัราคาน้ำามันดิบ
ดูไบในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 15.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เม่ือเทยีบกบัไตรมาส 3/2564 ที ่11.8 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 จากการที่ความต้องการใช้น้ำามันเบนซิน 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 ที่คลีค่ลายมากขึ้น

• Gas Oil Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาน้ำามันดีเซลกับราคา
น้ำามันดิบดูไบสำาหรบัปี 2564 อยูท่ี ่6.7เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
เทยีบกบัปี 2563 ที ่6.1 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
10 จากการที่ราคาของ LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับผลิตไฟฟ้า
ปรบัตวัสงูขึน้ ทำาใหค้วามตอ้งการใชน้้ำามันดีเซลเพ่ือทดแทนการ 
ใช้ LNG ในการผลิตไฟฟ้า (Gas-to-oil switching) ปรับตัว 
สูงขึ้น สำาหรับส่วนต่างราคาน้ำามันดีเซลกับราคาน้ำามันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 3/2564 ที่ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 111 เนือ่งจากความตอ้งการใชน้้ำามันดีเซลปรบัตวั 
เพ่ิมขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะในทวีปเอเชียที่ความต้องการ 
ใช้น้ำามันดีเซลฟ้ืนตัวตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  
ขณะที่ปริมาณการส่งออกของน้ำามันดีเซลจากประเทศจีนลดลง
จากการหยุดซ่อมบำารุงโรงกลั่น

• Fuel Oil Spread ลดลง ส่วนต่างราคาน้ำามันเตากำามะถันสูง 
(HSFO) กบัราคาน้ำามันดิบดูไบสำาหรบัปี 2564 อยูท่ี ่-4.9 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2563 ที่ -3.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ลดลงร้อยละ 63 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำามันเตา 
ยังคงอ่อนตัวจากปัญหาเรือติดค้างในบริเวณท่าเรือท่ีสำาคัญ 
ของโลก รวมถึงการส่งออกน้ำามันดิบของสหรัฐฯ และประเทศ
แถบตะวันออกกลางที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณน้ำามันเตา
ปรับเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของการผลิตของโรงกล่ันเป็นปัจจัย
กดดันราคา สำาหรบัสว่นตา่งราคา HSFO กบัราคาน้ำามันดิบดูไบ
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ -6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อ 
เทยีบกบัไตรมาส 3/2564 ที ่-3.4 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ลดลง 
ร้อยละ 103 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำามันเตายังคงอ่อนตัว 
จากปัญหาเรือติดค้างในบริเวณท่าเรือที่สำาคัญ ขณะที่ค่าการ 
กล่ันฟ้ืนตวั ทำาใหก้ารผลติโดยรวมของโรงกลัน่เพ่ิมขึน้ สง่ผลให้
ปริมาณการผลิตน้ำามันเตาเพิ่มขึ้น

สำ่วนต่างริาคาผล่ตภัณฑ์กลุ่มน้ำามันห้ล่อล่�นกับริาคา
น้ำามันเตา

 • 500 SN Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำามัน
หล่อลื่น (500 SN) กับราคาน้ำามันเตาสำาหรับปี 2564 อยู่ที่ 845  
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั เทยีบกบัปี 2563 ที ่389 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 117 จากการที่อุปทานปรับตัวลดลง เนื่องจาก 
มีการหยดุซ่อมบำารงุโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลืน่หลายแหง่ ขณะที ่
ความต้องการใช้น้ำามันหล่อล่ืนทรงตัว สำาหรับส่วนต่างราคา  
500 SN กับราคาน้ำามันเตาในไตรมาส 4/2564 อยู่ท่ี 671  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2564 ท่ี 895 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 25 จากอุปทานที่เพ่ิมขึ้น 
จากการกลับมาเดินการผลิตตามปกติหลังจากหยุดซ่อมบำารุงของ 
โรงกล่ัน ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนปรับลดการ
ผลิตเนื่องจากปริมาณไฟฟ้าในประเทศจีนไม่เพียงพอ

• Asphalt Spread ลดลง ส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคา
น้ำามันเตาสำาหรับป ี2564 อยู่ที่ -11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบ
กับปี 2563 ที่ 38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 129 
เนื่องจากความต้องการใช้ยางมะตอยลดลงจากการปรับลด 
งบประมาณด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เนื่องจากมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือนำาไปใชใ้นด้านเศรษฐกจิและสาธารณสขุมากขึน้ 
นอกจากนี้ ความต้องการใช้ยางมะตอยในประเทศจีนถูกจำากัด
ด้วยนโยบาย Zero COVID ทำาให้มีการล็อกดาวน์ในบางส่วน 
ของประเทศจีน สำาหรับส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคา 
น้ำามันเตาในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ -29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
เม่ือเทยีบกบัไตรมาส 3/2564 ที ่-43 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 33 จากการที่ความต้องการใช้ยางมะตอยในไตรมาส 
3/2564 อยู่ในระดับต่ำาเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 167



1.1.6 กําไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refining Margin)

กําไร/ (ขาดทุน) 
จากสต็อกน้ํามันสุทธิ

Accounting GRM

Market GRM

กําไร/ (ขาดทุน) 
จากสต็อกน้ํามันสุทธิ

Accounting GRM

Market GRM

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)(หน่วย: ล้านบาท)

19,600

5,715

6,285

25113,315

5,464

8.69

2.58
0.115.91

2.78

2.47

2564 2563*

7,008 1,963 น้ำามันเชื้อเพลิง

6,307 3,501 น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

13,315 5,464 Market GRM

2564 2563*

3.11 0.89 น้ำามันเชื้อเพลิง

2.80 1.58 น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

5.91 2.47 Market GRM

หมายเหตุ:	*จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ	GRM	และกำาไร	(ขาดทุน)	จากสต็อกน้ำามันสุทธิ

ปี 2564 Market GRM อยู่ท่ี 13,315 ล้านบาท หรือ 5.91 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่�มข้้�น 7,851 ล้านบาท 
ห้รืิอ 3.44 เห้รีิย่ญสำห้รัิฐฯ ต่อบาร์ิเริล เม่ือเทียบกับ 
ปีก่อน เน่ืองจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำาหรับปี 2564 กำาไรขั้นต้นจากการกลั่นตามราคาตลาด (Market 
GRM) อยู่ที่ 13,315 ล้านบาท หรือ 5.91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เพิ่มขึ้น 7,851 ล้านบาท หรือ 3.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง
ราคาน้ำามันเบนซินและน้ำามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน โดยบริษัทฯ มีกำาไร
จากสต็อกน้ำามันสุทธิ 6,285 ล้านบาท หรือ 2.78 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล แบ่งเป็นกำาไรจากสต็อกน้ำามัน 8,243 ล้านบาท ขณะที่
มีการบันทึกขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) 
4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจาก Realized Oil Hedging 1,954 
ลา้นบาท ทำาใหธ้รุกจิปิโตรเลียมมีกำาไรขัน้ตน้จากการกลัน่ทางบญัช ี
(Accounting GRM) จำานวน 19,600 ล้านบาท หรือ 8.69 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 13,885 ล้านบาท หรือ 6.11 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีก่อน

1.2 กลุ่มธ์ุริก่จปิโตริเคม่

1.2.1 สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมี

สถานการณ์ตลาดปโิตรเคมใีนป ี2564: ความต้องการผลติภณัฑ์
กลุ่มปิโตรเคมีโดยรวมมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 5.5 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ทีผ่อ่นคลายมากขึน้จากปี 2563 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดดังกลา่ว 
ทำาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม Work from Home และหันมาใส่ใจใน
สุขภาพและสุขอนามัย (Health Concerned) เพิ่มมากขึ้น ส่งผล 
ให้ความต้องการของอุตสาหกรรมกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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1.2.2 กําลังการผลิตปิโตรเคมี

1.2.3 ปริมาณและมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

หมายเหตุ:	รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ	Trading	(iPolymer)

ปิโตริเคม่ 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

อัตราการใช้กำาลังการผลิต

กลุ่มโอเลฟินส์ 95% 93% 2%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ 99% 98% 1%

ในปี 2564 อัตราการใชก้ำาลงัการผลิตของกลุ่มโอเลฟินสอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 95 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2 จากปี 2563 ทีมี่อัตราการใชก้ำาลงัการผลิตอยูท่ีร่อ้ยละ  
93 และอัตราการใช้กำาลังการผลิตของกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์อยู่ที่ร้อยละ 99 ใกล้เคียงกับอัตราการใช้กำาลังการผลิตในปี 2563

ผล่ตภัณฑ์
ปริิมาณการิข้าย่ (พันตัน) มูลค่าการิข้าย่ (ล้านบาท)

2564 2563 2564 2563

กลุ่มโอเลฟินส์ 1,062 1,029 42,011 29,578

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ 727 703 29,078 17,879

รวม 1,789 1,732 71,089 47,457

รายได้จากการขายสุทธิของกลุ่มธุ์ริก่จปิโตริเคม่ 
ในปี 2564 เพ่�มข้้�นริ้อย่ละ 50 เม่ือเทียบกับ 
ป ี2563 เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑ์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 47 และปริมาณขายเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3

สำาหรับปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จาก 
การขายสุทธิ 71,089 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 23,632 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 50 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 47 และ
ปริมาณขายรวมเพ่ิมขึ้น 57,000 ตัน หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่ปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินสแ์ละผลติภัณฑก์ลุม่
อะโรเมติกส์

ขนาดใหญ่ของหลายประเทศไม่วา่จะเป็นสหรฐัอเมรกิา ยโุรป รวมถงึ 
ประเทศไทยเอง ซ่ึงทำาให้ความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
มีการฟ้ืนตัวได้ดี ขณะที่ปัญหาข้อจำากัดในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Disruption) จากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิป การ
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่ง รวมถึงค่าระวางเรือที่เพิ่ม
สูงขึ้น ยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ เน่ืองจากราคาท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
ตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส ์เป็นตน้ นอกจากนี ้กำาลังการผลิต
ใหม่ในภูมิภาคเอเชยีทีมี่ความล่าชา้กวา่แผนเดิมทีไ่ด้กำาหนดไวจ้าก 
สถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำาให้มีการเล่ือนแผนการผลิต 
เชิงพาณิชย์จากปลายปี 2563 มาเป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2564  
และในปี 2565 ส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในช่วงปลายปี 
ที่ได้รับแรงกดดันจากกำาลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจาก 
ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 169



สำาหรับปี 2564 สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีมีสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกในอัตราร้อยละ 56:44 ตามลำาดับ โดย
สัดส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ PP ในกลุ่มโอเลฟินส์ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การขายส่งออกส่วนใหญ่ในปี 2564 เป็นการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศ
เวียดนาม ตามลำาดับ

1.2.5 ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ

ริาคาเฉล่�ย่ (เห้ริีย่ญสำห้ริัฐฯ ต่อตัน) 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

แนฟทา 646 380 70%

โอเลฟินส์ 

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%

อะโรเมติกส์ 

เบนซีน-แนฟทา 268 105 155%

โทลูอีน-แนฟทา 83 58 43%

มิกซ์ไซลีน-แนฟทา 104 91 14%

สไตรีนิกส์ 

SM-แนฟทา 532 383 39%

ABS-แนฟทา 1,713 1,142 50%

PS (GPPS)-แนฟทา 955 731 31%

หมายเหตุ:	รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ	Trading	(iPolymer)

1.2.4 สัดส่วนมูลค่าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผล่ตภัณฑ์
2564 2563

Local Export Local Export

กลุ่มโอเลฟินส์ 64% 36% 64% 36%

กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ 45% 55% 40% 60%

รวม 56% 44% 55% 45%
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สำ่วนต่างริาคาผล่ตภัณฑ์กลุ่มโพล่โอเลฟินสำ์กับริาคา 
แนฟทา

• HDPE Spread เพิ่มข้ึน ส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา
สำาหรับปี 2564 อยู่ที่ 641 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 
2563 อยูท่ี ่627 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2 หลังจาก 
ทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เริม่คลีค่ลาย  
ส่งผลให้ความต้องการภาคการก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้เริ่มฟ้ืนตัว สำาหรับส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา 
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 563 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใกล้เคียง
กับไตรมาส 3/2564 ที่ 564 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยความ
ต้องการปรับตัวลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซ่ึงเป็นช่วง 
Low Season ของภาคการก่อสร้าง ขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้นจาก 
กำาลังการผลิตใหม่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้

• PP Spread เพิ่มข้ึน ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทาสำาหรับ
ปี 2564 อยู่ที่ 655 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2563 ที่ 
602 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการคลี่คลาย
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผล 
ให้ความต้องการทั้งในและต่างประเทศเริ่มฟ้ืนตัว โดยความ
ต้องการปรบัเพิม่ขึ้นในกลุม่อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑอ์าหาร และ 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ตามพฤตกิรรมการ Work from Home สำาหรบัสว่นตา่งราคา PP  
กับแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 558 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2564 ที่ 560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
จากราคาแนฟทาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำามันดิบดูไบ ขณะที่ 
ความตอ้งการในชว่งปลายปีปรบัลดลงจากการรกัษาระดับสนิค้า 
คงเหลือของผู้ซ้ือปลายทาง ประกอบกับอุปทานที่เพ่ิมขึ้นจาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม 
นโยบายการควบคุมการใช้พลังงาน (Dual Control) ของจีน  
ส่งผลให้ผู้ผลิตในจีนบางส่วนจำาเป็นต้องปรับลดอัตรากำาลัง 
การผลิต

ส่ำวนต่างริาคาผล่ตภัณฑ์กลุ่มอะโริเมต่กส์ำกับริาคาแนฟทา

• TOL Spread และ MX Spread เพิ่มขึ้น ในปี 2564 ส่วนต่าง 
ราคาโทลูอีนกับแนฟทาอยู่ท่ี 83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมิกซ์ไซลีน 
กับแนฟทาอยู่ที่ 104 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 
และร้อยละ 14 ตามลำาดับเมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลัก
จากสถานการณ์ตลาด PX ปรับตัวดีขึ้น ทำาให้ความต้องการ 
ใช้โทลูอีนและมิกซ์ไซลีน ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต PX ปรับตัว 
เพ่ิมขึ้น สำาหรับในไตรมาส 4/2564 ส่วนต่างราคาโทลูอีนและ

แนฟทาอยูท่ี ่43 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั และมิกซ์ไซลนีกบัแนฟทา  
อยู่ที่ 28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 51 และร้อยละ 76 
ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ราคาผลิตภัณฑ์ยังคง
ผันผวนตามราคาน้ำามันดิบและแนฟทา โดยในเดือนธันวาคม
ราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่างมากจากความกังวลต่อการ 
แพรร่ะบาดระลอกใหม่ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพันธุ ์Omicron 
รวมทั้งผู้ซื้อมีการรักษาระดับสินค้าคงเหลือปลายปี

ส่ำวนต่างริาคาผล่ตภัณฑ์กลุ่มโพล่สำไตรีิน่กส์ำกับริาคาแนฟทา

• ABS Spread เพิม่ข้ึน สว่นตา่งราคา ABS กบัแนฟทาสำาหรบัปี 
2564 อยู่ที่ 1,713 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 
1,142 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 50 จากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึน และกลับมา 
ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ
ของสนิค้าปลายทางในกลุ่มของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส ์
กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย รวมถึงกลุ่ม  
อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น สำาหรับส่วนต่างราคา ABS  
กบัแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยูท่ี ่1,462 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั  
เทียบกับ ไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1,682 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
ลดลงรอ้ยละ 13 จากปัญหาตน้ทนุการผลติและค่าขนสง่ ทีย่งัคง 
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิปและ 
ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์  
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง  
นอกจากน้ี ช่วงปลายปีผู้ซ้ือปลายทางส่วนใหญ่มีการชะลอคำาส่ังซ้ือ 
เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลังก่อนสิ้นปี ทำาให้ความต้องการ 
มีการสิ้นสุด Peak Season เร็วกว่าปกติ

• PS Spread เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาสำาหรับปี 
2564 อยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2563 
ที่ 731 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุ
มาจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สำาหรับอาหารและเครื่องด่ืม รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพฤติกรรมการ Work from Home และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมาฟ้ืนตัว สำาหรับส่วนต่าง
ราคา PS กบัแนฟทาในไตรมาส 4/2564 อยูท่ี ่867 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อตัน เทียบกับไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 840 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากภาวะอุปทานตึงตัว เนื่องจากมี
การปิดซ่อมบำารุงประจำาปีของผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 171



1.2.6 กําไรขั้นต้นจากการผลิต (Product to Feed: PTF)*

กําไร/ (ขาดทุน) 
จากสต็อกน้ํามันสุทธิ

Accounting PTF

Market PTF

กําไร/ (ขาดทุน) 
จากสต็อกน้ํามันสุทธิ

Accounting PTF

Market PTF

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)(หน่วย: ล้านบาท)

18,487

9,339
4,819

(1,840)

13,668
11,179

8.20

4.22

(0.83)

6.06

2.14

5.05

2564 2563**

7,063 7,493 กลุ่มโอเลฟินส์

6,605 3,686 กลุ่มอะโรเมติกส์
และสไตรีนิกส์

13,668 11,179 Market PTF

2564 2563**

3.13 3.39 กลุ่มโอเลฟินส์

2.93 1.66 กลุ่มอะโรเมติกส์
และสไตรีนิกส์

6.06 5.05 Market PTF

หมายเหตุ:	 *	รวมปริมาณและมูลค่าการขายของธุรกิจ	Trading	(iPolymer)
	 **จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ	PTF	และกำาไร	(ขาดทุน)	จากสต็อกน้ำามันสุทธิ

สำาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด
ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Market PTF) จำานวน 13,668 ล้านบาท 
หรือ 6.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2,489 ล้านบาท หรือ  
1.01 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น โดยมีสาเหตหุลัก 
มาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัว 
เพ่ิมขึ้นโดยหลักจากกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มสไตรีนิกส์ เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกจิโดยรวมฟ้ืนตวัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ  

ในปี 2564 บริษัทฯ มี Market PTF อยู่่ท่� 13,668 ล้านบาท  
เพ่�มข้้�น 2,489 ล้านบาท เม่ือเทยีบกับปก่ีอน เน่ืองจากส่วนตา่ง
ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีฟ้ื่นตวัจากสถานการณก์ารระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  

เช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย โดยบริษัทฯ มีกำาไรจากสต็อกน้ำามันสุทธิ  
4,819 ลา้นบาท หรอื 2.14 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล แบง่เป็นกำาไร 
จากสต็อกน้ำามัน 4,869 ล้านบาท ขณะที่มีการบันทึกขาดทุนจาก 
LCM จำานวน 50 ล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจปิโตรเคมีมีกำาไรขั้นต้น 
จากการผลิตทางบญัช ี(Accounting PTF) จำานวน 18,487 ล้านบาท  
หรือ 8.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 9,148 ล้านบาท หรือ 
3.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปีก่อน
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อัตราการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา ในปี 2564 อัตราการผลิตไฟฟ้า
อยู่ที่ร้อยละ 75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรา
การผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70 สำาหรับอัตราการผลิตไอน้ำาอยู่ที่ร้อยละ 61 
ลดลงร้อยละ 3 

1.3 กลุ่มธ์ุริก่จสำาธ์าริณูปโภค

กําลังการผลิตและรายได้จากการขาย

ปิโตริเล่ย่ม 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

อัตราการใช้กำาลังการผลิต

ไฟฟ้า 75% 70% 5%

ไอน้ำา 61% 64% (3%)

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

ไฟฟ้า 2,032 2,027 0.2%

ไอน้ำา 1,107 1,175 (6%)

อื่นๆ 319 231 38%

รวม 3,459 3,433 1%

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. ผลการดำาเนินงานรวม

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำาปี 2564

ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2564 2563 2564 2563

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 32.15 31.46
ปริมาณน้ำามันดิบนำาเข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล) 70.19 70.35
ราคาน้ำามันดิบถัวเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) (1) 72.43 43.80
รายได้จากการขาย (2) 255,115 174,463 113.05 78.83
รายได้จากการขายสุทธิ (3) 235,174 152,319 104.22 68.82
ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด (205,586) (132,905) (91.10) (60.04)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตต�มร�ค�ตล�ด (Market GIM) 29,588 19,414 13.12 8.78

กำาไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำามัน 13,112 (3,485) 5.81 (1.57)
ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) (54) 162 (0.02) 0.07
กำาไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำามัน (1,954) 1,734 (0.87) 0.78
กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กสต็อกน้ำ�มันสุทธิ 11,104 (1,589) 4.92 (0.72)

กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตท�งบัญชี (Accounting GIM) 40,692 17,825 18.04 8.06

รายได้อื่นๆ (4) 1,968 2,176 0.87 0.98
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,105) (1,375) (0.93) (0.62)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิตท�งบัญชี และร�ยได้อื่นๆ 40,555 18,626 17.98 8.42

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (13,594) (13,934) (6.03) (6.29)
EBITDA 26,961 4,692 11.95 2.13

ค่าเสื่อมราคา (8,587) (8,952) (3.81) (4.04)
EBIT 18,374 (4,260) 8.14 (1.91)

ต้นทุนทางการเงินสุทธิ (1,699) (1,847) (0.75) (0.83)

กำาไร (ขาดทุน) จากการทำาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (302) (419) (0.13) (0.19)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (474) (2) (0.21) -
กำาไร (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำามันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 313 (961) 0.14 (0.43)
กำาไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและจำาหน่ายทรัพย์สิน (46) (535) (0.02) (0.24)

กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 719 339 0.32 0.15

ค่าใช้จ่ายอื่น (1) 1 (0.00) 0.00
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิก่อนภ�ษีเงินได้ 16,884 (7,684) 7.49 (3.45)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (2,351) 1,554 (1.04) 0.70
กำาไร (ขาดทุน) ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (28) (22) (0.01) (0.01)
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 14,505 (6,152) 6.44 (2.76)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ทต่อหุ้น) 0.71 (0.30)

 หมายเหตุ: (1) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน้ำามันดิบรวมซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต
 (2) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
 (3) รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
  (4) รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอื่นๆ
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2.1 กำาไริข้ั้นต้นจากการิผล่ตตามริาคาตลาดำ (Market Gross Integrated Margin)

2.2  กำาไริข้ั้นต้นจากการิผล่ตทางบัญชิ่ (Accounting Gross Integrated Margin)

GRM

PTF

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

Market GIM

Stock Gain/ (Loss)+LCM

Realized Oil Hedging

(เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล)

(เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

หมายเหตุ:	*จัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ของ	GRM	และ	PTF
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สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้จากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) จำานวน 29,588  ล้านบาท หรอื 13.12 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล  
เพ่ิมขึน้ 10,174 ลา้นบาท หรอื 4.34 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว โดยมีสาเหตหุลักจากสว่นตา่งราคาผลติภัณฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมีสว่นใหญ่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากการทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดโดยรวมของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เป็นไปในทศิทางทีดี่ขึน้ ประกอบกบั 
การดำาเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการทำางานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุน Crude 
Premium เพิ่มขึ้น 1.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

29,588

19,414

13.12
1.15

8.78
1.26

13,668

11,179
6.06

5.05

2,605

2,771

13,315

5,464 5.91
2.47

40,692

17,825

18.04

8.0629,588

(3,323)

19,414
13.12

8.78

5.79

13,058

(1,954)

1,734

(0.87)

0.78

(1.50)
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สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้จากการผลิตทางบญัช ี(Accounting GIM) จำานวน 40,692 ล้านบาท หรอื 18.04 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล 
เพ่ิมขึน้ 22,867 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ 9.98 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล จากปีกอ่น เนือ่งจาก Market GIM เพ่ิมขึน้ 10,174 ลา้นบาท หรอื 4.34 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และในปี 2564 บริษัทฯ มีกำาไรจากสต็อกน้ำามันสุทธิรวม 11,104 ล้านบาท หรือ 4.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ประกอบด้วยกำาไรจากสตอ็กน้ำามันจำานวน 13,112 ล้านบาท หรอื 5.81 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ขาดทนุจากค่าเผือ่การลดลงของสนิค้าคงเหลอื 
(LCM) 54 ล้านบาท หรือ 0.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และขาดทุนจาก Realized Oil Hedging จำานวน 1,954 ล้านบาท หรือ 0.87 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบกบัปี 2563 ทีมี่ผลขาดทนุจากสตอ็กน้ำามันสทุธริวม 1,589 ลา้นบาท หรอื 0.72 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล

2.3 ริาย่ไดำ้อ่�น

รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการท่าเรือและถังบรรจุภัณฑ์ 
และอ่ืนๆ สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีรายได้อ่ืนจำานวน 1,968 ล้านบาท 
ลดลง 208 ลา้นบาท เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น เนือ่งจากการปรบัรายการ 
(Reclassified) รายได้ของบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด (iPolymer) 
รวมเป็นรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

2.4 ค่าใชิ้จ่าย่ในการิดำำาเน่นงาน

สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน 13,594 ล้านบาท 
ลดลง 340 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก 
ค่าซ่อมบำารุง ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนของการ
ปรับโครงสร้างการจ้างงาน (NOAH) 

สำาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริม 
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จำานวน 
232 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานวิจัยและ
พัฒนาภายใน ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก เงินเดือนของนักวิจัยและบุคลากรในสายงานวิจัยและ
พัฒนาผลติภัณฑ ์รวมทัง้ค่าใชจ่้ายด้านสาธารณปูโภคตา่งๆ สำาหรบั
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำานวน 189 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์ เครื่องมือสำาหรับงานวิจัยและพัฒนา 
จำานวน 43 ล้านบาท

(ห้น่วย่: ล้านบาท) 2564 2563 เปล่�ย่นแปลง

Market GIM 29,588 19,414 52%

กำาไร/ (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำามัน 13,112 (3,485) 476%

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) (54) 162 (133%)

กำาไร/ (ขาดทุน) จากการบริหารความเสี่ยงน้ำามัน (1,954) 1,734 (213%)

กำาไร/ (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำามันสุทธิ 11,104 (1,589) 799%

Accounting GIM 40,692 17,825 128%

2.5 ค่าเสำ่�อมริาคา

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2564 มีจำานวน 8,587 ล้านบาท ลดลง 365 
ล้านบาท เมือ่เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากทรัพย์สินบางส่วน
ที่ครบอายุการคิดคำานวณค่าเสื่อมราคาแล้ว 

2.6 ต้นทุนทางการิเงินสำุทธ์ิ

ต้นทุนทางการเงินสุทธิสำาหรับปี 2564 มีจำานวน 1,699 ล้านบาท 
ลดลง 148 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น สว่นใหญ่เกดิจากเงินกูย้มื 
ระยะยาว และหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบ้ีย 
ต่ำากว่าหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำาหนดชำาระแล้ว

2.7 กำาไริ (ข้าดำทุน) 
จากตริาสำาริอนุพันธ์์ทางการิเงิน

สำาหรับปี 2564 มีผลขาดทุนจากการทำาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 
302 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจาก CCS จำานวน 313 
ล้านบาท ขณะที่กำาไรจาก IRS 41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 
ผลขาดทุนลดลง 117 ล้านบาท 
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2.8 กำาไริ (ข้าดำทุน) 
จากอัตริาแลกเปล่�ย่นจากเงินกู้

สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจากเงินกู้
จำานวน 474 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าจากสิ้นปี 2563 
ที่ 30.21 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มาปิดที่ 33.59 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2564 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่น ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาวสกลุเงินเหรยีญ
สหรัฐฯ จำานวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.9 กำาไริ (ข้าดำทุน) จากการิบริิห้าริ 
ความเสำ่�ย่งน้ำามันท่�ย่ังไม่เก่ดำข้้�นจริิง

สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีผลกำาไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการบรหิาร
ความเสีย่งน้ำามันเพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา
น้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์ จำานวน 313 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 
มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารความเสี่ยงน้ำามัน 
961 ล้านบาท

2.10 กำาไริ (ข้าดำทุน) 
จากการิดำ้อย่ค่าและจำาห้น่าย่ทริัพย่์สำ่น

สำาหรับปี 2564 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและจำาหน่ายทรัพย์สิน 
46 ล้านบาท ลดลง 489 ลา้นบาท เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น เนือ่งจากในปี 
2563 มีการบนัทกึรบัรูก้ารด้อยค่าจากการชะลอโครงการ Maximum 
Aromatics (MARS) จำานวน 456 ล้านบาท และการตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าขุดลอกร่องน้ำาท่าเรือไออาร์พีซี 

2.11 กำาไริ (ข้าดำทุน) จากการิลงทุน

สำาหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มีกำาไรจากการลงทนุ 719 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  
380 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำาไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น

2.12 ภาษั่เงินไดำ้น่ต่บุคคล 

สำาหรับปี 2564 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 2,351 
ลา้นบาท เทยีบกบัปีกอ่นทีบ่นัทกึเครดิตภาษเีงินได้นติบิคุคลจำานวน 
1,554 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำาเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่าง 
มีนัยสำาคัญ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)
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31 ธ.ค. 2564

173,491

31 ธ.ค. 2563

เจ้าหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี)
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สำ่นทริัพย่์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 190,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 17,001 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 10 เป็นผลจาก

• ลูกหน้ีการคา้: เพ่ิมขึน้ 4,159 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 43 เม่ือเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สว่นใหญ่จากราคาขายเฉล่ียปรบัเพ่ิมขึน้ตามราคาน้ำามันดิบ 
ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ชำาระหนี้ตามกำาหนด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) อยู่ที่ 7-120 วัน ทั้งนี้ 
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 46 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไว้จำานวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสำาหรับปี 2564 อยู่ที่ 17 วัน ลดลง 4 วัน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

2564 2563

ก่จการิอ่�น ก่จการิท่�
เก่�ย่วข้้องกัน ริวม ก่จการิอ่�น ก่จการิท่�

เก่�ย่วข้้องกัน ริวม

ยังไม่ครบกำาหนด 7,533 4,911 12,444 5,272 3,628 8,900

เกินกำาหนดชำาระ 1,335 36 1,371 744 12 756

- น้อยกว่า 3 เดือน 1,303 22 1,325 714 12 726

- เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4 14 18 2 - 2

- เกินกว่า 12 เดือน 28 - 28 28 - 28

รวม 8,868 4,947 13,815 6,016 3,640 9,656

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30) - (30) (30) - (30)

รวมลูกหนี้การค้า 8,838 4,947 13,785 5,986 3,640 9,626

• สินค้าคงเหลือ: เพ่ิมขึ้น 12,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 
เนื่องจากราคาน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 62 
ตามสถานการณ์ราคาตลาด โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 
44 วัน ลดลง 5 วัน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 7,073 ล้านบาท หรือร้อยละ 
56 ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 
2,769 ลา้นบาท เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้ 2,385 ลา้นบาท 
และภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาท 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: ลดลง 6,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
สาเหตหุลักจากสนิทรพัยถ์าวรและอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
ลดลง 5,497 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาสะสม 
เพ่ิมขึน้ และสนิทรพัยภ์าษเีงินได้รอตดับญัชลีดลง 1,660 ลา้นบาท  
ขณะท่ีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพ่ิมข้ึน 607 ล้านบาท

ห้น่้สำ่น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มีหนีส้นิรวม 102,780 ลา้นบาท  
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 4,955 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5 เนื่องจาก

• เจ้าหน้ีการค้า: เพ่ิมขึ้น 4,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 
เนือ่งจากราคาน้ำามันดิบปรบัเพ่ิมขึน้ตามสถานการณร์าคาตลาด 
ในขณะทีป่รมิาณน้ำามันดิบค้างจ่ายลดลง โดยระยะเวลาชำาระหนี้
เฉลี่ยอยู่ที่ 42 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 9 วัน 

(หน่วย: ล้านบาท)
ลกูหนีก้ารค้าแบง่ตามระยะเวลาการถงึกำาหนดชำาระได้ ดังนี้
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• หนี้สินหมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 1,546 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 
สว่นใหญ่เกดิจากเงินรบัลว่งหนา้ค่าสนิค้าเพ่ิมขึน้ 1,071 ลา้นบาท 
โบนัสค้างจ่าย 796 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
เพ่ิมขึ้น 593 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินจากเจ้าหนี้อ่ืนลดลง 483 
ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินลดลง 313 
ล้านบาท

กราฟแสดงกําหนดชําระเงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้สกุลเงินบาท

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

เงินกู้สกุลเงินบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ:	เงินกู้ยืมระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุ:		ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีสัญญาแลกเปล่ียนเงินต้นและอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	(Cross	Currency	Swap:	CCS)	จำานวน	110	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
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• เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี: 
ลดลง 853 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ
กำาหนด จำานวน 6,890 ล้านบาท และจ่ายชำาระคืนเงินกู้ให้กับ
สถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระ 6,450 ล้านบาท ขณะที่มีการ
ออกหุน้กูช้นดิไม่ด้อยสทิธ ิไม่มีประกนั จำานวน 12,000 ลา้นบาท 
และบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 474 ล้านบาท

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้ 

31 ธ์.ค. 2564 31 ธ์.ค.  2563 เปล่�ย่นแปลง

หุ้นกู้สกุลเงินบาท 23,972 18,873 5,099

เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 4,688 4,207 481

เงินกู้สกุลเงินบาท 32,419 38,852 (6,433)

 รวม 61,079 61,932 (853)

หัก ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (10,585) (13,335) 2,750

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 50,494 48,597 1,897

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 179



สำ่วนข้องผู้ถ่อหุ้้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มีสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 87,712 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จำานวน 12,046 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท ขณะที่ลดลงจากเงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ม.ค.-ธ์.ค. 2564 ม.ค.-ธ์.ค. 2563

1. EBITDA 26,961 4,692

2. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (15,619) 6,457

3. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 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 มีเงินสดคงเหลือจำานวน 
11,236 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 2,385 ล้านบาท 
ประกอบด้วย

• กระแสเงินสดไดม้าจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 11,342 ล้านบาท 
โดยรายการหลกัทีท่ำาใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ประกอบด้วย กำาไร
ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จำานวน 
26,961 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 4,689 ล้านบาท และเงิน 
รบัล่วงหนา้ค่าสนิค้าเพ่ิมขึน้ 1,071 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายการหลกั 
ที่ทำาให้กระแสเงินสดลดลงประกอบด้วย สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 
12,767 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 4,161 ลา้นบาท ลูกหนีอ่ื้น 
จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ิมขึน้ 2,768 ล้านบาท และภาษมูีลค่าเพ่ิม 
รอขอคืนเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 2,853 ล้านบาท สว่นใหญ่  
เกิดจากการจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
การลงทนุจากโครงการปรบัปรงุและขยายงานทีแ่ลว้เสรจ็ จำานวน 
2,932 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงินสดรบัจากเงินปันผลรบัจาก
การร่วมค้าและบริษัทร่วม 117 ล้านบาท

• กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,104 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เปน็เงนิสดใช้ไปเพื่อจ่ายคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  
13,340 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท และจ่ายชำาระ 
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 1,769 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิ
จากการออกหุ้นกู้ 11,983 ล้านบาท 

สำภาพคล่องและโคริงสำริ้างเงินทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 1.41 เท่า เพิ่มขึ้น 0.43 
เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.98 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของสินค้า
คงเหลือ และลูกหนี้การค้า โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วน 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.57 เท่า  
ลดลง 0.13 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.70 เท่า เนื่องจากส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำาไรสะสม บริษัทฯ สามารถชำาระหนี้สินได้
ตามกำาหนดและสามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขการกูย้มืเงินได้ครบถว้น

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)180



ปัจจัย่สำำาคัญอ่�นท่�จะม่ผลต่อ
ฐานะการิเงินและการิดำำาเน่นงาน 
ในอนาคต

แนวโน้มธุรกิจปี 2565

1. ธ์ุริก่จปิโตริเล่ย่ม  

ทิศทางและแนวโน้มราคาน้ำามันดิบปี 2565 คาดการณ์ความ
ต้องการใช้น้ำามันของโลกอยู่ที่ประมาณ 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
เทยีบเทา่กบัในสภาวะกอ่นการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
โดยคาดการณค์วามตอ้งการใชน้้ำามันดังกล่าวเพ่ิมขึน้ประมาณ 4.6  
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั เทยีบกบัปี 2564 ทีอ่ยูท่ี ่98.4 ล้านบารเ์รลตอ่วนั  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย ดังจะเห็นได้จากการกระจายวัคซีน 
ป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัอยา่งแพรห่ลาย ทัง้เขม็หลักและเขม็กระตุน้ 
ภูมิ คุ้มกัน (Booster) ประกอบกับความรุนแรงของอาการ 
หลังจากได้รับเช้ือไวรัสมีแนวโน้มลดลง ทำาให้มีการผ่อนปรน 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด นำามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิและความเชือ่ม่ันในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ทัง้นี ้ 
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการ 
ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 โดยการฟื้นตัว 
มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการผ่อนคลายมาตรการจำากัดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
ผา่นทางนโยบายการคลงัและนโยบายการเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
ที่เกิดจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเช่นเดียวกับปี 2564 ขณะที่
ปริมาณการผลิตน้ำามันดิบในปี 2565 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นถึง 6.6 
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั อยูท่ีร่ะดับ 103 ล้านบารเ์รลตอ่วนั ซ่ึงจะสง่ผลให ้
ปริมาณการผลิตอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการ 
ใชน้้ำามัน ทัง้นี ้ปรมิาณการผลิตสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากผูผ้ลิตกลุม่โอเปก  
2.9 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั โดยผูผ้ลติกลุ่มโอเปกและพันธมิตรมีนโยบาย 
ปรบัเพ่ิมการผลิตเดือนละ 0.4 ล้านบารเ์รลตอ่วนัจนถงึเดือนเมษายน  
2565 และคาดว่าการผลิตของสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากราคาน้ำามันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ 
ในระดับสงู ทำาใหผู้ผ้ลิตในสหรฐัฯ มีความม่ันใจในการลงทนุมากขึน้  
นอกจากนี้ หากการยกเลิกการคว่ำาบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน 
เป็นผลสำาเร็จตามคาดการณ์ จะทำาให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำามันดิบ 
สู่ตลาดได้ประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2565  
โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาน้ำามันดิบดูไบในปี 2565 อยู่ที่  
67-75 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ใกลเ้คียงกบัราคาเฉลีย่ทัง้ปี 2564 
ที่ 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อราคาน้ำามันดิบในปี 2565 ได้แก่ ความกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 หากมีสถานการณร์ปูแบบใหม่เกดิขึน้  

จะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของความต้องการใช้น้ำามัน นอกจากน้ี  
การยกเลิกการคว่ำาบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านท่ีไม่เป็นไปตาม 
คาดการณ์ รวมถึงการหยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน (Unplanned 
Shutdown) จะส่งผลให้อุปทานของน้ำามันดิบตึงตัวอย่างมาก เป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำามันดิบ

2. ธ์ุริก่จปิโตริเคม่

ความต้องการผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีป ี2565 มีแนวโนม้ขยายตวัดีขึน้  
เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดย
สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิได้คาดการณ ์
ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ซ่ึงเป็นไปตาม
การฟ้ืนตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน  
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี และกลุม่เศรษฐกจิอุตสาหกรรมใหม่ 
(NIEs) ทีมี่การผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาด ประกอบ
กับความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและการคิดค้นยาต้านไวรัสที่
ชว่ยสรา้งความเชือ่ม่ันใหก้บัตลาดได้มากขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3-4 ต่อปี โดย
ความตอ้งการมาจากอุตสาหกรรมปลายทางหลกั เชน่ อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์อาหาร สุขอนามัยและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
การก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ รวมไปถึง
หุ่นยนต์ ขณะที่ปัจจัยที่น่ากังวล คือ ความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์
ของไวรสัสายพันธุใ์หม่ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทีเ่พ่ิมขึน้เรว็กว่าที่
คาด ซึ่งอาจนำาไปสู่ภาวะการเงินที่ตึงตัวได้ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้อง
เฝา้ตดิตาม คือ การลดการใช ้Single-use Plastic เพ่ือแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
และเม็ดพลาสติกในอนาคตได้ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งยังคงส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเพ่ิมสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้ความต้องการใน
บางอุตสาหกรรมลดลงอยา่งมีนยัสำาคัญ เนือ่งจากราคาทีป่รบัตวัสงู
ขึน้ตามตน้ทนุทีป่รบัสงูขึน้ เชน่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2565 คาดว่ากำาลังการผลิตใหม่ (New Capacity) จะ
เริม่ดำาเนนิการผลติเชงิพาณชิยเ์พ่ิมมากขึน้ตามความตอ้งการทีป่รบั
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจีน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงพาตนเอง (Self Sufficiency) ประกอบกับกำาลังการผลิตใหม่
จากมาเลเซียที่เลื่อนการผลิตจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคา
ผลติภัณฑไ์ด้ อยา่งไรกต็าม ชว่งปลายปี 2564 ทีผ่า่นมาจนีได้กำาหนด 
มาตรการปันส่วนการใช้พลังงาน (Power Rotation) ควบคู่กับ
มาตรการ Dual Control เพ่ือลดการใช้พลังงานภายในประเทศ 
ทำาให้ผู้ผลิตในจีนบางส่วนจำาเป็นต้องปรับลดอัตรากำาลังการผลิต 
ปิโตรเคมี ปัจจัยดังกล่าวอาจช่วยคลายความกังวลต่อเรื่องกำาลัง 
การผลิตที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ 
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โครงการลงทุน

1. ความค่บห้น้าโคริงการิลงทุนท่�สำำาคัญ   

โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกล่ันและปรับปรุงคุณภาพน้ำามันดีเซลตาม
มาตรฐานยูโร 5 (Euro V) เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
พลังงานที่กำาหนดให้ต้องจำาหน่ายน้ำามันดีเซลมาตรฐาน Euro V 
ในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยน้ำามันดีเซลมาตรฐาน
ยโูร 5 จะชว่ยลดการปลดปลอ่ยค่ากำามะถนัจาก 50 ppm (มาตรฐาน
ยูโร 4) เป็น 10 ppm (มาตรฐานยูโร 5) โดยโครงการจะเพิ่มความ 
สามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จากแนวโน้มความต้องการที่ 
สูงขึ้นของน้ำามันดีเซลกำามะถันต่ำา (Low Sulfur Diesel) ทั้งภายใน
ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) นอกจากโครงการ UCF 
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ซ่ึงมีน้ำามันดีเซลเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมหลักแล้ว โครงการนีย้งัเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ทัง้นี ้โครงการลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นโครงการลงทนุทีมี่แผนการดำาเนนิงานรองรบั มีเป้าหมายเพ่ือสรา้งการเตบิโตทางธรุกจิ โดยสว่นใหญ่ 
เป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเพิ่มมูลค่าให้บริษัทฯ

และตอบสนองนโยบายของบรษิทัฯ ทีมุ่่งม่ันสูก่ารเป็นโรงงานสเีขยีว 
(Eco Factory) ที่ทันสมัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ 
การลงทนุ (Final Investment Decision: FID) แลว้ในไตรมาส 3/2564  
ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน โดยจะสามารถ
ผลติเชงิพาณชิยไ์ด้ภายในไตรมาส 1/2567 และหลงัจากโครงการนี ้
แลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะมีกำาลงัการผลติสำาหรบัแปลงสภาพน้ำามันดีเซล 
กำามะถันสูงเป็นน้ำามันดีเซลกำามะถันต่ำาตามมาตรฐาน Euro V  
ได้ทั้งหมด

2. แผนการิลงทุน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 
2565-2569) วงเงินรวม 41,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โคริงการิลงทุน 2565 2566 2567 2568 2569 ริวม

1. โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) 6,108 2,544 1,698 108 - 10,458

2. โครงการ Strengthen 1,200 325 - - - 1,525

3. โครงการลงทุนทั่วไปและค่าใช้จ่ายซ่อมบำารุงโรงงาน 4,415 2,796 2,284 2,310 3,101 14,906

4. อื่นๆ 8,969 4,945 418 65 64 14,461

รวม 20,692 10,610 4,400 2,483 3,165 41,350

(หน่วย: ล้านบาท)
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เพื่่�อความเท่า่เท่ยีมกันัในกัารเข้้าถึงึข้้อมูลข้องผูู้้ลงท่นุและผูู้้มีส่ว่นได้เ้ส่ยีท่กุักัลุม่ 
บรษิัทั่ฯ มหีนา้ท่ี�และความรับผู้ดิ้ชอบในกัารเปิดิ้เผู้ยข้้อมลูใหถ้ึกูัต้้อง ครบถึว้น 
ชดั้เจน และเพื่ยีงพื่อ เพื่่�อให้ผูู้้มีส่ว่นได้เ้ส่ยีใชป้ิระกัอบกัารต้ดั้ส่นิใจ อนัเปิน็หนึ�ง
ในด้ัชนีชี�วัด้ความโปิร่งใส่ในกัารด้ำาเนินงาน และเปิ็นปิัจจัยส่ำาคัญในกัารส่ร้าง 
ความเช่�อมั�นแกั่นักัลงทุ่นและผูู้้มีส่่วนได้้เส่ียทุ่กักัลุ่ม

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)184



ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสํําคั่ญอ่�น

ข้้อมูลท่ั�วไปิ

ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRPC

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002567

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน
20,475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 20,434,419,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน
20,434,419,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท สำ�นักง�นใหญ่และโรงง�น
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3861-1333 โทรสาร 0-3861-2813

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ
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) จำากัด
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 จำากัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

ข้อ้มููลทั่่�วไปและข้อ้มููลสําํคั่ญอ่�นบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 185



หุ้นสํามู่ญ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มีทนุจดทะเบยีน 20,475,000,000 
บาท ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มีเงินกูย้มืในประเทศในรปูหุน้กู ้
สกุลเงินบาท จำานวน 24,000 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หุ้นกัู้ส่กัุลเงินบาท่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหอ้อก 
และเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) ปี 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000 ล้านบาท 
(“โครงการหุน้กู”้) ซ่ึงเป็นโครงการหุน้กูท้ีจ่ะออกและเสนอขายภายใน
รอบ 2 ปี (Medium Term Note Program: MTN) และเมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ภายใตโ้ครงการหุน้กู ้
จำานวน 5 ชุด รวมจำานวน 12,000 ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 บาท แบ่งเป็น

(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2566 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำานวน 4,000,000 หน่วย มูลค่า 4,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2568

(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2565 

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท หุ้นกู้ ปี 2563 (IRPC239A, IRPC259A, IRPC229A, IRPC309A, IRPC359A)
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2470-1038

หุ้นกู้ ปี 2564 (IRPC265A, IRPC245A, IRPC285A, IRPC315A, IRPC365A)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5696

(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำานวน 1,300,000 หน่วย มูลค่า 1,300 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.93 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2573  

(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี จำานวน 2,700,000 หน่วย มูลค่า 2,700 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 11 กันยายน 2578

เม่ือวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 บรษิทัฯ ได้ออกหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ 
หุ้นกู้ จำานวน 5 ชุด รวมจำานวน 12,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำานวน 4,000,000 หน่วย มูลค่า 4,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.77 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  

(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.91 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2571  

(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.38 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2574  

(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี จำานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่า 2,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2579 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)186



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายละเอียดที่สำาคัญของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอนสามารถสรุปได้ ดังนี้

หุ้นกัู้
จำานวน 

(ล้านบาท่)
อัต้ราด้อกัเบี�ยต้่อปิี อายุ/ กัำาหนด้กัารไถึ่ถึอน

IRPC229A 2,000 ร้อยละ 2.76 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 2 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2565

IRPC239A 2,000 ร้อยละ 3.00 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 3 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2566

IRPC259A 4,000 ร้อยละ 3.50 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 5 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2568

IRPC309A 1,300 ร้อยละ 3.93 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 10 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2573

IRPC359A 2,700 ร้อยละ 4.40 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2578

IRPC265A 4,000 ร้อยละ 3.00 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 5 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2569

IRPC245A 2,000 ร้อยละ 1.77 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 3 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2567

IRPC285A 2,000 ร้อยละ 2.91 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 7 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2571

IRPC315A 2,000 ร้อยละ 3.38 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 10 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2574

IRPC365A 2,000 ร้อยละ 4.10 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอน 2579

รวม 24,000

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือ
ล่าสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 อยู่ในระดับ A-(tha) และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ 
(Stable Outlook)

ข้อ้มููลทั่่�วไปและข้อ้มููลสําํคั่ญอ่�นบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 187



นิติบุคัคัลทั่ี�บริษ่ทั่ฯ ถ่อหุ้นต่้งแต่ร้อยละ 10

ลำาดั้บ บริษััท่
ส่ัด้ส่่วน

กัารถึ่อหุ้น
ทุ่นชำาระแล้ว

(หน่วย: ล้านบาทั่)

1. บริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-6677, 0-2765-6688

ประเภทธุรกิจ: จำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามัน

99.99% 2,000

2. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2765-7000 โทรสาร 0-2765-6677, 0-2765-6688

ประเภทธุรกิจ: บริการขนส่งทางทะเล
หม�ยเหตุ: บริษัทย่อยของบริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด

99.99% 30

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษ่ทั่ ไออาร์พีซี จําก่ด (มูหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ ทุกประเภทตาม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษ่ทั่ย่อย
บรษิทัยอ่ยแตล่ะแหง่จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำาเนนิงาน กระแสเงินสด และ/หรอืแผนลงทนุของบรษิทัยอ่ยนัน้ๆ 
และได้ตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้้อมููลการจ่ายเงินปันผล

2560 2561 2562 2563 2564

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.38 (0.06) (0.30) 0.71

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.19 0.10 0.06 (1) 0.22

อัตราการจ่ายเงินปันผล 52% 50% N/A N/A 31%

หมายเหตุ:	(1)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2565	เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2564	
	 	 ในอัตราหุ้นละ	0.22	บาทต่อหุ้น

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)188



ลำาดั้บ บริษััท่
ส่ัด้ส่่วน

กัารถึ่อหุ้น
ทุ่นชำาระแล้ว

(หน่วย: ล้านบาทั่)

3. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
ที่อยู่: 309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

โทรศัพท์ 0-3802-2835
ประเภทธุรกิจ: โรงเรียนอาชีวะ

99.99% 750

4. บริษัท อินโนโพลีเมด จำากัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2765-7000 

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

60.00% 182

5. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2765-7508, 0-2765-7510, 0-2765-7511

ประเภทธุรกิจ: จำาหน่ายเม็ดพลาสติก

57.48% 10

6. บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด
ที่อยู่: 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2117-3994, 06-5717-8856

ประเภทธุรกิจ: จำาหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ E-Commerce

55.00% 120

7. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด 
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: ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล

50.00% 370

8. บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
ที่อยู่: 100/60 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2267-1854

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์

50.00% 120

9. บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำากัด 
ที่อยู่: 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0-2244-3952-4
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการวิเคราะห์และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์

50.00% 22

ข้อ้มููลทั่่�วไปและข้อ้มููลสําํคั่ญอ่�นบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 189



ลำาดั้บ บริษััท่
ส่ัด้ส่่วน

กัารถึ่อหุ้น
ทุ่นชำาระแล้ว

(หน่วย: ล้านบาทั่)

10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำากัด
ที่อยู่: 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน 

(บางนา-ตราด) กม. 7 ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0-3895-4543-4 

ประเภทธุรกิจ: พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

40.00% 680

11. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด 
ที่อยู่: 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

โทรศัพท์ 0-3892-1333 ต่อ 4810 โทรสาร 0-3861-2813
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

48.99% 3,362

12. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
ที่อยู่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2206-9300 โทรสาร 0-2206-9310, 0-2206-9316

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

25.00% 10,739

13. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด 
ที่อยู่: 888 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอเมืองระยอง 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: จำาหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่านระบบ E-Commerce ในประเทศจีน

15.00% 8.9
(ล้านหยวน)

15. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 
ท่ีอยู่: 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 10 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2537-2971  

ประเภทธุรกิจ: สนับสนุนการดำาเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

15.00% 2.5

16. บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำากัด
ที่อยู่: 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำาบลบางแก้ว 

อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 0-3862-1680

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำาหน่ายแก๊สอะเซทิลีน

13.04% 115

หมายเหตุ:	แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)190



ข้้อพื่ิพื่าท่ท่างกัฎหมาย 

สามารถดูข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำาคัญ

ส่ถึาบันกัารเงินท่ี�ต้ิด้ต้่อปิระจำา

ส่ถึาบันกัารเงินท่ี�ต้ิด้ต้่อปิระจำา

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)  
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)
44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ธนาคารมิซูโฮ จำากัด
98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำากัด (มหาชน)
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
622 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น L, 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
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ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ใหม่่ 
บริิษััทัฯ ม่่่งม่ั�น์เพื่่�อให้
ทั่กกิจกริริม่ได้้ผลลัพื่ธ์์
เป็็น์สิั�งดี้เพ่ื่�อชีวิีิต้ทัี�ลงต้วัิ 
ต้อบโจทัย์ทั่กควิาม่
ต้้องการิได้้อย่างสัม่ด้่ล 
ด้้วิยการิด้ำาเน์ิน์ธ์่ริกิจ
ทัี�ยึด้หลักธ์ริริม่าภิบาล
และกริอบควิาม่ยั�งยืน์ 
คำาน์ึงถึึงผ้้ม่ีสั่วิน์ได้้เสัีย
ทั่กกล่่ม่อย่างริอบด้้าน์ 
พื่ริ้อม่การิสัริ้างสัิ�งทัี�ด้ี 
เพื่�ืออน์าคต้ริ่วิม่กัน์





02การกํากับดูแลกิจการ

น์โยบายการิกำากับด้้แลกิจการิทัี�ด้ี

โคริงสัร้ิางการิกำากบัด้้แลกิจการิ 
และข้้อม้่ลสัำาคัญ 
เกี�ยวิกบัคณะกริริม่การิ 
คณะกริริม่การิชี่ด้ย่อย 
และผ้้บริิหาริ

ริายงาน์ผลการิด้ำาเนิ์น์งาน์สัำาคัญ 
ด้้าน์การิกำากับด้้แลกิจการิ

การิควิบค่ม่ภายใน์และ 
ริายการิริะหวิ่างกัน์

สั่วิน์ทัี� 
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02 มีการจัดการที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม 
ความสามารถในการแข่งขัน 
ขององค์กรให้เติิบโติอย่่างย่ั่งย่ืน 
ที่ครอบคลุมถึงประเด็น 
สิทธิมนุษย่ชน

ใน์ฐาน์ะองค์กริด้้าน์พื่ลังงาน์ 
และป็ิโต้ริเคม่ีชีั�น์น์ำา บริิษััทัฯ 
ยึด้ม่ั�น์หลักการิกำากับด้้แลกิจการิทัี�ด้ ี
และแน์วิป็ฏิิบัต้ิทัี�ด้ีทัี�ได้้ม่าต้ริฐาน์ริะด้ับสัากล

บริิษััทัฯ ได้้กำาหน์ด้น์โยบายสัิทัธ์ิม่น์่ษัยชีน์ 
ข้องกล่่ม่ไออาริ์พื่ีซีี ฉบับป็ริับป็ริ่งป็ี 2564 
เพื่่�อให้ม่ั�น์ใจวิ่าการิด้ำาเน์ิน์ธ์่ริกิจข้องบริิษััทัฯ 
ป็ลอด้จากการิละเม่ิด้สัิทัธ์ิม่น์่ษัยชีน์ใน์ทั่กกิจกริริม่
ต้ลอด้ห่วิงโซี่ค่ณค่า สั่งผลให้บริิษััทัฯ ได้้ริับริางวิัล
ชีน์ะเลิศองค์กริต้้น์แบบด้้าน์สัิทัธ์ิม่น์่ษัยชีน์ 
ป็ริะเภทัองค์กริธ์่ริกิจเอกชีน์ต้่อเน์ื�องเป็็น์ป็ีทัี� 3
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บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโย่บาย่ แนวปฏิิบัติิ และระบบการกํากับการดูแลกิจการที่ดี
อย่่างต่ิอเน่ือง เพ่่อเพ่�มประสิทธิภาพและย่กระดับการกํากับดูแลกิจการติามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบีย่น (CG Code) และหลักสากลอื่น 
ที่ทุกสาย่งานติ้องย่ึดถือและปฏิิบัติิติามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ เพ่่อนํา
องค์กรไปสู่การเติิบโติอย่่างย่ั่งย่ืน
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น์โยบายการิกำากับด้้แลกิจการิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านการกํากับ 
ดูแลกิจการทีดี่มาโดยตลอด โดยกาํหนดใหบ้รษิทัฯ ประกาศนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
ตลอดจนจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้นํา
หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และแนวปฏบิตัทิีดี่ของสาํนกังานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน 
Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ  
The Organization for Economic Cooperation and Development,  
ASEAN CG Scorecard เกณฑก์ารประเมินผลการดําเนนิงานด้าน
ความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และ
แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนําในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
ทําให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมของ 
นโย่บาย่และแนวปฏิิบัติิ 
การกํากับดูแลกิจการ 

น์โยบายและแน์วิป็ฏิิบัต้ิ 
ต้าม่หลักการิกำากับด้้แลกิจการิทีั�ดี้
คณะกรรมการบรษิทัฯ มีเจตนารมณท์ีจ่ะสง่เสรมิให ้บรษิทั ไออารพี์ซี  
จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย “กลุ่มไออารพี์ซี” เป็นองค์กรทีย่ดึม่ัน 
การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการ 
ที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ คํานงึถงึผูมี้สว่นได้เสยีโดยรวม โดยนําหลกัการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 6 ประการตามแนวทางของ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มาใชใ้นการดาํเนนิงานเพ่ือใหค้ณะ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
หรือที่บริษัทฯ เรียกว่า หลัก C R E A T E ได้แก่ 

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรในระยะยาว 
(Creation of Long Term Value) 

2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

3. การปฏบิตัติอ่ผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั มีความเป็นธรรม 
และมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)

4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)

5. ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปรง่ใสแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Transparency)

6.  การมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิ (Ethics and  
Code of Conduct) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติการปรับปรุงแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการโดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ออกโดยสํานักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) มา
ประยุกต์ใช้ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติจํานวน 8 ข้อ ดังน้ี

หลักปฏิบัติ 1:  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2:  กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3:  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 4:  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ

บริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 5:   สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่ง

มีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6:   ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7:   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผย 

ข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
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น์โยบายและแน์วิป็ฏิิบัต้ิ 
ทัี�เกี�ยวิกับคณะกริริม่การิบริิษััทัฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยกรรมการทุกท่านได้ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ส่ง
เสรมิและสนบัสนนุการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้กําหนด
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้องค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย 
และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
(Skill Matrix) อาทิ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี 
กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ 
และไม่จํากัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสานความรู้ความ
สามารถและมุมมองที่หลากหลายและจําเป็นต่อกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 คน ซึ่ง
เป็นจาํนวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดและความซับซ้อนทางธรุกจิ โดยเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (เกิน
กว่ากึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ) ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
และดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พ้ืนฐานของกฎหมาย ขอ้บงัคับบรษิทัฯ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และหลัก
การกาํกับดูแลกจิการทีดี่ และมีประธานกรรมการคอยกาํกบัดูแลการ
ทาํหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหมี้ประสทิธภิาพและเป็นอิสระ
จากฝา่ยจดัการ รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หวัขอ้ ขอ้มูลสาํคัญ
เกี่ยวกับ “คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 222-227 

2. กรรมการอิสระ

ตามคู่มือการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ทั้งนี้ 
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกําหนดของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น 
(บรษิทัฯ กําหนดไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5) โดยกําหนดไวอ้ยา่งชดัแจ้งใน
คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
กรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจ
ได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพ่ือรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่่

3. กระบวนการในการสรรหา 
และแติ่งติั้งกรรมการบริษัทฯ

•	 การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากตำาแหน่ง
เมื่อครบวาระ	
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์อง 
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะทําหน้าท่ี
พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ถกูตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคับบรษิทัฯ และหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 
เพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
นําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยการ
แต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน

องค์ป็ริะกอบและค่ณสัม่บัต้ิข้องคณะกริริม่การิบริิษััทัฯ (ณ วิัน์ทัี� 31 ธ์ัน์วิาคม่ 2564)(คน์)
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•	 การแต่งต้ังกรรมการทดแทนตำาแหน่งที่ว่างในกรณีอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ	
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่กําหนดเข้าเป็นกรรมการแทนและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งตั้งบุคคล โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็น 
กรรมการทดแทนดังกลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เทา่วาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

•	 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความ
ชํานาญที่เหมาะสมในการทําหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละ
คณะ เพ่ือชว่ยกลัน่กรองงานด้านตา่ง ๆ  ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
และตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้ง 
ได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการชุดย่อย เพ่ือความชัดเจน และกําหนดให้มีการรายงานผล 
การปฏิบัติหน้าท่ีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ
อย่างสม่ําเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 
One Report โดยรายละเอียดรายชื่อกรรมการชุดย่อย หน้าที่
ความรับผิดชอบ จํานวนครั้งการประชุม และจํานวนครั้งที่
กรรมการเข้าประชุมปรากฏในรายงานฯ หัวข้อการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ หน้า 260-262 และคณะกรรมการชุดย่อย 
หน้า 229-235

4. การกําหนดค่าติอบแทน 
กรรมการและผู้บริหาร

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลกัการกํากบัดูแล
กิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมดังกล่าว และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ จะแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ โดยในปี 2564 
จากข้อมูลการสํารวจค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนํา
แลว้พบวา่ โครงสรา้งหลกัเกณฑแ์ละอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ของบรษิทัฯ ยงัมีความเหมาะสม เทยีบเคียงได้กบับรษิทัในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอค่า

ตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 (ซึ่งเป็นอัตราที่
บรษิทัฯ ได้ใชม้าตัง้แตปี่ 2549 และยงัไม่เคยปรบัขึน้แตอ่ยา่งใด) 
และได้รบัการอนมัุตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคล ปราฏในรายงานฯ 
หวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ประจาํปี 2564” หนา้ 263 

•	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
ได้มีการกําหนดองค์ประกอบ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประจําทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key 
Performance Indicator) ซ่ึงจะรวมถึงความสําเร็จทางด้าน 
ผลการปฏิบตังิานทางการเงินหรอืผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯ 
(Corporate KPIs from a Balanced Scorecard ) และ
ปัจจัยสนับสนุนเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน (Leadership & 
Sustainability) ซ่ึงผลการดําเนินงานดังกล่าวจะถูกนํามา
พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล เพ่ือประกอบการกําหนดค่าตอบแทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนําเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร” หน้า 239

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กาํหนดวนัและเวลาประชมุคณะกรรมการ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมทั้งกําหนดวาระประจําที่สําคัญสําหรับการ
ประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุ รายงานการประชมุ 
และขอ้มูลประกอบการประชมุเพ่ือพิจารณาลว่งหนา้กอ่นการประชมุ
อย่างน้อย 7 วัน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Board Portal หรือ
เรียกว่า “SmartMeet” สําหรับการจัดเก็บและจัดส่งเอกสารการ
ประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปี 2564 คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง รายละเอียด
ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 260-262

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 199



6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรม
การบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักปฏิบัติ
ในเรื่อง เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล รวมถึงบริษัทฯ 
มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
หมุนเวียน และการสืบทอดตําแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลงานของผู้บริหาร เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
ระดับที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การพัฒนา 
กรรมการและผู้บริหาร” หน้า 254-255

7. การประเมินผลการปฏิิบัติิงาน 
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจาํทกุปี และเป็นการประเมินโดยทีป่รกึษาอิสระจากภายนอก
ทุก ๆ  3 ปี เพื่อการพิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในปี 
2564 บริษัทฯ ได้จัดทําแบบประเมินตามมาตรฐานด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN 
CG Scorecard รายละเอียดจํานวน 6 ชุด ดังนี้ (1) แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเอง
ของกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล (3) แบบประเมินการปฏบิตังิาน
กรรมการท่านอื่น (แบบไขว้ 2 ท่าน) (4) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
(5) แบบประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะ
กรรมการ และ (6) แบบประเมินสําหรับคณะกรรมการในการกํากับ
ดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ท้ังน้ี ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูก 
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือนาํมากาํหนดแนวทางปรบัปรงุ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น 
รปูธรรม และเปิดเผยขอ้มูลผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นแบบ 56-1  
One Report ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ หน้า 255-259

8. การกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและแนวทาง
บริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี และได้จัดทําเป็นคู่มือ IRPC 
Group Way of Conduct ซึ่งได้รวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และ
กระบวนการทํางานในมิติต่างๆ ของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
ไออาร์พีซี ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มไออาร์พีซีให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การ
กํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” หน้า 265

9. นโย่บาย่การไปดํารงติําแหน่งอื่น 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอ่ืนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือได้รับการ 
แต่งต้ังจากคณะรฐัมนตร ีโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายใหดํ้ารง 
ตําแหน่งใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ 
ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจาก
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการ
แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ได้รบัการแตง่ตัง้จากหนว่ยราชการ รฐัวสิาหกจิ หนว่ยงานอ่ืนของ
รฐั องค์กรอิสระ หรอืสถาบนัการศกึษาภาครฐั ใหด้าํรงตาํแหนง่ 
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ปรึกษา หรือตําแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)200



3. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้รหิารระดับผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไป จะไปดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการ อนกุรรมการ คณะทาํงาน ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รง
คุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตําแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น  
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 และมิใช่การปฏิบัติงาน
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง สําหรับผู้บริหารและ
พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบ
ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง

4. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดับ หากเขา้ขา่ยการไปดํารงตาํแหนง่
ตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ  
(แล้วแต่กรณี) ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง

5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตาม
จํานวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่าง 
ผู้ถือหุ้น ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

น์โยบายและแน์วิป็ฏิิบัต้ิทัี� 
เกี�ยวิกับผ้้ถึือห่้น์และผ้้ม่ีสั่วิน์ได้้เสัีย

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
(Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ให้ความเคารพ ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคิดเหน็ สทิธใินการลงคะแนน
เสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การ
เลือกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกําไร/ เงินปันผล และ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนได้ง่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
และตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 
2564 ดังนี้

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

ในป ี2564 บริษัทฯ จัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําป ี2564 ในวันที่  
31 มีนาคม 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ตามคําสัง่ศนูยบ์รหิาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และ
ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคํานึงถึงกฎหมาย ข้อกําหนด
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้แนวคิดการจัดประชุม 
สีเขียว หรอื TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กร
ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council 
for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบัน 
สิง่แวดลอ้มไทย ซ่ึงบรษิทัฯ ได้ดําเนนิมาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นปีที ่9 เพ่ือ
สง่เสรมิใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่า อนรุกัษพ์ลงังาน และลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็น “การจัดประชุมแบบ 
การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์” (Carbon Neutral Event) ผ่าน
กจิกรรมชดเชยคารบ์อนกบัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกมา
ใหมี้การปล่อยสทุธเิป็นศนูย ์ตามแนวทางขององค์การบรหิารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 201



สําหรับสถานที่จัดงานประชุม บริษัทฯ ได้คํานึงถึงความสะดวกใน
การเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 
รถไฟฟ้า (BTS) และรถยนต์ขนส่งสาธารณะต่างๆ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสะท้อนให้
เหน็วา่บรษิทัฯ มีความมุ่งม่ันตัง้ใจในการจัดประชมุฯ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสูงสุด นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
เพ่ือนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

1.2 การเติรีย่มความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ ได้นาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาเรยีกประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เปิดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ผา่นระบบ
เผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET Link) 
ในวนัเดียวกนั รวมทัง้แจ้งวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ เพ่ือใหส้ทิธิ
แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record 
Date) เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ทัง้หมด เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ ตัง้แตว่นัที ่3 กนัยายน 
2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ที่กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ทําหนังสือ
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ทั้งนี้ ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพ่ิมเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

• บรษิทัฯ จัดทําหนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 
โดยระบวุาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และมีคําอธบิายความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ (ไม่มีวาระ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เนื่อง
จากบรษิทัฯ ได้จัดสง่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2563 ไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุราย ทางวารสารผูถ้อืหุน้ฉบบัที ่33/2020 
เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ได้ตรวจทานความถกูตอ้งครบถว้น หรอืคัดค้าน

ขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
รายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว 

• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึ่งจัด
ทําทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทางไปรษณยี ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนักอ่น
วันประชุม (หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 9 มีนาคม 2564) 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่ง แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ที่มีบาร์โค้ดสําหรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code 
สําหรับดาวน์โหลด แบบแสดงข้อมูลประจําปี/รายงานประจํา
ปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน
ประจําปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมด้วย

• บริษัทฯ ลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์
รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชมุ (22-24 มีนาคม 2564) เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรยีก
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้เตรยีมตวั
เข้าร่วมประชุม 

• บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพ่ือประสานงานการจัด
เตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง
และประสงค์ทีจ่ะแตง่ตัง้บคุคลเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน 
สามารถมอบฉนัทะโดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ด้จดัสง่ไปพรอ้ม
หนังสือเชิญประชุม

1.3 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจ 
คัดกรองให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ การต้ังจุดล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเช้ือ การกําหนดระยะห่างทางสังคม 1.5 
เมตร เพ่ือไม่ใหเ้กดิความแออัด การกําหนดใหมี้การเชก็อิน-เชก็เอาต ์
บนแอปพลิเคชนัไทยชนะ กอ่นการลงทะเบยีนเขา้ประชมุ กาํหนดให ้
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม งดการใช้ไมค์ ส่งคําถามใส่กระดาษให้แก่
เจ้าหน้าที่ และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย คําถามของผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณา
ทุกคําถาม หากกรณีคําถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม 
บริษัทฯ จะนําไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้สูงวัย คน
พิการ หรอืสตรมีีครรภ์ โดยจดัทีน่ัง่พิเศษและมีเจ้าหนา้ทีค่อยอํานวย
ความสะดวก รวมถึงจัดล่ามสําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และ
ได้ดาํเนนิการตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่อยา่งครบถว้น ดังนี้
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• จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนอย่างเหมาะสม 
และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
ประมาณ 2 ชั่วโมง ซ่ึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
หนังสือนัดประชุม 

• นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สําหรับการลงทะเบียนและ
การนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และ
ความรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมแม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้ว ให้สามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ในระเบียบวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยัง
ไม่ได้มีการลงมติ และจะนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระ
ที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน (คิดเป็น 
100%) โดยประธานกรรมการทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ และ
ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ คอยชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลใน
กรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง 

• จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบ
บญัช ีจํากดั (นายมงคล สมผล ) ทีป่รกึษากฎหมาย (นายมานติย ์
สุธาพร และ นางสาววีระนุช ธรรมาวรนุคุปต์ บริษัท วีระวงค์, 
ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส) และมี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงเพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุม (พันเอกสุเทพ อ้วนแก้ว และนายวุฒิเดช ไวยนาคร)

• มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,171 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 
12,529,805,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.32 ของจํานวนหุ้นที่
จาํหนา่ยได้แล้ว ซ่ึงไม่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหนา่ย
ได้แล้ว

• กอ่นเขา้สูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบถงึ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน 

• ในระหวา่งการประชมุ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย
มีสทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการซักถาม (โดยเขยีนสอบถาม) หรอื
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
และให้กรรมการ/ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคําถาม  
คําตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
อย่างละเอียด ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้
รับทราบ 

• ในวาระแตง่ตัง้กรรมการ บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะก็ได้ 

• ประธานฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อม
รายละเอียดจาํนวนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง
ในทุกวาระ และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็กเตอร์เพ่ือความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

• ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 203



1.4 การปฏิิบัติิเกี่ย่วกับความขัดแย่้งของผลประโย่ชน ์
สําหรับการประชุม

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความ
เกีย่วขอ้ง หรอืมีสว่นได้สว่นเสยีกบัวาระการประชมุใด กรรมการ
ท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอออกจากห้องประชุม
พร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

1.5 การดําเนินการหลังวันประชุมและการเปิดเผย่ 
มติิการประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดย
บันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหา
วาระการประชมุ ขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนน 
ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือ
การตอบคําถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้ง 
รายละเอียดคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 
ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซ่ึงสอดคล้องตามหลัก 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

• หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ทันทีในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (วนัที ่31 มีนาคม 2564) และ
จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ภายใน 
14 วันหลังวันประชุมฯ (วันที่ 12 เมษายน 2564) พร้อมทั้ง 
เผยแพรใ่นวารสารถอืหุน้ ฉบบัที ่34/2021 และนาํสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทุกรายทางไปรษณีย์ โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือ 
โตแ้ยง้สามารถแจ้งกลับมายงัเลขานกุารบรษิทัฯ ภายในวนัที ่30  
มิถุนายน 2564 เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป

2 การปฏิิบัติิต่ิอผู้ถือหุ้นอย่่างเท่าเทีย่มกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและการเคารพสิทธิและความ 
เทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ 
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้

2.1 สิทธิในการออกเสีย่ง

• บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class 
of Share) และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน
ลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 การเสนอวาระการประชุมเพ่�มเติิม และเสนอชื่อ 
บุคคลเพ่่อแติ่งติั้งเป็นกรรมการ

• บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยหรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยราย
เดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
ตัง้แตว่นัที ่3 กนัยายน 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยเปิดเผย
หลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Link)

2.3 การอํานวย่ความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วม 
ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 บรษิทัฯ ได้อํานวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการ 
ประชุมให้สามารถเดินทางมาโดยรถสาธารณะได้โดยสะดวก เพียงพอ 
กับจํานวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถ 
อํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัด
ห้องประชุมสํารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง 
หอ้งประชมุ การเตรยีมการรกัษาความปลอดภัยและแผนรบัมือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงจัดล่ามสําหรับ 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
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2.4 การมอบฉันทะ

• บริษัทฯ อํานวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และ
แบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและ 
หลักฐาน รวมทัง้คําแนะนํา ขัน้ตอนการมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้า
รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน 
โดยกรอกรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ จัดส่ง
ให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้
จากเว็บไซต์บริษัทฯ 

• ในกรณผีูถ้อืหุน้ประสงค์จะมอบอํานาจใหก้บักรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2564 บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการอิสระจาํนวน 7 ทา่น
ได้แก ่นายอนสุรณ ์แสงนิม่นวล นายวฒุสิาร ตนัไชย นายสมนกึ 
บํารุงสาลี นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ พลอากาศโทบุญสืบ 
ประสิทธิ์ นายจุมพล สําเภาพล และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
เปน็ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะที่ไดจ้ัด
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบ
เอกสารประกอบการประชุม เช่น แผนที่การเดินทาง รายนาม
และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อ
บังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

• บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในกรณีมกีารมอบฉันทะ (โดยไมม่คีา่ใช้จ่าย) เพื่อความ
สมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย 

3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย่

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนนิธรุกจิ มีการกํากบัดูแลกจิการและการบรหิารจัดการที่
เป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคาํนึงถึงผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได้ และกาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอื
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.1 แนวทางปฏิิบัติิติ่อผู้มีส่วนได้เสีย่แติ่ละกลุ่ม

ผ้้ถึือห่้น์/ น์ักลงทั่น์ และน์ักวิิเคริาะห์

บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ ต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับ 

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
นกัวเิคราะหเ์พ่ือเปิดเผยผลประกอบการการดําเนนิงานของบรษิทัฯ 
และเขา้รว่มโครงการ Opportunity Day ซ่ึงเป็นความรว่มมือกบัทาง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัลงทนุมีโอกาสในการเขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มูลและสือ่สารกบับรษิทัฯ ได้ดียิง่ขึน้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานฯ หวัขอ้ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส หนา้ 209-211

ล้กค้า/ ผ้้บริิโภค

บริษัทฯ ยึดม่ันและถือปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน  
พรอ้มสง่มอบสนิค้าทีมี่คุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการ 
หรอืสงูกวา่ความคาดหมายของลูกค้า และใหคํ้าแนะนาํ พรอ้มคิดค้น 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการติดต่อและ 
การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ และมีหน่วยงานให้คําปรึกษา แนะนํา 
แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ทีดี่กบัลูกค้า และเพ่ือการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอนใหมี้ผลยอ้นกลับมา 
ยังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็น  
หรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ นํามาแก้ไข ปรับปรุง ผ่านการทํา 
แบบสอบถามความพึงใจในด้านต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการดังนี้ 

• จัดทําโครงการ “We Care by IRPC ร่วมกับบริษัทพันธมิตร 
ได้แก่ บริษัท ซัคเซส พลาส จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย 
แผ่นพลาสติกลูกฟูก และบริษัท อาร์เอ็มซี อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด  
ผูผ้ลติและจําหนา่ยแผน่ PP BOARD โดยรว่มสง่มอบเตยีงสนาม 
พลาสติก ให้โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเตียงสนาม 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเตียงไม่เพียงพอรองรับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยแบ่งเบาการทํางานของ 
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

• จัดสัมมนาเรื่อง IRPC เปิดเวทีเจาะลึกทางออกทางธุรกิจใน 
Polimaxx Webinar 2021  

• จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าประจําปี 2564 ในรูปแบบ Online Event
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ค้่ค้า ค้่แข้่งทัางการิค้า และเจ้าหน์ี�

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจ
กับคู่ค้าโดยคํานึงถึงผลกระทบด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีมาตรการสื่อสาร
กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมให้มีการ
ดําเนินกิจการที่ดี อาทิ การสื่อสารนโยบายงดรับของรางวัลการ
เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของภาคเอกชนไทย การสื่อสารนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  
และการส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม 
PTT Group CG Day และ Supplier Conference เป็นต้น

คู่ค้า  บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามกฎหมายและกตกิาตา่งๆ ทีก่าํหนดรว่มกนัอยา่งเครง่ครดัเพ่ือ
กา้วไปสูก่ารเป็นพันธมิตรทีจ่ะสนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิระหวา่งกนั
ในระยะยาว

ในปี 2564 ฝ่ายจัดซื้อจัดจัดหาได้นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือการบรหิารการจัดซ้ือจัดหาอยา่งยัง่ยนื และเป็นหนึง่
ในกลยุทธ์หลักของฝ่ายจัดซ้ือจัดหาที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
และกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการทํางานของผู้
ใช้งานในบริษัทฯ และคู่ค้าภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและลดขั้น
ตอนกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

• ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Zycus” (i-Supplier Module) โดยให้
ผู้ค้าใหม่สามารถลงทะเบียน เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้ค้า 
ใหม่ของบริษัทฯ หรือการที่คู่ค้าปัจจุบันสามารถปรับปรุงแก้ไข 
ขอ้มูลทัว่ไปได้ด้วยตนเอง อาท ิขอ้มูลผลิตภัณฑ ์หรอืบรกิารของ 
บรษิทัของคู่ค้า เพ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนัและมีความถกูตอ้ง ครบถว้น 

• การประเมินคู่ค้าหลักผ่านระบบ Zycus (iRisk Module) ตาม
มิตกิารประเมินของ ESG เพ่ือพัฒนาด้านความยัง่ยนืตลอดทัง้ 
Supply Chain สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของ 
IRPC (Sustainable Supplier Code of Conduct)

• บรษิทัฯ ใหค้วามสําคัญกบัระบบการชาํระเงินใหก้บัคู่ค้า โดยฝา่ย
จัดซื้อจัดหา จับมือร่วมกับ สายบัญชีและการเงิน และธนาคาร 
ในการนําเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Blockchain เข้ามาใช้

ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ระบบ IRPC Electronic 
Letter of Guarantee System หรือ i-LGs ซึ่งเป็นระบบที่คู่ค้า 
สามารถส่งคําสั่งการขอออกหนังสือคํ้าประกันให้ธนาคารได้ 
โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร และธนาคารจะอนุมัติการออก
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวตามคําสั่งของคู่ค้า และแจ้งมายัง
บริษัทฯ ทําให้กระบวนการออกและรับหนังสือค้ําประกัน เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบ i-LGs ของบริษัทฯ มีการทํางานที ่
เชือ่มตอ่กบัระบบของธนาคารในประเทศไทยถงึ 18 แหง่ด้วยกนั 

• ระบบ Blockchain Solution for Procure-to-pay หรือ B2P 
เป็นระบบการชําระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยความร่วมมือ
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท Digital 
Venture ซ่ึงเริม่จากการรบั e-Invoice จากคู่ค้านํามาตรวจสอบ 
กับเอกสารใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) และใบรับสินค้า  
(Good Receipt) แบบอัตโนมัติ หรือเรียกว่า Automated 
3-way Matching ด้วยระบบนี้ บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ให้กับคู่ค้าได้ทันทีในวันครบกําหนดชําระแทนการชําระเป็นเช็ค 
ทําให้คู่ค้าไม่ต้องเดินทางมาเพื่อรับเช็คที่บริษัทฯ

The ins and outs of 
supplier network
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นอกจากนี้ หากคู่ค้าขึ้นทะเบียนเข้าระบบ e-Tax Invoice ของกรม 
สรรพากรแลว้ คู่ค้าจะสามารถใช ้e-Tax Invoice ในการทาํธรุกรรมกบั  
IRPC ทดแทนการนําส่งต้นฉบับใบกํากับภาษีให้กับบริษัทฯ ได้
เช่นกัน

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดย
สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายในกรอบ
แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และ 
ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
เสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทําความตกลงใดๆ 
กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจํากัดการแข่งขัน
ทางการค้า

เจ้าหน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและ
สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทําให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ 
บรษิทัฯ ได้กาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจ้าหนีโ้ดยเฉพาะ
ในเรือ่งเง่ือนไขการค้าํประกนั การบรหิารเงินทนุ และกรณทีีเ่กดิการ
ผดินดัชาํระหนีไ้วอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การผดินดัชาํระหนี ้
หรอืการปฏบิตัผิดิเง่ือนไขทีเ่จ้าหนา้ทีก่าํหนด อยา่งไรกต็าม ในกรณี
ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบ

แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล มุ่งม่ันรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน
กับเจ้าหนี้

พื่น์ักงาน์

พนักงานถือเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้าง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากลขัน้สงู รวมทัง้เสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางาน
ที่ดี บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและ 
เป็นธรรม เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้าง 
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี ให้ความสําคัญกับสิทธิ  
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานและอุปกรณ์ในการ
ทํางาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน อาทิ

• การสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี โดยผลสํารวจดังกล่าวจะถูกนํามากําหนดเป็น
แผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพ่ิมระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น และบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร 
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• จัดทําระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) ระบบการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานโดยใชต้วัชีว้ดั KPI เพ่ือความเป็นธรรม
และสามารถอธิบายไดใ้นการวัดผลกําหนดโครงสร้างเงนิเดอืน
เทยีบได้กบัอุตสาหกรรมเดียวกนัใหส้ามารถรกัษาบคุลากรไวก้บั
บริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
พนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดําเนิน
การออกแบบกําหนดความรู้ความสามารถที่จําเป็นในตําแหน่ง
งานเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงาน
ให้มีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่งงานนั้น 

• กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการ 
Upskill & Reskill ผา่นระบบการเรยีนออนไลน ์“IRPC Brighter 
Bee” 

• จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การ
วางแผน/ การกําหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม

• สื่อสารที่เป็นระบบทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการ
ประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปทุกสัปดาห์ 
และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน มีกิจกรรม “กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจํารายไตรมาสและเม่ือมี 
เหตกุารณส์าํคัญทีต่อ้งการสือ่สารโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสือ่สาร
ผลการดําเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงาน
ทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีเ่ป็นธรรมสอดคลอ้งกบั
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

โดยกาํหนดตวัชีว้ดัระดับองค์กรและในแตล่ะหนว่ยงานและราย
บุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & 
Competency ของพนกังาน และกําหนดการจ่ายโบนสัผูบ้รหิาร
ระดับสูงตามผลงานที่ทําได้ (Variation Bonus) 

• ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

ในปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
บริษัทฯ ได้จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ของบริษัทฯ เพ่ือการกํากับดูแลและรับมือกับโรคติดต่อ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ  
รวมถงึกาํหนดมาตรการและจัดทาํแผนป้องกนัการระบาดฯ ตลอดจน 
รายงานต่อคณะกรรมการจัดการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพพนักงานโดยเพ่ิมมาตรการดูแล
พนักงานในด้านอื่นๆ ดังนี้

• สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จําเป็นให้พนักงานทุกคน อาทิ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมติดตาม
สถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทํางานอย่างใกล้ชิด

• ออกมาตรการให้พนักงานทํางานจากที่พักอาศัย (Work from 
Home) สลับกันทํางานตามสัดส่วน เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ
และยังคงสามารถทํางานผ่านการบริหารจัดการที่ได้เตรียม
ความพร้อมไว้ 

• ออกมาตรการป้องกันเชิงรุก โดยดําเนินการตรวจ Rapid 
Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงาน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
สหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวน 8 สหภาพฯ เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสและสง่เสรมิกจิกรรมของสหภาพฯ และจดัใหมี้ชอ่งทาง 
การให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทาง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัทฯ

ชี่ม่ชีน์ สัังคม่ และสัิ�งแวิด้ล้อม่ 

ตามโนบายการดําเนินธุรกิจด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความ
ปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่
เสมอ บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลด
ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
การดําเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน รายละเอียดการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ การสร้างคุณค่า
ร่วมต่อชุมชนและสังคม หน้า 140-145 และ การจัดการด้านความ
ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม หน้า 146-149

ภาคริัฐ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของ 
บรษิทัฯ เพ่ือหลกีเลีย่งการดําเนนิการทีอ่าจสง่ผลตอ่การกระทําทีไ่ม่

เหมาะสม และได้มีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ใน
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มุ่งม่ันในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับของทางราชการ
เกี่ยวกับการให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างถูก
ต้องครบถ้วน ตลอดจนหลีกเล่ียงการดําเนินการที่ขัดแย้งต่อหลัก
การบริหารจัดการที่ดี ในการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่ออํานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4 การเปิดเผย่ข้อมูลและความโปร่งใส

การิเป็ิด้เผยข้้อม่้ล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เป็นไปตามแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจด
ทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มี
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจงหรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่ให้
ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับทางการค้า ขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้ง หรอืขอ้มูลทีเ่ป็น
ประมาณการหรอืเป็นการคาดคะเนเหตกุารณล์ว่งหนา้ หรอืขอ้มูลใน
เชิงส่งเสริมที่เกินความจําเป็นในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ กําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th)  

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการดําเนินงานในปี 2564 สรุปดังนี้

(1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด และไม่มีรายการทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความคิดเหน็อยา่ง
มีเงื่อนไข

(2) เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงาน
ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไว้
อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และอื่นๆ
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
ของบรษิทัฯ www.irpc.co.th หรอืตดิตอ่สอบถามโดยตรงได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:  ir@irpc.co.th 
  โทรศัพท์:  0-2765-7380
  โทรสาร:  0-2765-7379

(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจําปีอย่างชัดเจน

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด

(5) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 โดยพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนําเสนอค่าตอบแทน
การสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบ
บญัช ีเพ่ือใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีได้พิจารณาอนมัุติ

(7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก 
ผู้สอบบัญชี

(8) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตําแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตําแหน่ง

(9) จัดทาํรายงานความยัง่ยนื ประจําปี 2564 เพ่ือสือ่สารแนวทาง
การบรหิารจดัการ และผลการดาํเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม  
และสิง่แวดล้อม โดยได้จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มรายงานประจําปี  
และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(10) จัดทํารายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ 
UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิกและ 
มีพันธะสญัญาในการดาํเนนิงาน และรายงานผลการดาํเนนิงาน
ตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ  
ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ 
ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่ง
นับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทํารายงานและ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org 
ของ UNGC 

(11) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วน 
ได้เสีย และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

การิเป็ิด้เผยข้้อม่้ลต้่อน์ักลงทั่น์และสัื�อม่วิลชีน์

บริษัทฯ จัดทํา แผนการสื่อความประจําปีเพื่อบริหารจัดการการให้
ข้อมูลสําคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยยังคงยึดหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เท่าเทียม

ในปี 2564 ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ปรับ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานอย่าง 
สมํ่าเสมอ อาท ิAnalyst Meeting, Roadshow ทัง้ในและตา่งประเทศ  
การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)210



กิจกริริม่น์ักลงทั่น์สััม่พื่ัน์ธ์์ ป็ริะจำาป็ี 2564 จำาน์วิน์ (คริั�งต้่อป็ี)

การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จํานวน 11 ครั้ง แบ่งเป็น:

- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow) 1

- การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow) 10

ไออาร์พีซีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) นักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจําไตรมาส 4

ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจําไตรมาส 4

Company Visit (Appointment) 13

ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจําไตรมาส) 4

กิจกริริม่ จำาน์วิน์ (คริั�งต้่อป็ี)

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

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำาหรับปี 2564

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนสำาหรับปี 2564
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จรรย่าบรรณธุรกิจ
บรษิทัฯ กาํหนดใหมี้จรรยาบรรณธรุกจิ อันประกอบด้วยหลกัการและ 
แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึถอืปฏบิตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้เกิดข้ึนอย่างย่ังยืน 
ในองค์กร

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรย่าบรรณในการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่3 อันประกอบด้วยหลักการ 
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
จรรยาบรรณและแนวปฏบิตัใินการดาํเนนิธรุกจิ อาท ิการเคารพและ
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคับ การเคารพและปฏบิตัติาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกัน
การฟอกเงินและตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน การแขง่ขนัอยา่ง
เป็นธรรมและการผูกขาดทางการค้า คุณภาพความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง การซ้ือขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูล
ภายในและการรกัษาขอ้มูลอันเป็นความลับ การใหข้อ้มูลขา่วสารการ
แสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกและการเปิดเผยสารสนเทศ 
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับการให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น 

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
จะถกูสง่มอบใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในกลุม่บรษิทัฯ 
ทุกคน และเม่ือทุกคนได้รับคู่มือแล้วต้องทําการศึกษารายละเอียด
และลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพ่ือยึดถือเป็นหลัก
ในการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพ่ือใหผู้มี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่และบคุคลทัว่ไปทีมี่ความสนใจสามารถ
เข้าถึงได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์ได้จาก https://www.
irpc.co.th/corporate/

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิิบัติิ 
ติามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรย่าบรรณในการดําเนินธุรกิจ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นยํ้าถึงความสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงจัดให้มี 
กิจกรรมการส่ือสารและการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
อาทิ การให้ความรู้เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรม CG 
Conferene เพ่ือปลูกจิตสาํนกึและสง่เสรมิพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การจัดงาน PTT Group CG 
Day 2021 การรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และ 
Anti Corruption เป็นต้น 
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บริษัทฯ และบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การเปลี่ย่นแปลงและ
พัฒนาการที่สําคัญของ
นโย่บาย่ แนวปฏิิบัติิ และ 
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2564 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ 
พัฒนาและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและ 
เขม้แขง็ยิง่ขึน้ โดยได้ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏบิตัด้ิาน 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ตามกฎเกณฑ์ ประกาศและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท.อย่าง 
สม่ําเสมอ รวมทัง้ดาํเนนิงานตามแผนงานการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ 
ประจําปี 2564 ซ่ึงได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

การิเป็ลี�ยน์แป็ลงและพื่ัฒน์าการิทัี�
สัำาคัญเกี�ยวิกับการิทับทัวิน์น์โยบาย
แน์วิป็ฏิิบัต้ิ และริะบบการิกำากับด้้แล
กิจการิหริือกฎบัต้ริคณะกริริม่การิ
ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ได้พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบนโยบายสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งอนุมัติแผนงาน
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ
บรษิทั ไออารพี์ซี จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มไออารพี์ซี) 
(ฉบับปรับปรุง ปี 2564)

• นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับปรับปรุง ปี 2564

• นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับปรับปรุง ปี 2564

• นโยบายส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง 
ในองค์กร (Diversity and Inclusion: D&I Policy) ของบริษัท 
ไออารพี์ซี จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่ไออารพี์ซี) ฉบบั
ปรับปรุง ปี 2564

• นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจาํปี 2563 และแบบประเมินการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือใช้เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ประจําปี 2564

• แผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และแผนงานการกํากับ 
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ประจําปี 2565

• แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประจําปี 2565

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 213



• แผนงานการบริหารความยั่งยืนประจําปี 2565

• การการพัฒนากรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้า
ร่วมอบรม “ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Personal Data 
Protection Act (PDPA)” จัดโดยสํานักงานกฎหมายธีรคุปต์

การิทับทัวิน์น์โยบายและ 
แน์วิป็ฏิิบัต้ิใน์การิกำากับด้้แลกิจการิ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

• ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ เกณฑ์ DJSI (Dow Jones Sustainability 
Index) เกณฑ์โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies: CGR) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เกณฑ์ AGM Checklist  
เกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  
(Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อพัฒนา/  
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย 
เป็นต้น

• รวบรวมและจัดทําระบบห้องสมุดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ (E-Compliance) 

• จัดทาํรายงานการเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) ประจําปี

การิสัร้ิางจิต้สัำานึ์กและ 
การิต้ริะหนั์กร้้ิ ด้้าน์การิกำากับ 
ด้้แลกิจการิทัี�ด้ี ใน์ป็ี 2564
บรษิทัฯ ได้ดําเนนิการเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจ 
ด้านการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ เผยแพรอ่งค์ความรู ้หลกัการ แนวคิด 
และแนวปฏิบัติที่สําคัญ อันเป็นรากฐานของการยึดเป็นแนวเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และ
พนักงานในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมด้านการติ่อติ้านทุจริติ

• บรษิทั น้าํมันไออารพี์ซี จํากดั ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่ม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

• รว่มกจิกรรมวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแหง่ชาต ิประจําปี 2564 ผา่น
ระบบออนไลน์ Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” โดยคุณชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นําคณะ 
ผูบ้รหิารแสดงพลงัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั “IRPC ไม่ยอมรบัการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ”

• ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สาํนกักจิการองค์กร ผูแ้ทนบรษิทัฯ 
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการป้องกัน
การทุจริต” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นข้าราชการของ
สํานักงาน ป.ป.ช. รุ่น 31

• ผู้บริหารและพนักงานจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
“COI” ครบร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
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กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษย่ชน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกิจการองค์กร ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์และนโยบายองค์กรเกี่ยวกับ
ธรุกจิและสทิธมินษุยชน” จัดโดยกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกิจการองค์กร ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การดําเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน สําหรับองค์กรที่ชนะเลิศรางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจําปี 2564 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

• เขา้รว่มกจิกรรมเสวนาออนไลนใ์นหวัขอ้ “กรงุเทพไพรด์ยคุ 2.0 
การพ้ืนฟูหลงัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ือมุ่ง
สูก่ารหลอมรวมผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (Bangkok Pride 
2.0: Covid-19 Recovery Towards LGBTQI inclusion)” 
เพ่ือส่งเสริมการดําเนินการตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดโดย 
สํานักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจํา
ประเทศไทย และมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation)

• มอบหมายให้บริษัท ERM Siam ตรวจประเมินความเสี่ยง 
ผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนอยา่งรอบด้าน โดยมี Stakeholders  
กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับการประเมิน 

• จัดทําเวริก์ชอ็ปใหค้วามรูเ้รือ่ง Human Rights Due Diligence 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคู่ค้าที่สนใจ 

กิจกรรมสร้างความติระหนักรู ้
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

• ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 
2021 ภายใต้แนวคิด “The Power of Business Integrity” 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual 
Conference) เพื่อสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งม่ัน
ดาํเนนิงานภายใตห้ลักการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ ขบัเคลือ่นธรุกจิ
ด้วยความโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล พรอ้มสง่เสรมิบคุลากรใน
กลุ่ม ปตท. ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบ และนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ใน
การทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท. ให้ทัดเทียม
ระดับสากล 

• จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2021 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และ
สร้างจิตสํานึกด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยผนวก
รวมกิจกรรม Supplier Conference และ CG Conference 
เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด “Synchronization for the Life 
Balance: ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต” โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

- CG Conference: ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารบรษิัทฯ  
และกลุม่ไออารพี์ซี เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการดําเนนิธรุกจิ 
อย่างมีธรรมาภิบาล มีตัวแทนผู้ มีส่วนได้เสีย อาทิ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คู่ค้า
ลูกค้า ชุมชน ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์
ในประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(Thai Institute of Directors: IOD) ผู้บริหารและพนักงาน 
กลุ่ม ปตท. ตัวแทน บมจ. บางจาก และผู้แทนจากสหภาพแรงงาน 
พนกังานและสหภาพแรงงานผูบ้รหิาร พรอ้มฟังการบรรยาย
โดยวิทยากร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม  
และความหลากหลายทางเพศ ข้อจํากัดหรือโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจ”

- Supplier Conference: นาํเสนอกระบวนการจัดซือ้รปูแบบ 
ใหม่ที่มีการนําดิจิทัลเข้ามาใช้ หรือ “Sustainable Pro-
curement with Harmony of Digital Life” เพื่ออํานวย
ความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า และร่วม
รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนช่วยให้ธุรกิจปัง
ได้อย่างไร: SHAPE What’s Good for Business with 
Human Rights” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ 
กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม คุณนรีลักษณ์ แพไขยภูมิ ผู้อํานวยการ 
กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม  
คุณธันยกร กริชติทายาวุธ ผู้อํานวยการสมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) คุณลลนา  
ก้องธรนินทร์ แพทย์ประจําห้องฉุกเฉินและประธานมูลนิธิ 
เล็ทส์ บี ฮีโร่ส์ และคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สํานักกิจการองค์กร 

• 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 จัดทําแบบประเมินผลการ
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 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสํานึก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้า
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มี 
ชื่อเสียง โดยในปี 2564 ได้จัดโครงการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 
“CG: CREATE for Digizen” โดยเชือ่มโยงหลกัสตูรการสมัมนา
แต่ละหัวข้อผ่านหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ข้อของ 
บริษัทฯ (CREATE) ดังนี้

- หลักสูตร Creation of Long Term Value ในหัวข้อ “ฝ่า
วิกฤตยุค Disruption เปลี่ยนให้ไว ลงมือให้ทัน” โดยมี 
คุณวนิทร์ดิศ กลศาสตรเ์สน ีผูจั้ดการทัว่ไป บรษิทั เดอะ วอลท์
ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 
656 คน ผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.48

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Supplier Conference นำาเสนอกระบวนการจัดซื้อรปูแบบใหม่ท่ีมีการนำาระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่คู่ค้า
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- หลกัสตูร Responsibility “ธรรมดี เรา (ทํา) ได้ สงัคมยิง่ได้” 
โดยมีคุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” 
และคุณลี อายุ จือปา เจ้าของธุรกิจแบรนด์กาแฟ “อาข่า  
อ่ามา” เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 592 คน ผลคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 90.65

- หลักสูตร Equitable Treatment “เพราะธุรกิจไม่มีคําว่า
หญิงหรือชาย” โดยมีคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะ
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ WHA 
Group เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 665 คน ผลคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.42

- หลักสูตร Accountability: “Smart Materials & Energy 
Solutions” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณชวลิต  
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บรษิทั ไออารพี์ซ ีจาํกดั (มหาชน) เป็นวิทยากร มีผูเ้ขา้ชมทัง้สิน้  
729 คน ผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 91.17

- หลักสูตร Transparency “ปลูกฝัง สอดส่อง ป้องกัน” ใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล  
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็น 
วทิยากร มีผูเ้ขา้ชมทัง้สิน้ 586 คน ผลคะแนนความพึงพอใจ 
โดยรวมร้อยละ 91.75

- หลักสูตร Ethics “วิธีปราบนายตัวร้ายบนโลกโซเชียล” 
โดยมี พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในฐานะรองโฆษกสํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 604 คน ผล 
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 91.75

กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่าย่

• รว่มประกาศเจตนารมณว์า่ด้วยการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน “GCNT 
Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit:  
A New Era of Accelerated Actions” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานเปิดงาน

• ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
หรือ GCNT จัดทํารายการ “We Shift World Change” ตอน  
SDGs Talk เป้าหมายที่ 8: Decent Work and Economic  
Growth ผ่านเร่ืองราวของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพ่ือ 
นําเสนอนโยบายของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ด้านความยัง่ยนื และสนบัสนนุนโยบายของภาครฐัในการพัฒนา 
กําลังคนด้านอาชีวศึกษารองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) 

• รว่มกบัหนว่ยงาน SHIFT และ GCNT จัดทาํเวริก์ชอ็ปกรณศีกึษา 
ของบริษัทฯ ด้าน Business and Human Rights

• บรษิทัฯ รว่มรบัการอบรมหลกัสตูร TCFD & SDGs Workshop 
for Beginners หลักสูตรเชิงลึกเพื่อพัฒนากลยุทธ์การดําเนิน 
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ  
TCFD (Task Force on Climate-Related Financial  
Disclosures) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, CDP และ 
SDGs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
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การิกำากับการิป็ฏิิบัต้ิต้าม่ 
กฎหม่าย กฎริะเบียบข้องบริิษััทัฯ 
(Corporate Compliance)
ในปี 2564 การดําเนนิการด้าน Corporate Compliance ของบรษิทัฯ  
ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เนื่องมาจาก  
2 ปัจจัยหลัก ได้แก ่(1) การเกดิการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19  
และ (2) การที่บริษัทฯ มีโครงการเพ่ิมสมรรถนะองค์กร (New 
Organization with Agile Human: NOAH) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนในการดําเนิน 
ธรุกจิอยา่งเตม็รปูแบบ ครอบคลมุการทบทวนรปูแบบธรุกจิ รปูแบบ 
การทํางาน กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ การนํา
เทคโนโลยเีขา้มาทดแทนเพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมาย 2 ประการ ได้แก ่การ
ลดต้นทุนการดาํเนินการในระยะยาว และการบริหารโครงสร้างและ
อัตรากาํลังคนใหมี้ความเหมาะสม กระชบั สอดคลอ้งกบักลยทุธท์าง
ธุรกิจบนต้นทุนที่แข่งขันได้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล บรษิทัฯ มีการกํากบัการปฏบิตังิาน 
ใหส้อดคล้องกบักฎหมายอยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่บรษิทัฯ ได้ดาํเนนิงาน 
ด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการพัฒนามาเป็นลําดับ 
ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้กาํหนดเป้าหมาย แผนงาน และตวัชีว้ดัด้านการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
โดยมุ่งเน้นการดําเนินการตามแผนงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. การิจัด้ทัำาน์โยบาย กริะบวิน์การิ ค้ม่่อื และแน์วิป็ฏิบิตั้ติ้า่ง ๆ  
ทีั�เกี�ยวิเนื์�องกับ พื่.ริ.บ. ค้่ม่คริองข้้อม้่ลส่ัวิน์บ่คคล (Personal 
Data Protection Act หริือ PDPA) ด้ังน์ี� 

• จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล Procedure Manual (PM) และ Checklist ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ครอบคลุมกลุ่มงานท่ีมีความเส่ียง ตลอดจนดําเนินการจัดทํา PM 
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําระบบการใช้สิทธิของเจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right System) ที่มุ่งเน้น 
รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer) และศูนย์คุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) เพ่ือบริหารจัดการให้ 
ระบบดังกล่าวและเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้อย่าง
สอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด

• จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 
Committee และแต่งตั้งคณะทํางานการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA Data Champion Team) ให้มีตัวแทนดูแลด้าน
การป้องกนัคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคลกระจายตวัอยูท่กุกลุ่มงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือประสานงานและรายงานตอ่ศนูยคุ้์มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิด
การดําเนนิการตามทีกํ่าหนดและบรรลตุามแผนงาน ตลอดจนนํา
ผลการกํากบัดูแลฯ รายงานตอ่คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน สร้างแรง 
ขับเคลื่อน การพัฒนาต่อยอด และบริหารจัดการที่เป็นระบบ ที่
นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการกํากับการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์สรา้งเสรมิการตระหนกัรู ้การ
อบรม การให้ความรู้ให้กับบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้ผลักดันให้
เกิดการเรียนการสอน PDPA Corporate Training Program 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online) เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและพร้อม
จะรกัษาสิทธขิองผู้อืน่ และดแูลใชส้ิทธขิองตนเองในเรื่องข้อมลู
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด

• บริษัทฯ ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้
ของกฎหมายอยา่งตอ่เนือ่ง โดยได้รบัความรว่มมือจากทกุสว่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอนแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะทำางาน 
บูรณาการ GRC

ผู้บริหาร
หรือฝ่ายจัดการ

พนักงาน

หน้์าทัี� 
ควิาม่ริับผิด้ชีอบ 
และแน์วิป็ฎิบัต้ ิ

ใน์การิบ้ริณาการิ 
GRC
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ในองค์กร ทั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และ
พนักงาน ทําให้การดําเนินการสําเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้เขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งการเตรยีม 
ความพรอ้มการบงัคับใชก้ฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล กบั
สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแหง่ชาตอีิกด้วย รายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเตมิ
จากเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/2021/69815

2. การิจัด้ทัำาริะบบห้องสัม่่ด้กฎหม่ายและกฎเกณฑ์ทีั�เกี�ยวิข้้อง 
กับการิด้ำาเน์ิน์ธ์่ริกิจ โด้ยใชี้ริะบบด้ิจิทััลเข้้าชี่วิยใน์การิจัด้เก็บ 
ริวิบริวิม่ และการิป็ริะเมิ่น์ควิาม่สัอด้คล้อง หรืิอริะบบการิค้น์หา 
และการิเก็บข้้อม่้ลด้้าน์กฎเกณฑ์ (E-Compliance)

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นํามาเข้าระบบนั้นจะถูกนําไป
ประเมินความสอดคล้องโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
บรษิทัฯ ซ่ึงนบัวา่เป็นการนําระบบดิจทิลัเขา้มาชว่ยในการกํากบัดูแล
การปฏบิตังิานฯ ใหมี้ความครบถว้น ถกูตอ้ง แม่นยําและเป็นปัจจบุนั
มากขึ้น ตลอดจนสามารถระบุรายละเอียดผู้เก่ียวข้อง และความ
เชื่อมโยงในเรื่องต่างๆ ที่กฎหมายกําหนดได้อย่างแม่นยํา มีการ
สือ่สารสือ่ความใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ และดําเนนิการตาม
ที่กฎหมายกําหนด นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ต่อองค์กร โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ E-Compliance ให้มีประสิทธิภาพ
และสื่อสารให้มีการใช้ระบบอย่างกว้างขวางภายในองค์กรต่อไป 

3. การิสืั�อสัาริสืั�อควิาม่ การิสัร้ิางการิต้ริะหนั์กร้้ิ (Corporate 
Compliance Communication and Building Awareness) 
และการิพื่ัฒน์าการิกำากับด้้แลการิป็ฏิิบัต้ิงาน์ให้เป็็น์ไป็ต้าม่ 
กฎหม่ายและกฎเกณฑ์

บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างความตระหนักรู้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ให้ได้รับทราบนโยบาย
และคู่มือการกํากับกิจการที่ดี การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ 
บริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งม ี
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้
พนักงานและผู้บริหารระดับหัวหน้างาน เพ่ือให้สามารถกํากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น 
โดยได้กําหนดให้เป็นหลักสูตรการอบรมที่สําคัญขององค์กร ในปี 
2564 มีการจัดอบรมและการสื่อความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• อบรมและสื่อสารคู่มือ PDPA และกฎเกณฑ์เรื่องอื่นๆ เช่น การ
ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า มาตรการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและให้สินบน

• นําเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่อง Corporate Compliance 
ผ่านช่องทางต่างๆ

• สื่อสารความรู้พ้ืนฐานเรื่อง GRC 

• จัดทํา Common Set of Assurance Function Information 
(GRC share drive) เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลด้าน GRC เพ่ือ
สนับสนุนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสามหน่วยงานหลัก
ของ GRC 

ในด้านการดําเนินการการบูรณาการด้าน GRC (Corporate 
Governance, Risk & Internal Control และ Corporate 
Compliance) นั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทํางานและ
จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือช่วยให้คําปรึกษาในการดําเนินการของบริษัทฯ
ให้เหมาะสม และสามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่างๆ ต่อไป 

4. การิกำากับด้้แลและการิต้ริวิจป็ริะเม่ิน์การิริายงาน์ต้่าง ๆ 
ต้ลอด้จน์การิสัริ้างเสัริิม่ควิาม่สััม่พื่ัน์ธ์์ทัี�ด้ีต้่อผ้้ม่ีสั่วิน์ได้้เสัีย

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการกํากับ
ดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการดําเนินธุรกิจและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการกํากับดูแล
ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามระยะ
เวลากําหนด นอกจากนี้ ยังได้นําความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ ในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานและความสัมพันธ์ที่ดี  
(Alignment & Synergy) ทั้งภายในและภายนอกนั้น บริษัทฯ ได้ 
ปฏิบัติงานสอดประสานกันกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ 
บรษิทัในกลุ่ม นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้รบัเกยีรตจิากสมาคมผูกํ้ากบั 
การปฏบิตังิานระหวา่งประเทศ (SCCE) ใหน้าํบทความด้านการกาํกบั
การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ลงในนิตยสาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ข่าวสารและสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีเผยแพร่ออกไปยังในกลุ่ม 
ผูส้นใจด้านการกาํกบัการปฏบิตังิานทีมี่อยูท่ัว่โลกอีกด้วย ซ่ึงถอืเป็น 
ประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีจํากัด
ให้ได้มีความรู้ความชํานาญ มีประสบการณ์ในด้านการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรู้ความ
สามารถกา้วไปสูม่าตรฐานสากลได้ทดัเทยีมประเทศชัน้นําตอ่ไปด้วย 
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ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม
เพือ่ประโยชน์สูงสุดแกผู้่ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึง 
ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนและให้ผลตอบแทนท่ี
เหม�ะสมอย่�งต่อเน่ือง ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมก�ร 
บริษัทฯ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมรับทร�บ 
ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ และ
พิจ�รณ�ว�ระก�รประชุมต�มกฎหม�ย รวมถึง 
อนุมัติงบก�รเงินและค่�ตอบแทนกรรมก�ร 
บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมก�ร 15 คน มีหน้�ท่ี
จัดก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท้ังปวงของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แนวท�ง และเป้�หม�ย 
ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึง 
ถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�ง
เป็นธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมภ�ยใต้ 
กรอบจริยธรรมท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีมุ่งสู่ก�ร
เป็นพลเมืองดีของโลก

คณะกรรมการชุดย่อย

รายงาน

แต
่งต

ั้ง

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
สม�ชิกประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ
อย่�งน้อย 3 คน ทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบ
งบก�รเงินและให้แนวท�งในก�รตรวจ
สอบภ�ยใน โดยมีกรรมก�รอย่�ง
น้อย 1 คน มีคว�มรู้และประสบก�รณ์
เพียงพอในก�รสอบท�นคว�มน่�เช่ือ
ถือของงบก�รเงิน

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
สม�ชิกประกอบด้วยกรรมก�รอย่�ง 
น้อย3 คน ทำ�หน้�ทีคั่ดเลือกบคุคล 
ท่ีควรได้รับก�รเสนอช่ือเป็นกรรมก�ร 
บริษัทฯ กรรมก�รชุดย่อย ประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
ผู้ จัดก�รใหญ่  รวมทั้ งกำ �หนด 
ค่�ตอบแทนอย่�งเป็นธรรม โดยมี 
กรรมก�รอย่�งน้อย 1 คน เป็น
กรรมก�รอิสระ

กรรมการอิสระ
เป็นกรรมก�รท่ีมีคว�มเป็นอิสระ
จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือกลุ่มของ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม 
และผู้บริห�รของบริษัทฯ มีหน้�ท่ี
แสดงคว�มเห็นอย่�งเสรีต�มภ�รกิจ
ท่ีได้รับมอบหม�ยในก�รปกป้อง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน 
ณ ส้ินปี 2564 มีจำ�นวนกรรมก�ร
อิสระ 8 คน กรณีท่ีประธ�นกรรมก�ร
มิใช่กรรมก�รอิสระ อ�จต้ังประธ�น
กรรมก�รอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีในก�ร
ประชุมบ�งว�ระหรือบ�งโอก�ส

คณะกรรมก�รบรษัิทฯ กำ�หนดวิสัยทศัน์มุ่งสู่องค์กร “สรา้งสรรค์
นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว” กำ�หนด 
แผนกลยุทธ์ทั้งระยะส้ันและระยะย�ว เพื่อให้ม่ันใจว่�บริษัทฯ 
จะส�ม�รถเติบโตไปต�มทิศท�งที่ว�งไว้

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร



ประธานกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เลือกกรรมก�ร 1 คน 
เป็นประธ�นกรรมก�ร ทำ�หน้�ท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้�ท่ีอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขต
คว�มรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดต�มก�ร
บริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ
คณะกรรมก�รชุดย่อย ให้มีประสิทธิภ�พและ
บรรลุต�มวัตถุประสงค์

ประธานเจ้าบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

แต่งต้ังโดยคณะกรรรมก�รบริษัทฯ บริห�รง�น 
ในคว�มรับผิดชอบต�มนโยบ�ยและเป้�หม�ย 
ที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่มอบหม�ย

คณะกรรมการจัดการ

บริห�รจัดก�รให้เกิดระบบก�รทำ�ง�นที่เป็น
ไปในทิศท�งเดียวกัน พิจ�รณ�ประเด็น
สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ และกล่ันกรอง
ว�ระเพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ ประกอบด้วย:
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 

ผู้จัดก�รใหญ่
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

เลขานุการบริษัท
แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทำ�หน้�ท่ี 
เลข�นุก�รบริ ษัทต�มพระร�ชบัญญัติ  
หลักทรพัยแ์ละตล�ดหลักทรพัย ์(ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2551 และต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับ 
ตล�ดทุนกำ�หนด รวมทั้งปฏิบัติง�นต�มที่ 
ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แต่งต้ังและกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทำ�หน้�ท่ีบริห�ร
จัดก�รง�นของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ นโยบ�ย และ
กลยุทธ์ท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลต่อคณะ
กรรมก�รอย่�งถูกต้อง โปร่งใส

คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี
แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
สม�ชิกประกอบด้วยกรรมก�รอย่�ง 
น้อย 3 คน ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�เสนอ 
แนวปฏิบัติและให้คำ�แนะนำ�ด้�นก�ร 
กำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต่อคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ และกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยมีกรรมก�รอย�่งน้อย 1 คน เปน็ 
กรรมก�รอิสระ

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
สม�ชิกประกอบด้วยกรรมก�รอย่�ง
น้อย 3 คน ทำ�หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ย
บริห�รคว�มเส่ียง แผนจัดก�รคว�ม
เส่ียง และกระบวนก�รบริห�รคว�ม
เส่ียงท่ัวท้ังองค์กร



โครงสร้างการกำากับ 
ดูแลกิจการ
โครงสรา้งการจัดการ หรอืโครงสรา้งองค์กร บรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากดั 
(มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
จัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
รบัผดิชอบตามหนา้ทีต่อ่ผูถ้อืหุน้ และฝา่ยจัดการมีความรบัผดิชอบ 
ตามหนา้ทีต่อ่คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยได้มีการนำาหลกัการบรหิาร
อย่างมีประสิทธิภาพและการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการ
กำาหนดโครงสรา้งการจัดการของบรษิทัฯ โดยคำานงึถงึความสมัพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้าง 
ความสามารถในการแขง่ขนัและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
รวมถงึคำานงึถงึผูมี้สว่นได้เสยีทกุฝา่ยอยา่งเทา่เทยีม เป็นธรรม และ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม นำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือเป็นตัวแทนในการกำากับดูแลการบริหาร
กจิการ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะทำาหนา้ทีก่ำาหนดวสิยัทศัน ์ทศิทาง  
นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำาปี และ 
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำาไปดำาเนินการเพ่ือให้สำาเร็จตาม 
เป้าหมาย พรอ้มตดิตามดูแลใหก้ารดำาเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใส  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำาไร มีการเติบโตก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 15 คน ซ่ึงเป็น
จำานวนทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธรุกจิ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการจำานวน 14 คน (มีกรรมการลาออก 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำานวน 1 ท่าน ทำาให้มีตำาแหน่งว่าง 
1 ตำาแหน่ง)  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) รายละเอียดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัฯ ปรากฏอยูใ่นขอ้มูล 
“คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 28-44

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูล 
สำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)222



ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ/ วาระ

1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการ 2 ธันวาคม 2560 วาระที่ 1

3 เมษายน 2562 วาระที่ 2

2. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

19 มิถุนายน 2558 วาระที่ 1

4 เมษายน 2560 วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 3

3. นายสมนึก บำารุงสาลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 9 เมษายน 2557 วาระที่ 1

4 เมษายน 2560 วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 3

4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

27 สิงหาคม 2559 วาระที่ 1

4 เมษายน 2560 วาระที่ 2

3 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 3

5. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี

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 สำาเภาพล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 16 ตุลาคม 2562 วาระที่ 1

3 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 2

9. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มกราคม 2564 วาระที่ 1

10. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา(1) กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มกราคม 2564       วาระที่ 1

31 มีนาคม 2564       วาระที่ 2

11. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ(2) กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 31 มีนาคม 2564     วาระที่ 1

12. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา(3) กรรมการ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 31 มีนาคม 2564    วาระที่ 1

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม(4) กรรมการ  กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

1 ตุลาคม 2564     วาระที่ 1

14. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ/ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ธันวาคม 2563      วาระที่ 1

31 มีนาคม 2564      วาระที่ 2

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ:	ในปี	2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ	มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ	หรือลาออกในปี	2564	ดังนี้
	 (1)	 นางสาวเพียงพนอ	บุญกล่ำา	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	มผีลต้ังแต่วนัท่ี	20	มกราคม	2564	ทดแทน	นายชาญศลิป์	ตรนุีชกร	กรรมการ	ประธานกรรมการ		
	 	 ซึ่งลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564
	 (2)	 ผศ.	ดร.ชัยพร	ภู่ประเสริฐ	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีผลต้ังแต่วันที่	31	มีนาคม	2564	ทดแทน	นายณัฐชาติ	จารุจินดา	ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่		
	 	 31	มีนาคม	2564
	 (3)	 นายสุพจน์	 เหล่าสุอาภา	 เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีผลตั้งแต่วันที่	 31	มีนาคม	2564	ทดแทน	นายชาครีย์	บูรณกานนท์	ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่		
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กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ 
แทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง 
บริษัทฯ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน 
ได้แก่ (1) นายชาญศกัด์ิ ชืน่ชม (2) นายกฤษณ ์อ่ิมแสง  (3) นายชวลติ  
ทพิพาวนชิ และ (4) นางสาวเพยีงพนอ บญุกล่ำา โดยกรรมการ 2 ใน 4 
คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่นอ้ยกวา่ 
5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และ
ต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

4. วาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการ และกรรมการอิสระ คราวละ  
3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อได้
อีกตามที่กฎหมายกำาหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อ
กันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)   

5. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำาคัญ ดังน้ี

(1) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

(2) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

ทัง้นี ้การดำารงตำาแหนง่กรรมการตามความใน (1) และ (2) รวม
กันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพ่ือผสมผสานความรู้  
ความสามารถที่จำาเป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้าน
ธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา 
ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำาเร็จ
ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ

7. มี คุณสมบัติครบถ้วน และไ ม่ มีลักษณะต้องห้ ามตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะ
รฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่24 มกราคม 2554 เรือ่งการแตง่ตัง้ขา้ราชการ 
ระดับสงู หรอืบคุคลดำารงตำาแหนง่กรรมการในรฐัวสิาหกจิ และ/
หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงาน
ด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือสรา้งคุณค่าใหแ้กบ่รษิทัฯ อาทิ
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น
มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท 
อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

10. หากเคยดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัฯ พิจารณาจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

กรรมการอิสระ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3 
ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำารง
ตำาแหนง่เทา่กบัวาระการดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัฯ คือ คราวละ 
ไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระอาจได้รับการเลือกตั้ง 
จากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

กรรมการอสิระ ต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีณุสมบัติ
ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนฯ และ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ จะเขม้กวา่ข้อกำาหนดของประกาศคณะกรรมการกำากบั 
ตลาดทนุฯ ในเรือ่งสดัสว่นการถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 (คณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1)  
โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็น 
ในการประชมุได้อยา่งเป็นอิสระ เขา้ประชมุอยา่งสม่ำาเสมอ และเขา้ถงึ 
ข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระ รกัษาประโยชนข์องผูเ้กีย่วขอ้งและดูแล
ไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ กบัผูบ้รหิาร 
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน 
หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด) โดย
รายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้ 

1. นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการอิสระ
2. นายสมนึก บำารุงสาลี  กรรมการอิสระ
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ
4. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ
6. นายจุมพล สำาเภาพล  กรรมการอิสระ
7. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการอิสระ
8. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ  กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีหน้าที ่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ทำาความเข้าใจหน้าท่ีรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ 

2. กระตุน้และผลกัดันใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต  
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะ
กรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของ 
หน่วยงานกำากับดูแล

3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำาหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
ของการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำารายงาน
ที่เกี่ยวโยงกัน การทำารายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ขอ้มูลเกีย่วกบัเหตกุารณส์ำาคัญ การใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ 
ผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์

6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระ  
เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดย
จะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

8. กรรมการอิสระตอ้งมีการประชมุเฉพาะกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย
ปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณา
สรรหาผูท้ีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมและมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ
มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำานวนกรรมการอิสระให้
ครบถว้นตามเกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมา 
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำาหนดเม่ือใด กรรมการ 
คนนั้นๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้  
โดยในทางปฏบิตัแิล้ว บรษิทัฯ จะนำาเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำานาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าที่คัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อน 
นำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ 
ตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) การลงมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 34)

(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ 
โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (ข้อบังคับข้อ 16)

(3) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นราย
บคุคล หรอืเป็นครัง้เดียวเตม็ตามจำานวนกรรมการทัง้หมด
ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะ 
เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละ
คนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก 
ผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 
(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใด 
มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (ข้อบังคับข้อ 16)

(4) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับ 
การเลือกต้ังเป็นกรรมการตามจำานวนเท่ากับจำานวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล 
ซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ในลำาดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั 
เกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อ
บังคับข้อ 16)

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 225



2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอื
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม 
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย (ข้อบังคับ 
ข้อ 22)

3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ซ่ึงมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด้วย (ข้อบังคับข้อ 22)

4.  ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะ 
กรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอื 
อยู่ (ข้อบังคับข้อ 20)

5. กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะ
เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาการในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้
กระทำาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลง
เหลือนอ้ยกวา่จำานวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน (ข้อบังคับข้อ 21)

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือน นบัจาก 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้) (ข้อบังคับข้อ 17)

2. นอกจากการพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพ้นจาก
ตำาแหนง่เม่ือตาย หรอืลาออก หรอืขาดคุณสมบตั ิหรอืมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ 
ให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก (ข้อบังคับข้อ 18)

3.   กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท ฯ  
การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ (ข้อบังคับข้อ 19)

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวง
ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก ่
ผูถ้อืหุน้ อยูใ่นกรอบของการมีจรยิธรรมทีดี่ และคำานงึถงึผลประโยชน ์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 

1. กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุน
การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม
โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำาคัญใน
การแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทางดังกล่าว  
รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้าน
การเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าฝ่าย
จัดการจะสามารถนำาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำาหนด
ขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ รวม
ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ  
ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มี
กระบวนการรายงาน และการกำากบัดูแลการปฏิบตัติามแผนงาน
ที่กำาหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ  

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล

4. จัดใหมี้การพิจารณาปัจจัยเสีย่งสำาคัญทีอ่าจเกดิขึน้ และกำาหนด 
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม  
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้ความ 
สำาคัญในการพิจารณาธรุกรรมหลักทีมี่ความสำาคัญ โดยมุ่งเนน้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

6. จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการและ
แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

7. กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของประธาน 
เจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ จะตอ้งได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ สว่นผูบ้รหิารระดับสงูจะตอ้ง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)226



ได้รบัความเหน็ชอบจากประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ ทัง้นี ้การแตง่ตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอื 
บริษัทร่วมทุนตามจำานวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. กำาหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย 
เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced 
Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง
สม่ำาเสมอ และกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน เพื่อ
ให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน

10. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ
แนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และแนวทางความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำาเนินงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามที่กฎหมายกำาหนด เพ่ือรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการ 
บริษัทตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำานาจการอนุมัติของคณะกรรรมการบริษัทฯ

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และ
นโยบายทีส่ำาคัญ เชน่ นโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้ นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำารายการระหว่างกัน 
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของ 
บรษิทัฯ รวมถงึเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณ
ประจำาปี

3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ  

ภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มี
การดำาเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. อนุมัติการทำารายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ 
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการได้มาหรอืจำาหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย ์

6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงิน
ปรับค่าตอบแทนประจำาปี และโบนัสของพนักงาน

7. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

8. อนุมัติการไปดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9. อนมัุตริายชือ่ผูบ้รหิารเพ่ือไปดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษิทั
ยอ่ย หรอืบรษิทัรว่มทนุ ตามขอ้ตกลงในสญัญา หรอืตามสดัสว่น
การถือหุ้น

อำานาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำาหนด การดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับข้อ 35)

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2. การซ้ือหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอ่ืนหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็น
ของบริษัทฯ

3. การทำา แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ
ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 

5. การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร
ขาดทุนกัน

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 

8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
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อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพ่ือใหอ้ำานาจหนา้ทีใ่นเรือ่งการกำาหนดนโยบายและการบรหิารงาน
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพ่ือ
ให้บทบาทในการเป็นผู้นำาคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำากับ
ดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ จึงได้กำาหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน  
โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประธานการประชมุคณะ
กรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. อนมัุตเิรือ่งทีจ่ะบรรจุเป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และ 
ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น 
ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็น 
ได้อย่างเป็นอิสระ

4. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ  
และหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6. ดูแล ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

7. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
กรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)228



คณะกรรมการชุดย่อย
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง
การดำาเนินงานที่สำาคญัเป็นการเฉพาะเรื่องให้เปน็ไปอย่างรอบคอบและมปีระสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดงัต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
โดยกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ 
ของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1) นายสมนึก บำารุงสาลี (กรรมการอิสระ)  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ)  กรรมการตรวจสอบ
3) นายจุมพล สำาเภาพล (กรรมการอิสระ)  กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้ รายละเอียด ดังนี้

1) นายสมนึก บำารุงสาลี    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ระยะเวลา     ประสบการณ์ในการทำาหน้าที่สอบทานงบการเงิน 
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์    กรรมการตรวจสอบ 
 ระยะเวลา      ประสบการณ์ในการทำาหน้าที่สอบทานงบการเงิน 
 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

3) นายจุมพล สำาเภาพล     กรรมการตรวจสอบ 
 ระยะเวลา     ประสบการณ์ในการทำาหน้าที่สอบทานงบการเงิน 
 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน  
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง
ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลประวัตินายประสิทธิ์ศักด์ิ สวัสด์ิดวง รายละเอียดปรากฏใน
ประวัติผู้บริหาร หน้า 53) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายใหส้ำานกัตรวจสอบภายในทำา
หน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และระบบควบคุมภายในทีว่างไว ้
รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ 
(Whistle Blowing) โดยผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในจะมีความ
เป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1) 2) 3)
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วาระการดำารงตำาแหน่ง 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหนง่ตามระยะเวลาการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ใหม่ได้อีกตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
พิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้วไม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปีตดิตอ่กนั  
โดยไม่มีข้อยกเว้น)

3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณี
หนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบ

4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
รายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแตว่นัทีมี่จำานวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบตามที่กำาหนด

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. สอบทานรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนด
โดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือใหม่ั้นใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำาหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระ เพ่ือทำาหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง 
บริษัทฯ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของ 
ผูต้รวจสอบบญัชแีละสำานกัตรวจสอบภายใน ใหมี้ความสมัพันธ ์
และเก้ือกูลกัน และลดความซ้ำาซ้อนในส่วนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ 
ด้านการเงิน

7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำาลังของสำานัก
ตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำานักตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบ
ภายใน

9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

10. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

11. มีอำานาจในการเข้าถึงข้อมลูของการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่ 
เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามระเบียบของบริษัทฯ

12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาซึ่งอาจมีผล 
กระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่ฐานะการเงินและผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทจุรติหรอืมีสิง่ผดิปกตหิรอืมีความบกพรอ่งทีส่ำาคัญใน

ระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการ
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีเ่หมาะสมโดยไม่มีเหตอัุนควร คณะ
กรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทำาท่ี 
ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรพัย ์หรอืตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทนัท ี
เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)230



วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
(คราวละไม่เกิน 3 ปี)

2. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทีพ้่นจากตำาแหนง่ตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน  
3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ใหมี้ความเหมาะสม 
กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความ 
โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม และ 
สรา้งความม่ันใจใหก้บับคุคลภายนอก เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมัุต ิแล้วแตก่รณี

2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ  
ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ  
ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องหา้ม 

ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำากับดูแล 
กิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัทฯ 

2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความ
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล
เหตผุล ความมีวฒุภิาวะ กลา้แสดงความคิดเหน็ทีแ่ตกตา่ง 
และเป็นอิสระ การยึดม่ันในหลักการและมาตรฐานเยี่ยง
มืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 
ประสบการณ์ในการทำางาน อายุ และเพศ

3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน (Skill 
Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการ
ของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำาเป็น และหากอยู่
ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำาหน้าที่ 
กรรมการได้อยา่งเตม็ที ่โดยมีขอ้จำากดัในการดำารงตำาแหนง่ 
ของกรรมการบริษัทอื่น ดังนี้

 (1) ดำ ารงตำ าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  และ/ 
  นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 (2) ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ท้ังน้ี การดำารง 
  ตำาแหนง่กรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกนัแล้ว 
  ต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ
ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำานักงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2)  นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 (นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

 นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน 
(ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52)

1) 2)

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 231



คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม
ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำาหนด

4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ที่จะมาดำารงตำาแหน่งเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา

5. พิจารณาคัดสรรบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ในกรณทีีมี่ตำาแหนง่วา่ง หรอืกรณกีรรมการครบวาระ
การดำารงตำาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

6. พิจารณารายชือ่กรรมการบรษิทัฯ ทีส่มควรได้รบัการแตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา
อนุมัติ

7. พิจารณากลัน่กรองรายชือ่และประวตัขิองบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ให ้
ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณากำาหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งใน
เรื่องความเป็นผู้นำา ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำาหนดและ
การดำาเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความ
สัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอด
ตำาแหนง่ การเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีดี่ขององค์กร เป็นตน้ เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดค่า
ตอบแทนประจำาปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ

9. พิจารณาประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด รวมถึง
อัตราการปรบัเงินเดือนประจำาปี บำาเหนจ็ โบนสั สวสัดิการ และ
ผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมิใชต่วัเงิน เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเตรียม
ความพรอ้มใหมี้ผูส้บืทอดงาน ในกรณทีีป่ระธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือให้การบริหารงานของ 
บริษัทฯ สามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  

ส่วนที่ 2 ด้านการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่า
ตอบแทนประจำา (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่า 

ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่ 
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจ 
และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อยจะต้องนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธาน 
เจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ โดยคำานงึถงึความ
เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การสรา้งมูลค่าเพ่ิมอยา่งยัง่ยนืใหแ้กบ่รษิทัฯ และสามารถรกัษา 
ผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ 

3. ในกรณจีำาเป็นอาจพิจารณาวา่จา้งทีป่รกึษาภายนอกทีเ่ป็นอิสระ 
เพ่ือให้คำาแนะนำาในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะดำาเนินการ 
คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติและตามเงื่อนไข ดังนี้  

1. พิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถ 
เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่ เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำาหนด เพ่ือช่วย
ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ความชำานาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ 
Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ 
(Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความ
ยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้คณะมีความครบถว้นสมบรูณ ์ทัง้ในมิตคิวามรู ้ความ
สามารถ ประสบการณ ์และมิตคิวามหลากหลาย ทีเ่อ้ือประโยชน ์
ให้การทำางานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มี 
รายชือ่ในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิ และสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการ
พิจารณาด้วย  

3. ตรวจสอบบคุคลทีจ่ะถกูเสนอชือ่วา่มีคุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะ 
ตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของหนว่ยงานกำากบัดูแล  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)232



เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

4. พิจารณาการอุทศิเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิม
ทีจ่ะกลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการอีกวาระ ใหพิ้จารณาผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา
จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำารง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไม่เกินตามที่กำาหนดไว้ และ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554  
เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ 
ของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำาหนด ตลอดจนพิจารณาความจำาเป็นในการสรรหากรรมการ 
อิสระเพ่ิมเติม เพ่ือให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามนโยบายที่กำาหนด

6. พิจารณาวาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 
ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง
อีกวาระ จะต้องมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่
พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำาแนะนำาด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 
3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี  

7. ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กำาหนดไว้ เพ่ือม่ันใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับ
ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง 

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น 
พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือนำาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณี
เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง 

9. สำาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  
องค์ประกอบของกรรมการชดุยอ่ย และเกณฑก์ารดำารงตำาแหนง่ 
Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความ
เป็นอิสระของกรรมการ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ

1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ)  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2) นายชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ)  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา  (กรรมการ)   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน 
(ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52)

1) 2) 3)

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 233



Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำาหนด 
ของสถาบัน หรือองค์กรกำากับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือ 
องค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล เพ่ือสนบัสนนุกลยทุธแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ ตลอดจน 
มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติ 
ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

3. กำาหนดแนวทาง กำากับดูแล และติดตามผล เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
บรษิทัฯ มีการดำาเนนิการทีส่อดคล้องกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ทีก่ำาหนดไว ้ทัง้นี ้เพ่ือพัฒนาและยกระดับการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำาเนินงานที่สำาคัญและเกี่ยวเนื่อง

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำา
ทุกปี

6. ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำารงตำาแหน่ง 
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำารงตำาแหน่งตาม
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)

2. กรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทีพ้่นจากตำาแหนง่ อาจได้รบัการ
แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ใหม่ได้อีก ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
พิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้วไม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปีตดิตอ่กนั  
โดยไม่มีข้อยกเว้น)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาและให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
กำาหนดกรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ
เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล

2. กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
รวมถึงการดำาเนินงานที่สำาคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่  จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC  
(Good Governance, Risk Management and Compliance  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)234



1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการอิสระ)  กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)  กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา (กรรมการ)  กรรมการบริหารความเสี่ยง
5)  นายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ)   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน 
(ข้อมูลประวัติ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 49)

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แตง่ตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิปิโตรเลียมหรอืปิโตรเคมี เพ่ือกำาหนด 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

วาระการดำารงตำาแหน่ง 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบรหิารความเสีย่ง มีวาระการดำารงตำาแหนง่ตามระยะ
เวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับการ
แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ใหม่ได้อีก ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ  
พิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้วไม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปีตดิตอ่กนั  
โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

2. กำากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณา
จากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและ
โอกาสเกิด จัดลำาดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ ขายสินค้าล่วงหน้า 
สัญญากำาหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น

4. กำากบัดูแล ตดิตามและสอบทานใหก้ารบรหิารความเสีย่งองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตาม
กรอบของการบริหารความเสี่ยง

5. รายงานการกำากบัผลการประเมินความเสีย่งและการดำาเนนิงาน
เพ่ือลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเป็นประจำา ใน
กรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. สง่เสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือใหมี้
การบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบัแผน
ธุรกิจองค์กร

7. กล่ันกรองและให้คำาแนะนำาต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เชิงเทคนิคสูง 
มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญ

8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจำาปี

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

1) 3)2) 4) 5)

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 235



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
และคณะกรรมการที่สำาคัญ 
ในระดับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ 
มีอำานาจหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคับ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดไว ้ 
โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
รวมถงึจดัทำาระเบยีบ ขอ้กำาหนดของบรษิทัฯ ในการดำาเนนิงานตา่งๆ  
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร (New 
Organization with Agile Human: NOAH) อย่างต่อเนื่อง โดย
มีวัตถุประสงค์หลักคือ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม 
กับธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการต้นทุนที่ต่ำาลงและมีประสิทธิภาพ 
สามารถแข่งขันได้ มีโครงสร้างอัตรากำาลังที่กระชับ เหมาะสม 
เสริมสร้างทักษะใหม่ๆ (Upskill/ Reskill) ปรับปรุงมาตรการ/ 
ระบบประเมินผลงานและรางวัลที่สำาคัญ เช่น ระบบการประเมินผล 
การปรับเงินประจำาปีและโบนัสผันแปร (Variable bonus) รวมถึง
โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) และสรรหา
บคุลากรทีมี่ความสามารถเขา้รว่มงานกบับรษิทัฯ โครงการ NOAH  
มีการดำาเนินงานแบ่งเป็น 5 Module ได้แก่ Module A, 
Module B, Module C, Module D และ Module E ปัจจุบัน 
การดำาเนินโครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 82 ตามแผน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน        

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์
ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุ 
แต่งตั้ง กำาหนดระเบียบข้อบังคับในการทำางาน อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนขั้น

เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำาแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ 
ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์  แผนธุรกิจ  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวม
ถงึค่าใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ภายใตแ้ผนธรุกจิและ
งบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผน และ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ภายใตแ้นวทางและกรอบอำานาจ
ทีไ่ด้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพ

6. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำาเสนอการจ่าย
เงินปันผลระหวา่งกาล เงินปันผลประจำาปี เพ่ือขออนมัุตติอ่คณะ
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความ
ก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุก
ไตรมาส

8. เป็นผูน้ำาและเป็นแบบอยา่งทีดี่ในการปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม
และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ (Compliance and Code 
of Conduct) 

9. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้
พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจใน 
ทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและ 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำาคัญกับเรื่อง 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

10. ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้าน
คอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน

11. ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน 
Sustain Development Goals (SDGs) เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
บรรษทัพลเมืองดีของโลกทีดี่ (Good Corporate Citizenship)

12. ดำาเนนิการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ตาม
อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)236



ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีจำานวน 6 คน โดยมีรายชื่อ 
ดังนี้ 

(รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏอยู่ในข้อมูล “คณะผู้บริหาร” หน้า 46-53)

หมายเหตุ:	นายวีรวัฒน์	 ศรีนรดิษฐ์เลิศ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร	และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ		
	 ลาออกเมื่อวันที่	30	เมษายน	2564

รายชื่อ ตำาแหน่ง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำานโยบายและเป้าหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ 

2. กำาหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำาคัญของ 
สายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพ่ือ
ดำาเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. แนะนำา สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน
สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน เพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาและดึงศักยภาพออกมา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร

6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (IRPC DNA Role 
Model)

คณะกรรมการจัดการ 
(Management Committee: MC)
เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการ 
ดำาเนินธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จึงได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการ (Management Committee: MC)  
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน  
ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย โดยมี 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกักจิการองค์กร ทำาหนา้ทีเ่ลขานกุาร 
คณะกรรมการจัดการ เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง และให้ความเห็นต่อการ 
ดำาเนินงานที่สำาคัญ ก่อนนำาเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการจัดการได้กำาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมี 
การประชมุสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ทกุวนัจันทรข์องสปัดาห ์โดยในปี 2564 
มีการประชุมรวม 50 ครั้ง 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 237



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในระดับกรรมการบรษิทัฯ  
แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ 
ฝ่ายจัดการ รวมถึงคณะทำางานและตัวแทนความเสี่ยงชุดต่างๆ 
เพ่ือติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
ทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk 
Management and Internal Control Committee: RMCC)

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้าน 
การเงิน (Hedging Committee)

3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เพ่ือการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพ่ือการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง

5. ผู้ประสานงานการบริหารความเส่ียง (Risk Agent) เพ่ือประสานงาน 
การจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานความคืบหนา้หรอื
ผลการบรหิารความเสีย่งตอ่ผูจั้ดการฝา่ยหรอืผูจั้ดการโครงการ 
เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการจัดการ

1) พิจารณากล่ันกรองการบรหิารการลงทนุ การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ

2) พิจารณากล่ันกรองเร่ืองสำาคัญทางธุรกิจก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อนุมัติ

3) พิจารณาการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานข้อมูล
ที่นำาเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

4) รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และ
สถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ

5) รับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานที่สำาคัญตามกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ  

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำาคัญภายใต้
อำานาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

7) พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกลไกการ
บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

8) พิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ

9) พิจารณาการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี (ESG)

10) พิจารณาการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาร่วมกัน

11) ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อแนะนำาเพื่อการพัฒนา

12) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

13) นำาเสนอข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณา 
ตัดสินใจในการดำาเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการและคณะทำางานชุดย่อยอ่ืน ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทำางานย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพ่ือ 
ทำาหน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ดำาเนินงาน หรือกลั่นกรองการ
ดำาเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ 

1) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) เพ่ือ
บริหารจัดการและบูรณาการงานในภาพรวมทั้งหมดของ 
กลุ่มโรงงานระยองใหส้อดรบักบัวสิยัทศัน ์พันธกจิ มีความพรอ้ม 
ที่จะก้าวสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ  

2) คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพ่ือ 
บริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริหารจัดการ 
ประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชนให้มีความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC) เพื่อ 
บริหารจัดการด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกลุ่มไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการพลังงาน (QSSHE)

4) คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เดือนละ 1 ครั้ง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)238



ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ได้
ถกูกำาหนดภายใตห้ลักเกณฑท์ีช่ดัเจน โปรง่ใส เป็นธรรม และสมเหตุ
สมผล โดยคำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและผลการดำาเนนิงานของ 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้พิจารณาและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ มีการดำาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอองค์ประกอบ
และเกณฑใ์นการพิจารณาตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ในชว่งตน้ปี 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุตแิละแจ้งประธานเจา้หนา้ที ่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบหลักเกณฑ์

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ไวแ้ลว้ รวมถงึพิจารณาผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ที ่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ  
ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทาย 
ในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหาการส่ือสารในภาวะวิกฤต  

การดูแลชมุชนและสิง่แวดล้อม การจดัการกบัปัญหาหากมีกรณี
ทีสุ่ม่เสีย่งในเรือ่งธรรมาภิบาล และการเสรมิสรา้งภาพลักษณท์ีดี่ 
ของบริษัทฯ เป็นต้น 

4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตรา
การปรับค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็น
ประจำาทุกปี โดยกำาหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินใน 3 ด้าน คือ  

1. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
2. สมรรถนะในการทำางาน (Competency)  
3. พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีเข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
จำานวน 6  ราย (มีผูบ้รหิารลาออกระหวา่งปี  จำานวน 1 ราย) โดยได้รบั 
ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน 
สำารองเล้ียงชพี รวมทัง้สิน้เป็นจำานวนเงิน 41.97 ลา้นบาท รายละเอียด 
ดังตาราง 

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู้บริหารจำานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด (บริษัทย่อย) 
รวมเป็นจำานวนเงิน 1.93 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

ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 7.53 3.31 4.66 4.42

รวม 128.03 56.23 53.55 41.97

(หน่วย: ล้านบาท) 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 239



ลำาดับ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2564 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ 
DW (2564)

หมายเหตุ

1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายสมนึก บำารุงสาลี 0.00024% 
50,000

0.00024% 
50,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

4. นายวุฒิสาร ตันไชย ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

6. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

7. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

8. นายจุมพล สำาเภาพล ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)240



ลำาดับ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2564 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ 
DW (2564)

หมายเหตุ

9. นายชวลิต ทิพพาวนิช 0.00220% 
450,000

0.00220% 
450,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตั้งแต่ 

วันที่ 20 มกราคม 2564คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตั้งแต่ 

วันที่ 20 มกราคม 2564คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

12. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
เมื่อการประชุม AGM 

วันที่ 31 มีนาคม 2564คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

13. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา N/A 0.00024% ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
เมื่อการประชุม AGM 

วันที่ 31 มีนาคม 2564คู่สมรส N/A 50,000 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 0.00024% ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

14. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564คู่สมรส N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ลาออก 
จากกรรมการบริษัทฯ 

ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2564

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 241



ลำาดับ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2564 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ 
DW (2564)

หมายเหตุ

กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี

2. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 0.00027% 
55,000

0.00027% 
55,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ครบวาระ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ครบวาระ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

4. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี กรรมการลาออก 
ตั้งแต่ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นายนพดล ปิ่นสุภา ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ลาออก 
จากกรรมการบริษัทฯ  

ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ลำาดับ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2564 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT / 
NVDR / 
TSR / 

DW (2564)

หมายเหตุ

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช 0.00220% 
450,000

0.00220% 
450,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

2. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 0.00137% 
279,351

0.00137% 
279,351

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)242



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพรข่้อมลู หรือข้อความอนัเปน็เทจ็ทีอ่าจทำาให้สำาคญัผิด หรือปกปดิขอ้ความจรงิทีค่วรบอกให้แจง้ในสาระสำาคญัซึง่

อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนการกระทำาดังกล่าว

ลำาดับ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2563 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2564 
สัดส่วน 

การถือหุ้น/ 
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพิ่ม 
(ลด) ระหว่างปี

WARRANT / 
NVDR / 
TSR / 

DW (2564)

หมายเหตุ

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

4. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 0.00122% 
250,000

0.00122% 
250,000

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 0.00103% 
210,440

0.00103% 
210,440

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

ผู้บริหารครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี

1. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ 0.00005% 
10,579

0.00005% 
10,579

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี ผู้บริหารลาออก
ตั้งแต่ 

วันที่ 30 เมษายน 2564คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานกรรมการ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ

3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา กรรมการ

4. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ

5. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รักษาการกรรมการผู้จัดการ

5. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายสมบูรณ์ สาตสิน ประธานกรรมการ

2. นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล กรรมการ

3. นายโชคชัย โอฬารศิริกุล กรรมการ

4. นายภาณุฑัต เกียรติ์อนันต์ชัย กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานกรรมการ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ

3. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ

4. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา กรรมการ

5. Mr. Sergiusz Stefanowski กรรมการ

6. Mr. Rafal Zdon กรรมการ

7. Mr. Waldermar Franz Preussner กรรมการ

8. Ms. Soh Bee Hong กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด  

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานกรรมการ

2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ

3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 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

10. นายสมเกยีรต ิเลิศฤทธิภู์วดล รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ

3. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานกรรมการ

2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ

3. นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ กรรมการ

4. นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล กรรมการ

5. นางสุจินดา พลอยมนตรี กรรมการ

6. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานกรรมการ

2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ

3. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กรรมการ

4. นายหู เจี๋ยจาง กรรมการ

5. นางหลิว อวี้หง กรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)244



ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ทีด่ำารงตำาแหน่งในบริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ:	 X	=	ประธานกรรมการ				/	=		กรรมการ				//	=	ผู้บริหาร
	 1.	คุณสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	ได้รับการแต่งตั้งเป็น	กรรมการ	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2564
	 2.	คุณเพียงพนอ	บุญกล่ำา	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

ลำาดับ รายชื่อ

บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง x // / x
2. นายสมนึก บำารุงสาลี /
3. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ / x
4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล /
5. นายวุฒิสาร ตันไชย /
6. นายจุมพล สำาเภาพล /
7. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ /
8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ /
9. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (1) /
10. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา (2) / // /
11. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (3) /
12. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา (4) /
13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (5) // x
14. นายชวลิต ทิพพาวนิช /, // x x x x x x / //
15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (6)

16. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ (7)

17. นายณัฐชาติ จารุจินดา (8)

18. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (9)

19. นายนพดล ปิ่นสุภา (10)

20. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ // / / / / /
21. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล // / / / / / x /
22. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ // / / / / / / / /
23. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา // / / / / /
24. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ (11) //
25. นายปรเมศร์ จุลวิชิต (12) //
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจ 
รวมถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต จึงมุ่งม่ัน
พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้าน
ต่างๆ ต่อเนื่องจากปี 2563 อาทิ ต้นทุนที่แข่งขันได้ ความรวดเร็ว
ในการดำาเนินธุรกิจ การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง ด้วยความ
มุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำาโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร 
(New Organization with Agile Human: NOAH) โดยมีเป้า
หมายสำาคัญในการบริหารต้นทุนด้วยการลดความสิ้นเปลืองและ
สูญเปล่า (Lean) ในรูปแบบวิธีการ กระบวนการขั้นตอนการทำางาน 
วิธีปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการนำาเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในงานและการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตัวในมิติที่
สำาคัญอื่นๆ  ดังนี้

• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำาลังให้สอดคล้องกับ
ภารกจิทางธรุกจิในอนาคต รวมถงึการปลกูฝงัแนวคิดและการนำา
รูปแบบการทำางานในรูปแบบของ Agile way of work

• การเสริมทักษะเดิม (Upskill) การสร้างทักษะใหม่ (Reskill) 
รวมถึงการปลูกฝังแนวคิด (Mindset) เกี่ยวกับการเรียนรู้ความ
คิดสร้างสรรรค์ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการปรับตัว 

ให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึง 
องค์ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

• การปรับปรุงแนวทางการการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือเพ่ิม
บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่หลากหลาย
จากภายนอก (Mid-career) เข้ามาร่วมขับเคล่ือนภารกิจต่างๆ 
ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพัฒนาระบบการบริหารงาน 
ทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงได้นำาระบบการบริหารสมรรถนะผู้นำา (Leadership 
Competency) และสมรรถนะในงาน (Work Competency) มาเป็น
แบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะตามความต้องการของธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของคนในองค์กรตามหลักการเรียนรู้
แบบ 70:20:10 โดยมีการวางหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
สอดคล้องกับสายอาชีพต่างๆ โดยร่วมมือกับสถาบันและองค์กรช้ันนำา 
ในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา วิธีการเรียน การสอน และการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) รวมถึงการหมุนเวียนงาน 
และสรา้งเสรมิประสบการณก์ารทำางานจรงิ (On the job) นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และ 
การเรยีนรูข้องพนกังานใหมี้ความทนัสมัย สามารถค้นควา้หาขอ้มูล 
หลกัสตูรตา่งๆ ได้ผา่นระบบออนไลน ์ซ่ึงเชือ่มตอ่กบัสถาบนั องค์กร
ต่างๆ ภายนอกอีกด้วย
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Learning & Development Model
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การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรสำาหรับอนาคต 

ฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Management Pool) และจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) 
ของผูบ้รหิารระดับสงูทีมี่ความสำาคัญกบัธรุกจิของบรษิทัฯ เพ่ือใหก้ารบรหิารจัดการธรุกจิเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง มีประสทิธภิาพ และรองรบัการ
เตบิโตของบรษิทัฯ จงึได้มีการวางแผนการพัฒนาความรู ้ความสามารถใหพ้รอ้มทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิปัจจบุนัและอนาคตได้อยา่งราบรืน่ ตาม
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

การพัฒนาระบบปฏิบัติการงาน 
ทรัพยากรบุคคล

กระบวนการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้รับการ
ออกแบบใหม่ให้รองรับรูปแบบและวิธีการทำางานที่กระชับ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานมาเป็น
ระบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานบุคคลที่เรียกว่า 
iConnect ซ่ึงเป็นระบบการปฏบิตังิานทีเ่ชือ่มโยงทกุระบบงานบคุคล
ไว้ที่เดียวผ่าน Web/ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว Any ware, Any time, Any device และจัดเก็บฐานข้อมูล
ที่สามารถนำาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน
บุคคลได้อย่างแมน่ยำา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพของพนักงานในการพัฒนา Application ในการเบิกค่า
ใช้จ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ
ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ

Leadership 
Development

Expert Community (internal/ external)
Knowledge transfer

Business 

People 

Change

Core Business 
Development

Work
Competency 
development 

program

Agility Transformation Digital New Business

ACCELERATE 
(Upskill & Reskill)

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ที่จำาเป็นแก่การ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานใหคุ้ณภาพชวิีตทีดี่ ในชว่งวกิฤตการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษิทัฯ ได้มีมาตรการดูแลพนกังานและ
ครอบครวัพนกังานเพ่ือใหมี้ความปลอดภัย  โดยสนบัสนนุใหเ้ขา้ถงึ 
วัคซีนของทางภาครัฐและภาคเอกชน และรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันท่ี
จำาเป็นให้พนักงานทุกคน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ 
พรอ้มตดิตามสถานะทางสขุภาพและสวสัดิภาพในการทำางานอยา่ง
ใกลช้ดิ และยงัจดัใหมี้การทำางานจากทีบ่า้น (Work from Home) ให้
มากทีส่ดุ เพ่ือลดความแออัดและลดโอกาสในการแพรเ่ชือ้ในทีท่ำางาน
และที่สาธารณะ โดยใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ 
ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเตรียมความพร้อม ควบคุมเฝ้าระวัง 
บรหิารจัดการใน 24 ชัว่โมง ผา่นศนูยป์ฏบิตักิารเฝา้ระวงัและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  (COVID-19 War Room) โดยได้สื่อสาร
ข้อมูลการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งมีการจัดทำา 
Mobile Application ตรวจสอบสถานะและตำาแหน่งของพนักงาน
ผ่านในทุกๆ วัน (Daily Check in) 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 247



หน่วยงาน จำานวนพนักงาน (คน)

1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 65

2. สายบัญชีและการเงิน 128

3. สายพาณิชยกิจและการตลาด 209

4. สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร 89

5. สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร 278

6. สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น 2,698

7. นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 1,561

รวมพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 5,028

รวมพนักงานของบริษัทย่อย 204

รวมทั้งหมด 5,232

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
และประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ สำาหรับปี 2564 จำานวน 9,285 ล้านบาท 

จำานวนพนักงาน

ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมีพนกังานจำานวนทัง้สิน้ 5,232 คน แบง่เป็นพนกังานของบรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากดั (มหาชน) จำานวน 5,028 คน 
และพนกังานของบรษิทัยอ่ยจำานวน 204 คน โดยพนกังานของบรษิทัยอ่ยประกอบด้วย บรษิทั น้ำามันไออารพี์ซ ีจำากดั บรษิทั ไออารพี์ซี เอแอนด์แอล 
จำากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด และบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
มติแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร เป็น
เลขานุการบริษัท เพ่ือทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ 
ระมัดระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ โดยมีหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
หลัก ดังนี้ 

1) ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบ
และขอ้บงัคับของบรษิทัฯ และตดิตามใหมี้การปฏบิตัติามอยา่ง
ถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
สำาคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ

3) บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหมี้การปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงาน
กำากับดูแล ตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

5) จัดทำาและเกบ็รกัษาเอกสารสำาคัญของบรษิทัฯ ทะเบยีนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำาปขีองบริษัทฯ หนังสือนัด 
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการและผู้บริหาร และดำาเนินการอ่ืนๆ ตามที่ 
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศ
กำาหนด

6) จัดทำาข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเป็นสมาชิก หรือการเป็น
พลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาต ิ(Corporate Citizenship) 
การปฏบิตัติามมาตรฐานทีดี่ทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล

7) สนับสนุนและผลักดันงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตาม
นโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

8) ศกึษาขอ้มูลและองค์ความรู ้หรอืวธิปีฏบิตัทิีดี่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
เลขานุการบริษัท และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศ 
และระดับสากล เพ่ือพิจารณาปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับรษิทัฯ รวมทัง้ 
ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรม
สัมมนา เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของกฎ  
ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้ 
เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

9) สือ่สารการดำาเนนิการด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ผา่นชอ่งทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way Communication และ  
Two Way Communication อาท ินกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ สือ่มวลชน 
และประชาชนทั่วไป

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล เป็นผู้ควบคุมดูแล
การทำาบญัช ีเม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 2556 ซ่ึงเป็นบคุคลทีมี่คุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 
นายสุรชัย  ต่ออภิชาตตระกูล  ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบ
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ และผา่นการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองทางด้านบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อปี 
ตามที่กำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ขอ้มูลประวัตนิายสรุชยั ตอ่อภิชาตตระกลู ปรากฏในประวตัผิูบ้รหิาร 
หน้า 53)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ 
ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัต ิ
นางสาวอาริสรา สุธาสุทธ์ิ ปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52)

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 249



• บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด “Deloitte” ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีสำาหรับปี 2564 ของบริษัทย่อยจำานวน 5 บริษัท  
และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 1,155,000 บาท

คา่สอบบัญชีประจำาป ี2564 เปน็จำานวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากับป ี2563  ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมคา่ใช้จ่ายอืน่ 
ที่เรียกเก็บเท่าที่จำาเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี ปี 2563 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte)

ปี 2564 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte)

1. ค่าสอบบัญช ี
สำาหรับงบการเงินประจำาปี  
และรายไตรมาส (Audit Fee)

  3,100,000   3,100,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)   1,223,085
ค่าบริการสำาหรับ**
1. ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง 

ร่วมกันตามข้อกำาหนดของสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

  600,000 
ค่าบริการสำาหรับ**
1. การปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการ 

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทใหญ่

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ศักด์ิ สวัสด์ิดวง 
ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 เพ่ือทำาหนา้ที ่
ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการจัด 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การนดัหมายประชมุ การจดัเตรยีม
วาระ การสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการ
ประชมุ รวมถงึการดำาเนนิงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข้อมูลประวัตินายประสิทธิ์ศักด์ิ สวัสด์ิดวง ปรากฏในประวัติ 
ผู้บริหาร หน้า 53)

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ตำาแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงาน
กำากบัดูแลการปฏบิตังิาน (Corporate Compliance) เพ่ือทำาหนา้ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ 

(ข้อมูลประวัตินางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ปรากฏในประวัติผู้บริหาร
หน้า 52)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 
และข้อมูลการติดต่อ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวกัญญามาส ฤทธิเดช
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th 
โทรศัพท์:    0-2765-7380
โทรสาร:     0-2765-7379

การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี

• บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก “บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด” เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ท้ังนี้
บรษิทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัช ีจำากดั เป็นผูส้อบบญัช ี
ทีมี่ความเป็นอิสระ มีความนา่เชือ่ถอื และไม่มีความสมัพันธ ์และ/หรอื 
มีสว่นได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)250
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ที่น�าไปสู ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้าง
วฒันธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถงึการเพิ่มประสทิธิภาพการก�ากบัดแูล
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง และมิติอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาธุรกิจ อันน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)252



รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ		
ด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการในรอบป ี
ที่ผ่านมา 

การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่	
ของคณะกรรมการ

1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ปรากฏในหัวข้อเรื่อง “กรรมการอิสระ” หน้า 224

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลายของ
บุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาจากทักษะ 
ท่ีจำาเป็นและเป็นท่ีต้องการของบริษัทฯ ท่ีจะมาช่วยส่งเสริมองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
พิจารณาคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ความชำานาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้จำากัด 
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ  
“องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 224

สำาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
บุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง
จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ
ชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ซ่ึงรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รายงานไว้ 
ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน”  
หน้า 231-233 แล้ว

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ไม่ได้มีข้อกำาหนดห้าม
ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นบคุคลคนเดียวกนั 
ซ่ึงบทบาทหนา้ทีห่ลักประการหนึง่ของคณะกรรมการ คือ การกำาหนด 
ทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำาหน้าที่
ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำาการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูล
ที่ต้องนำาเสนอคณะกรรมการ การใช้อำานาจที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
กำาหนดให ้ประธานกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ไม่
เป็นบคุคลเดียวกนั และมีบทบาทหนา้ทีแ่ยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ 
เรื่อง“อำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ” หน้า 228 และ  
“หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 236 ตามลำาดับ

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุและแผนสบืทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน ทำาหนา้ทีส่รรหาบคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแต่งตั้ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำาหนด 
โดยบคุคลทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่จะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ ์ความรู ้และความเขา้ใจใน
ธุรกิจปโิตรเลียมและปโิตรเคมีเปน็อย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะ
ผู้นำา และประพฤติตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการ
สรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็จะต้อง
ผา่นการกล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 253



CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผน
สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan Management) ของบริษัทฯ  
จะทำาการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารของ
กลุ่ม หลังจากนั้นจะดำาเนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำา
(Leadership) โดยบรษิทัทีป่รกึษาชัน้นำา ซึง่ผลการประเมินจะถกูนำา 
มาใชป้ระกอบการพัฒนาศกัยภาพของผูบ้รหิารตามระบบ และเขา้สู ่
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำาหนดไว้
ต่อไป

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
ผูบ้รหิารระดับสงูในระดับ N-1, N-2 (Succession Planning) เพ่ือให ้
มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่ง 
งานบริหารท่ีสำาคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือบริหารความเส่ียง  
รองรับการเปล่ียนแปลงบุคลากรในตำาแหน่งสำาคัญหรือการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บรษิทัฯ ได้มีการจัดทำาระบบการบรหิารการวางแผนสบืทอดตำาแหนง่
ผู้บริหาร และมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซ่ึงมีการดำาเนนิการอยา่งเป็นระบบด้วย

กระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำาหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่จำาเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และ 
เป้าหมายของบรษิทัฯ โดยมีแนวปฏบิตัแิละกระบวนการดำาเนนิงาน 
ดังนี้
1) การจัดทำาผังการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning)
2) การกำาหนดองค์ประกอบหลักในการจัดทำาผังสืบทอดตำาแหน่ง 

(Criticality of Target Role)
3) การจัดลำาดับความสำาคัญของการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง 

(Prioritization of Target Group)
4) การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของการสืบทอดตำาแหน่ง 

(Succession Readiness)
5) การคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Successor Candidate)

2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

การพัฒนาและอบรมของกรรมการ บริษัทฯ มีกระบวนการเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาของกรรมการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 มีการดำาเนินการ 
ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation) 

เพ่ือให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูล
ธรุกจิของบรษิทัฯ และบทบาทความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ 
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ตามกฏหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ทุกราย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบ
ข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำาเนินงานให้แก่
กรรมการใหม่ทุกท่าน โดยในปี 2564 มีกรรมการใหม่ที่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศจำานวน 4 ท่าน ได้แก่  (1) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา 
(2) ผศ.ศร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ (3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา และ (4)  
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมนาหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดตามประวัติกรรมการ 
หน้า 28-44) โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้สำานักงานกฎหมาย 
ธีรคุปต์ ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ 
“ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Personal Data Protection Act 
(PDPA)”

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการ และการประเมินผล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้
จัดทำาแบบประเมินตามมาตรฐานด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG 
Scorecard รายละเอียด ดังนี้ (1) แบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการ
ท่านอ่ืน (แบบไขว้ 2 ท่าน) (4) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ชดุยอ่ย 4 คณะ ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5) แบบ
ประเมินสำาหรับคณะกรรมการในการกำากับดูแลมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และ (6) แบบประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการ 

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564

1)	การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 97.80% 98.33%

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจที่สำาคัญ 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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3)	การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น	(แบบไขว้)

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 98.31% 99.86%

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 97.95% 99.52%

3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 97.54% 98.83%

4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำาอธิบายได้ 98.46% 99.52%

5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 98.27% 100%

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 95.96% 98.81%

7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 98.59% 99.76%

ผลประเมินรวม 97.86% 99.47%

2)	การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. คุณสมบัติของกรรมการ 96.00% 97.71%

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 97.44% 99.52%

3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 96.92% 97.62%

4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำาอธิบายได้ 95.90% 98.57%

5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 98.08% 99.64%

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 95.90% 95.71%

7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 98.72% 99.76%

ผลประเมินรวม 96.99% 98.36%
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 98.33% 100%

2. นโยบายคณะกรรมการ 98.75% 99.05%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 98.89% 99.05%

4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 100% 100%

ผลประเมินรวม 98.99% 99.52%

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 100% 100%

2. นโยบายคณะกรรมการ 100% 100%

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 99.71% 97.50%

4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 100% 100%

ผลประเมินรวม 99.79% 99.38%

4)		การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

4.1)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

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. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 92.50% 100%

ผลประเมินรวม 91.46% 99.52%

4.3)	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100% 100%

2. การสอบทานงบการเงิน 100% 100%

3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100% 100%

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 75.00% 100%

5. การสอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง 100% 100%

6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. 100% 100%

7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 75.00% 100%

8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 100% 100%

ผลประเมินรวม 93.75% 100%

4.4)	คณะกรรมการตรวจสอบ

4.4.1) การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 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%

4.4.2) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 91.67% 95.56%

2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 100% 100%

3. อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 100% 100%

4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100% 100%

5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 97.62% 99.06%

6. การปฏิบัติงานและการประชุม 99.07% 98.52%

ผลประเมินรวม 98.06% 98.85%

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. นโยบายและการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน มี

2. การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจการต่างๆ มี

3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการคอร์รัปชัน มี

4. การรายงานและการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน มี

ผลประเมินรวม จัดทำาทุกข้อ

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน	
ปี	2563

ผลการประเมิน	
ปี	2564

1. การจัดเตรียมการประชุม 96.62% 97.71%

2. กระบวนการประชุม 94.46% 98.29%

ผลประเมินรวม 95.54% 98.00%

4.4.3) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

5)	การประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ	(ประเมินเลขานุการบริษัท)

6)	แบบประเมินส�าหรับคณะกรรมการในการก�ากับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 259



การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน
และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ
และเป้าหมายในการปฏิบตังิานทีส่ะทอ้นผลการปฏบิตังิานอยา่งเป็น 
รปูธรรม โปรง่ใส เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ  
โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่	1	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	(Corporate	KPI)	
ประกอบด้วยตัวชี้วัด	4	ตัว	ได้แก่	
1. Financial Perspective 
2. Stakeholder Perspective   
3. Internal Process Perspective 
4. Learning & Growth Perspective

ส่วนที่	 2	 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน	 ประกอบด้วย	
การด�าเนินงาน	3	ด้าน	ได้แก่	
1. ด้านภาวะผู้นำา  
2. ผลประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
3. ความสามารถในการบรหิารจดัการทีโ่ดดเด่น/ การบรหิารจัดการ

ในภาวะวิกฤต
 
สำาหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์  
2564 ซ่ึงได้กำาหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และครอบคลุมผลการดำาเนินงาน 
ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะส้ัน และระยะยาวท้ังด้านท่ีเป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน ซ่ึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้
ดำาเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำาองค์กร 
และการแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไว
ในทิศทางท่ีถูกต้องและประสบความสำาเร็จ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ประสบความสำาเร็จในเกณฑ์ดี ท้ัง 2 ปัจจัย และมีอัตราค่าตอบแทน
ท่ีอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง  โดยค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงาน 
รวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในโครงสร้างการ 
กำากับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 239 

การเข้าร่วมประชุม	
และการจ่ายค่าตอบแทน	
คณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดตารางประชมุและวาระการประชมุ
ทีส่ำาคัญไวล้ว่งหนา้ตลอดปี และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพ่ิมเตมิ
ตามความจำาเป็นและเหมาะสม   

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำาหนดระเบียบวาระการ
ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอ
เรื่องเพ่ือเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการ
กำาหนดวาระสำาคัญทีต่อ้งพิจารณาเป็นประจำาในแตล่ะเดือนไวอ้ยา่ง
ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำาวาระสืบเนื่องเพ่ือติดตามความคืบหน้า
ของโครงการลงทุนหรือผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน
มีการติดตามการดำาเนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้มีการนำานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ (Board Portal) ผา่นอินเตอรเ์นต็จาก Computer, 
Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สนับสนุนการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 
ควบคู่กบัการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ และระเบยีบวาระการประชมุ
ตามขอ้บงัคับบรษิทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดและเหตผุลครบถว้น เพียงพอ
ตอ่การตดัสนิใจของกรรมการ (ล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุ 7 วนัเพ่ือให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)  

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความ
เกีย่วขอ้งหรอืมีสว่นได้เสยีในแตล่ะวาระการประชมุ จะออกจากหอ้ง
ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการฯ จะเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มี 
การชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนด) และใน
การลงมติ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด โดยมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้
อย่างชัดเจน และจะนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)260



ในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว 
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส ์เพ่ือสะดวกตอ่การสบืค้นอ้างอิง และ
มีลำาดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล 

ปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง ทั้งรูปแบบ 
Physical meeting และ E-meeting โดยเป็นการประชมุเพ่ือกำาหนด 
หรอืทบทวนทศิทาง กลยทุธ ์และแผนธรุกจิขององค์กร (BOD-STS) 
เป็นวาระพิเศษ 1 ครัง้  การประชมุคณะกรรมการอิสระ 2 ครัง้  และการ
ประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้  
เพ่ือสนับสนุนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ 
ข้อเสนอแนะหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการ
ทำางานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยท่ีประชุมได้มอบหมาย 
ให้ฝ่ายจัดการนำาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำาเนินการและ 
ให้รายงานผลการดำาเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ 

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง (วันที่ 24 
พฤษภาคม 2564 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564) โดยได้หารือ
เรื่องสำาคัญของบริษัทฯ อาทิ การดำาเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) การวางแผนการผลิตให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง 
การพัฒนาศักยภาพองค์กร การบริหารโครงการ NOAH และ 
Succession Plan เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีการประชมุคณะกรรมการโดยไม่มีผูบ้รหิาร (วนัที ่20  
กรกฎาคม 2564) โดยได้พิจารณาประเด็นสำาคัญทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ อาท ิด้านงานบคุคล ใหมี้การพัฒนาทกัษะ 
ของพนักงานให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตและกระแสการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต (Future skills)  การบรหิารจัดการทรพัยส์นิ
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม การวางแผนกลยุทธ์และวิจัยพัฒนา 
ใหส้อดคล้องกบันโยบายสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศ  การบรหิาร
โครงการขนาดใหญ่ และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
เป็นต้น

สำาหรับสัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในปี 2564  คิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมี
สัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 93 (ร้อยละ 93 - 100) โดยมี
รายละเอียดตามตารางการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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รายชื่อ

คณะ
กรรมการ	
บริษัทฯ

(จ�านวน	14	คน)		
จ�านวนการ
ประชุม	
15	ครั้ง

คณะ
กรรมการ	
บริษัทฯ	
โดยไม่มี
กรรมการ	
ที่เป็น	
ผู้บริหาร

(จ�านวน	13	คน)	
จ�านวน	

การประชุม	
1	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
อิสระ

(จ�านวน	8	คน)
จ�านวนการ
ประชุม	
2	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(จ�านวน	3	คน)
จ�านวนการ
ประชุม	
11	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บริหาร	

ความเส่ียง

(จ�านวน	5	คน)
จ�านวนการ
ประชุม	
14	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี

(จ�านวน	3	คน)
จ�านวน	

การประชุม	
6	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนด	

ค่าตอบแทน

(จ�านวน	3	คน)
จ�านวน	

การประชุม	
8	ครั้ง

การประชุม
สามัญ	
ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	
2564

(จ�านวน	15	คน)
จ�านวนการ
ประชุม	
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 บำารุงสาลี 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 สำาเภาพล 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 บุญกล่ำา 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

19. นายนพดล ปิ่นสุภา(5) 12/12 - - - - 1/1 4/4 1/1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2564
(หน่วย: ครั้ง)

หมายเหตุ : (1) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ ประธานกรรมการ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
  (2) 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

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)262



การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชดุยอ่ย เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมัุต ิโดยมีแนวทาง
การพิจารณา ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง

2) คำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ โดยพิจารณาเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิ
ของบรษิทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัซึง่มีขนาดของธรุกจิใกลเ้คียงกนั และความเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิ โดยสามารถจูงใจใหก้รรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา 

3) พิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

4) ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มเติมจากอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ 
ประมาณร้อยละ 30 

5) คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี กำาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมจริง 

6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2564 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการ (รายเดือน/ คน) จาก
รายงานการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2563  โดยบริษัทฯ ได้นำา
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิม
เท่ากับค่าตอบแทนปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/	คน เบี้ยประชุมต่อครั้ง/	คน

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท

กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท

2.  คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานกรรมการ ไม่มี 60,000 บาท

กรรมการ ไม่มี 45,000 บาท

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 263



โบนัสกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา	

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ สำาหรับผล
ประกอบการปี 2563  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายโบนัสกรรมการ
สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2563   

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2564 รายละเอียดดังตารางบริษัทฯ รายละเอียดดังตาราง

รายชื่อ ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม	

คณะกรรมการ	
บริษัทฯ

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 บำารุงสาลี 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 สำาเภาพล 540,000 675,000 450,000   1,665,000

9. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 512,419 630,000 630,000 1,772,419

10. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา 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

รวม 7,859,032 9,765,000 6,795,000 24,419,032

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ) 
หมายเหตุ :  (1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง  ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564 (หน่วย: บาท)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)264



30

เงื่อนไขกำรพิจำรณำวิธีกำร Deploy IRPC Group Way Conduct:
 1. อ�ำนำจในกำรควบคุมผ่ำนสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง (Control)
 2.  ผู้บริหำรที่ด�ำรงต�ำแหน่ง MD/CEO จำกบริษัทผู้ถือหุ้น (Oversight)
 3.  ข้อตกลงในสัญญำ (Agreement)

3rd tier
Subsidiaries

Control

2nd tier
Subsidiaries

Control

Monitoring
&

Review

Report WOC
Performance/

Results

Report WOC
Performance/

Results

1st tier
Subsidiaries

Control

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Monitoring
&

Review

Control &
Oversight

Subsidiary’s
Way of Conduct

Deployment
กำกับดูแลผ�านนโยบายการบร�หารจัดการแบบกลุ�มไออาร�พ�ซี

Reporting
รายงานผลการดำเนินงานตามหลักการปฏิบัติในนโยบาย

Subsidiary’s
Way of Conduct

Control &
Oversight

Monitoring
&

Review

Report WOC
Performance/

Results

หลักการก�ากับดูแลบร�ษัทในกลุ�มไออาร�พ�ซี
GOVERNANCE PRINCIPLE

MULTI-LEVEL GOVERNANCE
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3rd tier
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Control
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Subsidiaries

Control
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Results

Report WOC
Performance/

Results

1st tier
Subsidiaries

Control

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Performance
Excellence

Monitoring
&

Review

Control &
Oversight

Subsidiary’s
Way of Conduct

Deployment
กำกับดูแลผ�านนโยบายการบร�หารจัดการแบบกลุ�มไออาร�พ�ซี

Reporting
รายงานผลการดำเนินงานตามหลักการปฏิบัติในนโยบาย

Subsidiary’s
Way of Conduct

Control &
Oversight

Monitoring
&

Review

Report WOC
Performance/

Results

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการก�ากับดูแล

Regulations) รวมถึงคำาสั่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง 
ระหว่างการกำากับดูแลตามนโยบายของบริษัทฯ และการนำา
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล 

3) การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการ 
ปฏบิตังิาน (Reporting Line and Performance Management) 

4) การกำากับดูแลตามลำาดับช้ัน (Multi-level Governance) เน่ืองด้วย 
กลุ่มไออาร์พีซีมีการดำาเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีความ 
ซับซ้อน แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
ไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหาร
จัดการในลักษณะการกำากบัดูแลตามลำาดับชัน้ หรอื Multi-level 
Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม
ไออาร์พีซี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และบรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของค่านิยมขององค์กร “I-SPIRIT” 

5) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) คณะ
กรรมการต่างๆ ทั้งระดับคณะกรรมการและระดับฝ่าย
จัดการ เช่น คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Commit tee )  คณะกรรมการ จัดการ 
(Management Committee: MC) รวมถงึคณะกรรมการเฉพาะ
เรือ่งด้านตา่ง ๆ  ถอืเป็นสว่นสำาคัญในการขบัเคลือ่น การบรหิาร
จัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการกำากบัดูแลกจิการผา่นการบรหิารโดยประธานเจ้าหนา้ที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะ
กรรมการบรษิทัฯ มีแนวทางในการกำากบัดูแลกจิการของบรษิทัยอ่ย  
บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มทนุ ผา่นทางผูแ้ทนของบรษิทัฯ ซ่ึงเป็นผูบ้รหิาร 
ระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อ
ดังกล่าวจะตอ้งได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ (รายละเอียด 
ตามโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ หน้า 97) และ 
ในการตัดสินใจเร่ืองการลงทุนและการดำาเนินธุรกิจ ท่ีสำาคัญจะต้อง 
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกล่ันกรองการลงทุน  
หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี  
พร้อมทั้งกำาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและดำาเนินงาน  
ที่สำาคัญต่อคณะกรรมการทราบเป็นระยะ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบ
กลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Policy) เมื่อวันที่ 
4 สิงหาคม 2564 ตลอดจนจัดทำาคู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่ม
ไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Handbook) เพื่อ
กำาหนดหลักการกำากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Governance 
Principles) อันประกอบด้วย

1) การกำาหนดตำาแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน 
ไออาร์พีซีไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Position) 

2) การจัดทำาขอ้บงัคับ ระเบยีบ ขอ้กำาหนด และนโยบาย (Rules and 

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 265



การติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับ
ดูแลกิจการ

1) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ (Blackout 
Period) เพื่อให้มีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ non-public price 
sensitive information) และเพื่อมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง นำาข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม โดยกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ี้

(1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร (ตามนยิามสำานกังาน ก.ล.ต.) พนกังาน
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (บัญชี การเงิน
เลขานุการบริษัท สำานักตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์
กลยุทธ์องค์กร บริหารการลงทุน บริหารความเสี่ยง สำานัก
กิจการองค์กร) ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
หรือได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 
หรือก่อนข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว  
(Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลา
หา้มซือ้-ขายหลักทรพัยใ์หบ้คุคลทีบ่รษิทัฯ กำาหนดดังกล่าวทราบ 
เป็นการล่วงหน้า

(2) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีมี่ความประสงค์จะซ้ือ-ขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งต่อเลขานุการบริษัท 
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนักอ่นทำาการซือ้-ขายหลกัทรพัย ์ในกรณทีี ่
เลขานุการบริษัทประสงค์ที่จะซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(3) กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามสำานักงาน ก.ล.ต.) และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด ภายใน 
3 วนัทำาการนบัแตว่นัทีมี่การซ้ือ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลักทรพัย ์

(4) กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามสำานักงาน ก.ล.ต.) ต้อง
รายงานการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของตน
ตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 7 วัน
ทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งรายงานมายัง
เลขานุการบริษัท เพ่ือส่งให้กับประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest)

บรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ  
รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีไออาร์พีซีมีอำานาจควบคุม  
ยดึถอืเป็นแนวปฏิบตั ิโดยจะตอ้งเปิดเผยรายการทีเ่ป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี  
ท้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมให้ไออาร์พีซีเป็นบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดำาเนิน 
ธุรกิจ มีการกำากับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศมีคุณธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน มีความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้

การจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ต้องจัดทำารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ Online เป็นปีที่ 7 (นับตั้งแต่ปี 
2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตาม
เกณฑ์ที่ กลต. กำาหนดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปรง่ใสป้องกนัการทจุรติ และนำาเสนอรายงานผลตอ่คณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำา
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วน 100%

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)266



การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำากับดูแลด้านการมีส่วน
ได้เสยีในระดับกรรมการ และผูบ้รหิารได้จดัทำารายงานดังกล่าวครบ
ถว้นทกุราย และจัดสง่ใหเ้ลขานกุารบรษิทัจัดเกบ็ รวบรวม พรอ้มทัง้ 
สำาเนาสง่ประธานกรรมการบรษิทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและกำากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

3) การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซ่ึงหมายรวม
ถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่ 
บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวม
ทั้งบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการเปิดเผย/รายงาน/ขาย/โอน 
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ  เป็นประจำาทกุเดือน นอกจากนี ้ บรษิทัฯ จดัใหมี้ 
นโยบายแจ้งเวลางดซ้ือขายหลักทรพัย ์(IRPC) กอ่นการประกาศแจง้
ขา่วงบการเงิน 30 วนั และหลงัประกาศขา่วฯ 2 วนั เพ่ือใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 
(insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
และประพฤติปฎิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือ 
กรรมการ และผูบ้รหิาร แจ้งตอ่เลขานกุารบรษิทั เกีย่วกบัการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำาการล่วงหน้าก่อนซ้ือ-ขาย
ดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำากับ
ดูแล  และในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวม
กันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและความจ�าเปน็ของรายการระหวา่งกนั/ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดำาเนนิธรุกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ครบวงจร 
ซ่ึงเป็นกลุ่มธรุกจิประเภทเดียวกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. จึงทำาใหเ้กดิ
ธรุกรรมระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ปตท.  ซึง่เป็นการทำาธรุกจิ 
ตามปกติ โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ การซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ์ 
น้ำามัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำาธุรกรรม
ต่างๆ ซ่ึงสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำารายการที่มีราคาและ 
เงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก ปราศจาก 
การถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่งกนั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำานึง 
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/ รายการที ่
เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีเ่กีย่วกบัรายการระหวา่งกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง 
เหมาะสม เพ่ือใหเ้กดิความเชือ่ม่ันวา่การทำารายการเป็นไปอยา่งเป็น
ธรรม โปรง่ใส และสมเหตสุมผล โดยกรรมการ พนกังาน หรอืบคุคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและ
ออกเสียงในวาระนั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง 
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่ือขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดำาเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมใน
เง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
อย่างเคร่งครัด 
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5) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิ  
(Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
และรับข้อร้องเรียนสำาหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร 
เกี่ยวกับการกระทำาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการ
ปฏบิตัหินา้ที ่หรอืมีพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ไปในทางการทจุรติประพฤติ 
มิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ต้ังแต่กรรมการบริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื และผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและ 
แก้ไขท่ีชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
และพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: auditor@irpc.co.th
• จดหมายธรรมดา:  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 
อาคารบี ชั้น 6  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• ตู้ไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. ซันทาวเวอร ์
   กรุงเทพฯ 10900

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้รับมอบหมายแจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำาเนินการทางวินัย/ กฎหมาย/ ชดเชย

ปธน./ กจญ.
พิจารณารายงานผล

การสอบสวน/
สอบข้อเท็จจริง

จดหมาย E-mailไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 35

สตน. บันทึกรับ
ข้อร้องเรียน

ผู้รับมอบหมาย
ดำาเนินการสอบสวน/

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานผลการสอบสวน

เสนอต่อ กจญ.

ไม่อนุมัติ

มีมูล

ไม่มีมูล

แจ้งกลับ/	ขอข้อมูลเพิ่มเติม

อนุมัติ

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริต/	ข้อร้องเรียน

ปธน./ กจญ. 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดำาเนินงานสอบสวนหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ปธน./ กจญ. พิจารณารายงาน
ผลการสอบสวน/ ข้อเสนอแนะ

สตน. บันทึกข้อมูล
ปิดข้อร้องเรียน/

แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียน

สตน. สืบค้นข้อมูล/ สืบสวนเบื้องต้น
รายงานผลการสอบสวน 

และข้อเสนอแนะ 
เสนอพิจารณาต่อ กจญ.
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ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากสำานักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำาเนินการและติดตามผล  
พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระทำาผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจำา รายเดือน และรายไตรมาส ตามลำาดับ ในกระบวนการปฏิบัติ สำานักตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่  
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำาดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีกระบวนการ
คุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

โดยในปี 2564 สำานักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและประเภทต่างๆ สรุปดังนี้

ช่วงเวลา

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ประเภทของเรื่องร้องเรียน

กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

Auditor 
@irpc.co.th

ตู้ ปณ. 35 
ปณฝ. ซันทาวเวอร์

พฤติกรรม 
พนักงาน

การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ เรื่องทุจริต

รวม 6 3 24 5 20 7 1

6) การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย ์มีจรยิธรรมในการดำาเนนิงาน 
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
ดำาเนินการขจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำานาจบังคับ 
ทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับ 
และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งมีการกำาหนด 
ชอ่งทางและกระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีส่ะดวก เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้
สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์ 
อ่ืนใด (No Gift Policy) เพ่ือบงัคับใชก้บับคุลากรทกุระดับทัว่ทัง้ 
องค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรมพร้อมกับ
รณรงค์กระตุ้นจิตสำานึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 
ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และ
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ    และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา 
และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ 
โดยทั่วกัน โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2564

• คณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดให้กระบวนการประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของ 
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ใหมี้การควบคุม ตดิตาม ประเมินผล   
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำา   

รายละเอียดกิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตในปี 2564 ปรากฏใน
หัวข้อ “การสร้างจิตสำานึกและการตระหนักรู้ด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ในปี 2564” หน้า 214

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตาม
กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดย
กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำาการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย ์การใหโ้อกาสอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยไม่เลือกปฏบิตั ิ 
อันเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สผีวิ ความเชือ่  
ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ฉบับ
ปรับปรุงปี 2564 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดกลยุทธ์เพ่ือทำาให้เกิด 
กระบวนการที่คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดย 
ยึดหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ Protect, Respect และ Remedy บน
พ้ืนฐานของการดำาเนินงานด้านการสื่อสาร (Communication) 
การสร้างความตระหนัก (Awareness) และการสร้างเครือข่ายภาคี
(Networking) 
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บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงานและผู้รับเหมาทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี 
การสง่เสรมิสวสัดิการทีดี่ใหแ้กพ่นกังานตามระเบยีบบรษิทัฯ การอบรมและดูแลความปลอดภัยอยา่งเทา่เทยีมสำาหรบัพนกังานและผูร้บัเหมา 
การจัดทำาคู่มือความปลอดภัยในชว่งทีมี่การซ่อมบำารงุโรงงานและใหมี้การปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั รวมทัง้การดูแลบคุคลภายนอกทกุคนทีเ่ขา้มา
ในโรงงานตามกฎของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน 
และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำาทุกสัปดาห์ เพื่อให้มี
การตัดสินใจ แก้ไขป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำา
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บริษัทฯ มีการทำา Due Diligence เพ่ือประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนซ่ึงบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
อยา่งเพียงพอ นอกจากนี ้ยงัมีกระบวนการประเมินและกระบวนการ 
เยียวยาเพ่ือการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเม่ือได้รับผลกระทบ 
จากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง  
และมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที  
การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อ
สาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำางาน 

จากผลงานและการดำาเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนอยา่งจรงิจงั สง่ผล 
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

รายละเอียดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2564 ปรากฏในหัวข้อ 
“การสรา้งจิตสำานกึและการตระหนกัรูด้้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่  
ในปี 2564” หน้า 215

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิด้านการบรหิารจดัการสทิธมินษุยชน สามารถดูได้จาก
เว็ปไซต์บริษัทฯ https://www.irpc.co.th/sustain/ 

ด้านแรงงาน

บรษิทัฯ เคารพสทิธขิัน้พ้ืนฐานและเสรภีาพสว่นบคุคลตามกฎหมาย 
แรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ  
(International Labour Organization) ด้วยการปฏบิตัติอ่พนกังาน 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว  

เจรจาตอ่รอง ตามกฎหมายแรงงานสมัพันธ ์และปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำานาจต่อรองหรือบีบบังคับ 
ให้พนักงานทำาข้อตกลงใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิแรงงานข้ันพ้ืนฐาน  
ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรี
ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิ
เด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 
Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 
บรษิัทฯ จะไมเ่ลอืกปฏบิตัิในอาชพีและการจา้งงาน เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำางานที่
มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

ด้านสิ่งแวดล้อม	

บริษัทฯ กำาหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ 
สิง่แวดลอ้มโดยมุ่งม่ันทีจ่ะดูแลและป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
ทีอ่าจเกดิจากการประกอบกจิการของบรษิทัฯ เริม่ตัง้แตก่ารประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่างๆ 
นำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการและวิธีที่ป้องกัน 
ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนา 
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำานึก 
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับ 
พนักงาน รวมถึงผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ รายละเอียดการดำาเนินงาน 
ด้านสิง่แวดลอ้ม ปรากฏในหวัขอ้ “การจดัการด้านความยัง่ยนืในมิต ิ
สิ่งแวดล้อม” หน้า 146-159

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 271



บริิษััทฯ ปริับปริุงและพััฒนาริะบบควบคุมภายในให้้ทันสมัย
อย่�เสมอ คริอบคลมุในทกุกจิกริริมและห้ลายมิติิอย�างเพีัยงพัอ 
เห้มาะสม เพ่ั�อเพั่�มปริะสิทธิิผลในการิดํําเนินธิุริกิจ การิใช้้ 
ทริพััยากริ การิดํแ่ลทริพััย์สนิของบริิษัทัฯ ริวมทั�งการิดําํเนนิ 
ธิุริกิจให้้เป็นไปติามกฎริะเบียบที�เกี�ยวข้องอย�างเคริ�งคริัดํ
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การิควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินงานด้านการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control - 
Integrated Framework เพ่ือใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ด้าน ได้แก ่
ด้านการดำาเนนิงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ระบบการควบคุมภายในได้จัดทำาแบบประเมินการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนด รวมถึงได้มีการสอบทานและให้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ กอ่นนำาเขา้ 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 
วนัที ่18 มกราคม 2565 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เขา้รว่มประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็วา่ ระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพรอ่ง
ทีส่ำาคัญทีอ่าจสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของระบบการควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่าง
เหมาะสมที่จะดำาเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานที่จัดทำาขึ้นมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และการดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำาไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย อยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบ 
การควบคุมภายใน และสรปุผลการดำาเนนิการเพ่ือนำาลงในรายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ ตามกรอบการควบคุมของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. สภาพัแวดํลอ้มการิควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซ่ึงจะช่วยให้ 
การดำาเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
อย่างย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริม
การมีจรรยาบรรณในการดำาเนินงานและกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี
และเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารได้กำาหนดนโยบายการกำากบัดูแล 
กิจการที่ดี นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายตอ่ตา้น 
การทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการปกป้องคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ข้อกำาหนด 
เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกำาหนดให้พนักงาน 
ทุกระดับทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of  
Interest) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำาทุกปี และมี 
แบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ประเมินตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
(ฉบับปรับปรุง) ซ่ึงกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ โดยผู้บริหาร
และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือ และปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่
กำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจโดยรวมและให้ความเห็นต่อทิศทาง
กลยทุธข์องบรษิทัฯ สำาหรบัใชเ้ป็นแนวทางจัดทำาแผนธรุกจิและแผน
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะสายปฏิบัติการและ
สายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
ดำาเนนิงานไปในทศิทางเดียวกนัทัง้กลุ่มบรษิทั มีการแบง่แยกหนา้ที่
ในส่วนงานที่สำาคัญเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมี 
การกำาหนดอำานาจอนมัุตใินการดำาเนนิงานและการทำาธรุกรรมตา่ง ๆ  
ของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงกำาหนดแผน
พัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
กำาหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำาแหน่งอย่างชัดเจน และ
กำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญ (Successor Plan) โดย
มีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 273



บริษัทฯ กำาหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในทกุไตรมาส และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ทุกเดือน สำาหรับการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการจะ
มีการรายงานสรุปผลต่อการประชุมแต่ละสาย/ สายงาน สำาหรับ
ความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำาคัญ (Star KPI) จะมี
การรายงานสรปุผลตวัชีว้ดัและการบรหิารความเสีย่งตอ่การประชมุ 
VP เป็นรายไตรมาส 

บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล 
ISO 22301 (2019) มาใช้ในการบริหารจัดการเม่ือต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
และภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง 
ตอ่เนือ่ง ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ และรกัษาภาพลักษณ ์ชือ่เสยีง 
ขององค์กร

3. กิจกริริมการิควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำาหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และคำานึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี ซ่ึงช่วย 
ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำาระเบียบ นโยบาย ข้อกำาหนด คู่มือ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำาหนดขอบเขต 
อำานาจหน้าท่ีของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำาหนด 
อำานาจอนมัุตริายการทางธรุกจิ และมีการสอบทานการปฏบิตังิานให้
เป็นไปตามระเบยีบ นโยบาย ขอ้กำาหนด และคู่มือการปฏบิตังิานตา่ง ๆ  
อยา่งสม่ำาเสมอ มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทำารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำา
ธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติ
ธุรกรรมโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring 
System) สำาหรับกระบวนงานจัดซ้ือจัดจ้างและการจ่ายชำาระเงิน 
และกระบวนการขายและรับชำาระเงิน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการดำาเนินงาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการ 
แบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

บรษิทัฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control 
Self Assessment: CSA) เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ 
ทีส่ำาคัญกบัองค์กร ได้แก ่แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ในภาพรวมขององค์กร และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
เฉพาะกระบวนการ ซ่ึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
จะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนากิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม

Program) พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของ 
การดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือใช้ในการพิจารณาให้รางวัล 
อย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three 
Lines of Defense)” ซ่ึงเป็นแนวทางทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดับสากล 
โดยส่งเสริม ผลักดัน ให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน 
(First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำากับดูแล 
การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบตา่ง ๆ  และหนว่ยงานสนบัสนนุอ่ืน ๆ  
(Second Line) และสำานักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) 
ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่การประเมิน 
ความเสี่ยง กำาหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล 
ซ่ึงผู้ทำาหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่สุด 
ที่ทำาให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ

2. การิปริะเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำาคัญในการบริหาร 
ความเสี่ยง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการนำาพาองค์กรสู่เป้าหมาย 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงจดัใหมี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดยคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control 
Committee: RMCC) โดยมีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือกำากบัดูแลการบรหิาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล รวมถึงการนำาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำากรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 
31000 (2018) และ COSO Enterprise Risk Management 
(2017) รวมถึงกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็น
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง
ในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยปฏิบัติการ (Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง 
ของโครงการต่างๆ (Projects Risk) โดยคำานึงถึงเป้าหมาย 
ขององค์กร การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถงึ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำาหนดแนวทาง
จัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตาม
การดำาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ 
การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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บริษัทฯ จัดทำาแนวทางกำากับดูแลการบริหารโครงการ (Project 
Governance) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สอบทาน
ข้อมูลโครงการลงทุน การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินการ
ของโครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการกำากับ ดูแล 
และติดตามการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ (IRPC Way of 
Conduct) โดยในปีนี้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการ 
แบบกลุ่มไออาร์พีซี

บริษัทฯ กำาหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 - 
Information Security Management เพ่ือสร้างความม่ันใจถึง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดทำานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งต้ัง 
คณะทำางานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการส่ือสารเร่ือง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data Protection Act: PDPA) ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

4. สาริสนเทศและการิสื�อสาริ (Information & 
Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนิน
อยา่งมีประสทิธผิล โดยพัฒนาระบบ E-Compliance เพ่ือเกบ็ขอ้มูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ 
การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
คาดว่าจะสามารถดำาเนินการประเมินความสอดคล้องในระบบได้ 
ภายในปี 2565 และมีการสื่อสารสาระสำาคัญของผลการดำาเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเหมาะสม โดยนำาส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC 
(Governance Risk Management/ Internal Control และ 
Compliance) และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้กับ
พนักงานทราบถึงแนวทางการดำาเนินการและการนำาไปปฏิบัติกับ
การทำางาน เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ

บริษัทฯ จัดช่องทางสำาหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง 
ประกอบด้วย การส่ือสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม 
Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน 

Electronic Mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line และบริษัทฯ 
ดำาเนนิการจดัชอ่งทางสำาหรบัการสือ่สารกบัผูมี้สว่นได้เสยีภายนอก 
หลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail, 
Facebook, Website ของบรษิทัฯ อีกทัง้ยงัมีหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
โดยตรง เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลทีส่ำาคัญแกผู่มี้สว่นได้เสยีอยา่งสม่ำาเสมอ 
รวมถึงมีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อม่ันได้ว่า เรื่องร้องเรียนจะ
ได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ
ภายในเวลาอันเหมาะสม 

5. กิจกริริมการิติิดํติาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ 
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อ
ให้ม่ันใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำาหน้าที่ในการ
ดูแลและติดตามระบบการทำางานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
ใหมี้ประสทิธภิาพและเป็นไปตามนโยบาย ขอ้กำาหนด และระเบยีบการ 
ที่รัดกุม 

หน่วยงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน 
ทำาหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการกำาหนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ท้ังนี้ 
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหาร
ได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจ
วา่การปรบัปรงุแกไ้ขได้ดำาเนนิการอยา่งมีประสทิธผิล และแล้วเสรจ็
ตามที่กำาหนดไว้

สำานกัตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ ไ ด้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทาง 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร 
รบัทราบ เพ่ือดำาเนนิการแกไ้ขปรบัปรงุ และรายงานผลการตรวจสอบ
และผลการตดิตามความคืบหนา้ของการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
จนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)
ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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ริายการิริะห้ว�างกัน
สำาหรับรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเง่ือนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความ
สัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดัํบ ช้ื�อบริิษััทและ 
ลักษัณะความสัมพัันธิ์ ริายการิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ลักษัณะเงื�อนไขของริายการิ

1. บมจ. ปตท. (PTT)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยถือหุ้น 45.05% 
- มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น 

กรรมการของบริษัทฯ คือ
  นายกฤษณ์ อิ่มแสง 
  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา
  นายชาญศักดิ์ ชื่นชม 

 นายชวลิต ทิพพาวนิช

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า

- รายได้อื่น

- ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และบริหาร

- ดอกเบี้ยจ่าย

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น

192

166,119

5

41

-

19
24,503
2,789

593

103,029

75

46

3

542
21,674

1

22

155,802

11

54

31

2
21,431

-

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือ  
  เพลิงและให้บริการเช่าถังแก่ PTT
- บริษัทฯ ซ้ือน้ำามันดิบและ 
  ก๊าซธรรมชาติจาก PTT
- บริษัทฯ รับค่าชดเชยจากการซ้ือ  
  สินค้าและขนส่งสินค้าจาก PTT 
  และค่าจ้างบุคลากรของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากร
  ให้กับ PTT
- บริษัทฯ จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
  ระยะส้ัน (ICBL) ให้ PTT

2. บมจ. ปตท. น้ำ�มันและ 
ก�รค้�ปลีก (PTTOR)
ลักษณะความสัมพันธ์:
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 75.00%
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
  นายกฤษณ์ อิ่มแสง

- ขายสินค้า

- ซื้อสินค้า 

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และบริหาร

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า

32,681

163

-

2

1,993
13

24,102

13

1

-

1,619
-

26,830

22

-

2

1,608
-

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามัน
  เชื้อเพลิงให้กับ PTTOR
- บริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืน
  จาก PTTOR
- บริษัทฯ รับรายได้ค่าตกแต่งร้าน   
  Cafe� Amazon
- บจ. น้ำามันไออาร์พีซี และ 
  บจ. เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ่ายค่า
  สิทธิและค่าการตลาดในการขาย  
  สินค้าและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ 
  PTTOR

3. บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 45.03%

- รายได้จากการบริการ

- ซื้อ-ขายน้ำามันดิบ 
และวัตถุดิบเพื่อ 
สำารองตามกฎหมาย

- ซื้อสินค้า 
- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- ลูกหนี้การค้า

42

571

34
3

-

-

118

-

-
-

-

11

177

2,240

-
-

 
4

9

- บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำามันแก่ 
  TOP
- บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำามันดิบและ  
  วัตถุดิบเพื่อสำารองตามกฎหมาย
  กับ TOP
- บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบจาก TOP
- บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยค่าสินค้า
  จาก TOP
- บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าสินค้าให้ 
  TOP

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)276



ลําดัํบ ช้ื�อบริิษััทและ 
ลักษัณะความสัมพัันธิ์ ริายการิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ลักษัณะเงื�อนไขของริายการิ

4. บมจ. ไทยลู้บเบส (TLB) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ไทยออยล์ 
ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

-

-

-

-

192

5

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 
ให้ TLB

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB 

5. บจ. ไทยพ�ร�ไซลีน (TPX) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า

- เจ้าหนี้การค้า 

445

1,400

-

-

743

67

44

606

11

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์  
ให้กับ TPX

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
จาก TPX 

6. บจ. ไทยออยล์ม�รีน (TOM) (1)

ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99% 

- รายได้จากการบริการ

- ลูกหนี้การค้า 

11

-

34

2

34

3

- บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ 
TOM 

7. บจ. ท็อป โซลเว้นท์ (TS) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า

- ซื้อสินค้า

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

1,247

114

104
14

767

50

69
7

1,100

90

85
8

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ TS 

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 
จาก TS 

8. บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เวียดน�ม 
(TSV) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บจ. ท็อป โซลเว้นท ์
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

568

26

433

56

675

32

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ TSV

9. บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ (SAKC) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บจ. ท็อป โซลเว้นท ์
ถือหุ้น 80.52% 

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า

222

3

141

5

324

4

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ให้กับ SAKC 

10. บมจ. อุบล ไบโอ เอท�นอล 
(UBBE) (2) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บจ. ไทยออยล์ เอทานอล  
ถือหุ้น 12.39% 

- ซื้อสินค้า

- เจ้าหนี้การค้า

99

-

253

1

-

-

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์เอทานอล  
จาก UBBE 

11. บจ. พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูช่ันส์ 
(PTTES) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 40.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% 
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น

กรรมการ คือ
  นายชวลิต ทิพพาวนิช

- รายได้อื่น

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- ลูกหนี้อื่น

4

82

2

3

77

-

-

97

-

- บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก 
PTTES 

- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิค
ให้ PTTES

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกันบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 277



ลําดัํบ ช้ื�อบริิษััทและ 
ลักษัณะความสัมพัันธิ์ ริายการิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ลักษัณะเงื�อนไขของริายการิ

12. บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
(EnCo) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 50.00% 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา
  นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- ค่าเสือ่มราคาสำาหรบั 
สินทรัพย์สิทธิการใช้

- ดอกเบี้ยจ่ายตาม
สัญญาเช่า 

- สินทรัพย์สิทธิการใช้
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

ตามสัญญาเช่า 
- เงินประกันสัญญา

64

30

1

3
3
-

20

65

30

2

33
34
1

20

98

-

-

-
-
-

20

- บริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร   
  และสัญญาบริการพ้ืนท่ีสำานักงานกับ 
  EnCo ระยะเวลา 3 ปี (ต้ังแต่เดือน    
  กุมภาพันธ์ 2562 - 2565)

13. PTT International Trading 
Pte. Ltd. (PTTT) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 
จากสัญญาซื้อขาย
น้ำามันล่วงหน้า

- ลูกหนี้การค้า 
- ลูกหนี้อื่น
- เจ้าหนี้อื่น 

11,510

-

(311)

1,076
-

22

8,596

-

(10)

539
-

125

18,248

629

201

1,289
40
-

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
เชื้อเพลิงให้กับ PTTT 

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
เชื้อเพลิงจาก PTTT 

- บริษัทฯ ทำาสัญญาซื้อขายน้ำามัน
ล่วงหน้ากับ PTTT 

14. บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) (3) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 13.33% 

- รายได้อื่น 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร
- เจ้าหนี้อื่น

561
360

-

244
307

3

6
270

2

- บริษัทฯ รับเงินชดเชยจาก TIP
- บริษัทฯ ชำาระค่าเบี้ยประกันภัย 

ให้ TIP

15. บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
(PTTTANK) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 99.99% 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 

 นายกฤษณ์ อิ่มแสง

- รายได้อื่น - - 3 - บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก 
PTTTANK 

16. บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ (BSA) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 25%

- รายได้อื่น 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- เจ้าหนี้อื่น 

3

331

60

3

269

22

3

267

22

- บจ. น้ำามันไออาร์พีซี รับรายได ้
ค่าบริหารร้านค้าจาก BSA 

- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากร 
ให้ BSA 
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17. บจ. สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ (SSA) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์

- รายได้จากการบริการ 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

-

-

-

-

2

5

- บจ. เทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่กับ SSA 

- บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.  
ระยอง ให้ SSA 

18. บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์
เนช่ันแนล (PTTEPI)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น 
99.99% 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- - 2 - บริษัทฯ จ่ายค่าตรวจสอบ 
ความปลอดภัยให้กับ PTTEPI

19. บมจ. โกลบอล เพ�เวอร์  
ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 42.53% 

- รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร

7
2

11
-

-
-

- บริษัทฯ ให้บริการวิจัยกับ GPSC
- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ 

GPSC

20. บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล (GC) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 45.18% 

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า

- ซื้อ-ขายน้ำามันดิบ
และวัตถุดิบเพื่อ
สำารองตามกฎหมาย 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

- ลูกหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า

8,754

14,459

-

40

1,460
2,429

5,996

11,263

-

4

595
939

13,413

19,312

405

7

1,200
1,721

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
เชื้อเพลิงให้ GC 

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
เชื้อเพลิงจาก GC 

- บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำามันดิบ 
และวัตถุดิบเพื่อสำารองตาม
กฎหมายกับ GC

- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและ
ค่าชดเชยค่าสินค้าให้ GC 

21. บจ. จีซี ม�ร์เก็ตต้ิง โซลูช่ันส์ 
(GCM) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 

- ซื้อสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

333

405

27
33

118

286

20
25

124

377

19
13

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
ให้ GCM 

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
จาก GCM

22. บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ 
(GCL) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

2 5 5 - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ 
GCL
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23. บจ. จีซี สไตรีนิคส์ (GCS)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ขายสินค้า 44 1 55 - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 
ให้กับ GCS

24. บจ. จีซี ไกลคอล (Glycol) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า - 1 2 - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาก Glycol

25. บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ 
เอนจิเนียริง (GCME) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99% 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

- เจ้าหนี้อื่น 

13

-

13

-

15

3

- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการ 
ด้านวิศวกรรมให้กับ GCME

26. บจ. พีทีที อ�ซ�ฮี เคมิคอล 
(PTTAC) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 50.00% 

- ซื้อสินค้า 

- เจ้าหนี้การค้า 

2,275

208

1,122

141

1,417

131

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จาก PTTAC 

27. บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
(PTT DIGITAL)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 40.00% 
บมจ. ปตท. ถือหุ้น 20.00% 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

30 29 31 - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT  
ให้ PTT DIGITAL

28. บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%

- รายได้อื่น

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

9

3

- บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำามันกับ 
PPCL

29. บจ. เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์  
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส
(NPC S&E) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 

2 1 1 - บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัย 
อุปกรณ์ตรวจโควิดและค่าอบรม 
ให้ NPC S&E 

30. บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล 
(GGC) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ้น 72.29% 

- ซื้อสินค้า 

- เจ้าหนี้การค้า 

1,578

66

562

39

212

64

- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
เชื้อเพลิงจาก GGC 
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ลักษัณะความสัมพัันธิ์ ริายการิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ลักษัณะเงื�อนไขของริายการิ

31. บจ. โซลูช่ัน ครีเอช่ัน
(SOLUTIONCRE)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า 3 - - - บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 
ให้ SOLUTIONCRE

32. GCM Polymer Trading 
DMCC 
ลักษณะความสัมพันธ์:
บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ 
ถือหุ้น 100%

- ขายสินค้า 

- ลูกหนี้การค้า 

127

-

77

3

128

5

- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้   
GCM Polymer Trading DMCC

33. บจ. ไออ�ร์พีซี คลีน พ�วเวอร์ 
(IRPC-CP) 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น 51.00% 
บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% 
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ คือ 
  นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  นายสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภูวดล
  นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 

- ขายสินค้า

- ซื้อสินค้า 
- รายได้อื่น 

- ลูกหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น 
- เจ้าหนี้อื่น 

44

2,305
118

4
228

1
189

45

2,296
117

4
190

-
215

45

2,356
116

8
341

1
213

- บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำา
ให้กับ IRPC-CP 

- บริษัทฯ ซื้อไอน้ำาจาก IRPC-CP 
- บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ

โรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP 

34. บจ. ปตท. ศูนย์บริห�รเงิน 
(PTTTCC)
ลักษณะความสัมพันธ์: 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ถือหุ้น 99.99% 

- เงินกู้ยืมระยะยาว 31 - - - บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก PTTTCC

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
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นโยบายและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน 
การทำารายการระหวา่งกนัทีส่ำาคัญตอ้งได้รบัพิจารณาและอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดำาเนนิธรุกจิปิโตรเคมี
และการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำาให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัท
ในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำาธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำามันและการบริการเกี่ยวเนื่อง 
รวมถงึการทำาธรุกรรมตา่งๆ ซึง่สนบัสนนุธรุกจิปกต ิเป็นการทำารายการทีมี่ราคาและเง่ือนไขไม่แตกตา่งกบัการทำารายการกบับคุคลภายนอก 
ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดย
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาติริการิเกี�ยวกับริายการิริะห้ว�างกัน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือ
ให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการทำารายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี 
ผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัทำาหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบับคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กันเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการิทําริายการิริะห้ว�างกันในอนาคติ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำาเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและ
ราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลัก เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ยได้รบัการดูแลผลประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรมตามนโยบายการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ และปฏิบตัติามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจ
ปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการกำาหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)282







บนฐานรากของธุุรกิจปิิโตรเคมีี 
และพลังงาน ผสานความีเชี่ี�ยวชี่าญ
ของบริษััทฯ คือพลังหลักในการ
ขยายขอบเขต NEW FRONTIER 
ส่�การลงทุนในธุุรกิจใหมี� ๆ ที�มุี�ง 
ตอบโจทย์เฉพาะทางของธุรุกจิต�าง ๆ 
ได้้หลากหลาย เพ่�อสร้างสัด้ส�วน 
รายได้้จากธุุรกิจใหมี�และเพ่�มีความี
แข็งแกร�งในธุุรกิจปิัจจุบัน



03งบการเง ิน

รายงานความีรบัผดิ้ชี่อบ 
ของคณะกรรมีการ 
ต�อรายงานทางการเงิน

รายงานของผ่้สอบบัญชี่ี 
รับอนุญาต

งบการเงิน  

หมีายเหตุปิระกอบ 
งบการเงินรวมีและ 
งบการเงินเฉพาะบริษััท 

ส�วนที� 
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03 นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ปิระธุานกรรมีการ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ปิระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร 
และกรรมีการผ่้จัด้การใหญ�

เรียน ท�านผ่้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ได้จัดทำาขึ้นตามข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกตามความมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงินของ บรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ทีจั่ดทำาขึน้เพ่ือใหมี้ความม่ันใจวา่ 
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งป้องกันการทุจริตและการดำาเนินการ 
ทีผ่ดิปกตอิยา่งมีสาระสำาคัญ ในการจัดทำารายงานทางการเงินได้มีการพิจารณานโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ และเป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี 
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 287



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ                 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เสนอผ่้ถือหุ้นและคณะกรรมีการ
บริษััท ไออาร์พีซี จำากัด้ (มีหาชี่น)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 
การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีนัยส าคัญ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูปเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน
ของราคาซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือนั้นวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด 
จะต่ ากว่า 
 
นโยบายการบัญชีเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
กลุ่มบริษัทและรายละเอียดสินค้าคงเหลือได้แสดงไว้ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 10 ตามล าดับ 
 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญรวมถึง 
 การท าความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม

ภายในและการน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติ ตลอดจน
การทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

 การประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณมูลค่าสุทธิ        
ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาตลาด
โดยเปรียบเทียบกับราคาที่คาดว่าจะขายของสินค้า 
โภคภัณฑ์และการทดสอบความถูกต้องในการค านวณ  

 ในกรณีมูลค่ าสุทธิที่ จะได้รับต่ ากว่าราคาทุนจะมีการ
พิจารณาเสนอรายการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
สินค ้าคงเหลือในงบการเง ินรวมและงบการเง ิน
เฉพาะกิจการ 

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประมาณการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอื่น  
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น
ต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู้บริหารมหีน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่า                   
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล             
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)290
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า       
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น                   
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน                      
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท                    
ต้องหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ  ที่ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

รายงานของผู้้�สอบรบับัญชีอีนญุาตบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 291
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจัจบุันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการส่ือสารดังกล่าว 
 
 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)292



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 11,236,030,183 8,851,190,030 10,894,240,854 8,553,136,627
ลูกหน้ีการค้า 8 13,785,361,876 9,625,781,866 13,815,364,501 9,710,936,029
ลูกหน้ีอ่ืน 9 2,741,861,659 2,410,536,090 2,729,506,510 2,399,639,265
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ค) 2,922,726,608 154,464,906 2,940,134,794 165,642,618          
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ง) - - - 16,537,624

สินค้าคงเหลือ 10 33,766,140,256 21,168,883,208 33,405,004,951 20,919,528,121
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 2,480,809,228 537,439,458 2,470,399,834 533,961,959
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 165,832,591 255,242,922 165,832,591 255,242,922
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 101,430,342 367,431,550 82,482,858 340,260,083

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 67,200,192,743 43,370,970,030 66,502,966,893 42,894,885,248
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 1,689,040,204          1,691,856,585       1,688,440,206 1,691,256,587
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 2,462,389,957 2,353,190,057
เงินลงทุนในการร่วมค้า 12 691,372,172 612,304,490 667,999,790 650,999,990
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 8,602,894,817 8,071,465,520 6,977,346,963 6,977,346,963
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ฉ) - - 126,935,938          190,000,000          
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 921,962,956 921,962,956 886,096,147 886,096,147
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 109,067,255,859 114,550,574,163 107,211,252,394 112,765,515,060
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 15 224,767,008 198,487,720 437,162,834 188,745,493
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 760,509,363 774,280,379 725,803,814 743,119,673
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 1,152,182,384 2,812,133,482 1,067,971,020 2,695,345,641
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 22 - 141,370,434 - 141,370,434
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 181,679,537 345,146,578 179,349,877 342,816,917

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 123,291,664,300 130,119,582,307 122,430,748,940 129,625,802,962
รวมสินทรัพย์ 190,491,857,043 173,490,552,337 188,933,715,833 172,520,688,210

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 255,114,607,531 174,462,551,415 253,990,295,789 173,436,283,377
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (228,988,860,070) (174,490,791,270) (228,270,207,884) (173,759,802,353)
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 26,125,747,461       (28,239,855)           25,720,087,905      (323,518,976)         
รายได้อ่ืน 29 1,508,130,223         651,966,129           1,735,720,462        1,904,758,649        

30 (1,942,163,334)       354,503,906           (1,942,085,814)      354,503,906           
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,104,684,036)       (1,374,983,114)      (2,156,977,545)      (1,434,793,701)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31 (5,672,866,943)       (5,718,090,948)      (5,577,608,109)      (5,603,588,360)      
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 17,914,163,371       (6,114,843,882)      17,779,136,899      (5,102,638,482)      
ต้นทุนทางการเงิน 33 (1,742,698,953)       (1,901,587,947)      (1,750,447,531)      (1,901,237,227)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 12 712,619,961            332,669,007           - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 16,884,084,379       (7,683,762,822)      16,028,689,368      (7,003,875,709)      
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 17 (2,351,267,186)       1,553,742,419        (2,266,254,981)      1,568,027,918        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,532,817,193       (6,130,020,403)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 14,504,624,077       (6,151,699,849)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28,193,116              21,679,446             - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,532,817,193       (6,130,020,403)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 34 0.71                         (0.30)                      0.67                        (0.27)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานทางการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 293



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้า 20 28,671,172,280 23,982,702,976 28,630,394,669 23,918,869,161

21 3,238,612,043 3,721,196,893 3,168,711,587 3,651,112,458
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ซ) 272,284,991 365,417,570 286,138,326 382,691,146
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 194,917,381 209,779,321 194,917,381 209,779,321
โบนัสค้างจ่าย 1,954,791,396 1,159,216,963 1,934,759,102 1,144,440,840
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 1,874,544,038 803,910,513 1,822,597,138 762,135,869
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
       หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.1 10,584,763,013 13,334,798,837 10,584,763,013 13,334,798,837
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

      ภายในหน่ึงปี 23 81,334,015 99,059,836 188,109,149 94,916,745
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย

      แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ฌ) - - 56,468,671 -
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 593,496,182 - 580,545,948 -
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 22 27,760,107 340,834,475 27,760,107 340,834,475
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,947,561 41,635,907 39,829,434 39,421,437

รวมหน้ีสินหมุนเวียน      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 47,542,623,007 44,058,553,291 47,514,994,525 43,879,000,289

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 19.1 50,494,310,167 48,596,605,989 50,494,310,167 48,596,605,989
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 (ญ) 31,290,625 - - -
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 141,480,669 89,713,738 249,911,040 83,911,113
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 4,005,119,183 4,238,652,933 3,958,407,216 4,188,184,839
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 22 222,568,283 153,852,361 222,568,283 153,852,361
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 342,178,806 687,247,000 313,226,456 659,887,110

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 55,236,947,733 53,766,072,021 55,238,423,162 53,682,441,412
รวมหน้ีสิน 102,779,570,740 97,824,625,312 102,753,417,687 97,561,441,701

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้ีอ่ืน

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)294



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,475,000,000       20,475,000,000       20,475,000,000       20,475,000,000       

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ 20,434,419,246 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397
ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000

ยังไม่ได้จัดสรร 36,571,819,945 24,600,387,026 35,147,430,753 23,924,126,011
หัก  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ

     ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 27 (124,282,649) (124,282,649) - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 
ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 15,177,080 15,177,080 - -

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,264,250)              (1,011,145)              (3,264,250)              (1,011,145)              
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 87,495,581,769 75,526,401,955 86,180,298,146 74,959,246,509

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28 216,704,534            139,525,070           - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712,286,303 75,665,927,025 86,180,298,146 74,959,246,509

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 190,491,857,043     173,490,552,337     188,933,715,833     172,520,688,210     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานทางการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 295



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 255,114,607,531 174,462,551,415 253,990,295,789 173,436,283,377
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (228,988,860,070) (174,490,791,270) (228,270,207,884) (173,759,802,353)
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 26,125,747,461       (28,239,855)           25,720,087,905      (323,518,976)         
รายได้อ่ืน 29 1,508,130,223         651,966,129           1,735,720,462        1,904,758,649        

30 (1,942,163,334)       354,503,906           (1,942,085,814)      354,503,906           
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,104,684,036)       (1,374,983,114)      (2,156,977,545)      (1,434,793,701)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31 (5,672,866,943)       (5,718,090,948)      (5,577,608,109)      (5,603,588,360)      
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 17,914,163,371       (6,114,843,882)      17,779,136,899      (5,102,638,482)      
ต้นทุนทางการเงิน 33 (1,742,698,953)       (1,901,587,947)      (1,750,447,531)      (1,901,237,227)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 12 712,619,961            332,669,007           - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 16,884,084,379       (7,683,762,822)      16,028,689,368      (7,003,875,709)      
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 17 (2,351,267,186)       1,553,742,419        (2,266,254,981)      1,568,027,918        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,532,817,193       (6,130,020,403)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 14,504,624,077       (6,151,699,849)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28,193,116              21,679,446             - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,532,817,193       (6,130,020,403)      13,762,434,387      (5,435,847,791)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 34 0.71                         (0.30)                      0.67                        (0.27)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)296



2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,532,817,193 (6,130,020,403) 13,762,434,387 (5,435,847,791)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- (ขาดทุน) ก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (2,816,381)          18,471,348          (2,816,381)          18,471,348          
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 563,276               (3,694,270)          563,276               (3,694,270)          
- การวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการหน้ีสิน
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 406,986,137        (139,361,688)      402,015,740        (139,800,843)      
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าใหม่ของ
     ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ (81,211,096)        27,872,338          (80,403,148)        27,960,169          
- ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,559,938)          9,446,385            - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 321,961,998 (87,265,887) 319,359,487 (97,063,596)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 14,854,779,191 (6,217,286,290) 14,081,793,874 (5,532,911,387)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 14,826,586,075 (6,238,965,736) 14,081,793,874 (5,532,911,387)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28,193,116          21,679,446          - -

14,854,779,191 (6,217,286,290) 14,081,793,874 (5,532,911,387)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานทางการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 297
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 16,884,084,379       (7,683,762,822)     16,028,689,368      (7,003,875,709)        
ปรับปรุงด้วย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 8,586,513,253         8,952,100,045      8,604,302,266        8,854,713,925          
ดอกเบ้ียรับ (43,627,315)             (53,234,780)          (48,388,978)           (62,004,388)             
เงินปันผลรับ (5,126,681)               (6,044,605)            (154,881,773)         (488,291,699)           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 909,722                   (1,488,036)            1,905,015               173,450                    
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 169,872,719            27,645,077           170,318,568           27,202,013               
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 567,073,227            416,371,122         567,578,594           416,495,509             
(ก าไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (102,988,011)           998,736,542         (102,988,011)         998,736,542             

46,011,857              44,568,202           44,956,588             43,517,484               
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 519,862,332         - 519,862,332             
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 34,428,039           - 34,428,039               
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (717,602,239)           
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร - 455,695,614         - 455,695,614             

(712,619,961)           (332,669,007)        - -
ต้นทุนทางการเงิน 1,742,698,953         1,901,587,947      1,750,447,531        1,901,237,227          
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ผลประโยชน์พนักงาน 260,310,831            (248,157,263)        256,204,203           (252,789,914)           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน   27,393,112,973       5,025,638,407      27,118,143,371      4,727,498,186          
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการค้า (4,161,454,211)        472,221,757         (4,107,645,505)      439,139,514             
ลูกหน้ีอ่ืน (332,575,591)           (3,407,853)            (330,721,466)         (3,059,669)               
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (2,768,261,702)        7,708,267             (2,774,492,176)      6,454,981                 
สินค้าคงเหลือ (12,767,129,768)      4,798,759,287      (12,655,795,398)    4,801,312,966          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน (1,943,369,770)        1,047,700,314      (1,936,437,875)      1,049,351,910          
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 89,410,331              75,692,292           89,410,331             75,692,292               
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 267,898,737            (150,821,232)        257,858,245           (145,044,182)           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 163,467,040            - 163,467,040           -

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า 4,688,863,808         (888,363,436)        4,711,666,259        (927,430,478)           
เจ้าหน้ีอ่ืน (459,112,151)           1,382,900,117      (461,089,278)         1,387,385,696          
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (93,132,579)             123,470,270         (96,531,394)           122,754,569             
โบนัสค้างจ่าย 795,574,433            (721,704,034)        790,318,262           (712,797,780)           
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 1,070,633,524         63,408,051           1,060,461,270        29,440,651               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,922,992              (203,957,877)        1,251,278               (217,166,155)           
เงินสดจ่ายส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (86,858,444)             (488,259,650)        (83,966,086)           (486,963,788)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (345,068,194)           662,718,216         (346,660,654)         659,887,110             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 11,527,921,428       11,203,702,896    11,399,236,224      10,806,455,823        
จ่ายภาษีเงินได้ (186,131,478)           (54,957,259)          (138,198,488)         (25,658,303)             

11,341,789,950       11,148,745,637    11,261,037,736      10,780,797,520        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 43,627,315              53,234,780           48,277,891             62,181,412               
เงินปันผลรับ 5,126,681                6,044,605             37,318,930             44,619,376               
เงินสดรับคืนส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 16,784,649 212,322,760 

เงินสดรับคืนส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 62,928,124 -

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 117,562,843            258,704,472         117,562,843           258,704,472             
(16,999,800)             (527,857,000)        (126,199,700)         (527,857,000)           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (2,932,380,292)        (3,312,991,755)     (2,771,508,561)      (3,274,545,491)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 59,081,339              1,247,593             58,930,519             1,231,532                 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (128,665,524)           (352,772,190)        (122,633,779)         (340,097,391)           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - 3,075,810             - 3,075,810                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,852,647,438)        (3,871,313,685)     (2,678,539,084)      (3,560,364,520)        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม (1,768,543,085)        (1,799,320,640)     (1,776,378,610)      (1,798,948,951)        
เงินสดจ่ายสุทธิจากการครบก าหนด
    ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (91,499,197)             (380,498,625)        (91,499,197)           (380,498,625)           
เงินสดจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า (110,064,433)           (129,179,386)        (212,242,215)         (125,042,888)           
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
     กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 56,443,566             -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
     กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 31,200,000              - - -
เงินปันผลจ่าย (2,857,406,261)        (2,041,034,651)     (2,860,742,237)      (2,043,417,491)        
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (23,813,752)             (28,535,129)          - -
เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 72,800,100              - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - (6,900,000,000)     - (6,900,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 6,036,604,985      - 6,036,604,985          
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 11,982,924,269       11,982,328,571    11,982,924,268      11,982,328,571        
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ (13,339,900,000)      (8,202,734,042)     (13,339,900,000)    (8,202,734,042)        
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,104,302,359)        (1,462,368,917)     (6,241,394,425)      (1,431,708,441)        

2,384,840,153         5,815,063,035      2,341,104,227        5,788,724,559          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,851,190,030         3,036,126,995      8,553,136,627        2,764,412,068          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 11,236,030,183       8,851,190,030      10,894,240,854      8,553,136,627          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน 
5. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
6. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8. ลูกหน้ีการค้า 
9. ลูกหน้ีอื่น 

10. สินค้าคงเหลือ 
11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ 
18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
19. เงินกู้ยืม 
20. เจ้าหน้ีการค้า 
21. เจ้าหน้ีอื่น 
22. ตราสารอนุพันธ์ 
23. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
25. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 
26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
27. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 
28. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
29. รายได้อื่น 
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หมายเหตุ สารบัญ 
30. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ 
31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 
33. ต้นทนุทางการเงิน 
34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
35. เงินปันผลจ่าย 
36. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
37. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
38. เครื่องมือทางการเงิน 
39. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกัน และสัญญาที่ส าคัญ 
40. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
41. การจัดประเภทรายการใหม่ 
42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
43. การอนุมัติงบการเงิน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียน               
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 555/2                   
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 6 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงถือหุ้น    
ในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.05  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว 
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุม่บริษัทไดจ้ัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่1 เรื่อง  “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปและตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง “ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 305



   
- 2 - 

 

 

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2.4 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ       
ที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 4) 

2.5  รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มสีาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวม
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้มีการตรวจสอบแล้ว  

2.6  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดท าตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง 
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยาม
ของความมีสาระส าคัญ และข้อก าหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท  

2.8    มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบับปรับปรุงปี 2564 ได้เพิ่มข้อก าหนด
ส าหรับข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้  ซ่ึง  TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ ได้ประกาศ                  
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

ต่อมา TFRS 16 ฉบับปรับปรุงปี 2564 (รอบที่ 2) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
โดยอนุญาตให้ผู้ เช่าใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติกับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงการลดลงใดๆ ของการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยผู้เช่าต้อง
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 
2564 ทั้งนี้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)306
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่  2 (“การปรับปรุงระยะที่  2”) ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4  
เรื่อง สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยการปรับปรุงระยะที่ 2 นี้จัดการปัญหาที่
อาจกระทบกับรายงานทางการเงินระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ไปใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่นแทน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของ 
กลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่าง 
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดั งกล่ าวที่ มี ต่องบการเงินของกลุ่มบ ริษัท                           
ในปีที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 

นอกจากนี้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ             
แนวปฏิบัติทางการบัญชีซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 

2.9  เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกันซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

  ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
   ในประเทศ 2564 2563 

บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด   จ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันและก๊าซ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด  โรงเรียนอาชีวะ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไม่ถักไม่ทอ และ 
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 

ประเทศไทย 60.00 - 

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเทศไทย 57.48 57.48 
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด  จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่าน

ระบบ E-Commerce 
ประเทศไทย 55.00 55.00 

 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รกัษ์ป่าสัก จ ากัด ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน้ ามัน ประเทศไทย 99.99 99.99 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 307
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดังต่อไปนี ้
3.1 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทนุในบริษัทร่วมและบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

บริษทัย่อย 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัท      
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุน              
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน                   
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ           
กลุ่มบริษัท ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซ้ือมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม 
กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 

บริษทัร่วม 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่ วไปก็คือ                             
การที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน                    
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุน                      
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
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ถ้าส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น
ที่ลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                    
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน                     
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท                     
ในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของ
บริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มบริษัทจะค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม                             
ในงบก าไรขาดทุน 

รายการก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย              
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท                
ก าไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

3.2   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 

 รายการและยอดคงเหลือ 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อั ตราแลกเปลี่ยน                  
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน                     
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา  

3.4 ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้ารับรู้ เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้  และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่ เหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.21 

3.5 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ               
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า      
และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและ                
งานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วน
ตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุน                  
ในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพจะถูกบันทึกโดยจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์                        
ในอนาคต และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ในอนาคต 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ 
ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซ่ึงยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้  
ในอนาคต  

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวม
ในขณะที่ท าการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญหรือ
ระหว่างที่การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง  
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หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ อาคารจะค านวณ      
ตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีการตัดมูลค่าตามบัญชขีองส่วนที่ถูกเปลีย่นแทนออก  

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคา
ทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะมีการตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือของช้ินส่วนนั้น ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 40  ป ี
เครื่องจักรและทอ่ 20 - 30  ป ี
เครื่องจักรอ่ืน ตามหน่วยของผลผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 10  ป ี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 5 - 10  ป ี
ยานพาหนะ 5 - 10  ป ี

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 3.9) 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 311
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3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยรายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเลเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ าลึกให้มีความพร้อม 
ในการที่จะใช้งาน (ให้เรือเข้าเทียบท่า) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานจ ากัดและค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ค่าตัดจ าหน่ายบันทึก                
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล 10 - 20  ป ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10  ป ี

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่                   
ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี   
ในช่วงเวลาเดียวกัน   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์  หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด                
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน โดยขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ 
ของสินทรัพย์ ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง 
ที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน่จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย        

การกลับรายการด้อยค่า 
     ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงินอื่น ๆ  ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคย 
มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)312
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3.10 สัญญาเช่า 
 กลุ่มบริษัทที่เป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า                     
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เก่ียวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญา
เช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันที่อายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า ซ่ึงกลุ่มบริษัท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ                      
ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้                         
กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนีส่ิ้งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล 

- จ านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระ                     
ตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่  (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ เกี่ยวข้อง )                     
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่าที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือ 
สินทรัพย์อ้างองิ ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหมโ่ดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่
ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรบัปรุง 

- มีการเปลี่ ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงดัชนีหรืออัตรา หรือ 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณีดังกล่าว
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลด
เดิม 

- มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนี้หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดย  
คิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลง
สัญญามีผล 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 313
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกเท่ากับหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่ จ่ายช าระ ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่ สัญญาเริ่มมีผล 
และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ  การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาที่ส้ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าสามารถโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงและกลุ่มบริษัท 
จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิการใช้ โดยเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และสินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 กลุ่มบริษัทที่เป็นผูใ้ห้เช่า 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้อง ต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์  
ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

3.11 เงินกู้ยมืและหุ้นกู้ 
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ 
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น 
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้                    
ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ี่เกีย่วข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.12  ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องส้ินสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์                   
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน จะน ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดขึ้น 
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3.13  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเกบ็ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษี
จะมีจ านวนเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลง เมื่อก าไรทางภาษีที่จะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้
ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ  
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 315
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3.14  ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยก
ต่างหาก กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติมจาก
ที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงาน                   
ทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่ง                   
หรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น 
 โครงการสมทบเงิน 

-  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2530 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่าย             
เงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  
เมื่อถึงก าหนดช าระ  

 โครงการผลประโยชน์ 
- ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ท างานครบ 
120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือเมื่อท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดโดย
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาท างานซ่ึงอตัราทีใ่ช้ในปัจจบุันก าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานเมื่อท างานครบเกษียณอายุ 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานที่ท างานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  

หนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วัน 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ ยังไม่รับรู้  ภาระผูกพันนี้ ค านวณโดย 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
ที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุน 

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้ 
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3.15  ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุม่บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน 

3.16  หุ้นทุนซื้อคืน 
หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซื้อคืนให้รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน          
และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน                
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงน าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากก าไรสะสม 

3.17  การรับรู้รายได้ 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กลุ่มบริษัท รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถิ่น และกองทุนน้ ามัน โดยเป็นจ านวนเงินที่ สุทธิจากเงินคืน                
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้                   
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบสินค้าเสร็จส้ินแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จส้ินแล้ว 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับ  
เงินปันผลนั้นเกิดขึ้น  

รายได้อื่น 
รายได้อื่นบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

3.18 การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท เงินปันผลระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท 

3.19 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร          
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ท าการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ์

กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 317
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3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล 
กลุ่มบริษัทได้มีการสอบทานข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและรายการปรับปรุงมูลค่าอย่างสม่ าเสมอ          
ในกรณีที่น าข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเช่น การก าหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการ
ประเมินราคา กลุ่มบริษัทจะประเมินหลักฐานที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 รวมถึงการจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 

เมื่อท าการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้เป็นอันดับแรก 
โดยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดล าดับช้ันตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่า
ยุติธรรมดังนี้ 
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินส าหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับก าหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กั บราคาตลาด 
ที่มีการเปิดเผย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของ
แต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาป้องกันความเส่ียงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย
เฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

3.21 เครื่องมือทางการเงนิ 
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัท                 
เป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธี
ปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซ่ึงเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน
จะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ 
เมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังนี้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม             
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้ วัดมูลค่ าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการท ารายการ                      
ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ส าหรับ
ต้นทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)318
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การวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสามารถท าได้             
3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

-  ราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortised Cost)  - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                 
เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด  
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ย  
จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น 
จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นก าไร
หรือขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์                        
ทางการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และรายได้ดอกเบี้ย                     
ที่ค านวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสม                      
ที่ เคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน หรือ                    
ก าไรสะสม 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) - สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ เข้ าเงื่อนไขการวัดมูลค่ า                          
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน   

การด้อยค่า 
กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)  
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าขึ้นอยู่กับความเป็นสาระส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

ทั้งนี้ ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีความเส่ียง 
ด้านเครดิตต่ าและไม่มีความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่ได้มา กลุ่มบริษัทจะไม่มีการรับรู้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรูใ้นก าไรหรือขาดทุน   

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด 
ของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น 
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ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ตัดรายการและผลรวมของส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ ณ วันที่ 
ตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ 
ก าไรหรือขาดทุนที่สะสมไว้ก่อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน 
ในทางกลับกัน ณ วันที่ตัดรายการของเงนิลงทุนในตราสารทนุทีก่ลุ่มบริษัทเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่สะสมไว้ก่อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปก าไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปก าไรสะสม 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณา
ภาระผูกพันตามสัญญา 

- หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น 
โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น 
จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน 

- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ 
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการท ารายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สิน
ทางการเงินนั้น กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ 

การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก 
หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของหนี้สินทางการเงนิทีต่ัดรายการและส่ิงตอบแทนทีจ่่ายและค้างจ่ายรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

เมื่อกลุ่มบริษัทแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่มีข้อก าหนดความแตกต่างกันอย่างมากกับผู้ให้กู้ต้องถือเป็นการส้ินสุด 
ของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ ในท านองเดียวกัน หากกลุ่มบริษัท 
ท าการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญหรือบางส่วนซ่ึงถือเป็นการส้ินสุด 
ของหนี้สินทางการเงินเดิม และท าการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าข้อก าหนดจะมีความแตกต่าง
อย่างเป็นสาระส าคัญหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ  
สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ  และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10  
จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินเดิม หากการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นนัยส าคัญ 
ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
หลังจากเปลีย่นแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรและขาดทุนอื่น 
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ตราสารอนุพันธ์ 
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์ซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับน้ ามัน ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท ารายการดังกล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้ง แรก
ใช้มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที              

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่าง ๆ 
และวันส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน  
ณ วันที่รายงาน 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาล่วงหน้าของสญัญา
ในลักษณะเดียวกันและครบก าหนดในวันเดียวกัน ณ วันที่รายงาน  

3.22 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีด้วยจ านวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญ
ซ้ือคืน  

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและข้อสมมติฐาน 
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 

4.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณของผู้บริหารที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

4.2 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ 
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อให้สะท้อนมูลค่า ที่อาจประเมินได้  
ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  

4.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
ในระหว่าง ปี 2564 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง จาก
อายุการให้ประโยชน์เดิมประมาณ 5 - 20 ปี เป็น 10 - 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันและ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีซ่ึงท าให้
ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ลดลงจ านวน 35 ล้านบาท 
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5. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
5.1 เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรยกมา (1) 353  487  350  487 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร (สุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม) 2,907  3,179  2,749  3,137 
หัก เงินสดจ่าย (2,932)  (3,313)  (2,771)  (3,274) 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรพัย์ถาวรยกไป (1) 328  353  328  350 

(1) เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 

5.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกดิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 กระแสเงินสด
จากกิจกรรม 

 ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่ายที่
รับรู้เป็น 

 ตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียม 

 ตัดจ าหน่าย
ส่วนลด 

 หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

      ขาดทุน 
จากอัตรา 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลี่ยน  31 ธันวาคม 
 2564      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      และจากตรา  2564 
         การตัดบัญชี      สารอนุพันธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 210  (1,769)  1,712  42  -  -  -  -  195 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก                  
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน -  31  -  -  -  -  -  -  31 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
ไม่หมุนเวียน 

 
154 

  
(91) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
160 

  
223 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
  สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

 
61,931 

  
(1,357) 

  
- 

  
- 

  
         25 

  
     6 

  
- 

  
474 

  
61,079 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 189  (110)  -  -  -  -  143  -  222 
 62,484  (3,296)  1,712  42  25  6  143  634  61,750 

 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)322
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 
 กระแสเงินสด
จากกิจกรรม 

 ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่ายที่
รับรู้เป็น 

 ตดัจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียม 

 ตัดจ าหน่าย
ส่วนลด 

 หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

 (ก าไร) 
ขาดทุน 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  จากอัตรา  31 ธันวาคม 
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      แลกเปลี่ยน  2563 
         การตัดบัญชี      และจากตรา   
               สารอนุพันธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 104  (1,799)  1,853  52  -  -  -  -  210 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงิน 

 
6,900 

  
(6,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
ไม่หมุนเวียน 

 
- 

  
(380) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
534 

  
154 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
  สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

 
52,071 

  
9,816 

  
- 

  
- 

  
46 

  
2 

  
- 

  
(4) 

  
61,931 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 299  (129)  -  -  -  -  19  -  189 
 59,374  608  1,853  52  46  2  19  530  62,484 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ   
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด   
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  หนี้สินตาม  ขาดทุน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ที่รับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลด  สัญญาเช่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลี่ยน  31 ธันวาคม  
 2564      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      และจากตรา  2564 
         การตัดบัญชี      สารอนุพันธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 210  (1,776) 1 1,719  42  -  -  -  -  195 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
56 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
      56 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
ไม่หมุนเวียน 

 
154 

  
(91) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
160 

  
223 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
  สถาบันการเงนิและหุ้นกู้ 

 
61,931 

  
(1,357) 

  
- 

  
- 

  
25 

  
6 

  
- 

  
474 

  
61,079 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 179  (212)  -  -  -  -  471  -  438 
 62,474  (3,380)  1,719  42  25  6  471  634  61,991 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 323
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ   
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด   
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  หนี้สินตาม  (ก าไร) ขาดทุน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ที่รับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลด  สัญญาเช่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลี่ยน  31 ธันวาคม  
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      และจากตรา  2563 
         การตัดบัญชี      สารอนุพันธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 104  (1,799)  1,853  52  -  -  -  -  210 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงิน 

 
6,900 

  
(6,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
ไม่หมุนเวียน 

 
- 

  
(380) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
534 

  
154 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
  สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

 
52,071 

  
9,816 

  
- 

  
- 

  
46 

  
2 

  
- 

  
(4) 

  
61,931 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 288  (125)  -  -  -  -  16  -  179 
 59,363  612  1,853  52  46  2  16  530  62,474 

6. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสรา้งการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม: น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ ามันหล่อลื่น ยางมะตอย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม:ี โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลติภัณฑต์่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
หน่วยงานอื่นๆ: โรงไฟฟ้า ทา่เรอื และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564        
รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 179,627  71,089  4,399  255,115 
ก าไรจากส่วนงานด าเนินงาน 8,981  7,718  1,676  18,375 
ค่าใช้จ่ายอื่นไม่สามารถปันส่วนได้       (461) 
ก าไรจากการด าเนินงาน       17,914 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (1,743) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการรว่มค้าและบริษทัร่วม       713 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้       (2,351) 
ก าไรส าหรับป ี       14,533 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)324
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  ระหว่างกัน  รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564          
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 52,053  28,070  24,135  229  104,487 
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         4,580 
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน 37,545  12,098  5,122  (704)  54,061 
สินทรัพย์อืน่ที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         27,364 
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม         190,492 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563        
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 122,152  47,457  4,854  174,463 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (5,125)  (514)  1,379  (4,260) 
ค่าใช้จ่ายอื่นไม่สามารถปันส่วนได้       (1,855) 
ขาดทนุจากการด าเนินงาน       (6,115) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,902) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม       333 
รายได้ภาษีเงินได ้       1,554 
ขาดทนุส าหรับป ี       (6,130) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  ระหว่างกัน  รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 54,129  29,967  13,711  181  97,988 
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         16,563 
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน 22,858  7,512  4,252  (338)  34,284 
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         24,656 
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม         173,491 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 325
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ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
รายได้จากการขายและการให้บริการจากลูกค้าภายนอกของกลุ่มบริษัทรายงานตามข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อประเทศ 2564  2563  2564  2563 
ไทย 163,743  115,713  162,626  114,688 
สิงคโปร ์ 33,121  21,973  33,121  21,973 
อื่นๆ 58,251  36,777  58,243  36,775 
รวม 255,115  174,463  253,990  173,436 

ลกูค้ารายใหญ่ 
รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานปิโตรเลียม 
และหน่วยงานอื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 32,681 ล้านบาท (2563 : 24,102 ล้านบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 1  1  -  - 
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 480  1,103  479  1,103 
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 10,755  7,747  10,415  7,450 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,236  8,851  10,894  8,553 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.05               
ถึงร้อยละ 0.50  ต่อปี (2563 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.50 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกุลเงินบาท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
รายได้จากการขายและการให้บริการจากลูกค้าภายนอกของกลุ่มบริษัทรายงานตามข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อประเทศ 2564  2563  2564  2563 
ไทย 163,743  115,713  162,626  114,688 
สิงคโปร ์ 33,121  21,973  33,121  21,973 
อื่นๆ 58,251  36,777  58,243  36,775 
รวม 255,115  174,463  253,990  173,436 

ลกูค้ารายใหญ่ 
รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานปิโตรเลียม 
และหน่วยงานอื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 32,681 ล้านบาท (2563 : 24,102 ล้านบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 1  1  -  - 
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 480  1,103  479  1,103 
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 10,755  7,747  10,415  7,450 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,236  8,851  10,894  8,553 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.05               
ถึงร้อยละ 0.50  ต่อปี (2563 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.50 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกุลเงินบาท 
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8. ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี้การค้า         
- กิจการอื่น  8,868  6,016  8,641  5,868 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ข) 4,947  3,640  5,198  3,865 
รวม  13,815  9,656  13,839  9,733 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต         

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (30)  (30)  (24)  (22) 
รวมลูกหนี้การค้า  13,785  9,626  13,815  9,711 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
กิจการอื่น         
ยังไม่ครบก าหนด  7,533  5,272  7,319  5,137 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  1,303  714  1,297  708 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  3  -  3  1 
- เกินกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  1  2  -  - 
- เกินกว่า 12 เดือน  28  28  22  22 

  1,335  744  1,322  731 
  8,868  6,016  8,641  5,868 

หัก  ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (30)  (30)  (24)  (22) 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น  8,838  5,986  8,617  5,846 

         
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         
ยังไม่ครบก าหนด  4,911  3,628  5,172  3,838 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  22  12  11  27 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  9  -  10  - 
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  5  -  5  - 
- เกินกว่า 12 เดือน  -  -  -  - 
  36  12  26  27 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ข) 4,947  3,640  5,198  3,865 
รวมลูกหนี้การค้า  13,785  9,626  13,815  9,711 
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ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามปกตขิองลูกหนี้การค้าที่ก าหนดไว้เป็น 7 วันถึง 120 วัน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้การค้าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้าประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ งส ารองขึ้นอยู่กับข้อมูล                    
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ทุกรายการที่ค้างช าระเกินกว่า 180 วันเนื่องจากประสบการณ์
ในอดีตได้บ่งชีว่้าลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรียกช าระได้  

กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ในการประมาณการและสมมติฐานส าคัญระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบัน 

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ได้รับรู้ส าหรับ 
ลูกหนี้การค้าซ่ึงเป็นไปตามวิธีอย่างง่ายที่ก าหนดไว้ใน TFRS 9 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมาต้นปี  30  32  22  22 
ขาดทนุจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
2 

 
1 

  
2 

  
- 

ไดร้บัระหว่างปี     (2)  (3)  -  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี  30  30  24  22 

 
9. ลูกหนี้อืน่ 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง 1,901  1,373  1,901  1,373 
อื่นๆ 841  1,038  829  1,027 
รวมลูกหนี้อื่น 2,742  2,411  2,730  2,400 
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10. สินค้าคงเหลือ  
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

วัตถุดิบ 8,804  3,614  8,804  3,614 
สินค้าระหว่างผลิต 20  13  20  13 
สินค้าส าเร็จรูป 18,965  10,830  18,659  10,599 
สารเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง 1,526  1,025  1,506  1,008 
อะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบ ารุง 2,594  2,516  2,593  2,514 
สินค้าระหว่างทาง 2,968  4,112  2,934  4,112 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินคา้ล้าสมยั (1,111)  (941)  (1,111)  (940) 
รวมสินค้าคงเหลือ 33,766  21,169  33,405  20,920 

ภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงพลังงานซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องส ารองน้ ามันดิบไว้ที่อัตราร้อยละ 4 ของปริมาณการค้า  
และส ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ที่อัตราร้อยละ  1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด                             
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ยอดสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมน้ ามันดิบ                
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ ามันส าเร็จรูปที่บริษัทต้องส ารองไว้ขั้นต่ าจ านวน 6,085 ล้านบาท และ 6,082 ล้านบาท ตามล าดับ        
(ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,571 ล้านบาท และ 2,568 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นจ านวนที่สุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน  206,358 ล้านบาท และจ านวน 
205,880 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2563 : จ านวน 149,271 ล้านบาท และจ านวน 
148,780 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินค้าคงเหลือข้างต้นแสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน  
1,111 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  (2563 : จ านวน 941 ล้านบาท และจ านวน 940 ล้านบาท                    
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2564 มีการรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลคา่และสินค้าล้าสมัย 170 ล้านบาท 
ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ (2563: จ านวน 27 ล้านบาท และจ านวน 28 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 
 

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ      
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  1,692  1,691 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน     
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                (3)  (3) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี  1,689  1,688 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทั่วไป   เผื่อขาย   ระยะยาวอื่น  ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นป ี 1,626  41  1,667  - 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่        
  เปน็ครั้งแรก 5  -  5  - 
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น (1,631) 

 
(41)  (1,672)  1,672 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน        
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  20 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี -  -  -  1,692 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทั่วไป   เผื่อขาย   ระยะยาวอื่น  ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 1,625  41  1,666  - 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่        
  เป็นครั้งแรก 5  -  5  - 
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น   (1,630) 

 
(41)  (1,671)   1,671 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน        
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  20 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี  -  -  -  1,691 

 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เลือกก าหนดให้           
แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 1,637  1,639  1,636  1,638 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 52  53  52  53 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,689  1,692  1,688  1,691 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 8,684  8,257  9,982  8,736 
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1) 17  528  17  528 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2) -  -  109  - 
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3) -  -  -     718 
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (118)  (443)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 713  333  -  - 
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นจากเงินลงทุน 
ในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม (2) 

 
9 

  
- 

  
- 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 9,294  8,684  10,108  9,982 
 

1) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด 
(“WHAIER”) ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน  6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 60 ล้านบาท โดย WHAIER ได้เรียกช าระค่าหุ้นจ านวน 
ร้อยละ 25 และบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจ านวน 6 ล้านบาทแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ WHAIER ได้มีมติอนุมัติให้มีการเรียกช าระเงินครั้งที่ 2 
จ านวนร้อยละ 25 ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท เป็นจ านวนเงินรวม 15 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจ านวน 6 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้มีการเรียกช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.83 บาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเพิ่มทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม ด้วยจ านวนเงิน 
137 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้มี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 370 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 0.7 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 
100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 70 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
ดังกลา่วจ านวน 35 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 331
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ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2563 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Japan 
Polypropylene Corporation ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ด าเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเคมี จ านวน 600,000 หุ้น 
(ร้อยละ 50  ของทุนจดทะเบียนจ านวน 1.2 ล้านหุ้น จ านวนเงิน 120 ล้านบาท) ในราคา 350 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่าย
ช าระค่าซ้ือหุ้นให้แก่ Japan Polypropylene Corporation เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.97 ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับ
ให้บริการวิเคราะห์ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม 
จ ากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มจ านวนแล้วจ านวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
1 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 1 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จ ากัด ได้มีมตอินุมัติให้มีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 210,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 21 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนบางส่วนซ่ึงได้มีการช าระเงินเพิ่มทุนอีกจ านวน 
100,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือ
ร้อยละ 50 โดยหุ้นที่เหลือร้อยละ 50 ถูกถือโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ท าให้สถานะเงินลงทุนในบริษัท    
วชิรแล็บเพื่อสังคม จ ากัด เปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า 

2)    ในระหว่างปี 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด ซ่ึงได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในประเทศไทยและเป็นการถือหุ้นร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ บริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด มีทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแล้วจ านวน 1.82 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 182 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายช าระเงิน
ค่าหุ้นเป็นจ านวน 109 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียน จาก 182 ล้านบาท เป็น 282 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวนใหม่จ านวน 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 100 ล้านบาทโดยบริษัทได้มีการจ่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าว จ านวน 60 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  

3)   ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 718 ล้านบาท ส าหรับ
เงินลงทุนในบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการทบทวนการด้อยค่าแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่าราคาทุน 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคา่ตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัร่วม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์
(เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน 
พาวเวอร์ จ ากัด 

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 12,444  13,316  6,349  5,867 
เงินปนัผลจ่ายในระหว่างป ี -  -  (230)  (857) 
ส ารองตามกฎหมายในระหว่างป ี -  -  27  183 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในระหว่างป ี 808  (872)  1,023  1,156 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,252  12,444  7,169  6,349 

ส่วนได้เสียในบรษิัทร่วม (ร้อยละ) 25.00  25.00  48.99  48.99 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,313  3,111  3,512  3,110 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน        
ที่ดิน 986  -  -  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน     1,004  -  -     1,004 
        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมคา่เสือ่มราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หัก  คา่เผื่อการด้อยค่า (64)  -  -  (64) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 922      922 

 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน        
ที่ดิน 986  -  -  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,004   -  -      1,004 
        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (64)  -  -  (64) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 922      922 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน        
ที่ดนิ 938  -  -  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (52)  -  -  (52) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 886      886 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน        
ที่ดิน 938  -  -  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (52)  -  -  (52) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 886      886 

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม              
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้ค่าเช่า  33  30  33  30 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ที่ดิน  1,140  1,140  1,104  1,104 
อาคาร 9  9  -  - 
 1,149  1,149  1,104  1,104 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/   โอนเข้า   โอนเปลี่ยน  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ประเภท  ณ วันที ่
  1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
  2564          2564 
             

ราคาทุน             
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  11,795  -  -             -  -  11,795 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  41,228  11  (72)  291  -  41,458 
เครื่องจักรและท่อ    150,949  327  (397)  1,306  -  152,185 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน  3,448  52  (2)  11            -  3,509 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน  1,291  11  (93)  34  -  1,243 
ยานพาหนะ  681  -  (10)  -  -  671 

รวมราคาทุน  209,392  401  (574)  1,642  -  210,861 
             

ค่าเสื่อมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  (19,681)  (1,367)  64  -  -  (20,984) 
เครื่องจักรและท่อ  (73,754)  (6,639)  302  -  -  (80,091) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน  (2,384)  (196)  2  -  -  (2,578) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน  (953)  (107)  92  -  -  (968) 
ยานพาหนะ  (616)  (19)  10  -  -  (625) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม  (97,388)  (8,328)  470  -  -  (105,246) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรพัย์ระหว่างติดต้ัง 

  
3,157 

  
2,548 

  
- 

  
(1,642) 

  
- 

  
4,063 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า  (611)  -  -  -  -  (611) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   114,550          109,067 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/   โอนเข้า   โอนเปลี่ยน  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ประเภท  ณ วันที ่
  1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
  2563          2563 
             

ราคาทนุ             
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  11,537  -         (15)       273  -  11,795 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  39,822  -  (2)  1,408  -  41,228 
เครื่องจักรและท่อ    147,509  279  (62)  3,223  -  150,949 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน  3,325  111  (95)  107           -  3,448 
เครื่องตกแตง่ ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน  1,255  19  (105)  122  -  1,291 
ยานพาหนะ  684  -  (3)  -  -  681 

รวมราคาทุน  204,132  409  (282)  5,133  -  209,392 
             

ค่าเสื่อมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรับปรงุอาคาร  (18,324)  (1,359)  2  -  -  (19,681) 
เครือ่งจักรและท่อ  (66,756)  (7,034)  36  -  -  (73,754) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน  (2,278)  (201)  95     -           -  (2,384) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน  (958)  (99)  104  -  -  (953) 
ยานพาหนะ  (598)  (20)  2  -  -  (616) 

รวมคา่เสื่อมราคาสะสม  (88,914)  (8,713)  239     -  -  (97,388) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

  
6,006 

  
2,817 

  
       (520) 

  
(5,133) 

  
(13) 

  
3,157 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า  (155)      (456)  -  -      -  (611) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   121,069          114,550 
ค่าเสือ่มราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564           8,328 
2563           8,713 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 
ราคาทุน          
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,159  -  -  -  11,159 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 39,421  -  (72)  287  39,636 
เครือ่งจักรและท่อ 150,609    267  (397)  1,304  151,783 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,605  52  (1)  8  2,664 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,141  9  (92)  32  1,090 
ยานพาหนะ 501  -  (9)  -  492 

รวมราคาทุน 205,436  328  (571)  1,631  206,824 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (18,240)  (1,357)  64  -  (19,533) 
เครื่องจักรและท่อ (73,757)  (6,625)  302  -  (80,080) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,827)  (145)  1  -  (1,971) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (869)  (96)  92  -  (873) 
ยานพาหนะ (437)  (19)  9  -  (447) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (95,130)  (8,242)  468  -  (102,904) 
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 2,995  2,463  -  (1,631)  3,827 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (536)  -  -  -  (536) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   112,765        107,211 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 
ราคาทุน          
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 10,901  -           (15)  273  11,159 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 38,024  -  (3)  1,400  39,421 
เครื่องจักรและท่อ 147,171    280  (61)  3,219  150,609 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,478  111  (88)  104  2,605 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,099  18  (97)  121  1,141 
ยานพาหนะ 503  -  (2)  -  501 

รวมราคาทุน 200,176  409  (266)  5,117  205,436 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (16,891)  (1,350)  1  -  (18,240) 
เครื่องจักรและท่อ (66,771)  (7,020)  34  -  (73,757) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,771)  (144)  88  -  (1,827) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (878)  (88)  97  -  (869) 
ยานพาหนะ (421)  (18)  2  -  (437) 

รวมคา่เสื่อมราคาสะสม (86,732)  (8,620)  222  -  (95,130) 
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 5,852   2,780           (520)  (5,117)  2,995 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (80)         (456)  -  -  (536) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  119,216         112,765 
 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม          
2564         8,242 
2563         8,620 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 341



 
- 38 - 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 42 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวม                  
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : จ านวน 52 ล้านบาท ในงบการเงินรวม                    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่  กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน                    
ร้อยละ 3.00 - 3.44 ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                   
เต็มจ านวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 15,675 ล้านบาท และ 10,902 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                  
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 15,159 ล้านบาท และ 10,401 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัทได้พิจารณาชะลอการด าเนินโครงการแห่งหนึ่งโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและได้มีการทบทวนความน่าจะเป็น
ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับต้นทุนโครงการที่บันทึกภายใต้งานระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 456 ล้านบาทส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

15.     สินทรัพย์สิทธิการใช้  
          สินทรัพย์สิทธิการใช ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน         
    ที่ดิน 44  -  -  44 
อาคาร 74  -  -  74 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -  5  -  5 
ยานพาหนะ 196  138  (60)  274 
รวมราคาทุน 314  143  (60)  397 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ที่ดิน (6)  (5)  -  (11) 
อาคาร (34)  (35)  -  (69) 
ยานพาหนะ (76)  (76)  60  (92) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (116)  (116)  60  (172) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 198      225 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   การน า TFRS 16      ณ วันที่  
 1 มกราคม  ใช้ครั้งแรก      31 ธันวาคม 
 2563        2563 
          

ราคาทุน           
    ที่ดิน -  39  5  -  44 
อาคาร -  69  5  -  74 
ยานพาหนะ -  191  9  (4)  196 
รวมราคาทุน -  299  19  (4)  314 

          
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ที่ดิน -  -  (6)  -  (6) 
อาคาร -  -  (34)  -  (34) 
ยานพาหนะ -  -  (77)  1  (76) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม -  -  (117)  1  (116) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -        198 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

2564         116 
2563         117 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 
        

ราคาทุน         
ที่ดิน 44  -  -  44 
อาคาร 71  90  -  161 
ถังและพื้นที่จัดเก็บ -  246  -  246 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -  5  -  5 
ยานพาหนะ 185  131  (59)  257 
รวมราคาทุน 300  472  (59)  713 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ที่ดิน (5)  (6)  -  (11) 
อาคาร (34)  (63)  -  (97) 
ถังและพื้นที่จัดเก็บ -  (82)  -  (82) 
ยานพาหนะ (72)  (72)  58  (86) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (111)  (223)  58  (276) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 189      437 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   การน า TFRS 16      ณ วันที่  
 1 มกราคม  มาใช้ครั้งแรก       31 ธันวาคม 
 2563        2563 
          

ราคาทุน           
ที่ดิน -  39  5  -  44 
อาคาร -  66  5  -  71 
ยานพาหนะ -  183  5  (3)  185 
รวมราคาทุน -  288  15  (3)  300 

          
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ที่ดิน -  -  (5)  -  (5) 
อาคาร -  -  (34)  -  (34) 
ยานพาหนะ -  -  (73)  1  (72) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม -  -  (112)  1  (111) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -        189 
 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
2564         223 
2563         112 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุข้อ 23 

กลุ่มบริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเท่ากับ 3-20 ปี 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
คา่เส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ 116  117  223  112 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า 6  9  14             9 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 14  20  15  141 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า 50  52  49  51 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ใน 
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า 35 

 
34 

 
35 

 
34 

โดยรวมแล้วการจ่ายช าระแบบผันแปรคิดเป็นร้อยละ 33 ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทคาดว่าอัตราส่วนนี้                   
จะคงที่ในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายช าระแบบผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณการใชง้าน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 110 ล้านบาท และ 212 ล้านบาท 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2563 : จ านวน 129  ล้านบาท และ 125 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ตัดจ าหน่าย  โอนเข้า   โอนเปล่ียน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ประเภท  ณ วันที ่
 1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
 2564          2564 

ราคาทุน            
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 454  -  -  -  -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,423  1  -  108  -  1,532 

รวม 1,877  1  -  108  -  1,986 
            ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (279)  (24)  -  -  -  (303) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (1,050)  (118)  -  -  -  (1,168) 

รวม (1,329)  (142)  -  -  -  (1,471) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 226  128  -  (108)  -  246 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 774          761 

หนว่ย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ตัดจ าหน่าย  โอนเข้า   โอนเปล่ียน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ประเภท  ณ วันที ่
 1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
 2563          2563 

ราคาทุน            
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  162         (2,348)  -  -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,156  49  -  218  -  1,423 

รวม 3,796  211  (2,348)  218  -  1,877 
            ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,562)  (31)  2,314  -  -  (279) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (958)  (92)  -  -  -  (1,050) 

รวม (3,520)  (123)  2,314  -  -  (1,329) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 288  143  -  (218)  13  226 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 564          774 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564         142 
2563         123 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ตัดจ าหน่าย   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 454  -  -          -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,415  1  -  75  1,491 

รวม 1,869  1  -  75  1,945 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (279)  (24)  -  -  (303) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (1,045)  (116)    -  -  (1,161) 

รวม (1,324)  (140)  -  -  (1,464) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 198  122                -  (75)  245 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 743        726 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ตัดจ าหน่าย   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  162  (2,348)  -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,148  49  -  218  1,415 

รวม 3,788  211  (2,348)  218  1,869 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,562)  (31)  2,314  -  (279) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (954)  (91)  -  -  (1,045) 

รวม (3,516)  (122)  2,314  -  (1,324) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 287  129  -  (218)  198 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 559        743 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564         140 
2563         122 
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงนิได ้
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ประมาณการ

หนี้สินส าหรับ 
 

 
 

 
   

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม  ตราสาร     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อนุพันธ ์  อื่นๆ  รวม 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 963  257  510  -  170  1,900 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม ่            
  เป็นครั้งแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  -  (136) 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน   (148)  70  1,065  235  206  1,428 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28  -  -  -  (3)  25 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 843  327  1,575  99  373  3,217 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 34  (43)  (1,569)  (49)  (88)  (1,715) 
เพิม่ / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (81)  -  -  -  (1)  (82) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 796  284  6  50  284  1,420 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย ์

 
หนี้สินตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวียนอื่น  ถาวร  สัญญาเช่า  อนุพันธ ์  รวม 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  524  -  -  524 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่          
  เป็นครั้งแรก ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1  -  -  -  1 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (152)  2  28  (122) 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2  -  -  -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3  372  2  28  405 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (106)  (2)  (28)   (136) 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         (1)  -  -  -  (1) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564         2  266  -  -  268 
    

  รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน    
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564    
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ    1,152 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ    2,812 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการ

หนี้สินส าหรับ 
 

 
 

 
   

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม  ตราสาร     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อนุพันธ ์  อื่นๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 958  164 ¤   466  -  197  1,785 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม ่            
  เป็นครั้งแรกในก าไรขาดทนุ -  -  -  (136)  -  (136) 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน (148)  80  1,082  235  177  1,426 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28  -  -  -  (3)  25 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 838  244  1,548  99  371  3,100 
เพิม่ / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 34  (32)  (1,548)  (49)  (88)  (1,683) 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (80)  -  -  -  (1)  (81) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 792  212  -  50  282  1,336 

หน่วย : ล้านบาท 
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย ์

  
หนี้สินตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวียนอื่น  ถาวร        สัญญาเช่า  อนุพันธ ์  รวม 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  524  -  -  524 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่          
  เป็นครั้งแรก ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1  -  -  -  1 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  (152)  2  28  (122) 
(เพิ่ม) / ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 2  -  -  -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3  372  2  28  405 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (106)  (2)  (28)  (136) 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1)  -  -  -  (1) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2  266  -  -  268 

 รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิ 1,068 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 2,695 
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ภาษีเงินได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (772)  (16)  (719)  - 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี (1,579)  1,550  (1,547)  1,548 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน -  20  -  20 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (2,351)  1,554  (2,266)  1,568 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทไม่เท่ากับอัตราร้อยละ 20                               
ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณจากก าไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย                
และหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

การกระทบยอดค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ 16,884  (7,684)  16,029  (7,004) 

        
ภาษีค านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 3,377  (1,537)  3,206  (1,401) 
ผลกระทบ:        
ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัร่วม        
   สุทธิจากภาษี (143)  (67)  -  - 
รายได้ที่ต้องเสียภาษ ี 43  1  43  1 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (1)  (65)  (31)  (279) 
รายได้ที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษี (884)  -    (884)  - 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี 90  133  64  129 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่ม (95)  (31)  (95)  (30) 
ส่วนปรับปรงุขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา (36)  12  (37)  12 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ 2,351  (1,554)  2,266  (1,568) 
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18. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 152  315  152  315 
อื่นๆ 30  30  27  28 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 182  345  179  343 

 
19. เงินกู้ยืม  

19.1 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  37,153   43,129   37,153   43,129 
หัก  เงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี
 

 (8,586) 
 

(6,445) 
   

(8,586) 
 

(6,445) 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงนิกู้รอตัดบัญชี  (46)  (71)   (46)  (71) 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 28,521  36,613  28,521  36,613 
        หุ้นกู้   24,000   18,890   24,000   18,890 
หัก  หุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (1,999)  (6,890)   (1,999)  (6,890) 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี  (28)  (16)   (28)  (16) 
รวมหุ้นกู ้  21,973   11,984  21,973  11,984 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ 
  หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 10,585 

 
13,335 

 
10,585 

 
13,335 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหู้นกู ้ 50,494  48,597  50,494  48,597 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
บริษัทลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในโครงการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้กับสถาบันการเงินสองแห่งส าหรับวงเงินกู้                

200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงที่   
ต่อปี การจ่ายช าระคืนเงินต้นแบ่งออกเป็น 9 งวด และช าระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี เริ่มช าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 
2563 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือนถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
ตามสัดส่วนที่ก าหนดในสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มช าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัท     
ได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา   
8 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือนส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2560 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่                  
ตามสัญญา) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา                  
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน                   
บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน         
โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันครบก าหนดเดือนที่ 30 นับจากวันที่
เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา         
8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน
ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้น              
จะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (วันครบก าหนด
เดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- เงินกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 4 แห่ง เป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 
8 ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง บวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี มีการช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืน              
เงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้               
เงินกู้ยมืเต็มจ านวนแล้ว 
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- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก           
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน                    
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก        
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                    
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม
คงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือนโดยแบ่ง
ออกเป็น 10 งวด เริม่ช าระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,550 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก                      
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน           
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 450 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม
คงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุก 3 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 3 เดือน โดย                      
แบ่งออกเป็น 14 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนเมษายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพิ่มคงที่
ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น     
10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก         
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน          
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิก
เงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญารวมทั้ง
เงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการ
ด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 353
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หุ้นกู้ 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ านวน 1,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จ านวน 3,380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96                 
ต่อปี ซ่ึงได้ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  

-  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ านวน 1,944 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จ านวน 1,420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 
ต่อปี ซ่ึงได้ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  

- หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ านวน 2,940 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 6 จ านวน 3,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.96 
ต่อปี ซ่ึงได้ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  

โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดมีการช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 และ 
จะช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่เก่ียวข้อง 

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน                                 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เสนอขายให้                                
นักลงทุนทั่วไป จ านวน 6,000 ล้านบาท และชุดที่ 3 ถึง ชุดที่ 5 เสนอขายในวงจ ากัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรอื
ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ านวน 6,000 ล้านบาท ตามล าดับ 

รายละเอียดของหุ้นกูท้ั้งหมด ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2566 

ชุดที่ 2 จ านวน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2568 

ชุดที่ 3 จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2565 

ชุดที่ 4 จ านวน 1,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2573 

ชุดที่ 5 จ านวน 2,700 ล้านบาท อายุ 15 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2578 

โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะช าระดอกเบี้ยในวันที่ 11 มีนาคม และ 11 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู ้
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป จ านวน 4,000 
ล้านบาท และชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 5 เสนอขายในวงจ ากัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ านวน 8,000 
ล้านบาท ตามล าดับ 

รายละเอียดหุ้นกู้ทั้งหมด มีดังนี้ 

ชุดที่ 1 จ านวน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 

ชุดที่ 2 จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.77 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

ชุดที่ 3 จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2571 

ชุดที่ 4 จ านวน 2,000 ล้านบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2574 

ชุดที่ 5 จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2579 

โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะช าระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุ้นกู ้
 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบขุ้อจ ากัดบางประการให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทโดย
ทางตรงหรือโดยทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไว้ซ่ึงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดอายุ
ของหุ้นกู ้เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564                
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 61,931 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ 12,000 
จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ (6,890) 
จ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (6,450) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 474 
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู ้ (17) 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอการตดับัญชี 25 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อการตัดบัญชี 6 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 61,079 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 355
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19.2 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564   2563   2564   2563 

หุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 23,972  18,873  23,972  18,873 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว 37,107  43,058  37,107  43,058 

 61,079  61,931       61,079  61,931 

หน่วย : ล้านบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง (ร้อยละ)        
หุ้นกู ้ 1.77 - 4.40  2.76 - 4.96  1.77 - 4.40  2.76 - 4.96 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.35 - 2.97  1.40 - 2.99  1.35 - 2.97  1.40 - 2.99 

19.3 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 10,585  13,335  10,585  13,335 
ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ป ี 37,797  38,514  37,797  38,514 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ป ี 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 ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่คงเหลือจ านวน 8,353 ล้านบาท และ 
10,000 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2563 : 21,738 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ) 

20. เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนี้การค้า         
- กิจการอืน่  1,180  899  1,138  834 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ช) 27,491  23,084  27,492  23,085 
รวมเจ้าหนี้การคา้  28,671  23,983  28,630  23,919 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)356
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21.   เจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร  328  353  328  350 
เจ้าหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุน 
  น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
697 

 
806 

  
697 

  
806 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  162  58  154  56 
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
577 

 
733 

  
577 

  
733 

ภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้างการจ้างงาน 24 343  750  343  750 
อื่นๆ  1,132  1,021  1,070  956 
รวมเจ้าหนี้อื่น  3,239  3,721  3,169  3,651 

22. ตราสารอนพุันธ์  
สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อการซ้ือขายอนุพันธ์ไม่ได้ก าหนดไว้ในความสัมพันธ์ทางบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงซ่ึงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ - ไม่หมุนเวียน         
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  -  141  -  141 
รวมสินทรัพย์ตราสารอนพุันธ ์  -  141  -  141 
         
หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ - หมุนเวยีน         
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดบิและ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
28 

 
341 

  
28 

  
341 

หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ - ไม่หมนุเวียน         
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย  171  -  171  - 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  52  154  52  154 
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์  251  495  251  495 

กลุ่มบริษัทไม่ไดท้ าสัญญาหลักในการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาส าหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 357
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กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ดังนี้ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากับสถาบันการเงิน 
สองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตามที่ก าหนดในสัญญา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยข้างต้น จะมีการแลกดอกเบี้ ยทุกเดือน นับตั้งแต่ วันที่ สัญญามีผลบังคับใช้ 
จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินตลอดอายุสัญญา 

สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสองสัญญากับ
สถาบันการเงินสองแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 612 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็น
อัตราคงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566  

สัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ ยข้ างต้น  จะมีการแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย ใน เดือนมีนาคม  
และกันยายน นับตั้ งแต่ วันที่ สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้ เป็นรายการตราสารอนุ พันธ์ 
ในงบการเงินตลอดอายุสัญญา 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสามสัญญากับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 2,862 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลีย่นที่ก าหนดในสัญญาและเพื่อเปลีย่นอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตรา
คงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทุกส้ินเดือนพฤษภาคม  
และพฤศจิกายน นับตั้งแต่วันที่ สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพันธ์ใน 
งบการเงินตลอดอายุสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปและราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) 
จ านวนหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่าง
ราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลอยตัวถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นส่วนต่างราคาคงที่ ณ วันที่                        
31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งส้ิน
จ านวนรวม 5.25 ล้านบาร์เรล และ 2.40 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) จ านวน
หลายฉบับกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง  และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ                                     
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทไม่มีปริมาณน้ ามันคงเหลือภายใต้สัญญาดังกล่าว (2563 : ปริมาณน้ ามันคงเหลือภายใต้สัญญาดังกล่าวมีจ านวนรวม 
6.35 ล้านบาร์เรล) 

บริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน)แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/ รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)358
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23. หนี้สินตามสญัญาเช่า 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

การวิเคราะห์ตามการครบก าหนด:        
ปีที่ 1  86   103   197   99 
ปีที่ 2  59   46   172   42 
ปทีี่ 3  42   25     41   23 
ปีที่ 4  29   9     29   9 
ปีที่ 5  13   6     12   6 
ถัดจากปีที่ 5    5   10       5   10 

 234  199  456  189 
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (12)  (10)  (18)  (10) 
รวม 222  189  438  179 
        การจัดประเภท:        
หมุนเวียน 81  99  188  95 
ไมห่มนุเวียน 141  90  250  84 

รวม 222  189  438  179 

กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าได้รับการติดตาม
โดยฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัท 
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24. ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ 3,800  4,032  3,754  3,983 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 205  207  204  205 
 4,005  4,239  3,958  4,188 

หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ 246  (267)  242  (272) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 14  19  14  19 
 260  (248)  256  (253) 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 4,239  4,836  4,188  4,788 
ตน้ทุนบริการปจัจบุัน 202  227  198  224 
ต้นทุนดอกเบี้ย 62  85  61  84 
ต้นทุนบริการในอดีต -  (607)  -  (608) 
(ก าไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 เมื่อเกษียณอายุ 

 
 

(407) 

  
 

139 

  
 

(402) 

  
 

140 
(ก าไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 ระยะยาวอื่น 

 
 

(4) 

  
 

47 

  
 

(3) 

  
 

47 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (87)  (488)  (84)  (487) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,005  4,239  3,958  4,188 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 175 ล้านบาท และจ านวน 173 ล้านบาท (2563 : จ านวน 193 ล้านบาท และจ านวน 191 ล้านบาท) ได้รวม 
อยูใ่นต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) จ านวน 85 ล้านบาท และจ านวน 83 ล้านบาท (2563 : จ านวน (441) ล้านบาท และจ านวน 
(444) ล้านบาท) ได้รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
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 ซ่ึงมีผลกระทบ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2564  2563 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพ่ิมข้ึน 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

 การเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (390)  451  (447)  522 
อัตราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  354  (312)  407  (356) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2564  2563 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพ่ิมข้ึน 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของขอ้สมมติฐาน 

 การเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (386)  446  (443)  516 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  349  (308)  402  (352) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่นคงที่ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตฐิานอาจมีความสัมพันธ์กัน 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 361



 
- 58 - 

 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์  
ระยะยาวอื่น โดยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท าให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ปี (2563 : 12 ปี) 

กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ 43  466  3,291  3,800 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 14  115  76  205 
รวม 57  581  3,367  4,005 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 42  455  3,257  3,754 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 14  115  75  204 
รวม 56  570  3,332  3,958 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้:   

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 94  314  3,624  4,032 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 13  82  112  207 
รวม 107  396  3,736  4,239 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ 91  306  3,586  3,983 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 13  81  111  205 
รวม 104  387  3,697  4,188 
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เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร ซ่ึงส่งผลให้
บริษัทมีการปรับโครงสร้างการจ้างงานโดยยกเลิกการจ้างงานและสมัครใจลาออกส าหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
บริษัทจึงได้ตั้งประมาณการหนี้สินค่ายกเลิกสัญญาจ้างพนักงาน จ านวน 1,410 ล้านบาท โดยบันทึกอยู่ในเจ้าหนี้อื่น
จ านวน 750 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นจ านวน 660 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยที่
จะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน บริษัทจึงได้กลับรายการประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ านวน 396 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดคงเหลือเจ้าหนี้อื่นจ านวน 343 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 313 ล้านบาท
จากเรื่องดังกล่าว ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม มีจ านวนดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  419  499  416  496 

25.   หนี้สินไม่หมนุเวยีนอื่น 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ภาระผูกพันการปรับโครงสร้างการจ้างงาน 24 313  660  313  660 
อืน่ๆ  29  27  -  - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  342  687  313  660 

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารอง
ตามกฎหมายนี้จะน ามาจัดสรรปันผลไม่ได้ 

บริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็มจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดแล้วตัง้แต่ปี 2550 

27. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 124  124 
 124  124 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
(2563 : จ านวน 23,828,400 หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี้แสดงด้วยราคาทุนและได้น าไปแสดงไว้เป็นรายการหักก่อนแสดง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทย่อยมีแผนจะจ าหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 
 

28. ส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
การเปลีย่นแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ยอดคงเหลือต้นปี 140  146 
เงินปนัผลจ่าย (24)  (28) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับป ี 28  22 
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย                73  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 217  140 

29. รายไดอ้ื่น  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบี้ยรบั 44  53  48  62 
เงินปนัผลรบั 5  6  155  488 
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืม 
   และดอกเบี้ยค้างจ่าย  

 
(474) 

  
(2) 

  
(474) 

  
(2) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 946  369  943  372 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (46)  (45)  (45)  (45) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -  (34)  -  (34) 
กลับรายการจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
   ในบริษทัย่อย 

 
- 

 
 

 
    - 

  
- 

  
718 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ถาวร -  (456)  -  (456) 
รายได้จากการรับคืนภาษนี าเข้าศลุกากร 64  87  64  87 
อื่นๆ 969  674  1,045  715 
รวมรายได้อื่น 1,508  652  1,736  1,905 
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30. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 
ขาดทุนทีเ่กิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน 
 ทางการเงิน 

 
(92) 

  
(380) 

  
(92) 

  
(380) 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยนทางการเงิน (210)  (38)  (210)  (38) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน        
 ราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (1,954)  1,734  (1,954)  1,734 
ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน        
 ราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 313       (961)  313  (961) 
รวมก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  (1,943)  355  (1,943)  355 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเกิดจากความผันผวน
ของราคาตลาดของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับราคาตามสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ ามันดิบ            
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 3,724  3,627  3,679  3,587 
ค่าที่ปรึกษา 124  328  120  324 
ค่าเส่ือมราคา 289  278  186  169 
ค่าเช่า 51  119  51  243 
ค่าโฆษณา 28  23  29  22 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 1  (1)  2  - 
ค่าตอบแทนกรรมการ 27  27  25  24 
อื่นๆ 1,429  1,317  1,486  1,235 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 5,673  5,718  5,578  5,604 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะที่ส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูป 4,718  (1,734)  4,671  (1,746) 
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 317,992  128,828  317,332  128,667 
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 9,285  9,088  9,143  8,956 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,587  8,952  8,605  8,855 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 70  81  68  78 

33. ต้นทุนทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 1,742  1,892  1,742  1,891 
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า 6  9  14  9 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยืมรอการตดับัญชี 25  46  25  46 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู้ 6  2  6  2 
รวมดอกเบี้ยจ่าย  1,779  1,949  1,787  1,948 
หัก จ านวนเงินที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (42)  (52)  (42)   (52) 
 1,737  1,897  1,745  1,896 
ต้นทุนทางการเงนิอื่น 6  5  6  5 
รวม 1,743  1,902  1,751  1,901 
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34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวันที่               
31 ธันวาคม ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย  
และไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 14,505  (6,152)  13,762  (5,436) 
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก        
   ที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษทัใหญ่        
   ที่ถือโดยบริษทัย่อย (ล้านหุน้) 20,410  20,410  20,434  20,434 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.71  (0.30)  0.67  (0.27) 
ในงบการเงินรวมจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีได้หักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย       
เป็นจ านวน 24 ล้านหุ้น 

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดท่ีน าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุ้น
ปรับลด 

35. เงินปันผลจ่าย 
เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่าย 
เงินปันผลประจ าปีตามวาระที่เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,043 ล้านบาท และเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 

เมือ่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม
ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,226 ล้านบาท ซ่ึงเงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ                            
ผลประกอบการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 
20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,635 ล้านบาท ซ่ึงเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อในวันที่ 23 กันยายน 2564 
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36. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2520 เกี่ยวกับการผลิต Compounded Plastic, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมและไอน้ า 
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi Product 
Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ High 
Pressure HDPE Compound โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงกลั่นน้ ามัน (“UHV”) 
โครงการ Floating Solar และโครงการ PP Melt Blown ซ่ึงพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นรวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมรีายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ 

(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก 
10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่ระบุไว้ใน 
บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 
เรื่อง ก าหนดวิธีการรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริม โดยจ าแนกรายได้จากการขายและการให้บริการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้    กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้   
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   
 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 
  และการให้บริการ 

           

- ต่างประเทศ 46,224  45,141  91,365  31,073  27,675  58,748 
- ในประเทศ 83,493  79,132  162,625  60,748  53,940  114,688 

รวม 129,717  124,273  253,990 ] 91,821  81,615  173,436 
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37. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวข้องกันซ่ึงอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นใน
บริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.05  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร ราคาตลาด 
รายการซ้ือวัตถดุิบหลัก ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ข้างลา่ง 
ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร ส่วนใหญ่ได้แก่  
   ค่าผ่านท่อและค่าเช่าถังที่คลังสินค้า 

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่าย ระยะส้ัน  - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ (BIBOR)            
ถัวเฉลี่ย 1 เดือน และถัวเฉลี่ย 6 เดือน ปรับด้วยส่วนต่างคงที่ 
ระยะยาว - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ส่ีแห่ง และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีประเภทเงินกู้ระยะยาว              
ที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน (MLR) ปรับด้วยส่วนต่างคงที่ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและโบนัส) ตามที่ได้รับอนุมัตโิดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

ส าหรับรายการซ้ือสินค้าจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ท าหน้าที่ให้บริการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการซ้ือและ 
การช าระเงินค่าซ้ือสินค้า ซ่ึงค่าสินค้าบวกอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ใกล้เคียงกับราคาที่กลุ่มบริษัท
จัดหาเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 
(ก) รายการซ้ือขายสินค้า การให้บริการและรบับริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
ขายสินค้าและบริการ        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 192  593  192  593 
- บริษทัย่อย -    -  9,262  5,477 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 57,998  42,236  56,961  41,610 

        
ซื้อสินค้า        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 166,119  103,029  166,119  103,029 
- บริษทัย่อย -  -  8  8 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22,837  16,593  22,831  16,589 

        
ซื้อขายน้ ามนัดิบและวัตถุดิบ        
เพื่อส ารองน้ ามนัตามกฎหมาย        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 571  -  571  - 

        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 41  46  41  46 
- บริษทัย่อย -  -  143  232 
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 927  773  896  744 

        
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (311)  (10)  (311)  (10) 
        
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 5  75  5  75 
- บริษทัย่อย -  -  129  101 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 819  511  934  952 

        
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ -  3  -  3 
- บริษทัย่อย -  -  8  - 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1  2  1  2 
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(ข) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 19  542  19  542 
บริษทัย่อย -  -  363  285 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,928  3,098  4,816  3,038 
รวม 4,947  3,640  5,198  3,865 

(ค) ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
ผู้ถือหุ้นใหญ่(1) 2,789  1  2,789  1 
บริษทัย่อย -  -  28  22 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 134  153  133  153 
 2,923  154  2,950  176 
หัก  ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (10)  (10) 
รวม 2,923  154  2,940  166 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้อื่นกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการส่วนใหญ่
เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจ านวน 2,788 ล้านบาท 

(ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัย่อย -  -  -  17 
รวม -  -  -  17 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี (2563: อัตรา             
ร้อยละ 2.45 ต่อปี)  
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(จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  185  -  185 
รวม -  185  -  185 

(ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัย่อย -  -  127  190 
รวม -  -  127  190 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.11 - 3.42 ต่อปี  
(2563: อัตรารอ้ยละ 3.11 ต่อปี) 

(ช) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่  24,503   21,674   24,503   21,674 
บริษทัย่อย  -  -   1   1 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  2,988   1,410   2,988   1,410 
รวม  27,491   23,084   27,492   23,085 

(ซ) เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
บริษทัย่อย -  -  17  18 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 272  365  269  365 
รวม 272  365  286  383 
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(ฌ) เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
บริษทัย่อย -  -  56  - 
รวม -  -  56  - 

อัตราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี   

(ญ)    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31  -  -  - 
รวม 31  -  -  - 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.42 ต่อปี   

 (ฎ) หนี้สนิตามสัญญาเช่า 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
บริษทัย่อย -  -  226  - 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3  34  3  34 
รวม 3  34  229  34 

 
(ฏ) หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
กิจการที่เกีย่วข้องกนั 9  110  9  110 
รวม 9  110  9  110 

(ฐ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอื่น 70  80  67  77 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1  1  1  1 
รวม 71  81  68  78 
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38. เครื่องมือทางการเงิน 
38.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ติดตามและจัดการความเส่ียงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริษัทผ่านรายงานความเสี่ยงภายในซึ่งจะวิเคราะหค์วามเส่ียงตามระดบัและขนาดของความเสี่ยง ความเสี่ยง
เหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (ตลอดจนความเสี่ยงจากสกุลเงิน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ด้านราคา) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทพิจารณาลดผลกระทบของความเส่ียงเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ 
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเลือกใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ภายใต้นโยบายของกลุ่มบริษัทที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีหลักการเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงด้านเครดิต การใช้ตราสารอนุพันธ์ 
ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกิน การปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อจ ากัดการเปิดเผยจะได้รับการทบทวนโดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทไม่ได้
เข้าท ารายการหรือซื้อขายเครื่องมือทางการเงินรวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไร 

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษัท ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ก าหนดนโยบายและตรวจสอบการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ที่ด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง 

38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก กลุ่มบริษัทมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อจัดการความเส่ียง
จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการส่งออก

และน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงเงินกูยื้มที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าที่ซ้ือ 
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38.2.1 การบริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัท าธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเกิดขึ้น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการจัดการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

 
6,007  

 
3,967  

 
5,839 

  
5,201  

 
6,007  

 
3,967  

 
5,839  

 
5,176 

สกุลเงินยูโร  -  -  57  18  -  -  57  18 
สกุลอ่ืน ๆ  -  -  23  7  -  -  8           - 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษัทต่อการแข็งค่า และการอ่อนค่าร้อยละ 10 
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ร้อยละ 10 คืออัตราความอ่อนไหว 
ที่ใชใ้นการรายงานความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผู้บริหารส าคัญ
และแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือรายการที่เป็น  
ตัวเงินส าหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับการแปลงค่า ณ วันส้ินปีส าหรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 
ในอัตราสกุลเงินต่างประเทศดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

  2564  2564  2564  2564 
ก าไร (ขาดทุน)         

- แขง็ค่าร้อยละ 10  (603)  853  (603)  852 
- อ่อนค่าร้อยละ 10  603  (853)  603  (852) 

 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

  2563  2563  2563  2563 
ก าไร (ขาดทุน)         

- แขง็ค่าร้อยละ 10  (397)  790  (397)  787 
- อ่อนค่าร้อยละ 10  397  (790)  397  (787) 

 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินบริิษััท ไออาริ์พีีซีี จำำากััด (มหาชน) 375
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38.2.2 การจัดการความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากกิจการในกลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินทั้งแบบอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยการรักษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง
เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและโดยการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
กิจกรรมการป้องกันความเส่ียงจะได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีรายละเอียด 
อยู่ในส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้รับการพิจารณาจากความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยของทั้งตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินและที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน ส าหรับหนี้ สินที่มี 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว การวิเคราะห์จัดท าขึ้นโดยสมมติว่าจ านวนหนี้สินคงค้าง ณ วันที่รายงานเป็น 
ยอดคงค้างส าหรับทั้งปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจ านวนร้อยละ 1 ในการรายงานความเส่ียง
ด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นการภายในต่อผู้บริหารส าคัญและแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น / ต่ าลงร้อยละ 1 และตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดคงที่ ข้อมูลของกลุ่มบริษัทจะเป็น
ดังนี้ 
- ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะลดลง / เพิ่มขึ ้น  261 ล้านบาท 

(2563 : ลดลง / เพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัท มีความเส่ียงต่ออัตรา
ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าว
ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากมูลค่ายุติธรรมของหนี้
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญาและความเส่ียงของกระแสเงินสดจากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรตามสัญญา  

รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ค้างช าระ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงรวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 22 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะช าระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยคือ LIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 1.25 กลุม่บริษัทจะช าระผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยใช้เกณฑ์สุทธิ 
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38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนของราคาและการมีอยู่
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทมีการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อจ ากัดความเส่ียงเหล่านี้ 
กิจกรรมการป้องกันความเส่ียงได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวัง  
ของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความเส่ียงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธผิลมากที่สุด 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2564 ก าไร (ขาดทุน) 
หลังหักภาษีจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 125 ล้านบาท (เดือนธันวาคม 2563 : เพิ่มขึ้น (ลดลง) 71 ล้านบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  เพื่อจัดการ
ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซ้ือที่คาดการณ์ไว้ภายใน 24 เดือน นโยบาย
ของกลุ่มบริษัทคือการเข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิต และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในอัตราร้อยละ 100  

ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คงค้าง 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแสดงอยู่ใน
บรรทัด “หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ปริมาณ 
 มูลค่าตามบัญชีของ 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2564 
 ล้านบาร์เรล  ล้านบาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -  ยอดคงค้างของสัญญา    

สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป    
และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 5.25  28 

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน   28 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ปริมาณ 
 มูลค่าตามบัญชีของ 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2563 
 ล้านบาร์เรล  ล้านบาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -  ยอดคงค้างของสัญญา    

สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป    
และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 2.40  90 

สญัญาแลกเปลี่ยนงราคาน้ ามันดิบและ    
ราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า 6.35  (431) 

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน   (341) 
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38.2.4 ความเสี่ยงด้านราคาอื่น ๆ 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุนที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การลงทุนไม่ใช่เพื่อค้า  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาตราสารทุน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้รับการพิจารณาจากความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน ณ วันที่
รายงาน 

หากราคาตราสารทุนสูงขึ้น / ต่ าลง ร้อยละ 10 ข้อมูลของกลุ่มบริษัทจะเป็นดังนี้ 
- ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเพิ่มขึ ้น / ลดลง 11 ล้านบาท 

(2563 : เพิ่มขึ้น / ลดลง 12 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หุ้นบริษัทจดทะเบียน 

38.3 การจดัการความเสีย่งด้านเครดิต 
หมายเหตุข้อ 8 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษัทในความเส่ียงด้านเครดิต และฐานการวัด 
มูลค่าที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงด้านเครดิต กลุ่มบริษัทมีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณา
การให้สินเช่ือที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทช้ันน าในธุรกิจเดียวกัน กลุ่มบริษัท
ค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดหนี้เสียกับกลุ่มบริษัท โดยมีคณะกรรมการสินเช่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล 
การบริหารงานด้านสินเช่ือส าหรับการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการทุกประเภทของกลุ่มบริษัท 

ก่อนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่คู่สัญญานั้น กลุ่มบริษัทมีการก าหนดเงื่อนไข และท าการวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือส าหรับคู่สัญญา ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน การวิเคราะห์รวมถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการช าระหน้ี ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ประวัติบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น 
จากนั้น เงื่อนไขและวงเงินสินเช่ือจะถูกก าหนดตามอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สินเช่ือ กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ และวงเงินสินเช่ือ กับคู่ค้าทุกรายเป็นประจ าทุกปี 

กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่เป็นสาระส าคัญต่อคู่สัญญารายเดียวหรือกลุ่มคู่สัญญาที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต ทั้งนี้  
ร้อยละ 80 ของลูกหนี้การค้าได้รับคะแนนเครดิตที่ดีที่สุดตามระบบการให้คะแนนเครดิตที่กลุ่มบริษัทใช้ ขั้นตอน
การตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด าเนินการติดตามเพื่อเรียกเก็บหนี้ที่เกินก าหนดช าระได้ถูกก าหนดไว้ 
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี้การค้าแต่ละรายการ ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่เพียงพอส าหรับจ านวนที่เรียกคืนไม่ได้  
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38.4 การจัดการความเส่ียงสภาพคล่อง 
ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซ่ึงได้ก าหนดกรอบ 
การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเงินทุนระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  
และข้อก าหนดการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องด้วย 
การรักษาระดับเงินทุนส ารอง วงเงินกู้ยืมกับธนาคาร และทุนส ารองเพื่อการกู้ยืมให้เพียงพอ  โดยติดตาม 
การคาดการณ์และกระแสเงินสดที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยการจับคู่อายุครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน  

38.4.1 ตารางความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและดอกเบี้ย  
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดอายุสัญญาที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท ส าหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงระยะเวลาช าระคืนที่ตกลงกันไว้ ตารางได้จัดท าขึ้นตามกระแสเงินสดที่ไม่ได้
คิดลดของหนี้สินทางการเงนิตามวันที่เร็วทีสุ่ดที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายช าระ ตารางประกอบด้วยกระแสเงินสด
ของดอกเบี้ยและเงินต้น ในกรณีที่กระแสเงนิสดของดอกเบีย้เปน็อัตราลอยตัว จ านวนเงินกระแสเงินสด
ที่ไม่ได้คิดลดจะได้มาจากข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงาน 

   หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปขีึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญช ี

           
เจ้าหน้ีการค้า   28,671 -  -  28,671  28,671 
เจ้าหน้ีอื่น   3,239 -  -  3,239  3,239 
เจ้าหน้ีอืน่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   272 -  -  272  272 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย   195 -  -  195  195 
โบนัสค้างจ่าย   1,955 -  -  1,955  1,955 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   49 -  -  49  49 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี   
เก่ียวข้องกัน  

 
3.42 - 

 
12  

 
19  

 
31 

  
31 

เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจาก 
 สถาบันการเงิน  

 
2.31 

 
8,594 

 
25,844 

  
2,715 

  
37,153 

  
37,153 

หุ้นกู้  3.28 2,000 12,000  10,000  24,000  24,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   86 143  5  234  234 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น   - 342  -  342  342 
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หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญชี 

           
เจ้าหน้ีการค้า   23,983 -  -  23,983  23,983 
เจ้าหน้ีอื่น   2,377 -  -    2,377  2,377 
เจ้าหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   365 -  -  365  365 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย   210 -  -  210  210 
โบนัสค้างจ่าย   1,159 -  -  1,159  1,159 
หน้ีสินหมนุเวียนอื่น   397 -  -  397  397 
เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจาก 
 สถาบันการเงิน  

 
2.40 

 
6,450 

 
30,579 

  
6,100 

  
43,129 

  
43,129 

หุ้นกู้  4.10 6,890 8,000  4,000  18,890  18,890 
หน้ีสินตามสัญญาเชา่   103 86  10  199  199 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น   - 687  -  687  687 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญช ี

           
เจ้าหน้ีการค้า   28,630 -  -  28,630  28,630 
เจ้าหน้ีอื่น   3,169 -  -  3,169  3,169 
เจ้าหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   286 -  -  286  286 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย   195 -  -  195  195 
โบนัสค้างจ่าย   1,935 -  -  1,935  1,935 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่ายแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  0.25 56 -  -  56  56 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   40 -  -  40  40 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  2.31 8,594 25,844  2,715  37,153  37,153 
หุ้นกู้   3.28 2,000 12,000  10,000  24,000  24,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     197 254  5  456  456 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น   - 313  -  313  313 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปีขึ้นไป  รวม  มูลค่าตามบัญช ี

           
เจ้าหน้ีการค้า   23,919 -  -  23,919  23,919 
เจ้าหน้ีอื่น   2,349 -  -  2,349  2,349 
เจ้าหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน   383 -  -  383  383 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย   210 -  -  210  210 
โบนัสค้างจ่าย   1,144 -  -  1,144  1,144  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   384 -  -  384  384 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  2.40 6,450 30,579  6,100  43,129  43,129 
หุ้นกู้   4.10 6,890 8,000  4,000  18,890  18,890 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   99 80  10  189  189 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น   - 660  -  660  660 
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทส าหรับตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา ตารางได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
จากกระแสเงินสดรับและจ่ายสุทธิที่ไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ช าระตามเกณฑ์สุทธิและ  
กระแสเงินสดรับและจ่ายขั้นต้นไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ต้องมีการช าระบัญชีขั้นต้น 
เมื่อจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับไม่คงที่ จ านวนเงินที่เปิดเผยจะถูกก าหนดโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ที่คาดการณ์ไว้ซ่ึงแสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 น้อยกว่า 1 เดือน  1 - 3 เดือน  3 เดือน ถึง 1 ป ี  1 - 2 ปี  2 - 5 ปี  5 ปขีึน้ไป 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ:์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุล
เงินและอัตราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
53 

  
118 

  
- 

สัญญาแลกเปล่ียน 
อัตราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
52 

  
- 

ตราสารอนุพันธ์สินค้า
โภคภัณฑ์ 

 
-  

 
-  

 
28  

 
- 

  
- 

  
- 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 น้อยกว่า 1 เดือน  1 - 3 เดือน  3 เดือน ถึง 1 ป ี  1 - 2 ปี  2 - 5 ปี  5 ปีขึ้นไป 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ:์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุล
เงินและอัตราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
141 

  
- 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์:            
สัญญาแลกเปล่ียน 
อัตราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
154 

  
- 

ตราสารอนุพันธ์สินค้า
โภคภัณฑ์ 

 
-  

 
-  

         
     341  

 
- 

  
- 

  
- 
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38.4.2 แหล่งเงินทุน  
กลุ่มบริษัทได้ใช้การรวมกันของกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินและวงเงินที่สามารถเบิก
ใช้ได้จากธนาคารเพื่อบริหารสภาพคล่อง 

ตารางด้านล่างแสดงกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน: 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึ้นไป  รวม 
ลูกหนีก้ารค้า  13,785  -  -  13,785 
ลูกหนี้อื่น       2,742  -  -              2,742 
ลูกหนี้อ่ืนกจิการที่เกี่ยวข้องกัน       2,923  -  -             2,923 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         101  -  -             101 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน   -  -  1,689  1,689 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  182  -                 182 
         

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึ้นไป  รวม 
ลูกหนีก้ารค้า  9,626  -  -  9,626 
ลูกหนี้อื่น               213  -  -                 213 
ลูกหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน               154  -  -                 154 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน               198  -  -               198 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  1,692  1,692 
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์  -                 141  -  141 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -                 27  -                 27 
         

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึ้นไป  รวม 
ลูกหนีก้ารค้า  13,815  -  -  13,815 
ลูกหนี้อื่น  2,730  -  -  2,730 
ลูกหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  2,940  -  -  2,940 
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน       82  -  -                82 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  1,688  1,688 
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    19  108               127 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  179  -  179 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึ้นไป  รวม 
ลูกหนีก้ารค้า             9,711  -  -  9,711 
ลูกหนี้อื่น                211  -  -  211 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 
แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน                17             - 

 
      - 

 
              17 

ลูกหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน               166  -  -            166 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน               198  -  -               198 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  1,691  1,691 
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน      -             190        -             190 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  -   141  -  141 

กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นวงเงิน
รวม 17,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่จ านวน 
8,353 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 19.4) 

38.5 การจดัการความเส่ียงด้านเงินทุน 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในกลุ่มบริษัทจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสูงสุดผ่านการบริหารจัดการหนี้และส่วนผู้ถือหุ้น 
ที่เหมาะสม  

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินสุทธิ (เงินกู้ยืมที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 19 หลังจากหักเงินสด
และยอดคงเหลือในธนาคารแล้ว) และส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ประกอบด้วยทุนที่ออก ทุนส ารอง 
ก าไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจะทบทวนโครงสร้างเงินทุนเป็นประจ าทุกครึ่งปี ในส่วนของ
การทบทวนนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาต้นทุนของเงินทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนแต่ละประเภท 
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป้าหมายที่ไม่เกิน 1 เท่า ซ่ึงก าหนดเป็นสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนสุทธิ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า (2563 : 0.71 เท่า) ซ่ึงต่ าว่าค่าช่วงเป้าหมาย  
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38.6 ล าดับชั้นและประเภทของเครื่องมือทางการเงินและมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ: 

- ประเภทของเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะและคุณสมบัติ 

- มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ยกเว้นเครื่องมือทางการเงินที่มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม และ 

- ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

- ล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 ถึง 3 ขึ้นอยู่กับระดับที่สามารถสังเกตได้ของมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย และเงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มี
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก าหนดที่สั้น 

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่ามีมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 1  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดที่อ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ระดับ 2 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบัน
การเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือ และเสนอขายเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น 
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ด้วยวิธีสินทรัพย์สุทธิตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนระหว่างล าดับช้ันระดับที่ 1 และ 2 ในปีปัจจุบันหรือปีก่อน 

การกระทบยอดการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินระดับที่ 3  
ตารางต่อไปนี้แสดงเฉพาะสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 3 ซึ่งแสดงถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจเท่านั้น โดยที่ไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับปีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
ไม่หมุนเวียนอื่น 
- หุ้นของบรษิัทที ่
ไม่ได้จดทะเบียน 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื่น 
- หุ้นของบรษิัทที ่
ไม่ไดจ้ดทะเบียน 

    
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,626  1,625 
ผลกระทบจากการปรับใช้นโยบายบัญชีใหมเ่ป็นครั้งแรก 5  5 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 8  8 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1,639  1,638 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (2)  (2) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,637  1,636 
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39. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกันและสัญญาท่ีส าคัญ 
(ก) ภาระผูกพันตามสัญญา 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
สัญญาที่ยังไม่รับรู้ในงบการเงิน        
- สัญญาซ้ือเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงาน  12,585   1,271   12,570   1,254 
- สัญญาค่าที่ปรึกษา  458   267   457   267 
- สัญญาอื่นๆ  1,002   912   1,011   889 
รวม 14,045  2,450   14,038   2,410 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้เข้าท าสัญญาก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่กับผู้รับเหมาหลายราย โดยสัญญาก่อสร้าง
ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 10,953 ล้านบาท 

(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 1  2  1  2 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  -  -  - 

 1  2  1  2 
        
สัญญาเช่ายานพาหนะ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 2  2  2  2 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  -  -  - 

 2  2  2  2 
        
สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 38  14  38  13 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 8  13  8  12 
 46  27  46  25 
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 49  31  49  29 
        
สัญญาบริการ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 27  78  26  77 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 13  31  13  30 

รวมภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 40  109  39  107 
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(ค) หนังสือค้ าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
หนังสือค้ าประกัน :        
หนังสอืค้ าประกันจากธนาคาร 150  150  148  148 
        
ภาระผูกพันอื่นๆ :        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้ 146  70  115  70 

(ง) คลังน้ ามันของบริษัทและพื้นที่แนวเวนคืนเพื่อก่อสร้างถนน 
ถังน้ ามันบางส่วนของบริษัทตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเหลือง (เขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) และพื้นที่สีเขียวอ่อน     
(เขตนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซึ่งได้แก่สาย ค.3 และ ก.9 
ตามข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยอง 2549 ซ่ึงห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดังกล่าวเพื่อก่อสร้าง
โรงงาน หรือสถานที่เก็บน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ โดยปัจจุบันคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง                   
ได้มีค าส่ังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมระยอง ตามที่บริษัทร้องขอแก้ไขจากพื้นที่สีเหลืองและสีเขียวอ่อน          
ให้เป็นพื้นที่สีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังน้ ามัน) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ ามันเช้ือเพลิง
และก๊าซได้ และเพื่อแก้ไขร่างถนนทั้ง 2 สายออกจากพื้นที่คลังน้ ามันของบริษัท   

คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมระยอง (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 4) โดยได้มีการถอนโครงการถนนสาย ค.3 และ ก.9 ออกจากแผนที่ร่างกฎกระทรวง ต่อมาได้มีประกาศจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงในราชกิจจานุ เบกษา โดยระบุให้พื้นที่ของบริษัท              
ถูกจัดประเภทเป็นพื้นที่สีม่วง และสามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ ามนัเช้ือเพลงิและก๊าซได้  

(จ) การใช้ประโยชน์ในทางและล ารางสาธารณประโยชน์ 
บริษัทได้ยื่นเรื่องขอถอนสภาพทางและล ารางสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
วิธีการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ครอบคลุม
พื้นที่ต าบลบ้านแลง ต าบลตะพง และต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ปัจจุบันบริษัทได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และได้ด าเนินการยื่นค าร้อง
ขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว  ส่วนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์   
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการและการพิจารณาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
(ดูหมายเหตุข้อ 40)  
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(ฉ) สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น ๆ 
สัญญาซ้ือขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันจังหวัดชุมพร  
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันในจังหวัดชุมพรกับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทตกลงขายน้ ามันส าเร็จรูปจากคลังน้ ามันจังหวัดชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตาม                      
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาใหม่  

สัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นเป็นไปตามที่ก าหนด
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยปริมาณการซ้ือขาย
และราคาซ้ือขายก๊าซให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ปตท. ได้ส่งมอบก๊าซ
และบริษัทได้รับซ้ือก๊าซวันที่ 1 มกราคม 2554 และสามารถต่ออายุออกไปได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้                   
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยปริมาณการซ้ือขายและ                
ราคาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ยกเว้นจะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ า 
บริษทัได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน้ า
ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซ้ือขายไอน้ ามีระยะเวลา 27 ปี 
และจะส้ินสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2585 

สัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ท าสัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์กับกิจการ                      
ที่เกี่ยวกันแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ในเขตประกอบการไออาร์พีซี โดยบริษัท         
จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่                               
31 ธันวาคม 2571 

สัญญาให้บริการต่างๆ 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาให้บริการกับกจิการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน จัดซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า และบริการจัดการอื่นๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2565 โดยอัตราค่าจ้างในการให้บริการเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
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40. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
คดีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงานราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 

นางพยุง มีสบาย และพวกจ านวน 44 คน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 ถึง 11 (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้ศาลปกครองระยองมีค าส่ังระงับหรือ                    
เพิกถอนกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยายในแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง
ว่าเป็นทางและล ารางสาธารณะ (ดูหมายเหตุข้อ 39 (จ)) และขอให้ศาลปกครองมีค าส่ังระงับหรือเพิกถอนความเห็นชอบที่มี
ต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (“EHIA”) ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดี
ตอ่ศาล และได้ยืน่ค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องสอดต่อศาลปกครองเพื่อขอ
เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 12 ในคดีนี้และศาลมีค าสั่งเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ฟ้องคดีบางส่วน
จ านวน 11 คน ได้ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลปกครองโดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองมีค าส่ังอนุญาตให้
ถอนฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองได้มีค าส่ังก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นวันส้ินสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และได้มีค าพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีค าส่ังรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีค าส่ังเรียกให้ผู้ถูกฟ้องท าค าแก้
อุทธรณ์ โดยบริษัทได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ในปี 2562 นางพยุง มีสบาย และพวกรวม 4 คน ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 
เพื่อขอให้ศาลปกครองมีค าส่ังให้ระงับกระบวนการด าเนินการถอนสภาพทางและล ารางสาธารณะของบริษัท (ดูหมายเหตุ                         
ข้อ 39 (จ)) โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทยื่นค าร้องสอดเพื่อเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมและได้ยื่นค าให้การเพิ่มเติม                   
ต่อศาลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ต่อมาศาลปกครองได้มีค าส่ังก าหนดให้วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นวันส้ินสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และได้มีค าพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ต่อมาบริษัทได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

41.  การจัดประเภทรายการใหม ่
รายการบางรายการได้จัดประเภทใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ชื่อบัญชี ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 
การจัดประเภท 
รายการเดิม 

การจัดประเภท 
รายการใหม ่

 งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

  

เงินทดรองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

117 
510 

115 
503 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ลูกหนี้อื่น 
ลูกหนี้อื่น 

รายได้ค้างรับ 198 198 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 
รายได้รับล่วงหน้า 49 32 หนี้สินหมนุเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 
คา่ใชจ้่ายค้างจ่าย 436 413 หนี้สินหมนุเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 
เงินประกันผลงาน 9 9 เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมนุเวียนอื่น 
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42. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของปี 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 4,496 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 35 ดังนั้น 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 2,861 ล้านบาท 
ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

43. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

หัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านรายงานประจำาปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์บริษัทฯ 
เป็นประจำาทุกปี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/ รายงาน
ประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” โดยรวมแบบ 56-1 รายงานประจำาปี และรายงานความยัง่ยนืเขา้ไวด้้วยกนั แสดงอยูใ่นหวัขอ้ที ่3 
การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนรวมถึงยังคงเปิดเผยข้อมูลฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.irpc.co.th ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ดังเช่นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) โดยจัดทำารายงานตาม
คู่มือจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/ รายงานประจำาปี แบบ 56-1 One Report ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และหลักการ Sustainability Reporting Guideline แบบมาตรฐาน (Standards) ของ Global Reporting 
Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม สำาหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซ (Oil and Gas 
Sector Disclosure) จากรายงานความยัง่ยนืฉบบัล่าสดุในปี 2563 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ยงัคงขอบเขตการรายงานหวัขอ้การขบัเคลือ่นธรุกจิด้วย
ความยั่งยืนในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 ที่ครอบคลุมการดำาเนินงานทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้มทีเ่กิดขึ้น 
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 รายงานฯ ฉบบันีผ้า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสอบทานข้อมูลพร้อมยืนยันความถูกต้อง โดย
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว มีความแม่นยำา เชื่อถือได้ 
สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ และสามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้

การเปิดเผยผลการดำาเนนิงาน ครอบคลุมธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ถอืครองหุน้ทัง้หมดและดำาเนนิการเอง ได้แก ่บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) รวมทัง้ 
บริษัทย่อยที่อยู่ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 2) บริษัท 
ไออารพี์ซ ีเอแอนด์แอล จำากดั 3) บรษิทั เทคโนโลย ีไออารพี์ซี จำากดั และ 4) บรษิทั ไอพอลเิมอร ์จำากดั รวมถงึบรษิทั รกัษป่์าสกั จำากดั ซึง่ถอืเป็น 
การถือหุ้นทางอ้อมที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ขอบเขตการรายงานตรงกับหัวข้ออื่นๆ ในรายงานฉบับนี้ 
และจากเว็บไซต์ www.irpc.co.th
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 รายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัอย่างเป็นอสิระ 

เสนอ กรรมการบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) 

ข้อสรุป 
จากการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีกล่าวในหัวขอ้ถดัไป  บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“ส านักงาน”) ไม่พบปัจจยัใดท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า
ขอ้มูลความยัง่ยืนท่ีถูกเลือก (“ขอ้มูลความยัง่ยืน”) ซ่ึงกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไปและรวมอยูใ่นรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 (“รายงาน”) ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่ไดจ้ดัท าตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน (“เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน”) ในสาระส าคญั 

ความรับผิดชอบของส านักงาน 
ส านักงานได้ รับมอบหมายจาก  ไออาร์ พี ซี  และส านักงานเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปของงานท่ีให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากัดต่อ
ขอ้มูลความยัง่ยืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีรวมอยู่ใน
รายงานความยัง่ยืน ตามท่ีระบุไวถ้ดัไป  
ส านกังานไดป้ฏิบติังานการให้ความเช่ือมัน่ตามมาตรฐานงานท่ีให้ความ
เ ช่ือมั่นระหว่างประ เทศ  รหัส  3000 เ ร่ืองงานให้ความ เ ช่ื อมั่น
นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 
(ISAE 3000) และมาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ระหว่างประเทศรหัส 
3410 เร่ืองงานให้ความเช่ือมัน่ต่อรายงานก๊าซเรือนกระจก (ISAE 3410) 
ซ่ึงมาตรฐานน้ีก าหนดให้สมาชิกของทีมผูป้ฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่ตอ้ง
มีความรู้ ทกัษะเฉพาะทาง และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ในการให้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลความยัง่ยืน ส านักงานได้วางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากัดต่อข้อมูลความยัง่ยืนท่ีมีการ
จดัท าตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินในสาระส าคญั ส านกังานปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดในเ ร่ืองความเป็นอิสระและจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตาม
จรรยาบรรณส าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศของ 
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณส าหรับนักบญัชีระหว่างประเทศ 
(รวมถึงมาตรฐานความเป็นอิสระระหว่างประเทศ) (IESBA Code) ซ่ึง
ตั้ งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต ความเท่ียงธรรม 
ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ การรักษาความลบั 
และพฤติกรรมทางวิชาชีพส านักงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศในการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และรักษาไวซ่ึ้งระบบของการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม รวมถึงการจดัท านโยบายวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ
กฎหมายขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส านกังานไม่ไดรั้บมอบหมายในการให้ขอ้สรุปในความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืนท่ีเปิดเผยในรายงาน 
ข้อมูลความยั่งยืน 
ขอ้มูลความยัง่ยืนรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขหรือขอ้ความต่อไปน้ีส าหรับ
ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
ขอ้มูลความยัง่ยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินท่ีก าหนด
ดงัน้ี 
• มาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting 

Initiative  (“GRI Standards”) ในระดบั core option และ 
• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)  

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผูบ้ริหารของ ไออาร์พีซี เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอข้อมูลความยัง่ยืนโดยท าให้มั่นใจว่าข้อมูลความยัง่ยืนได้ถูก
จัดท าและน าเสนอตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสาระส าคัญ  ความ
รับผิดชอบน้ีรวมถึงการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการจัดท ารายงานท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ในการให้ข้อสรุปในความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดต่อข้อมูลความยั่งยืน  
กระบวนการในการปฏิบติังานของส านักงานประกอบดว้ยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลกัฐานอ่ืนๆ ดงัน้ี 
• สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบั

องคก์รและระดบัพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
• สอบถามเก่ียวกบัการออกแบบและการปฏิบติัตามของระบบและ

วิธีการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งขอ้มูลลงในขอ้มูลความยัง่ยืน 

• สอบถามเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัและขั้นตอนในการบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและความคาดหวงัของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยัง่ยืนท่ีส าคญั และการปฏิบติั
นโยบายและแนวทางความยัง่ยืน 

• ทบทวนปฏิบติัการภาคสนามโดยเป็นการประชุมทางไกลจ านวน 2 
สถานท่ี โรงเอทิลีน (Ethylene) และโรงกลัน่น ้ามนั (ADU 1) ท่ีสุ่ม
เลือกบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความเส่ียงรวมทั้งการพิจารณา
ปัจจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

• เปรียบเทียบขอ้มูลความยัง่ยืนกบัแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
สุ่มเลือกตวัอยา่งเพ่ือประเมินว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้ก
รวมอยูใ่นขอ้มูลความยัง่ยืนและไดจ้ดัท าขึ้นตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ประเมิน 

ขั้นตอนในการปฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากดั มีความแตกต่างใน
ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานจ ากัดกว่างานให้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีไดรั้บจาก
งานท่ีให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดน้อยกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล  ดังนั้ นส านักงานจึงไม่ ได้ให้ความ เ ช่ือมั่นอย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ข้อจ ากัดโดยธรรมชาติ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน 
อาจเป็นไปได้ว่าขอ้ผิดพลาดหรือความผิดปกติในขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
รายงานอาจเกิดขึ้ นและไม่ถูกตรวจพบ การให้ความเ ช่ือมั่นของ
ส านักงานไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัท าและการน าเสนอรายงาน เน่ืองจากการ
ให้ความเช่ือมัน่ไม่ไดม้ีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานยงัคงปฏิบติัอยูบ่นพ้ืนฐานของการทดสอบ 

ข้อจ ากัดในการใช้รายงานของส านักงาน 
รายงานของส านักงานมิได้จดัท าขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้
หรืออ้างอิงโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก  ไออาร์พีซี หากบุคคลใด
นอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ซ่ึงสามารถเขา้ถึงรายงานหรือส าเนารายงาน
ของส านักงาน ไดน้ าขอ้มูลในรายงานของส านักงานไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์เพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบใน
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเองทั้งส้ิน ทั้งน้ี ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ส านกังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ท่ี
มีต่อบุคคลท่ีสามนอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ส าหรับงานการรายงานการ
ให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากัดอย่างเป็นอิสระ และขอ้สรุปของส านักงาน
โดยส้ินเชิง 
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