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e Price Approval

e order

e Delivery Order

e Payment

e Finance

e Document Tracking

IRPC 4.0

ระบบท่ีช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ 
โดยสามารถวัดและติดตามสถานะของตัวช้ีวัด
หรือ KPI ของแต่ละโรงงาน

เปน็ผู้นําทางด้าน Digital ด้วยการบูรณาการ
ระบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร
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บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศทางนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน มีการใช้ระบบแสดงผลตัวช้ีวัดแบบ Real-time 
ท่ีสามารถคาดการณ์การซ่อมบํารุงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยํา เพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับธุรกิจหลักและต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่



นําระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ยกระดับประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้วย
โครงการ IRPC 4.0 และ โครงการ Everest Forever (E4E)
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98.0000041%
BALANCE :

ส่งมอบผลประโยชน์
ส่วนเพ่ิมรวมเปน็เงิน

ล้านบาท

ล้านบาท

OPS 4.0 ควบคุมและวางแผนระบบ
การผลิตด้วยปญัญาประดิษฐ์ (AI)

1,333

ล้านบาท

CCM 4.0 ระบบดิจิทัลเพ่ือเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้า ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

539

ล้านบาท

ISC 4.0 การใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการเลือกซ้ือ
นํา้มันดิบ วัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต

386

ล้านบาท

ERP 4.0 วางโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการข้อมูล
ขององค์กร

3



นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพ่ือสนับสนุน
การผลิตขาเทียมท่ีมีคุณภาพ

GREEN 
CONCEPT 
WITH 
ECO SOLUTION

ผลิตภัณฑ์ใน “Green Concept with 
Eco Solution” เป็นการนํานวัตกรรม
พลาสติกมา Recycle ผสมวัสดุ
จากธรรมชาติ

FLOATING
SOLAR 

โครงการโซลาร์ลอยน้ํา 
จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IRPC 
INNOVATION 
CENTER

ยกระดับความสามารถด้านการวิจัย
พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่ความเปน็เลิศ

PROSTHETIC
LEG
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ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คิดค้นนวัตกรรมท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ  รวมถึงนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างสมดุลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน



POLIMAXX 
Bio-Maxx L - Cement
ยางธรรมชาติ ผสมกับซีเมนต์
ในสัดส่วน 30:70%

POLIMAXX 
Wood Plastics Composite
พลาสติก ผสมเศษไม้
ในสัดส่วน 70:30%

PP Compound

90%

Polypropylene Copolymer
เกรด 3340H

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมการผลิตของ IRPC 
ท่ีผสมผสานระหว่างพลาสติกและวัสดุอ่ืน ๆ จนเกิด
เปน็ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ืออนาคต

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจําป ี2563
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

พลาสติกท่ีเปน็ช้ินส่วน
ของรถ EV Car



สารจาก
คณะกรรมการ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ปีี 2563 นัับเปี็นัปีีแห่่งความท้้าท้ายต่่อการดำำาเนิันัธุุรกิจ
ปิีโต่รเลีียมแลีะปิีโต่รเคมีทั้�วโลีก ท่้ามกลีางเศรษฐกิจโลีกแลีะ
เศรษฐกิจไท้ยที้�ชะลีอตั่วลีง ทั้�งจากผลีกระท้บของสงคราม 
ราคานัำ�า มันัระห่ว่างปีระเท้ศซาอุ ดิำอาระเบียแลีะรัสเซีย  
ความไม่แน่ันัอนัของสงครามการค้าระห่ว่างปีระเท้ศมห่าอำานัาจ 
แลีะโดำยเฉพาะอย่างยิ�งจากสถานัการณ์์การแพร่ระบาดำของ 
เช้�อไวรัสโควิดำ-19 ที้�ส่งผลีให้่ราคานัำ�ามันัดิำบในัต่ลีาดำโลีกปีรับตั่ว
ลีดำลีงอย่างมีนััยสำาคัญ เน้ั�องจากความต้่องการในัการใช้ผลิีต่ภััณ์ฑ์์
ปิีโต่รเลีียมในัภัาคอุต่สาห่กรรมการคมนัาคมแลีะการท้่องเที้�ยว
ลีดำลีงอย่างมาก ต่ามมาต่รการปิีดำปีระเท้ศเพ้�อควบคุมการ 

แพร่ระบาดำของเช้�อไวรัสโควิดำ-19 ซ่�งส่งผลีกระท้บโดำยต่รงต่่อ
ธุุรกิจปิีโต่รเลีียมแลีะปิีโต่รเคมี 

จากภัาวะความผันัผวนัท้างเศรษฐกิจข้างต้่นั ส่งผลีให่้ 
ผลีปีระกอบการโดำยรวมของบริษัท้ฯ ในัปีี 2563 ได้ำรับผลีกระท้บ
อย่างมากเช่นักันั ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ มีกำาไรก่อนัหั่กดำอกเบี�ย 
ภัาษี แลีะค่าเส้�อมราคา 4,692 ล้ีานับาท้ โดำยมีขาดำทุ้นัสุท้ธิุ 
อย่่ที้� 6,152 ล้ีานับาท้ จากผลีการขาดำทุ้นัจากสต่๊อกนัำ�ามันั 
(Stock Loss) ในัช่วงคร่�งปีีแรกที้�ราคานัำ�ามันัดิำบผันัผวนัอย่่ที้�ระดัำบ
ราคา 13 - 69 เห่รียญสห่รัฐฯ ต่่อบาร์เรลี แม้ว่าผลีปีระกอบการ

นายชาญศิิลป์์ ตรีีน้ชกรี
ประธานกรรมการ
ดำำารงตำำาแหน่งวัันท่ี่� 31 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวัาคม 2563

จากภาวัะควัามผัันผัวันที่างเศรษฐกิจ
บริษัที่ฯ ได้ำปรับแผันและกลยุุที่ธ์
ในการดำำาเนินงานให้สอดำคล้องกับ
สภาวัการณ์และเพิิ่�มควัามสามารถ
ในการแข่่งขั่นผ่ัานการดำำาเนิน
โครงการต่ำาง ๆ

8 แบบแสดำงรายุการข่้อมูลประจำาป่ / 
รายุงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัที่ ไออาร์พิ่่ซ่ จำากัดำ (มหาชน)
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คณะกรรมการ

จะกลัับมาเป็็นบวกตัั้�งแต่ั้ไตั้รมาส 3 ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้ป็รับแผน
แลัะกลัยุุทั้ธ์์ในการด้ำาเนินงานให้้สอด้คล้ัองกับสภาวการณ์์แลัะ
เพิิ่�มความสามารถในการแข่่งข่ันผ่านการด้ำาเนินโครงการตั้่าง ๆ 
อาทิั้ การลัด้ต้ั้นทุั้นแลัะเพิิ่�มสมรรถนะองค์กรผ่านโครงการ 
NOAH (New Organization Agile Human) การพิ่ัฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์มูลัค่าสูงผ่านการร่วมทุั้นกับบริษััทั้ เจแป็น โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน 
คอร์ป็อเรชัั่�น จำากัด้ ห้รือ JPP โด้ยุถือหุ้้นในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 50 
ข่องบริษััทั้ ไมเทั้็กซ์์ โพิ่ลัิเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ เพืิ่�อข่ยุายุ
ตั้ลัาด้กลุ่ัมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกชั่นิด้พิิ่เศษัพ้ิ่พ้ิ่คอมพิ่าวด์้ 
(Polypropylene Compound: PP Compound) รองรับ

อุตั้สาห้กรรมยุานยุนต์ั้แลัะอุตั้สาห้กรรมเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า การทั้ำา
ธุ์รกิจเม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกผ่าน e-Commerce Platform ภายุใต้ั้  
Plastket.com เพืิ่�อเพิิ่�มช่ั่องทั้างการจำาห้น่ายุสินค้า แลัะการ 
เข้่าถึงลูักค้า การส่งเสริมการใช้ั่พิ่ลัังงานทั้ด้แทั้นผ่านโครงการ 
โรงไฟฟ้าพิ่ลัังงานแสงอาทิั้ตั้ยุ์แบบทุ่ั้นลัอยุนำ�าข่นาด้ 12.5  
เมกะวัตั้ต์ั้  การจัด้ตัั้� ง ศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์ พ้ิ่ ซ้์  ( IRPC  
INNOVATION CENTER) ขึ่�นเพืิ่�อพัิ่ฒนางานทั้างด้้านนวัตั้กรรม 
แลัะงานวิจัยุพัิ่ฒนาต่ั้อยุอด้ในเชิั่งธุ์รกิจ การนำาระบบด้ิจิทัั้ลัแลัะ
เทั้คโนโลัยุ้ท้ั้�ทัั้นสมัยุมาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ทัั้�วทัั้�งองค์กรเพืิ่�อยุกระดั้บ
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการด้ำาเนินงาน การบริห้ารความเส้�ยุงทัั้�งในเรื�อง

นายกฤษณ์์ อ่ิ่�มแสง
ประธานกรรมการ
ดำำารงตำำาแหน่งวัันท่ี่� 19 มกราคม 2564

บริษััที่ฯ ม่่งเน้นการพััฒนางาน
ที่างด้ำานนวััตำกรรมและงานวิัจัย
เพ่ั�อพััฒนาต่ำอยอดำในเชิิงธ่รกิจ 
อ่กทัี่�งนำาระบบดิำจิทัี่ลและเที่คโนโลย่
ท่ี่�ทัี่นสมัยมาประย่กต์ำใช้ิทัี่�วัทัี่�งองค์กร
เพ่ั�อยกระดัำบประสิที่ธิภาพัในการ
ดำำาเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข่องส่วนต่ั้างข่องราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์แลัะวัตั้ถุดิ้บ แลัะการควบคุม 
ค่าใช้ั่จ่ายุซึ์�งบริษััทั้ฯ ยุึด้ถือเป็็นแนวป็ฏิิบัติั้มาโด้ยุตั้ลัอด้ 

ด้้วยุปั็จจัยุความทั้า้ทั้ายุต่ั้าง ๆ ท้ั้�บริษััทั้ฯ จะต้ั้องเผชิั่ญในอนาคตั้ 
จากแนวโน้มสถานการณ์์ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�นท้ั้�ยุังคงม้
ความไม่แน่นอน การแข่่งขั่นด้้านราคาจากกำาลัังการผลิัตั้ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น
จากผู้ผลิัตั้ในภูมิภาค ตั้ลัอด้จนการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังพิ่ฤติั้กรรมข่อง 
ผู้บริโภคในยุุค Next Normal ซึ์�งล้ัวนส่งผลักระทั้บต่ั้อ 
ความต้ั้องการใช้ั่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้แลัะปิ็โตั้รเล้ัยุมในอนาคตั้ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ จึงได้้เตั้ร้ยุมการรับมือต่ั้อสถานการณ์์ 

ดั้งกล่ัาว โด้ยุกำาห้นด้ทิั้ศทั้างแลัะแผนกลัยุทุั้ธ์์การด้ำาเนินงานเพืิ่�อ
เพิิ่�มความสามารถในการแข่่งขั่นแลัะสร้างการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืน
ทั้างธุ์รกิจ โด้ยุมุ่งเน้นการเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การผลิัตั้ การพัิ่ฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์มูลัค่าสูงด้้วยุความเป็็นเลิัศด้้านนวัตั้กรรม รวมทั้ั�งแผน
ในการข่ยุายุข่อบเข่ตั้การลังทัุ้นเพืิ่�อการเตั้ิบโตั้ทั้างธ์ุรกิจอยุ่าง 
ต่ั้อเนื�อง ผ่านโครงการตั้า่ง ๆ ได้้แก ่โครงการ Ultra Clean Fuel 
(UCF) เพืิ่�อสอด้รับกับมาตั้รฐานนำ�ามันด้้เซ์ลั Euro 5 ข่องภาครัฐ 
โด้ยุคาด้ว่าจะสามารถเริ�มผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุไ์ด้้ในปี็ 2566 โครงการ
ข่ยุายุกำาลัังการผลิัตั้ผงพิ่ลัาสติั้ก ABS (ABS Powder Expansion) 
เพิิ่�มขึ่�น 6,000 ตัั้นต่ั้อปี็ คาด้ว่าจะสามารถเริ�มผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุไ์ด้้

นายชวล่ิต ท่ิพพาวน่ช
ประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ
กรรมการผู้้้จัดำการใหญ่่

บริษััที่ฯ ยึดำมั�นการดำำาเนินธ่รกิจตำาม
หลักธรรมาภิบาลควับค่้กับการสร้าง
สมด่ำลทัี่�งที่างด้ำานเศรษัฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวัดำล้อม ตำามกรอบการบริหาร
จัดำการควัามยั�งย่นท่ี่�เป็นมาตำรฐาน
ระดัำบประเที่ศและระดัำบสากล
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ในไตั้รมาสท้ั้� 2 ปี็ 2564 โครงการ R&D Excellence เพืิ่�อความ
เป็็นเลิัศด้้านนวัตั้กรรมโด้ยุมุ่งเน้นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ในธุ์รกิจห้ลััก ตั้ลัอด้จน
แสวงห้าโอกาสทั้างนวัตั้กรรมในธุ์รกิจให้ม่ (New S-Curve) 
โครงการความร่วมมือกับ ป็ตั้ทั้. เพืิ่�อร่วมกันศึกษัาแลัะผลิัตั้ผ้า 
Melt Blown ซึ์�งเป็็นวัตั้ถุดิ้บในการทั้ำาห้น้ากากอนามัยุ แลัะผลิัตั้ 
Nitrile Butadiene Latex (NBL) เพืิ่�อใช้ั่ทั้ำาถุงมือแพิ่ทั้ย์ุ 
นอกจากน้�  บริษััทั้ฯ ยุังสร้างคุณ์ค่าให้้สังคมโด้ยุร่วมกับ
มห้าวิทั้ยุาลััยุนวมินทั้ราธ์ิราชั่ สร้างห้้องป็ฏิิบัติั้การกลัางเพืิ่�อ
ตั้รวจสอบมาตั้รฐานสากลัข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ใช้ั่ในการแพิ่ทั้ยุ์ 
ครบวงจรแห้่งแรกในป็ระเทั้ศไทั้ยุแลัะเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉี้ยุงใต้ั้ 
ซึ์�งคาด้ว่าจะแล้ัวเสร็จในไตั้รมาส 2 ปี็ 2564

บริษััทั้ฯ ยุึด้มั�นการด้ำาเนินธุ์รกิจตั้ามห้ลัักธ์รรมาภิบาลัควบคู่กับ
การสร้างสมดุ้ลัทัั้�งทั้างด้้านเศรษัฐกิจ สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม  
ตั้ามกรอบการบริห้ารจัด้การความยุั�งยืุนท้ั้�เป็็นมาตั้รฐานระดั้บ
ป็ระเทั้ศแลัะระดั้บสากลั สะท้ั้อนได้้จากการท้ั้�บริษััทั้ฯ ได้้รับการ
รับรองแลัะรับมอบรางวัลัเก้ยุรติั้ยุศจากองค์กรแลัะสถาบันท้ั้�ม้ 
ชืั่�อเส้ยุงทัั้�งในแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศ ซึ์�งเป็ร้ยุบเสมือนสิ�งยืุนยัุนเป็็น
อยุ่างด้้ถึงความสำาเร็จข่องบริษััทั้ฯ อาทิั้ การเป็็นสมาชิั่กดั้ชั่น้
ความยัุ�งยืุนด้าวโจนส์ ป็ระจำาปี็ 2563 (Dow Jones Sustainability 
Indices ห้รือ DJSI) ต่ั้อเนื�องเป็็นป็ีท้ั้� 7 แลัะในป็ี 2564 ได้้รับ 

การจัด้อันดั้บให้้อยูุ่ในระดั้บ Gold Class จาก The Sustainability 
Yearbook ในกลุ่ัมอุตั้สาห้กรรม Oil & Gas Refining and  
Marketing รับโล่ัเก้ยุรติั้คุณ์ บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนท้ั้�อยุู่ในรายุชืั่�อ 
หุ้้นยุั�งยุืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ป็ระจำาปี็ 2563 ในกลุ่ัมทั้รัพิ่ยุากร แลัะยัุงเป็็นองค์กรเอกชั่น
ข่นาด้ให้ญ่องค์กรเด้้ยุวท้ั้�ได้้รับรางวัลัองค์กรต้ั้นแบบด้้าน 
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น 2 ปี็ซ้์อน นอกจากน้� ยุังได้้รับรางวัลันวัตั้กรรม 
แห่้งชั่าติั้ ป็ระจำาปี็ 2563 จากสำานักงานนวัตั้กรรมแห่้งชั่าติั้ 
(สนชั่.) จำานวน 2 รางวัลั ได้้แก่ รางวัลัเก้ยุรติั้คุณ์ องค์กร
นวัตั้กรรม (กลุ่ัมองค์กรข่นาด้ให้ญ่) แลัะรางวัลัรองชั่นะเลิัศ
อันดั้บ 1 ด้้านสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม เป็็นต้ั้น

คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ 
(มห้าชั่น) ข่อข่อบคุณ์ท่ั้านผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนเก้�ยุวข้่องทุั้กท่ั้าน
ท้ั้�ให้้ความเชืั่�อมั�น ไว้วางใจ แลัะสนับสนุนการด้ำาเนินธุ์รกิจข่อง 
บริษััทั้ฯ อยุ่างด้้ยุิ�งมาโด้ยุตั้ลัอด้ บริษััทั้ฯ จะมุ่งมั�นแลัะทุ่ั้มเทั้ท้ั้�จะ
ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อยุา่งเต็ั้มกำาลัังความสามารถ เพืิ่�อวางรากฐานธุ์รกิจ
ให้้เติั้บโตั้อยุ่างมั�นคงด้้วยุห้ลัักธ์รรมาภิบาลั เพืิ่�อเสริมสร้าง
ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ให้้แก่ผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัมอยุ่าง 
เป็็นธ์รรม ควบคู่ไป็กับการสร้างคุณ์ค่าทัั้�งทั้างธุ์รกิจแลัะคุณ์ค่า 
แก่สังคมให้้เติั้บโตั้ก้าวห้น้าร่วมกันอยุ่างยุั�งยุืนอยุ่างสมดุ้ลัต่ั้อไป็ 
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จ่ดำเด่ำนที่างการดำำาเนินงาน

ปีี 2563

ผู้ลิตำภัณฑ์์ปิโตำรเล่ยม

ผู้ลิตำภัณฑ์์ปิโตำรเคม่

อ่�น ๆ

67%
31%
2%

รายได้้จากการขายสุทิธ่ิ

152,319

59%
41%

ในประเที่ศ

ต่ำางประเที่ศ

การจัด้จำาหน่าย

152,319

รายได้้จากการขายสุทิธ่ิ

0

100,000

2561

258,919
216,577

152,319

2562 2563

200,000

300,000

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

กำาไรสุทิธ่ิ

0

5,000

10,000
2561

7,735

(1,174)

(6,152)

2562 2563

10,000

-5,000

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)
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ปีี 2563

58%
15%
2%
1%
14%

10%

นำ�ามันด่ำเซล

นำ�ามันเบนซิน

นำ�ามันเตำา (HSFO)

นำ�ามันเตำากำามะถัันตำำ�า (VLSFO)

นำ�ามันหล่อล่�นพ่ั�นฐานและ
ยางมะตำอย

ผู้ลิตำภัณฑ์์ปิโตำรเล่ยมอ่�น ๆ

ผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเลีิยม

101,429

62%
11%
27%

โอเลฟิินส์และโพัล่โอเลฟิินส์

อะโรเมติำกส์

สไตำร่นิคส์

ผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเคมี

47,457

ส่นทิรัพย์รวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2561

182,446 177,850 173,491

2562 2563

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

หนี�ส่นรวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2561

95,066 94,448 97,825

2562 2563
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้้อม้ลสำาคัญ่ที่างการเงิน

งบแสด้งฐานะการเง่น

สินที่รัพัย์หม่นเว่ัยน

สินที่รัพัย์รวัม

หน่�สินหม่นเว่ัยน

หน่�สินรวัม

ส่วันข้องผู้้้ถ่ัอห้่น

ท่ี่นจดำที่ะเบ่ยน

ท่ี่นท่ี่�ออกและเร่ยกชิำาระแล้วั

งบกำาไรขาด้ทุิน

รายได้ำจากการข้าย(1)

รายได้ำจากการข้ายส่ที่ธิ(2)

ต้ำนท่ี่นข้าย

กำาไร (ข้าดำท่ี่น) ขั้�นต้ำน

ค่าใช้ิจ่ายในการข้าย

ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร

กำาไร (ข้าดำท่ี่น) จากการดำำาเนินงาน

กำาไร (ข้าดำท่ี่น) ส่ที่ธิ

กำาไร (ข้าดำท่ี่น) ส่ที่ธิต่ำอห้่น (บาที่)

งบกระแสเง่นสด้

เงินสดำส่ที่ธิได้ำมาจาก (ใช้ิไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน

เงินสดำส่ที่ธิได้ำมาจาก (ใช้ิไปใน) กิจกรรมการลงท่ี่น

เงินสดำส่ที่ธิได้ำมาจาก (ใช้ิไปใน) กิจกรรมจัดำหาเงิน

เงินสดำและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดำเพิั�มขึ้�น (ลดำลง) ส่ที่ธิ

เงินสดำและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดำ ณ วัันต้ำนปี

เงินสดำและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดำ ณ วัันสิ�นปี

 43,371

 173,491 

 44,059 

 97,825 

75,666

 20,475 

 20,434 

174,463

152,319

174,491

(28)

1,375

5,718

(6,115)

(6,152)

(0.30)

11,149

(3,871)

(1,462)

5,815

3,036

8,851

 

 43,647

 177,850 

 45,707 

 94,448 

83,402

 20,475 

 20,434 

239,315

216,577

236,569

2,745

1,464

5,592

(356)

(1,174)

(0.06)

7,527

(5,954)

(874)

698

2,338

3,036

 46,629

 182,446 

 48,896 

 95,066 

87,380

 20,475 

 20,434 

280,551

258,919

264,637

15,914

1,524

5,449

10,197

7,735

0.38

18,304

(6,537)

(11,575)

193

2,145

2,338

มูลิค่าสุทิธ่ิ ภัาระผูกพัน

งบการเง่นรวมโด้ยย่อิ่

2563 2562 2561

หมายเหตุุ:
(1) รายุได้้จากการข่ายุ ป็ระกอบด้้วยุ ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค ค่าบริการถังบรรจุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ค่าบริการท่ั้าเรือ แลัะอื�น ๆ
(2) รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ ป็ระกอบด้้วยุ ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (ไม่รวมค่าภาษ้ัสรรพิ่สามิตั้) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ แลัะธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค

(ห้น่วยุ: ลั้านบาทั้)
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อัิ่ตราส่วนสภัาพคล่ิอิ่ง (Liquidity Ratio)

อัตำราส่วันสภาพัคล่อง (เท่ี่า)

อัตำราส่วันสภาพัคล่องหม่นเร็วั (เท่ี่า)

อัตำราส่วันสภาพัคล่องกระแสเงินสดำ (เท่ี่า)

อัตำราส่วันหม่นเว่ัยนล้กหน่�การค้า (เท่ี่า)

ระยะเวัลาเก็บหน่�เฉล่�ย (วััน)

อัตำราส่วันหม่นเว่ัยนสินค้าคงเหล่อ (เท่ี่า) (1)

ระยะเวัลาข้ายสินค้าเฉล่�ย (วััน)

อัตำราส่วันหม่นเว่ัยนเจ้าหน่� (เท่ี่า)

ระยะเวัลาชิำาระหน่� (วััน)

วังจรเงินสดำ (Cash Cycle) (วััน)

อัิ่ตราส่วนแสด้งความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตำรากำาไรขั้�นต้ำน

อัตำรากำาไรส่ที่ธิ (2)

อัตำราผู้ลตำอบแที่นต่ำอผู้้้ถ่ัอห้่น

อัิ่ตราส่วนแสด้งปีระส่ทิธ่ิภัาพในการด้ำาเน่นงาน (Efficiency Ratio)

อัตำราผู้ลตำอบแที่นจากสินที่รัพัย์ 

อัตำราหม่นข้องสินที่รัพัย์ (เท่ี่า)

อัิ่ตราส่วนว่เคราะห์นโยบายทิางการเง่น (Financial Policy Ratio)

อัตำราส่วันหน่�สินต่ำอส่วันข้องผู้้้ถ่ัอห้่น (เท่ี่า)

อัตำราส่วันหน่�สินท่ี่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต่ำอ EBITDA (เท่ี่า) (3)

อัตำราส่วันหน่�สินท่ี่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยส่ที่ธิต่ำอ EBITDA (เท่ี่า) (4)

อัตำราส่วันหน่�สินท่ี่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต่ำอส่วันข้องผู้้้ถ่ัอห้่น (เท่ี่า)

อัตำราส่วันหน่�สินท่ี่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยส่ที่ธิต่ำอส่วันข้องผู้้้ถ่ัอห้่น (เท่ี่า)

อัตำราส่วันควัามสามารถัในการชิำาระดำอกเบ่�ย (เท่ี่า) 

อัตำราการจ่ายเงินปันผู้ล

ม้ลค่าตำามบัญ่ช่ิต่ำอห้่น (บาที่/ ห้่น)

0.98 

0.42 

0.25 

17.63

20 

7.40

49

7.14

50

19

 

(0.02%)

(3.53%)

(7.75%)

(3.50%)

1.00

1.30

12.90

11.64

0.82

0.71

2.47

n.a.

3.70

0.95 

0.29 

0.16 

21.41

17 

8.69

41

9.26

39

19

1.15%

(0.49%)

(1.38%)

(0.65%)

1.34

1.13

9.79

9.34

0.71

0.67

3.09

n.a.

4.07

0.95 

0.30 

0.37 

22.42

16 

9.05

40

10.13

36

20

5.67%

2.76%

8.85%

4.22%

1.54

1.09

3.17

3.04

0.66

0.63

9.38

50%

4.27

มูลิค่าสุทิธ่ิ ภัาระผูกพัน

 อัิ่ตราส่วนทิางการเง่นทีิ�สำาคัญ

2563 2562 2561

หมายเหตุุ: 
(1) อัตั้ราส่วนห้มุนเว้ยุนสินค้าคงเห้ลืัอ เท่ั้ากับ ต้ั้นทุั้นข่ายุ ห้ารด้้วยุสินค้าคงเห้ลืัอสุทั้ธิ์ (เฉีล้ั�ยุ)
(2) อัตั้ราส่วนกำาไรสุทั้ธิ์ เท่ั้ากับ กำาไรสุทั้ธิ์ ห้ารด้้วยุรายุได้้จากการข่ายุ
(3) อัตั้ราส่วนห้น้�สินท้ั้�ม้ภาระด้อกเบ้�ยุต่ั้อ EBITDA เท่ั้ากับ ห้น้�สินท้ั้�ม้ภาระด้อกเบ้�ยุ (เฉีล้ั�ยุ) ห้ารด้้วยุกำาไรก่อนด้อกเบ้�ยุ ภาษ้ัแลัะค่าเสื�อมราคา (EBITDA)
(4) อัตั้ราส่วนห้น้�สินท้ั้�ม้ภาระด้อกเบ้�ยุสุทั้ธิ์ต่ั้อ EBITDA เท่ั้ากับ ห้น้�สินท้ั้�ม้ภาระด้อกเบ้�ยุ - เงินสด้ (เฉีล้ั�ยุ) ห้ารด้้วยุกำาไรก่อนด้อกเบ้�ยุ ภาษ้ัแลัะค่าเสื�อมราคา (EBITDA)

ข้้อม้ลสำาคัญ่ที่างการเงิน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

พััฒนาการท่ี่�สำาคัญ่
และรางวััลแห่งควัามสำาเร็จ

ร่วมทุินกับบร่ษัทิ เจแปีน โพล่ิโพรพ่ลีิน 
คอิ่ร์ปีอิ่เรชั�น จำากัด้ (JPP) 
สัด้ส่วน 50:50 ดั้น Mytex Polymers รุก
ตั้ลัาด้เม็ด้พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้พิิ่เศษัพ้ิ่พ้ิ่คอมพิ่าวด์้ 
(Polypropylene Compound: PP  
Compound) ให้้กับลูักค้าอุตั้สาห้กรรม 
ชิั่�นส่วนยุานยุนต์ั้แลัะยุานยุนต์ั้ไฟฟ้า (EV) ทัั้�ง
ในป็ระเทั้ศไทั้ยุแลัะเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้

จัด้ทิำาบันทึิกความเข้าใจสำาหรับความ
ร่วมมือิ่ในการพัฒนาโครงการระบบ
ขนส่งนำ�ามันทิางท่ิอิ่จากโรงกลัิ�นนำ�ามัน
ไอิ่อิ่าร์พีซีี
ไป็สู่ระบบข่นส่งนำ�ามันทั้างท่ั้อข่อง Thappline 
ระห้ว่างบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
กับ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ แทั้งค์ เทั้อร์มินอลั จำากัด้ 

ร่วมขับเคลืิ�อิ่นแก้ไขปัีญหา PM 2.5 
บริษััทั้ฯ ร่วมแลักเป็ล้ั�ยุนป็ระสบการณ์์กับ
องค์กรธุ์รกิจเพืิ่�อการพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยืุน 
(Thailand Business Council for  
Sustainable Development: TBCSD) 
แลัะสถาบันสิ�งแวด้ล้ัอมไทั้ยุ (Thailand  
Environment Institute: TEI) ขั่บเคลืั�อน
แก้ไข่ปั็ญห้า PM 2.5 แลัะร่วมกันห้าแนวทั้าง
การบริห้ารจัด้การแบบบูรณ์าการให้้เกิด้ผลั 
อยุ่างเป็็นรูป็ธ์รรม สอด้คล้ัองกับแนวทั้าง
ด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 

รับปีระกาศเกียรต่คุณ์บัตรแลิะเข็ม
ทีิ�ระลึิก “เสมาคุณู์ปีการ”
นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ รับมอบ
ป็ระกาศเก้ยุรติั้คุณ์บัตั้รแลัะเข็่มท้ั้�ระลึัก 
“เสมาคุณู์ป็การ” ในฐานะบุคคลัแลัะองค์กร
ท้ั้�ทั้ำาคุณ์ป็ระโยุชั่น์ เป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ ในการ
ส่งเสริมงานด้้านการศึกษัาข่องกระทั้รวง
ศึกษัาธิ์การ จากการสนับสนุนการด้ำาเนินงาน
ข่องวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ในการให้้
ทุั้นการศึกษัา ตั้ลัอด้จนสนับสนุนการพัิ่ฒนา
ทัั้กษัะวิชั่าช้ั่พิ่ให้้แก่นักศึกษัา เพืิ่�อยุกระดั้บ
การศึกษัาด้้านอาช้ั่วะข่องป็ระเทั้ศ



1717พััฒนาการท่ี่�สำาคัญ่
และรางวััลแห่งควัามสำาเร็จ

รางวัลิโรงงานอุิ่ตสาหกรรมเช่งน่เวศ 
(Eco Factory) ต่อิ่เนื�อิ่งเป็ีนปีีทีิ� 6
จากการบริห้ารจัด้การทั้รัพิ่ยุากรแลัะ 
ผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมในพืิ่�นท้ั้�รอบเข่ตั้
ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำานวน 
8 โรงงาน ได้้แก่ 
1. โรงงานบำาบัด้นำ�าเส้ยุรวม 1 แลัะ 2
2. โรงงานบำาบัด้นำ�าเส้ยุรวม 3 
3. โรงงานผลิัตั้นำ�าป็ระป็า (UT-IP)
4. โรงงานผลิัตั้ PTK Catalyst
5. โรงงานผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก ABS & SAN 
6. โรงงานผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก 
 Compounding Plastic
7. โรงงานผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก EPS
8. โรงงานผลิัตั้ Ethylbenzene Styrene  
 Monomer

เปิีด้ตัวโครงการ IRPC Cubic 
Academy Season 6 
เสริมสร้างความตั้ระห้นักรู้ แลัะความเข้่าใจ
ด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้� ด้้ เผยุแพิ่ร่ 
องค์ความรู้ ห้ลัักการ แนวคดิ้แลัะแนวป็ฏิิบัติั้
สากลัท้ั้�สำาคัญ มุ่งเน้นการพัิ่ฒนาทั้รัพิ่ยุากร
บุคคลัทัั้�งภายุนอกแลัะภายุในองค์กร ให้้ก้าว
สู่การเร้ยุนรู้อยุา่งไม่ห้ยุดุ้นิ�งโด้ยุไม่ม้ค่าใช้ั่จ่ายุ
ในการอบรมตั้ลัอด้โครงการฯ 

ร่วมปีระกาศเจตนารมณ์์
การด้ำาเน่นงานเพื�อิ่ส่งเสร่ม
เป้ีาหมายทีิ�ยั�งยืน (SDGs) 
ตั้ามแนวทั้างสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ ในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี็ เครือข่่ายุโกลับอลัคอมแพ็ิ่ก
แห่้งสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (UNGC) แลัะครบรอบ 
75 ปี็ ข่ององค์การสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (UN)

รางวัลิ Asia Responsible 
Enterprise Awards (AREA) 2020 
ป็ระเภทั้ Social Empowerment ในโครงการ 
Smile Farm: Sustainable Agriculture 
for Disabilities จาก Enterprise Asia 
โครงการ Smile Farm เป็็นห้นึ�งใน “โครงการ
ลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั” ข่องบริษััทั้ฯ จัด้ทั้ำาขึ่�น ณ์ 
ศูนย์ุส่งเสริมพัิ่ฒนาคนพิิ่การ สังฆมณ์ฑ์ลั
อุด้รธ์าน้ อำาเภอบา้นดุ้ง จังห้วัด้อุด้รธ์าน้ เพืิ่�อ
ส่งเสริมการเร้ยุนรู้แลัะสร้างอาช้ั่พิ่ด้้านเกษัตั้ร
ยุั�งยืุนให้้แก่คนพิิ่การให้้สามารถสร้างรายุได้้ 
แลัะพึิ่�งพิ่าตั้นเองได้้อยุ่างยุั�งยุืน 

รางวัลิอิ่งค์กรต้นแบบ
ด้้านส่ทิธ่ิมนุษยชน
จากกรมคุ้มครองสิทั้ธิ์แลัะเสร้ภาพิ่ กระทั้รวง
ยุุติั้ธ์รรมป็ระเภทั้องค์กรธุ์รกิจข่นาด้ให้ญ่ท้ั้�ม้ 
ผลัการด้ำาเนินงานโด้ด้เด่้นในเรื�องการคำานึงถึง 
ห้ลัักสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น รวมถึงการเป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ 
ให้้องค์กรอื�น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่้งการ
เคารพิ่สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นอยุ่างยุั�งยุืน 

2 รางวัลินวัตกรรมแห่งชาต่ 
จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาต่ 
(สนช.)
-  รางวัลัเ ก้ยุรติั้คุณ์ด้้านองค์กรนวัตั้กรรม 
ด้้เด่้น (ป็ระเภทั้องคก์รข่นาด้ให้ญ)่ สำาห้รับองค์กร
ท้ั้� บูรณ์าการระบบดิ้จิทัั้ลั เทั้คโนโลัยุ้ แลัะ
นวัตั้กรรมเข้่ามาใช้ั่ในทุั้กขั่�นตั้อนธุ์รกิจ เพืิ่�อเพิิ่�ม
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การด้ำาเนินงานทัั้�วทัั้�งองค์กร

- รางวัลัรองชั่นะเลิัศอันดั้บ 1 ด้้านสังคมแลัะ 
สิ�งแวด้ล้ัอม จากผลังาน “พิ่ลัาสติั้กนวัตั้กรรมเพืิ่�อ
คนพิิ่การ” ซึ์�งเป็็นผลังานการวิจัยุพัิ่ฒนาร่วมกับ 
“มูลันิธิ์ข่าเท้ั้ยุม ในสมเด็้จพิ่ระศร้นครินทั้รา 
บรมราชั่ชั่นน้” โด้ยุบริษััทั้ฯ ผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก 
โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน (Polypropylene) ซึ์�งม้คุณ์สมบัติั้
โป็ร่งแสง
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สร้างกรีนซัีพพลิายลิด้ขยะพลิาสต่ก
ช่วยส่�งแวด้ล้ิอิ่ม
บริษััทั้ฯ ร่วมแลักเป็ล้ั�ยุนความคิด้กับพัิ่นธ์มิตั้ร
ทั้างการค้าผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กในป็ระเทั้ศ  
เพืิ่�อร่วมกันห้าทั้างออกให้้กับปั็ญห้าข่ยุะพิ่ลัาสติั้ก
จากบรรจุภัณ์ฑ์์อาห้าร พิ่ร้อมทัั้�งแสด้งจุด้ยุืน 
ด้้านความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมเก้�ยุวกับ 
ข่ยุะพิ่ลัาสติั้กในงาน “Propak Asia 2020” 

ลิงนามบันทึิกข้อิ่ตกลิงความร่วมมือิ่
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า กำา ลัิ ง ค น ด้้ า น
อิ่าชีวศึกษาขั�นสูง กลุ่ิมปิีโตรเคมีแลิะ
เทิคน่คพลัิงงาน (iPEC) ระยะทีิ� 2 
ระห้วา่งวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุไ้ออาร์พ้ิ่ซ้์ แลัะบริษััทั้
ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. เพืิ่�อยุกระดั้บบุคลัากรด้้าน
อาช้ั่วศึกษัาปิ็โตั้รเคม้แลัะพิ่ลัังงาน

การปีระกาศเกียรต่คุณ์ เป็ีนอิ่งค์กร
ทีิ�ด้ำาเน่นธุิรก่จอิ่ย่างมีจรรยาบรรณ์
จากสภาห้อการค้าไทั้ยุ จากการเป็็นบริษััทั้ 
ท้ั้�นำาห้ลัักบรรษััทั้ภิบาลั (Good Corporate  
Governance) มาใช้ั่ในการบรหิ้ารจดั้การองคก์ร 
ก่อให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์ตั้่อการพัิ่ฒนาองค์กรอยุ่าง
ยุั�งยุืน

รางวัลิยอิ่ด้เยี�ยมในเอิ่เชียแห่งปีี
- รางวัลัผู้นำาองค์กรยุอด้เยุ้�ยุมในเอเช้ั่ยุแห่้งปี็  
- รางวัลั CFO ยุอด้เยุ้�ยุมในเอเช้ั่ยุแห่้งปี็ 
- รางวัลันักลังทุั้นสัมพัิ่นธ์์ยุอด้เยุ้�ยุม 
- รางวัลับริษััทั้นักลังทุั้นสัมพัิ่นธ์์ยุอด้เยุ้�ยุม
 ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 7 
 จัด้โด้ยุ นิตั้ยุสาร Corporate Governance  
 Asia

ร่วมลิงนามบันทึิกข้อิ่ตกลิงความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่ิม ปีตทิ. ภัายใต้ Project 
ONE
เพืิ่�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่่งขั่นแลัะ
เติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยืุนให้้กับกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ท้ั้�นำากลัยุุทั้ธ์์ 
Asset Backed Trading มาดึ้งศักยุภาพิ่ข่อง
แต่ั้ลัะบริษััทั้ แลัะใช้ั่ป็ระโยุชั่น์จากสินทั้รัพิ่ยุ์ 
ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุ เพืิ่�อเสริมสร้างความแข็่งแกร่ง 
ในการจัด้ห้าพิ่ลัังงานข่องป็ระเทั้ศ เพิิ่�มศักยุภาพิ่
ในการสร้างมูลัค่าเพิิ่�มด้้วยุพิ่ลัังร่วมระห้ว่าง 
กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. อันจะนำาไป็สู่ความสำาเร็จท้ั้�ยัุ�งยืุนต่ั้อไป็

ได้้รับคัด้เลืิอิ่กเป็ีนสมาช่กใน
ดั้ชนี ความยั�งยืนด้าวโจนส์ DJSI 
ต่อิ่เนื�อิ่งเป็ีนปีีทีิ� 7 
ในกลุ่ัมอุตั้สาห้กรรม Oil & Gas Refining and 
Marketing ตั้อกยุำ�าการด้ำาเนินธุ์รกิจตั้ามนโยุบายุ
การพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุืน
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รางวัลิ CSR-DIW Continuous
Award, 2020
จำานวน 10 โรงงาน ได้้แก่ โรงงาน PP, HDPE, 
PS, DCC, ETP, ACB, LBOP, PW, UT-IP แลัะ 
UT-BK จากกรมโรงงานอุตั้สาห้กรรม ภายุใต้ั้ 
“โครงการส่งเสริมโรงงานอุตั้สาห้กรรมให้้ม้ 
ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคมแลัะชุั่มชั่น”

รางวัลิสถานปีระกอิ่บก่จการต้นแบบ
ดี้เด่้นด้้านความปีลิอิ่ด้ภััย อิ่าชีวอิ่นามัย 
แลิะสภัาพแวด้ล้ิอิ่มในการทิำางาน 
ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 3 จากกรมสวัสดิ้การแลัะ
คุ้มครองแรงงาน ไ ด้้แก่  โรงงาน DCC,  
PS,  BTX คลัังนำ�า มันไออาร์ พ้ิ่ ซ้์  อยุุธ์ยุา  
คลัังนำ�ามันไออาร์พ้ิ่ซ้์พิ่ระป็ระแด้ง แลัะคลัังนำ�ามัน
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ชุั่มพิ่ร 

ส่งมอิ่บหน้าทีิ� CEO to CEO 
นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แ ลั ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด้ ก า ร ใ ห้ ญ่  บ ริ ษัั ทั้  
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ส่งมอบงานแลัะ
แนวทั้างการป็ฏิิบัติั้ให้้กับ คุณ์ชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ 
ป็ระธ์านเจ้าห้น้า ท้ั้�บ ริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้ จัด้การให้ญ่ บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์  
ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น) เข้่าด้ำารงตั้ำาแห้น่ง
ป็ระธ์านเจ้าห้น้า ท้ั้�บ ริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ แลัะได้้รับการแต่ั้งตัั้�ง
เป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ  อ้กตั้ำาแห้น่งห้นึ�ง ตั้ามมติั้
ท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ซึ์�งม้ผลัตัั้�งแต่ั้ 
วันท้ั้� 1 ธ์.ค. 2563

เปิีด้ตัว “สวนโซีลิาร์ลิอิ่ยนำ�า” 
(Floating Solar) ทุ่ั้นโซ์ลัาร์ลัอยุนำ�า ซึ์�งเป็็น
นวัตั้กรรมเม็ด้พิ่ลัาสตั้ิก HDPE (High Density 
Polyethylene ห้รือ โพิ่ลิัเอทิั้ล้ันความห้นาแน่น
สูง) เกรด้พิิ่เศษัส้เทั้า ในบ่อนำ�าดิ้บสำารองข่อง 
บริษััทั้ฯ บนพืิ่�นท้ั้� 200 ไร่ ม้กำาลัังการผลิัตั้ไฟฟ้า
ข่นาด้ 12.5 MW ซึ์�งม้ข่นาด้ให้ญ่ท้ั้�สุด้ในเอเช้ั่ยุ
ตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้ 

ร่เร่�มโครงการความร่วมมือิ่ต้นแบบการ
บร่หารจัด้การขยะพลิาสต่กใช้ครั�งเดี้ยว
ท่ิ�ง (Single-use) 
ร่วมกับ KFC แลัะเครือข่่ายุลูักค้าแลัะคู่ค้าบริษััทั้ 
ไทั้ยุเวิลัด์้แวร์ โพิ่ล้ัโพิ่รดั้กส์ จำากัด้ ข่องบริษััทั้ฯ 
เพืิ่�อเป็็นโมเด้ลัต้ั้นแบบ การนำาข่ยุะพิ่ลัาสติั้กจาก
ร้าน KFC มาร้ไซ์เคิลักลัับมาใช้ั่ป็ระโยุชั่น์ให้ม่ 
ช่ั่วยุสร้างอาช้ั่พิ่แลัะรายุได้้ให้้กับคนไร้ท้ั้�พึิ่�งจาก
มูลันิธิ์กระจกเงา ในการเก็บแลัะคัด้แยุกข่ยุะ
พิ่ลัาสติั้ก 

3 รางวัลิอุิ่ตสาหกรรมดี้เด่้น 
ป็ระเภทั้อุตั้สาห้กรรมศักยุภาพิ่ โรงงาน ETP 
ป็ระเภทั้การจัด้การพิ่ลัังงาน โรงงาน EBSM แลัะ
ป็ระเภทั้การบริห้ารงานคุณ์ภาพิ่ โรงงาน HDPE 
จากกรมโรงงานอุตั้สาห้กรรม กระทั้รวง
อุตั้สาห้กรรม



20 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รางวัลิ Trailblazer ผู้บุกเบ่ก
การคุ้มครอิ่งข้อิ่มูลิส่วนบุคคลิ
ในงานป็ระกาศรางวัลั PDPA Awards 2020: 
Personal Data Protection Act Awards ซึ์�ง
จัด้ขึ่�นเพืิ่�อสร้างความตั้ระห้นักรู้แก่ห้น่วยุงาน 
ภาครัฐแลัะภาคเอกชั่น ในการเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อม
ก่อนท้ั้�กฎห้มายุจะม้ผลับังคับใช้ั่ เป็็นการตั้อกยุำ�า
ว่า บริษััทั้ฯ เป็็นผู้นำาในการเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อม
ตั้ามพิ่ระราชั่บัญญัตั้ิคุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลั  
ปี็ 2562 จากสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์  ร่วมกับ
สำานักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองข้่อมูลัส่วน
บุคคลั คณ์ะนติิั้ศาสตั้ร ์จุฬาลังกรณ์์มห้าวทิั้ยุาลััยุ 
แลัะสถาบันเพิิ่�มผลัผลิัตั้แห่้งชั่าติั้

การต่อิ่อิ่ายุสัญญาเง่นกู้ยืม
ระห้ว่างบริษััทั้ฯ กับ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) 
เพืิ่�อบริห้ารจัด้การสภาพิ่คล่ัองทั้างการเงิน
ระห้ว่างบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
วงเงินกู้จำานวน 10,000 ล้ัานบาทั้ แลัะวงเงนิให้้กู้
จำานวน 1,500 ล้ัานบาทั้

ทิำาสัญญาซืี�อิ่หุ้น
(Share Purchase Agreement) กับ Japan 
Polypropylene ซึ์�งเป็็นบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนใน
ป็ระเทั้ศญ้� ปุ็�นเพืิ่�อ ซื์�อ หุ้้นสามัญข่องบริษััทั้  
ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ ซึ์�งเป็็น
บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในป็ระเทั้ศไทั้ยุ ท้ั้�ด้ำาเนิน 
ธุ์รกิจผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้พิิ่เศษั 
จำานวน 600,000 หุ้้น (ร้อยุลัะ 50 ข่องทุั้น 
จด้ทั้ะเบ้ยุน) ในราคา 350 ล้ัานบาทั้ 

โล่ิเกียรต่คุณ์บร่ษัทิจด้ทิะเบียน
ทีิ�อิ่ยู่ในรายชื�อิ่หุ้นยั�งยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ป็ระจำาปี็ 2563 ในกลุ่ัมทั้รัพิ่ยุากร จาก
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ

บร่ษัทิฯ อิ่อิ่กแลิะเสนอิ่ขายหุ้นกู้
ชั่นิด้ระบุชืั่�อผู้ถือป็ระเภทั้ไม่ด้้อยุสิทั้ธิ์ ไม่ม้
ป็ระกัน แลัะม้ผู้แทั้นผู้ถือหุ้้นกู้วงเงิน 12,000 
ล้ัานบาทั้ อายุุ 2-15 ปี็ เพืิ่�อใช้ั่เป็็นเงินทุั้น 
ห้มุนเว้ยุนในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ห้รือ
ชั่ำาระคืนห้น้�เดิ้ม หุ้้นกู้ด้งักล่ัาวได้้รับการจัด้อันดั้บ
ความน่าเชืั่�อถือจากบริษััทั้ ฟิทั้ช์ั่ เรทั้ติั้�งส์ 
(ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ ท้ั้�ระดั้บ A-(tha)
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Innovated Solutions
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และรางวััลแห่งควัามสำาเร็จ





ควัามรับผิู้ดำชิอบ
ข้องคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััท

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้้้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สารจากประธานกรรมการกำากับดู้แลกิจการท่�ดู่

สารจากประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดูค่าตอบแทน

สารจากประธานกรรมการบริหารความเส่�ยง



26 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2. นายกฤษณ์ อ่ิมแสง
ประธานกรรมการ

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 
ต้ังแต่วันท่ี 19 มกราคม 2564

3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธ์ิ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

4. นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7. นายนพดล ป่ินสุภา
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ เลขานุการคณะกรรมการ 
ส้ินสุดวันท่ี 1 ธันวาคม 2563

5. นายชาครีย์ บูรณกานนท์
กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

8. นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ

ดํารงตําแหน่ง
ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563

9. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง

10. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

11. นายจุมพล สําเภาผล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

14. นายวัฒนพงศ์ คุโรวาท
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง

12. นายสมนึก บํารุงสาลี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

1.2.

7.5. 6.
3.

4.
8.

13.

14.

9.

10.

12.

11.

คณะกรรมการบริษััที่

26 แบบแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาป่ / 
รายงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ไออาร์พั่ซ่ จำากัดำ (มหาชิน)
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1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2. นายกฤษณ์ อ่ิมแสง
ประธานกรรมการ

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 
ต้ังแต่วันท่ี 19 มกราคม 2564

3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธ์ิ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

4. นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7. นายนพดล ป่ินสุภา
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ เลขานุการคณะกรรมการ 
ส้ินสุดวันท่ี 1 ธันวาคม 2563

5. นายชาครีย์ บูรณกานนท์
กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

8. นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการ

ดํารงตําแหน่ง
ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563

9. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง

10. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

11. นายจุมพล สําเภาพล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

14. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง

12. นายสมนึก บํารุงสาลี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

1.2.

7.5. 6.
3.

4.
8.

13.

14.

9.

10.

12.

11.

27คณะกรรมการบริษัท



28 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายชาญศ่ลิป์ี ตรีนุชกร
อายุุ 60 ปี็

วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 20 ตุั้ลัาคม 2558
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการ
วันท้ั้� 31 สิงห้าคม 2561
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
5 ปี็ 2 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• เศรษัฐศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• เศรษัฐศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• วิทั้ยุาศาสตั้รดุ้ษัฎ้บัณ์ฑิ์ตั้กิตั้ติั้มศักดิ้� สาข่าวิชั่าการบริห้ารเทั้คโนโลัยุ ้ 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้รพัิ่ฒนาสัมพัิ่นธ์์ระดั้บผู้บริห้าร รุ่นท้ั้� 1 กรมกิจการพิ่ลัเรือนทั้ห้ารบก 
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 7/2558  
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการป็้องกันราชั่อาณ์าจักร (ป็ริญญาบัตั้ร วป็อ.) รุ่นท้ั้� 57/2557  
 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นท้ั้� 1/2557  
 สถาบัน PLLI บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) 
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นท้ั้� 5/2553 
 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA 
• วิทั้ยุาลััยุการทัั้พิ่อากาศ (วทั้อ.) รุ่นท้ั้� 35/2549
• ห้ลัักสูตั้ร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท้ั้� 20 
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้บริห้ารธุ์รกิจศศินทั้ร์แห่้งจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ 
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูงการบริห้ารเศรฐกิจสาธ์ารณ์ะสำาห้รับ 
 นักบริห้ารระดั้บสูง (ป็ศส.) รุ่นท้ั้� 10 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Excellence through Awareness and Practice  
 (LEAP) สถาบัน INSEAD ป็ระเทั้ศสิงคโป็ร์แลัะป็ระเทั้ศฝรั�งเศส
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Charted Director Class (CDC) รุ่นท้ั้� 11/2558 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท้ั้� 93/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) 
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท้ั้� 12/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) 
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 85/2550 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ส.ค. 2561 - ธ์.ค. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2558 - ธ์.ค. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ส.ค. 2561 - พิ่.ค. 2563 ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร/ กรรมการผู้จัด้การ 
    ให้ญ่/ กรรมการ/ เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ยุ. 2561 - ส.ค. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้.สำารวจแลัะผลัิตั้ปิ็โตั้รเล้ัยุม  
    จำากัด้ (มห้าชั่น)

ประวััติำกรรมการ
บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ จำากัดำ (มหาชิน)

ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561 ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� เทั้คโนโลัยุ้แลัะวิศวกรรม  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2560 - ส.ค. 2561 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ ดิ้จิตั้อลั โซ์ลูัชัั่�น จำากัด้
ตั้.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ กรรมการ 
    สรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
    บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)
เม.ยุ. 2559 - ส.ค. 2561 กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2558 - ส.ค. 2561 กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2560 - ธ์.ค. 2560 ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�ป็ฏิิบัติั้การกลุ่ัมธุ์รกิจโครงสร้าง 
    พืิ่�นฐานแลัะบริห้ารความยุั�งยุืน 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
เม.ยุ. 2560 - ธ์.ค. 2560 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ อาซ์าฮ้ีเคมิคอลั จำากัด้
ม.ค. 2559 - ก.ยุ. 2560 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์กลุ่ัม 
    ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2558 - ธ์.ค. 2560 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โพิ่ล้ัเมอร์ มาร์เก็ตั้ติั้�ง จำากัด้
พิ่.ยุ. 2558 - ม้.ค. 2560 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โพิ่ล้ัเมอร์ โลัจิสติั้กส์ จำากัด้
ตั้.ค. 2558 - ธ์.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ 
    แลัะการกลัั�น บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2557 - ธ์.ค. 2558 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้ กร้น เอ็นเนอร์ยุ้� (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
เม.ยุ. 2558 - ตั้.ค. 2558 กรรมการ บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2557 - ก.ยุ. 2558 รองกรรมการผู้ จัด้การให้ญ่ กลัยุุทั้ธ์์องค์กร  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
เม.ยุ. 2555 - ก.ค. 2558  กรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โพิ่ล้ัเมอร์ โลัจิสติั้กส์ จำากัด้

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ยุ. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำากับดู้แลักิจการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รักษัาการแทั้นกรรมการผู้อำานวยุการให้ญ่ 
    บริษััทั้ การบินไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
มิ.ยุ. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ การบินไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ส.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ วายุ.เอส.เอส (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
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นายวุฒ่สาร ตันไชย
อายุุ 62 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ 
วันท้ั้� 19 มิถุนายุน 2558
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น
วันท้ั้� 19 มิถุนายุน 2558 
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
5 ปี็ 6 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิทั้ยุาศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วทั้.บ.) มห้าวิทั้ยุาลััยุข่อนแก่น
• พัิ่ฒนบริห้ารศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ ( รัฐป็ระศาสนศาสตั้ร์) (พิ่บ.ม.)  
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้พัิ่ฒนบริห้ารศาสตั้ร์ (NIDA)
• Master of Policy Science (M.P.S.) International Program,  
 Saitama University, Japan
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้รกฎห้มายุมห้าชั่น คณ์ะนิติั้ศาสตั้ร์ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้รวุฒิบัตั้รการกำากับดู้แลักิจการสำาห้รับกรรมการแลัะผู้บริห้าร 
 ระดั้บสูงข่องรัฐวิสาห้กิจแลัะองค์การมห้าชั่น (PDI) รุ่นท้ั้� 1 
 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2554 - ส.ค. 2561 กรรมการ คณ์ะกรรมการวัฒนธ์รรมแห่้งชั่าติั้
2554 - ตั้.ค. 2561 อนุกรรมการพัิ่ฒนาระบบราชั่การ 
    สำานักงานคณ์ะกรรมการพัิ่ฒนาระบบราชั่การ
ก.ยุ. 2560 - 2562 กรรมการ คณ์ะกรรมการจัด้ทั้ำายุุทั้ธ์ศาสตั้ร์ด้้านการ 
    ป็รับสมดุ้ลัแลัะพัิ่ฒนาระบบการบริห้ารจัด้การภาครัฐ

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
มิ.ยุ. 2558 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะ 
    กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ตั้.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการผู้ทั้รงคุณ์วุฒิ ในคณ์ะกรรมการพัิ่ฒนาแลัะ 
    ส่งเสริมองค์การมห้าชั่น
ตั้.ค. 2563 - ปั็จจุบัน อนุกรรมการพัิ่ฒนาระบบราชั่การ เก้�ยุวกับการส่งเสริม 
    แลัะพัิ่ฒนาระบบการบริห้ารราชั่การในส่วนภูมิภาค 
    แลัะท้ั้องถิ�น สำานักงานคณ์ะกรรมการพิ่ัฒนาระบบ 
    ราชั่การ
2563 - ปั็จจุบัน อนุกรรมการวิสามัญเก้�ยุวกับระบบราชั่การ การ 
    จัด้ส่วนราชั่การ แลัะค่าตั้อบแทั้น สำานักงาน 
    คณ์ะกรรมการข้่าราชั่การกรุงเทั้พิ่มห้านคร
ก.พิ่. 2563 - ปั็จจุบัน อุป็นายุก สภามห้าวิทั้ยุาลััยุ 
    มห้าวิทั้ยุาลััยุราชั่ภัฏิ นครป็ฐม

ม้.ค. 2561 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านคณ์ะอนุกรรมการด้้านพัิ่ฒนาแลัะส่งเสริม 
    ธ์รรมาภิบาลัองค์กรป็กครองส่วนท้ั้องถิ�น สำานักงาน 
    คณ์ะกรรมการป้็องกันแลัะป็ราบป็รามการทุั้จริตั้ 
    แห่้งชั่าติั้
2559 - ปั็จจุบัน กรรมการ ผู้ทั้รงคุณ์ วุ ฒิ  สภามห้าวิทั้ยุา ลััยุ  
    มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
ธ์.ค. 2557 - ปั็จจุบัน  เลัข่าธิ์การสถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
2554 - ปั็จจุบัน อนุกรรมการป้็องกันการทุั้จริตั้ด้้านการเมือง 
    การป็กครอง สำานักงานคณ์ะกรรมการป็้องกันแลัะ 
    ป็ราบป็รามการทุั้จริตั้แห่้งชั่าติั้
2551 - ปั็จจุบัน กรรมการสภามห้าวิทั้ยุาลััยุ 
    มห้าวิทั้ยุาลััยุราชั่ภัฏิ นครราชั่ส้มา

คณะกรรมการบริษััที่



30 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายณั์ฐชาต่ จารุจ่นด้า
อายุุ 65 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
วันท้ั้� 29 เมษัายุน 2559
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ
วันท้ั้� 4 กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง 
วันท้ั้� 29 เมษัายุน 2559
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
4 ปี็ 8 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมโยุธ์า) มห้าวิทั้ยุาลััยุเช้ั่ยุงให้ม่
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์ 
• Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School,  
 USA 
• Oxford Energy Seminar, UK
• Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute,  
 Switzerland
• ห้ลัักสูตั้รการป็้องกันราชั่อาณ์าจักรภาครัฐร่วมเอกชั่น (ป็ริญญาบัตั้ร ป็รอ.)  
 รุ่นท้ั้� 20 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 15 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น 
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 3 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 129/2553  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ค. 2560 - มิ.ยุ. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ องค์การข่นส่งมวลัชั่นกรุงเทั้พิ่
พิ่.ค. 2557 - เม.ยุ. 2559 ป็ระธ์านกรรมการ
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอ็นเนอร์ยุ้� ร้ซ์อร์สเซ์ส จำากัด้
2556 - เม.ยุ. 2559 กรรมการ บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.พิ่. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เม.ยุ. 2559 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ ป็ระธ์านกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง  
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ส.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
    บริษััทั้ เนชัั่�นแนลัเพิ่าเวอร์ซั์พิ่พิ่ลัายุ จำากัด้ (มห้าชั่น)   

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2560 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ฤทั้ธ์า โฮีลัดิ้�งส์ จำากัด้

นายอิ่นุสรณ์์ แสงน่�มนวลิ
อายุุ 66 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ 
วันท้ั้� 27 สิงห้าคม 2559
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
วันท้ั้� 1 กันยุายุน 2559 
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
4 ปี็ 4 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• ป็ริญญาตั้ร้ (เคม้วิศวกรรม) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ป็ริญญาโทั้ (วิศวกรรมสิ�งแวด้ล้ัอม) สถาบันเทั้คโนโลัยุ้แห่้งเอเช้ั่ยุ
• ป็ริญญาเอก (วิศวกรรมเคม้) Monash University, Melbourne 
 ป็ระเทั้ศออสเตั้รเล้ัยุ
• ห้ลัักสูตั้รการป้็องกันราชั่อาณ์าจักรภาครัฐร่วมเอกชั่น (ป็ริญญาบัตั้ร ป็รอ.)  
 รุ่นท้ั้� 20 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 10 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น  
 ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้รขั่�นสูงการบริห้ารงานภาครัฐแลัะกฎห้มายุมห้าชั่น (ป็รม.)  
 รุ่นท้ั้� 5 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา 
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นท้ั้� 1/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) 
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 62/2548 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท้ั้� 40/2548  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 
 รุ่นท้ั้� 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2557 - 2560 กรรมการอิสระ 
  บริษััทั้ พิ่ฤกษัา เร้ยุลัเอสเตั้ทั้ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - 2560 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ข่นส่ง จำากัด้
2556 - 2560 กรรมการ สำานักงานคณ์ะกรรมการพัิ่ฒนาการ 
  เศรษัฐกิจแลัะสังคมแห่้งชั่าติั้
2556 - 2559 กรรมการ บริษััทั้ กรุงเทั้พิ่ธ์นาคม จำากัด้

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ยุ. 2559 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ส.ค. 2559 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2559 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการบรรษััทั้ภิบาลั/  
  กรรมการสรรห้าแลัะพิิ่จารณ์าค่าตั้อบแทั้น 
  บริษััทั้ พิ่ฤกษัา โฮีลัดิ้�ง จำากัด้ (มห้าชั่น)
2559 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ บ้.กริม เพิ่าเวอร์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้
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นายสมนึก บำารุงสาลีิ
อายุุ 63 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ 
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ   
วันท้ั้� 9 เมษัายุน 2557
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ   
วันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2560
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการตุรวัจำสัอบ 
วันท้ั้� 2 ธั์นวาคม 2560
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ   
6 ปี็ 8 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: 50,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00024%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมโยุธ์า) 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้พิ่ระจอมเกล้ัาธ์นบุร้
• การจัด้การภาครัฐแลัะภาคเอกชั่นมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ 
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้พัิ่ฒนบริห้ารศาสตั้ร์ (NIDA)
• ห้ลัักสูตั้รวิทั้ยุาการการจัด้การสำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสูง (วบส.) 
 รุ่นท้ั้� 2/2561 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้พัิ่ฒนบริห้ารศาสตั้ร์ (NIDA)
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารกระบวนการยุุติั้ธ์รรมระด้ับสูง (บ.ยุ.ส.) รุ่นท้ั้� 20/2558  
 วิทั้ยุาลััยุการยุุติั้ธ์รรม สถาบันพัิ่ฒนาข้่าราชั่การฝ�ายุตุั้ลัาการศาลัยุุติั้ธ์รรม  
 สำานักงานศาลัยุุติั้ธ์รรม
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 5/2557  
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน 
• ห้ลัักสูตั้รนักบริห้ารระดั้บสูง 2 (นบส.) รุ่นท้ั้� 5/2556 
 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้่าราชั่การพิ่ลัเรือน 
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูง การเมืองการป็กครองในระบอบป็ระชั่าธิ์ป็ไตั้ยุ 
 สำาห้รับผู้บริห้ารระดั้บสูง (ป็ป็ร.) รุ่นท้ั้� 16/2555 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา 
• ห้ลัักสูตั้รนักบริห้ารระดั้บสูง (นบส.) รุ่นท้ั้� 65/2552 
 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้่าราชั่การพิ่ลัเรือน 
• ห้ลัักสูตั้รนักบริห้ารด้้านพิ่ลัังงานระดั้บสูง (นบส.) รุ่นท้ั้� 2/2551 
 สำานักงานป็ลััด้กระทั้รวงพิ่ลัังงาน 
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 233/2560  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ก.พิ่. 2561 - 2562  ท้ั้�ป็รึกษัาคณ์ะกรรมการ สถาบันบริห้ารกองทุั้นพิ่ลัังงาน
พิ่.ยุ. 2560 - 2561 อนุกรรมการคณ์ะกรรมการตั้รวจเงินแผ่นดิ้น  
    สำานักงานการตั้รวจเงินแผ่นดิ้น
เม.ยุ. 2559 - พิ่.ยุ. 2560 กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2559 - ก.ยุ. 2560 รองป็ลััด้กระทั้รวงพิ่ลัังงาน
ตั้.ค. 2558 - 2562 อนุกรรมการคณ์ะกรรมาธิ์การการพิ่ลัังงาน 
    สภานิติั้บัญญัติั้แห่้งชั่าติั้
ก.ค. 2557 - ก.ยุ.2559  ผู้ตั้รวจราชั่การกระทั้รวงพิ่ลัังงาน

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตั้รวจสอบ/ 
    ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะพิิ่จารณ์าค่าตั้อบแทั้น  
    บริษััทั้ เมกาเคม (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2560 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เม.ยุ. 2557 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้

นายเอิ่กน่ต่ น่ต่ทัิณ์ฑ์์ปีระภัาศ
อายุุ 49 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 17 พิ่ฤศจิกายุน 2558
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
วันท้ั้� 16 ม้นาคม 2559
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
5 ปี็ 1 เดื้อน 
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• เศรษัฐศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (เก้ยุรติั้นิยุม) มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ป็ริญญาโทั้ Economics/ Policy Economics, University of Illinois at  
 Urbana-Champaign สห้รัฐอเมริกา
• ป็ริญญาเอก Economics/ Macroeconomics and International  
 Finance, Claremont Graduate University สห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูงการบริห้ารงานภาครัฐแลัะกฎห้มายุมห้าชั่น  
 (ป็รม.) รุ่นท้ั้� 9/2554 วิทั้ยุาลััยุการเมืองการป็กครอง สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้ร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562  
 สถาบัน Leadership Focus Institute
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท้ั้� 45/2562 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นท้ั้� 4/2560 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Role of the Nomination and Governance Committee  
 (RNG) รุ่นท้ั้� 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
 (CGI) รุ่นท้ั้� 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 93/2550 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
มิ.ยุ. 2561 - ม.ค. 2563 กรรมการ/ ป็ระธ์านกรรมการ 
      ธ์นาคาร กรุงไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ค. 2561 - ตั้.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ การบินไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
มิ.ยุ. 2561 - ตั้.ค. 2562 กรรมการ บริษััทั้ การบินไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2558 - พิ่.ค. 2561 กรรมการ ธ์นาคารไทั้ยุพิ่าณิ์ชั่ยุ์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2558 - พิ่.ค. 2561 กรรมการสรรห้า ค่าตั้อบแทั้น แลัะบรรษััทั้ภิบาลั  
      ธ์นาคารไทั้ยุพิ่าณิ์ชั่ยุ์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2558 - พิ่.ค. 2561 ป็ระธ์านกรรมการ 
      บริษััทั้ ข้่อมูลัเครดิ้ตั้แห่้งชั่าติั้ จำากัด้
ตั้.ค. 2558 - พิ่.ค. 2561 ผู้อำานวยุการ สำานักงานคณ์ะกรรมการนโยุบายุ 
      รัฐวิสาห้กิจ กระทั้รวงการคลััง   

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.พิ่. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ ธ์นาคารทั้ห้ารไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ ธ์นาคารธ์นชั่าตั้ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2559 - ปั็จจุบัน กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2558 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
พิ่.ค. 2561 - ปั็จจุบัน อธิ์บด้้กรมสรรพิ่ากร

คณะกรรมการบริษััที่
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายกฤษณ์์ อ่ิ่�มแสง
อายุุ 55 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
ป็ระธ์านกรรมการ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 2 ธั์นวาคม 2560
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานกรรมการ
วันท้ั้� 19 มกราคม 2564
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
3 ปี็
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมโยุธ์า) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้ร “ภูมิพิ่ลัังแผ่นดิ้น” รุ่นท้ั้� 3 สำาห้รับผู้บริห้ารระดั้บสูง 
 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นท้ั้� 2  
 สำาห้รับผู้บริห้ารระดั้บสูง บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 23 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น  
 ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 9 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการป้็องกันราชั่อาณ์าจักร (ป็ริญญาบัตั้ร วป็อ.) รุ่นท้ั้� 62 
 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่การป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 139/2553  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ม้.ค. 2562 - ม.ค. 2564 กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
พิ่.ยุ. 2562 - พิ่.ค. 2563 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์
    กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2561 - ตั้.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ กำากับดู้แลัองค์กรแลัะ 
    กิจการสัมพัิ่นธ์์ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2561 - ก.ยุ. 2561 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริห้ารองค์กรแลัะ 
    ความยุั�งยุืน บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2560 - ก.พิ่. 2562 กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ยุ. 2560 - ตั้.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ สานพิ่ลััง วิสาห้กิจเพืิ่�อสังคม จำากัด้
ม้.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการบริห้าร โรงเร้ยุนกำาเนิด้วิทั้ยุ์ (KVIS)
ก.พิ่. 2559 - ธ์.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ทั้รัพิ่ยุากรบุคคลัแลัะ 
    ศักยุภาพิ่องค์กร บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2558 - พิ่.ยุ. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ เอนเนอร์ยุ้� คอมเพิ่ล็ักซ์์ จำากัด้
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2559 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ การตั้ลัาด้ข่ายุป็ล้ัก  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
มิ.ยุ. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�ป็ฏิิบัติั้การกลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
   ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ยุ. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้แทั้งค์ เทั้อร์มินัลั จำากัด้
ส.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการผู้ทั้รงคุณ์วุฒิในคณ์ะกรรมการส่งเสริม 
   วิสาห้กิจเพืิ่�อสังคม

พลิอิ่ากาศโทิ บุญสืบ ปีระส่ทิธ่ิ�
อายุุ 68 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ 
วันท้ั้� 3 เมษัายุน 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น
วันท้ั้� 4 เมษัายุน 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
1 ปี็ 8 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• โรงเร้ยุนเตั้ร้ยุมทั้ห้าร รุ่นท้ั้� 13
• โรงเร้ยุนนายุเรืออากาศ รุ่นท้ั้� 20
• วิศวกรรมศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ สาข่าวิศวกรรมอากาศยุาน Hochschule der  
 Bundeswehr Muenchen (มห้าวิทั้ยุาลััยุทั้ห้ารเยุอรมัน) เยุอรมน้
• โรงเร้ยุนนายุทั้ห้ารชัั่�นผู้บังคับฝูง รุ่นท้ั้� 56
• โรงเร้ยุนเสนาธิ์การทั้ห้ารอากาศ รุ่นท้ั้� 33
• วิทั้ยุาลััยุการทัั้พิ่อากาศ รุ่นท้ั้� 36
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่น 8/2559   
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• การป็ระชุั่มระดั้บชั่าติั้ว่าด้้วยุการสร้างแนวร่วมป็ฏิิบัติั้ภาคเอกชั่นไทั้ยุ 
 ในการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้ ครั�งท้ั้� 5 หั้วข้่อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration”
• สัมมนา “แนวทั้างการจัด้ตัั้�งบรรษััทั้วิสาห้กิจแห่้งชั่าติั้”
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Role of the Nomination & Governance Committee  
 Program (RNG) รุ่น 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ  
 (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2559 - 2561 กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการสรรห้า 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - 2559 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรห้า 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
เม.ยุ. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
  ค่าตั้อบแทั้น บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
2562 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
  บริษััทั้ สป็อร์ตั้ เซ์อร์วิสเซ์ส อัลัไลัแอนซ์์ จำากัด้
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นางสาวส่ร่วรรณ์ เจียระพงษ์
อายุุ 66 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตั้รวจสอบ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ
วันท้ั้� 3 เมษัายุน 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการตุรวัจำสัอบ
วันท้ั้� 4 เมษัายุน 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
1 ปี็ 8 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• บัญช้ั่บัณ์ฑิ์ตั้ จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• พิ่าณิ์ชั่ยุศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (บริห้ารธุ์รกิจ) มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้ร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท้ั้� 16 
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้บริห้ารธุ์รกิจศศินทั้ร์แห่้งจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้ร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton  
 School University of Pennsylvania
• ห้ลัักสูตั้ร PTT Executive Leadership Program, General Electric,  
 New York ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูงการบริห้ารเศรษัฐกิจสาธ์ารณ์ะสำาห้รับ 
 นักบริห้ารระดั้บสูง (ป็ศส.) รุ่นท้ั้� 7/2551 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท้ั้� 102/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2557 - 2561 ท้ั้�ป็รึกษัา บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โพิ่ล้ัเมอร์ มาร์เก็ตั้ติั้�ง จำากัด้ 
2556 - 2557 กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
  บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โพิ่ล้ัเมอร์ มาร์เก็ตั้ติั้�ง จำากัด้ 
2555 - 2556 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แผนกลัยุุทั้ธ์์แลัะ 
  บริห้ารการลังทุั้น บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2552 - 2555 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ พัิ่ฒนาธ์ุรกิจแลัะ 
  บริห้ารโครงการ ห้น่วยุธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2548 - 2552 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่แผนแลัะบรหิ้ารบรษัิัทั้ 
  ในเครือ ห้น่วยุธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
เม.ยุ. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตั้รวจสอบ 
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้

นายชาครีย์ บูรณ์กานนท์ิ
อายุุ 65 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ
วันท้ั้� 22 พิ่ฤษัภาคม 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
วันท้ั้� 22 พิ่ฤษัภาคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
1 ปี็ 7 เดื้อน  
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: 55,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00027%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมเครื�องกลั) มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้รขั่�นสูงการบริห้ารงานภาครัฐแลัะกฎห้มายุมห้าชั่น ปี็ 2553  
 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• PTT - GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
• ห้ลัักสูตั้รการกำากับดู้แลักิจการสำาห้รับกรรมการแลัะผู้บริห้ารระดั้บสูงข่อง 
 รัฐวิสาห้กิจแลัะองค์กรมห้าชั่น ปี็ 2556 สถาบันพัิ่ฒนากรรมการแลัะ 
 ผู้บริห้ารระดั้บสูงข่องภาครัฐ สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท้ั้� 103/2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจก๊าซ์ 
  ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2554 - 2555 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่แยุกก๊าซ์ธ์รรมชั่าติั้  
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2552 - 2554 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ระบบท่ั้อส่งก๊าซ์ 
  ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
พิ่.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้  
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้

คณะกรรมการบริษััที่



34 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทิ
อายุุ 46 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 21 สิงห้าคม 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง 
วันท้ั้� 21 สิงห้าคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
1 ปี็ 4 เดื้อน 
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• รัฐศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• Master of Business Administration (MBA), Western Michigan  
 University, USA
• ห้ลัักสูตั้รเสนาธิ์การทั้ห้าร รุ่นท้ั้� 53 วิทั้ยุาลััยุเสนาธิ์การทั้ห้าร 
 สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้รนักบริห้ารระดั้บสูง ผู้นำาท้ั้�ม้วิสัยุทัั้ศน์แลัะคุณ์ธ์รรม (นบส.1)  
 รุ่นท้ั้� 86 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้่าราชั่การพิ่ลัเรือน
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน รุ่นท้ั้� 13 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท้ั้� 288/2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 168/2563  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ก.พิ่. 2561 - เม.ยุ. 2562 รองผู้อำานวยุการสำานักงานนโยุบายุ
  แลัะแผนพิ่ลัังงาน
เม.ยุ. 2558 - ก.พิ่. 2561 ผู้อำานวยุการสำานักนโยุบายุไฟฟ้า สำานักงานนโยุบายุ 
  แลัะแผนพิ่ลัังงาน

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ส.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
เม.ยุ. 2562 - ปั็จจุบัน ผู้อำานวยุการสำานักงานนโยุบายุแลัะแผนพิ่ลัังงาน

นายจุมพลิ สำาเภัาพลิ
อายุุ 67 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตั้รวจสอบ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการอิสัระ
วันท้ั้� 16 ตุั้ลัาคม 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการตุรวัจำสัอบ
วันท้ั้� 16 ตุั้ลัาคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ 
1 ปี็ 2 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• ครุศาสตั้รอุตั้สาห้กรรมบัณ์ฑิ์ตั้ สาข่าวิศวกรรมโยุธ์า 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ ้พิ่ระจอมเกล้ัาธ์นบุร้
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ สาข่าวิศวกรรมโยุธ์า 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ ้พิ่ระจอมเกล้ัาธ์นบุร้
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร สาข่าการบริห้ารจัด้การภาครัฐ 
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้พัิ่ฒนบริห้ารศาสตั้ร์
• วุฒิบัตั้รห้ลัักสูตั้ร “ผู้นำามห้านคร” จากกรุงเทั้พิ่มห้านครร่วมกับสถาบัน 
 พิ่ระป็กเกล้ัา
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร การบริห้ารงบป็ระมาณ์ภาครัฐแนวให้ม่ 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุแคลิัฟอร์เน้ยุ (UCLA)
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร ด้้านการพัิ่ฒนาระบบโครงสร้างพืิ่�นฐานด้้านคมนาคม 
 การจราจรแลัะข่นส่ง
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้รห้ลัักสูตั้ร “ห้ลัักสูตั้รการกำากับดู้แลักิจการสำาห้รับกรรมการ 
 แลัะผู้บริห้ารระดั้บสูงข่องรัฐวิสาห้กิจแลัะองค์การมห้าชั่น” 
 จากกระทั้รวงการคลััง (PDI รุ่นท้ั้� 11)
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร ผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านการบริห้ารงานพัิ่ฒนาเมือง “มห้านคร  
 รุ่นท้ั้� 1” จากกรุงเทั้พิ่มห้านคร
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร การเสริมสร้างทัั้กษัะการคิด้วิเคราะห์้เพืิ่�อตัั้ด้สินใจแก้ปั็ญห้า 
 อยุา่งเป็็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making:  
 SPSDM)
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร “ห้ลัักนิติั้ธ์รรมเพืิ่�อป็ระชั่าธิ์ป็ไตั้ยุ” รุ่นท้ั้� 3 
 วิทั้ยุาลััยุศาลัรัฐธ์รรมนูญ
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร “ห้ลัักสูตั้ร BRAINS” รุ่นท้ั้� 2 
 สภาอุตั้สาห้กรรมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ป็ระกาศน้ยุบัตั้ร “ห้ลัักสูตั้รสื�อสุข่ภาพิ่” (HA รุ่นท้ั้� 1) ราชั่วิทั้ยุาลััยุจุฬาภรณ์์
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 136/2555  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
เม.ยุ. 2556 - 2559 รองผู้ว่าราชั่การกรุงเทั้พิ่มห้านคร
2554 - 2556 คณ์ะกรรมการ การไฟฟ้านครห้ลัวง (กฟน.)
2554 - 2556 รองป็ลััด้กรุงเทั้พิ่มห้านคร
ตั้.ค. 2552 - ก.ยุ. 2554 ผู้อำานวยุการสำานักการโยุธ์า กรุงเทั้พิ่มห้านคร

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ตั้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตั้รวจสอบ 
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการอิสระ/ ป็ระธ์านกรรมการ/ ป็ระธ์าน 
  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะพิิ่จารณ์าค่าตั้อบแทั้น  
  บริษััทั้ สโตั้นเฮ้ีนจ์ อินเตั้อร์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
2550 - ปั็จจุบัน คณ์ะกรรมการส่งเสริม สภาวิทั้ยุาลััยุ 
  สภามห้าวิทั้ยุาลััยุ มห้าวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้
  พิ่ระจอมเกล้ัาธ์นบุร้
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นายนพด้ลิ ปิี� นสุภัา
อายุุ 56 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
ลาออกจำากประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่/
กรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง/ เลขานุการคณะกรรมการ 
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น
วันท้ั้� 20 มกราคม 2564
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ   
1 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• วิศวกรรมศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 14/2562  
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการป้็องกันราชั่อาณ์าจักร (ป็ริญญาบัตั้ร วป็อ.) รุ่นท้ั้� 60 
 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้รอบรมด้้านนิติั้ธ์รรมแลัะการพัิ่ฒนาท้ั้�ยุั�งยืุน (RoLD Program)  
 ปี็ 2560 สถาบันเพืิ่�อการยุุติั้ธ์รรมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 22/2559 
 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• G - 20Y Summit 2015, ป็ระเทั้ศฝรั�งเศส
• Mitsui - Harvard Business School HBS - Global Management  
 Academy 2015 Japan and USA
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารกระบวนการยุุติั้ธ์รรมระด้ับสูง (บ.ยุ.ส.) รุ่นท้ั้� 19/2557  
 วิทั้ยุาลััยุการยุติุั้ธ์รรม สถาบันข้่าราชั่การฝ�ายุตุั้ลัาการศาลัยุติุั้ธ์รรมสำานักงาน 
 ศาลัยุุติั้ธ์รรม
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Development Program III (LDP III) 
 สถาบันพัิ่ฒนาผู้นำาแลัะการเร้ยุนรู้กลุ่ัม ป็ตั้ทั้.
• Breakthrough Program for Senior Executives International 
 Leading Business School (IMD) Lausanne ป็ระเทั้ศสวิตั้เซ์อร์แลันด์้
• ห้ลัักสูตั้ร Assessor Training Program สำานักงานรางวัลัคุณ์ภาพิ่แห่้งชั่าติั้
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statement for Directors 
 บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 146/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท้ั้� 12/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ธ์.ค. 2563 - ม.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
ก.พิ่. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 รองกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่สังกัด้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� 
    ป็ฏิิบัติั้การกลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ส.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 รองป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
พิ่.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
เม.ยุ. 2562 - ม.ค. 2564 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ธ์.ค. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้

ม้.ค. 2562 - ธ์.ค. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
ก.พิ่. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
    เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่/  
    เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้  
    (มห้าชั่น)
ม.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ 
    บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2562 - ส.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
ตั้.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั แอลัเอ็นจ้ จำากัด้
2560  ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ แอลัเอ็นจ้ จำากัด้
เม.ยุ. 2559 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจก๊าซ์ 
    ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2558 – 2559  ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ฏิิบัติั้งาน รักษัาการ 
    รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจก๊าซ์ 
    ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2558 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - 2561  ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้.จำาห้น่ายุก๊าซ์ธ์รรมชั่าติั้ จำากัด้
ตั้.ค. 2557 - ก.ยุ. 2558 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ตั้ทั้. ป็ฏิิบัติั้งาน  
    Secondment ในตั้ำาแห้น่งกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
    บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น  
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ นวัตั้กรรมแลัะดิ้จิทั้ัลั  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ ดิ้จิตั้อลั โซ์ลูัชัั่�น จำากัด้
ม.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ท้ั้�ป็รึกษัาสมาคมนิสิตั้เก่าจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
พิ่.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ มูลันิธิ์พิ่ลัังท้ั้�ยุั�งยุืน

คณะกรรมการบริษััที่
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายชวล่ิต ท่ิพพาวน่ช
อายุุ 58 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร 
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่/ เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
1 เดื้อน 
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: 450,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00220%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• ป็ริญญาตั้ร้ วิศวกรรมศาสตั้ร์ สาข่าวิศวกรรมไฟฟ้า (โทั้รคมนาคม) 
 สถาบันเทั้คโนโลัยุ้พิ่ระจอมเกล้ัา เจ้าคุณ์ทั้ห้ารลัาด้กระบัง
• ป็ริญญาโทั้ วิศวกรรมศาสตั้ร์ สาข่าวิศวกรรมอุตั้สาห้การแลัะการจัด้การ  
 สถาบันเทั้คโนโลัยุ้แห่้งเอเช้ั่ยุ
• ห้ลัักสูตั้ร Advance Management Program (AMP 187) 
 สถาบัน Harvard Business School, Executive Education 
 ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้ร GE Energy Customer Executive Leadership Program  
 (GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning  
 Crotonville Leadership ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูง การเมืองการป็กครองในระบอบป็ระชั่าธิ์ป็ไตั้ยุ  
 สำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสูง รุ่นท้ั้� 23 ปี็การศึกษัา พิ่.ศ. 2562 - 2563
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง ด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 12 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการบริห้ารการรักษัาความสงบเร้ยุบร้อยุข่องสังคมภาครัฐร่วมเอกชั่น  
 (บรอ.) รุ่นท้ั้� 5
• Leadership Development Program III รุ่นท้ั้� 2 สถาบันพัิ่ฒนาผู้นำาแลัะ 
 การเร้ยุนรู้กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. (PTT Leadership and Learning Institute)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 152/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
เม.ยุ. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ พิ่ลัังงาน จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 2 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 3 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ 2 โฮีลัดิ้�ง จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 11 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ จำากัด้
ม.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ราชั่บุร้เพิ่าเวอร์ จำากัด้ 
พิ่.ยุ. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ไซ์ยุะบุร้ พิ่าวเวอร์ จำากัด้
ตั้.ค. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
    เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
    บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)
2560 - 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ระจำารองกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์ กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
  ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ฏิิบัติั้งาน 
  ในตั้ำาแห้น่งรองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ - ด้้าน 
  บริห้ารศักยุภาพิ่องค์กร บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้  
  (มห้าชั่น)
2558 - 2559 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ระจำารองกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์ กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
  ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ฏิิบัติั้งาน 
  ในตั้ำาแห้น่ง President บริษััทั้ เอ็ชั่เอ็มซ้์ โป็ล้ัเมอส์  
  จำากัด้

2556 - 2558 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่พัิ่ฒนาธุ์รกิจแลัะ 
  บริห้ารโครงการ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่/  
  เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้  
  (มห้าชั่น)
2561 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้  
  (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บรษัิัทั้ ไออารพ้์ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รองป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
   บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน คณ์ะกรรมการอำานวยุการ (Council of Trustees)  
   สถาบันปิ็โตั้รเล้ัยุมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้าร 
   องค์กรธุ์รกิจเพืิ่�อการพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุืน (TBCSD)
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการคณ์ะท้ั้�ป็รึกษัาวิทั้ยุาลััยุปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะ 
   ปิ็โตั้รเคม้ จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ สภาอุตั้สาห้กรรมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
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พลิเอิ่ก ณั์ฐพลิ นาคพาณ่์ชย์
อายุุ 59 ปี็

ลาออก วัันท่ี่� 1 ตุุลาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 24 มิถุนายุน 2562
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
วันท้ั้� 24 มิถุนายุน 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
1 ปี็ 3 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• โรงเร้ยุนเตั้ร้ยุมทั้ห้าร รุ่นท้ั้� 20
• โรงเร้ยุนนายุร้อยุพิ่ระจุลัจอมเกล้ัา รุ่นท้ั้� 31
• โรงเร้ยุนทั้ห้ารราบ ห้ลัักสูตั้รชัั่�นนายุร้อยุ รุ่นท้ั้� 74
• โรงเร้ยุนทั้ห้ารราบ ห้ลัักสูตั้รชัั่�นนายุพัิ่น รุ่นท้ั้� 52
• โรงเร้ยุนเสนาธิ์การทั้ห้ารบก ห้ลัักสูตั้รห้ลัักป็ระจำา ชุั่ด้ท้ั้� 71
• ห้ลัักสูตั้รความมั�นคงภาคพืิ่�นเอเช้ั่ยุแป็ซิ์ฟิก สห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้รการป้็องกันราชั่อาณ์าจักร (ป็ริญญาบัตั้ร วป็อ.) รุ่นท้ั้� 59 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
มิ.ยุ. 2562 - ตั้.ค. 2563 กรรมการอิสระ/กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2560 - 2561  เสนาธิ์การทั้ห้ารบก กองทัั้พิ่บก
ก.ยุ. 2559 - พิ่.ค. 2562  สมาชิั่กสภานิติั้บัญญัติั้แห่้งชั่าติั้
2559 - 2560  รองเสนาธิ์การทั้ห้ารบก กองทัั้พิ่บก
2558 - 2559  เจ้ากรมยุทุั้ธ์การทั้ห้ารบก กองทัั้พิ่บก

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ ธ์นาคารธ์นชั่าตั้ จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ ธ์นาคารทั้ห้ารไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ตั้.ค. 2563 - ปั็จจุบัน เลัข่าธิ์การสภาความมั�นคงแห่้งชั่าติั้
2561 - ปั็จจุบัน   รองผู้บัญชั่าการทั้ห้ารบก กองทัั้พิ่บก แลัะผู้ช่ั่วยุผู้อำานวยุการรักษัาความมั�นคงภายุในราชั่อาณ์าจักร

คณะกรรมการบริษััที่



38 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวรวัฒน์ พ่ทิยศ่ร่
อายุุ 54 ปี็

ลาออกวัันท่ี่� 1 ธันวัาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
วันท้ั้� 19 กันยุายุน 2561
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
วันท้ั้� 19 กันยุายุน 2561
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ
2 ปี็ 2 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมเคม้) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้ร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC)  
 รุ่นท้ั้� 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
• ห้ลัักสูตั้ร PTT Group VP Leadership Development Program 
 บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
• ห้ลัักสูตั้ร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท้ั้� 26/2555 
 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้บริห้ารธุ์รกิจศศินทั้ร์แห่้งจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูง การเมืองการป็กครองในระบอบ
 ป็ระชั่าธิ์ป็ไตั้ยุสำาห้รับผู้บริห้ารระดั้บสูง (ป็ป็ร.) รุ่นท้ั้� 22 
 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา 
• NIDA - Wharton Executive Leadership Program, Class 2009,  
 The Wharton School of the University of Pennsylvania สห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 158/2555  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ก.ยุ. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ นวัตั้กรรมแลัะดิ้จิทัั้ลั  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ยุ. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2563 - พิ่.ยุ. 2563  กรรมการ บริษััทั้ อัลัฟ�า คอม จำากัด้ 
ก.พิ่. 2563 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เรส จำากัด้
ตั้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ ดิ้จิตั้อลั โซ์ลูัชัั่�น จำากัด้
พิ่.ยุ. 2562 - ก.พิ่. 2563 กรรมการ บริษััทั้ อินโนสเป็ซ์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
มิ.ยุ. 2562 - ส.ค. 2562 กรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้ โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
พิ่.ค. 2561 - พิ่.ยุ. 2561 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ แทั้งค์ เทั้อร์มินัลั จำากัด้
ตั้.ค. 2559 - ก.ยุ. 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แผนกลัยุทุั้ธ์์กลุ่ัมธุ์รกิจ 
    ปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2559 - ก.ยุ. 2559 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สังกัด้รองกรรมการ 
    ผู้จัด้การให้ญ่ บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
    ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ค. 2558 - ม้.ค. 2559 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.ค. 2558 - ม้.ค. 2559 กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอ็มซ้์ซ้์ ไบโอเคม จำากัด้

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ 
  ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
  บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2561 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้  
  (มห้าชั่น) ป็ฏิิบัติั้งาน Secondment ในตั้ำาแห้น่ง  
  ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
  บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ ไซ์ยุะบุร้ พิ่าวเวอร์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ ราชั่บุร้เพิ่าเวอร์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ พิ่ลัังงาน จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 2 จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 3 จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ 2 โฮีลัดิ้�ง จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 11 จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน  กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ จำากัด้



ณ วัันท่ี่� 1 มกราคม 2564

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน สํานักกิจการองค์กร

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายปฏิบัติการผลิต
ปิโตรเคมีและการกล่ัน

สายนวัตกรรมและ
ปฏิบัติการเพ่ือความเป็นเลิศ

วางแผนการผลิต
บริหารแผนการผลิต
จัดหาและค้าวัตถุดิบ
ธุรกิจปิโตรเคมี
ตลาดธุรกิจปิโตรเคมี
ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

บริหารเงิน
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
บัญชีบริหารและงบประมาณ
บัญชี

ทรัพยากรบุคคล

จัดซ้ือจัดหา

สายบัญชี
และการเงิน

แผนกลยุทธ์และความย่ังยืน
บริหารจัดการข้อมูลธุรกิจองค์กร
และการลงทุน
พัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์องค์กร

กฎหมาย กํากับดูแลกิจการท่ีดี บริหารช่ือเสียงองค์กร
และกิจการสัมพันธ์

สายกลยุทธ์
องค์กร

ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพองค์กร

สายบริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร

ดิจิทัล

บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
และบริหารเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไอาร์พีซี
ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์มท่าเรือ
และโลจิสติกส์
โรงไฟฟา้และยูทิลิต้ี
กิจการเพ่ือสังคม
และชุมชนสัมพันธ์

โครงสร้างสาธารณูปโภค
และโลจิสติกส์ และปฏิบัติการ

เพ่ือความเป็นเลิศ
วิจัยพัฒนาวัสดุ
และเคมีภัณฑ์
วิจัยพัฒนาพอลิเมอร์
และผลิตภัณฑ์ครบวงจร
ศูนย์วิเคราะห์
และห้องปฏิบัติการ

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี

โพลิโอเลฟนิส์
สไตรีนิคส์
และอะโรเมติกส์
โอเลฟนิส์
เทคโนโลยีปิโตรเคมี

วิศวกรรม
และบํารุงรักษา

เทคโนโลยีส่วนกลาง
และสนับสนุน

ปฏิบัติการผลิต

ปฏิบัติการผลิต
ปิโตรเคมี

โรงกล่ัน
น้ํามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน
อาร์ดีซีซี
เทคโนโลยีการกล่ัน

ปฏิบัติการผลิตการกล่ัน

บํารุงรักษาปิโตรเคมี
บํารุงรักษาโรงกล่ัน
และโครงสร้างสาธารณูปโภค
บํารุงรักษาส่วนกลาง
วิศวกรรม
ตรวจสอบและ
ความเช่ือม่ันโรงงาน

39โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
และพัฒนาศักยภาพองค์กร/ รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรม
และปฏิบัติการเพ่ือความเปน็เลิศ

3. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

6. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิต
ปโิตรเคมีและการกล่ัน

4. นายสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภูวดล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

1.
4.

5.

6.

2.

3.

คณะผู้้้บริหาร

40 แบบแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาป่ / 
รายงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ไออาร์พั่ซ่ จำากัดำ (มหาชิน)
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1. นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
และพัฒนาศักยภาพองค์กร/ รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรม
และปฏิบัติการเพ่ือความเปน็เลิศ

3. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

6. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิต
ปโิตรเคมีและการกล่ัน

4. นายสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภูวดล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

1.
4.

5.

6.

2.

3.

ประวััติำผู้้้บริหาร
บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ จำากัดำ (มหาชิน)

คณะผู้้้บริหาร

นายชวล่ิต ท่ิพพาวน่ช
อายุุ 58 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหาร และกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหาร และกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
1 เดื้อน 
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: 450,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00220%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• ป็ริญญาตั้ร้ วิศวกรรมศาสตั้ร์ สาข่าวิศวกรรมไฟฟ้า (โทั้รคมนาคม) 
 สถาบันเทั้คโนโลัยุ้พิ่ระจอมเกล้ัา เจ้าคุณ์ทั้ห้ารลัาด้กระบัง
• ป็ริญญาโทั้ วิศวกรรมศาสตั้ร์ สาข่าวิศวกรรมอุตั้สาห้การแลัะการจัด้การ  
 สถาบันเทั้คโนโลัยุ้แห่้งเอเช้ั่ยุ
• ห้ลัักสูตั้ร Advance Management Program (AMP 187) 
 สถาบัน Harvard Business School, Executive Education 
 ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้ร GE Energy Customer Executive Leadership Program  
 (GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning  
 Crotonville Leadership ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูง การเมืองการป็กครองในระบอบป็ระชั่าธิ์ป็ไตั้ยุ  
 สำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสูง รุ่นท้ั้� 23 ปี็การศึกษัา พิ่.ศ. 2562 - 2563
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง ด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 12 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการบริห้ารการรักษัาความสงบเร้ยุบร้อยุข่องสังคมภาครัฐร่วมเอกชั่น  
 (บรอ.) รุ่นท้ั้� 5
• Leadership Development Program III รุ่นท้ั้� 2 สถาบันพัิ่ฒนาผู้นำาแลัะ 
 การเร้ยุนรู้กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. (PTT Leadership and Learning Institute)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 152/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
เม.ยุ. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ พิ่ลัังงาน จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 2 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 3 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ 2 โฮีลัดิ้�ง จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ เอสพ้ิ่พ้ิ่ 11 จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ โกลัว์ ไอพ้ิ่พ้ิ่ จำากัด้
ม.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ราชั่บุร้เพิ่าเวอร์ จำากัด้ 
พิ่.ยุ. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ไซ์ยุะบุร้ พิ่าวเวอร์ จำากัด้
ตั้.ค. 2561 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
    เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
    บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)
2560 - 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ระจำารองกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์ กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
  ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ฏิิบัติั้งาน 
  ในตั้ำาแห้น่งรองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ - ด้้าน 
  บริห้ารศักยุภาพิ่องค์กร บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้  
  (มห้าชั่น)

2558 - 2559 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ระจำารองกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่บริห้ารกลัยุุทั้ธ์์ กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม 
  ขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ฏิิบัติั้งาน 
  ในตั้ำาแห้น่ง President บริษััทั้ เอ็ชั่เอ็มซ้์ โป็ล้ัเมอส์  
  จำากัด้
2556 - 2558 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่พัิ่ฒนาธุ์รกิจแลัะ 
  บริห้ารโครงการ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่/  
  เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้  
  (มห้าชั่น)
2561 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้  
  (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บรษัิัทั้ ไออารพ้์ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รองป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
   บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน คณ์ะกรรมการอำานวยุการ (Council of Trustees)  
   สถาบันปิ็โตั้รเล้ัยุมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริห้าร 
   องค์กรธุ์รกิจเพืิ่�อการพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุืน (TBCSD)
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการคณ์ะท้ั้�ป็รึกษัาวิทั้ยุาลััยุปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะ 
   ปิ็โตั้รเคม้ จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ สภาอุตั้สาห้กรรมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวรวุฒ่ ศ่วะเพ็ชรานาถ
อายุุ 57 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุป็ฏิิบัติั้การผลิัตั้ปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายปฏิิบัติุการผู้ลิตุปิโตุรเคม่และการกลั�น
วันท้ั้� 1 ม้นาคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายปฏิิบัติุการผู้ลิตุปิโตุรเคม่และการกลั�น
1 ปี็ 10 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 279,351 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00137%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิทั้ยุาศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (เคม้) มห้าวิทั้ยุาลััยุสงข่ลัานครินทั้ร์
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (บริห้ารธุ์รกิจ) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• MINI MBA มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• GE Global Customer Summit, ASEAN Executive Program, Crotonville, USA
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Development Program III, PTT Leadership and Learning Institute
• ห้ลัักสูตั้ร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท้ั้� 32 สถาบันบัณ์ฑิ์ตั้บริห้ารธุ์รกิจศศินทั้ร์แห่้งจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้ร Advanced Management Program 3 (AMP3), PTT Leadership and Learning Institute
• โครงการ Executive Energy Management Program (EEM) รุ่นท้ั้� 3 กระทั้รวงพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 281/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ม.ค. 2562 - ก.พิ่. 2562 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2560 - ธ์.ค. 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุงานป็ฏิิบัติั้การผลิัตั้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - 2559  ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุงานเทั้คโนโลัยุ้แลัะป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุป็ฏิิบัติั้การผลิัตั้ปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้
ม้.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
เม.ยุ. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
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นายสมเกียรต่ เล่ิศฤทิธ่ิ�ภูัวด้ลิ
อายุุ 58 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายกลยุที่ธ์องค์กร  
วันท้ั้� 1 มกราคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายกลยุที่ธ์องค์กร 
2 ปี็
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 411,480 หุ้้น 
(ตั้นเอง 395,580 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00194%) 
(คู่สมรส 15,900 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00008%) 
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิทั้ยุาศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (เคม้) มห้าวิทั้ยุาลััยุรามคำาแห้ง
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุเอเช้ั่ยุน
• Mini MBA มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• NIDA Executive Leadership Program - Wharton University of  
 Pennsylvania
• ห้ลัักสูตั้รป็ระกาศน้ยุบัตั้รชัั่�นสูง การบริห้ารเศรษัฐกิจสาธ์ารณ์ะสำาห้รับ 
 นักบริห้ารระดั้บสูง (ป็ศส.) รุ่นท้ั้� 11 สถาบันพิ่ระป็กเกล้ัา
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 9 
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 28 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น  
 ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
 รุ่นท้ั้� 19/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท้ั้� 36/2561  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 224/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท้ั้� 111/2557  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ธ์.ค. 2557 - ก.พิ่. 2562 กรรมการ บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้  
    (มห้าชั่น)
ม.ค. 2559 - ธ์.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุพิ่าณิ์ชั่ยุกิจแลัะ 
    การตั้ลัาด้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2558 - มิ.ยุ. 2560 กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ พ้ิ่ซ้์ซ้์ จำากัด้
ม.ค. 2559 - ธ์.ค. 2559 รักษัาการผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุงาน 
    การตั้ลัาด้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2555 - ก.ค. 2559 กรรมการ บริษััทั้ ไทั้ยุ เอบ้เอส จำากัด้

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2562 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร  
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2562 - ปั็จจุบัน เลัข่านุการคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง  
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ 
   บริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
ก.ค. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั  
   เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้
ม.ค. 2559 - ปั็จจุบัน รักษัาการกรรมการผู้จัด้การ 
   บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ 
ม.ค. 2559 - ปั็จจุบัน รักษัาการกรรมการผู้จัด้การ 
   บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ธ์.ค. 2557 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ก.พิ่. 2555 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้

คณะผู้้้บริหาร



44 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นางณ่์ชชา จ่รเมธิธินก่จ
อายุุ 58 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุบัญช้ั่แลัะการเงิน
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายบัญ่ช่่และการเงิน  
วันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2561
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายบัญ่ช่่และการเงิน 
2 ปี็ 3 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 250,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00122%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• บัญช้ั่บัณ์ฑิ์ตั้ (บชั่.บ.) สาข่าการบัญช้ั่ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (บธ์.ม.) สาข่าการจัด้การทัั้�วไป็ 
 มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์
• 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 
 ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 206/2558  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ระจำา ป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารการเงินป็ฏิิบัติั้งานในตั้ำาแห้น่ง  
  รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่บริห้ารการเงิน 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้.นำ�ามันแลัะการคา้ป็ล้ัก จำากัด้ (มห้าชั่น)
2559 - 2561 ผู้จัด้การฝ�ายุแผนกลัยุุทั้ธ์์การเงินองค์กร 
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2556 - 2559 ผู้จัด้การฝ�ายุ ป็ฏิิบัติั้งานในตั้ำาแห้น่ง รักษัาการ 
  กรรมการผู้จัด้การ PTT Regional Treasury  
  Center Pte Ltd.

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ตั้.ค. 2561 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุบัญช้ั่แลัะการเงิน  
   บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2561 - ปั็จจุบัน ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สังกัด้ป็ระธ์าน 
   เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารการเงิน บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้  
   (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
   บริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
ธ์.ค. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั  
   เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้
ตั้.ค. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
   บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้

นางสาววน่ด้า อุิ่ทัิยสมนภัา
อายุุ 54 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุพิ่าณิ์ชั่ยุกิจแลัะการตั้ลัาด้
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ สัายพัาณิช่ยกิจำและการตุลาดำ
วันท้ั้� 1 มกราคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัายพัาณิช่ยกิจำและการตุลาดำ 
2 ปี็
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 210,440 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00103%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• บริห้ารธุ์รกิจบัณ์ฑิ์ตั้ (การเงิน) (เก้ยุรติั้นิยุมอันดั้บ 2) มห้าวิทั้ยุาลััยุกรุงเทั้พิ่
• บริห้ารธ์ุรกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (การเงินแลัะการตั้ลัาด้) National University,  
 San Diego, สห้รัฐอเมริกา
• 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
• ห้ลัักสูตั้ร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance  
 Matters Australia
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
พิ่.ยุ. 2561 - ม้.ค. 2562 กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้
ตั้.ค. 2561 - ธ์.ค. 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักบริห้ารจัด้การ 
    แลัะขั่บเคลืั�อนยุุทั้ธ์ศาสตั้ร์องค์กร 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2559 - ธ์.ค. 2561 เลัข่านุการคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม.ค. 2559 - ธ์.ค. 2561 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุงานแผนธุ์รกิจ 
    องค์กร บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2562 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุพิ่าณิ์ชั่ยุกิจแลัะ 
    การตั้ลัาด้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
    บริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
ก.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ กว่างโจว ไซ์จว้� เพิ่อร์ฟอร์แมนซ์์  
    พิ่อลิัเมอร์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
เม.ยุ. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
ม.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ 
    บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
พิ่.ยุ. 2561 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
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นายวีรวัฒน์ ศรีนรด่้ษฐ์เล่ิศ
อายุุ 58 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่สายุบริห้ารแลัะพิ่ฒันาศักยุภาพิ่องคก์ร/ รักษัาการ
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุนวัตั้กรรมแลัะป็ฏิิบัติั้การเพืิ่�อความเป็็นเลิัศ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัายบริหารและพััฒนาศักยภาพัองค์กร
วันท้ั้� 1 มกราคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัายบริหารและพััฒนาศักยภาพัองค์กร  
2 ปี็
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรักษัาการรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัายนวััตุกรรมและปฏิิบัติุการเพืั�อควัามเป็นเลิศ 
วันท้ั้� 1 มกราคม 2563
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรักษัาการรองกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัายนวััตุกรรมและปฏิิบัติุการเพืั�อควัามเป็นเลิศ 
1 ปี็
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 10,579 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00005%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมเคม้) มห้าวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ ้
 พิ่ระจอมเกล้ัาธ์นบุร้
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ มห้าวิทั้ยุาลััยุบูรพิ่า
• Mini MBA มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้ร Executive Development Program
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2555 - ก.พิ่. 2562 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่สายุงานวศิวกรรมแลัะ 
  บำารุงรักษัา บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รักษัาการรองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุนวัตั้กรรม 
   แลัะป็ฏิิบัติั้การเพืิ่�อความเป็็นเลิัศ 
   บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ม้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุบริห้ารแลัะพัิ่ฒนา 
   ศักยุภาพิ่องค์กร บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
พิ่.ค. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ ระยุองอะเซ์ทั้ท้ั้ล้ัน จำากัด้
เม.ยุ. 2563 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ตั้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้

นางสาวอิ่าร่สรา สุธิาสุทิธ่ิ�
อายุุ 45 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักกิจการองค์กร แลัะเลัข่านุการบริษััทั้/ 
รักษัาการผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักบริห้ารความยุั�งยุืน
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งผู้้�ช่่วัยกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัำานักกิจำการองค์กร และเลขานุการบริษััที่ 
วันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งผู้้�ช่่วัยกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัำานักกิจำการองค์กร และเลขานุการบริษััที่ 
1 ปี็ 3 เดื้อน
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรักษัาการผู้้�ช่่วัยกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัำานักบริหารควัามยั�งยืน  
วันท้ั้� 1 มกราคม 2563
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งรักษัาการผู้้�ช่่วัยกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ 
สัำานักบริหารควัามยั�งยืน  
1 ปี็
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 2,200 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00001%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ สาข่าวิศวกรรมเคม้ มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์
• วิทั้ยุาศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ สาข่าเทั้คนิควิศวกรรมปิ็โตั้รเคม้ 
 วิทั้ยุาลััยุปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance ปี็ 2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท้ั้� 106/2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2561 - ก.ยุ. 2562 ผู้อำานวยุการฝ�ายุบริห้ารองค์กร 
  บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ แทั้งค์ เทั้อร์มินัลั จำากัด้
2556 - 2562 ผู้จัด้การส่วน สังกัด้กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ  
  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2556 - 2560 ผู้จัด้การส่วนพัิ่ฒนาธุ์รกิจเฉีพิ่าะทั้าง 
  บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รักษัาการผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักบริห้าร 
  ความยุั�งยุืน บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักกิจการองค์กร  
  แลัะเลัข่านุการบริษััทั้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้  
  (มห้าชั่น)
2562 - ปั็จจุบัน ผู้จัด้การฝ�ายุ ป็ระจำาเจ้าห้น้าท้ั้�ป็ฏิิบัติั้การกลุ่ัมธุ์รกิจ 
  ปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ตั้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ตั้.ค. 2562 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ สานพิ่ลััง วิสาห้กิจเพืิ่�อสังคม จำากัด้

คณะผู้้้บริหาร



46 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายนพด้ลิ ปิี� นสุภัา
อายุุ 56 ปี็

ลาออกจำากประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
วันท้ั้� 1 กุมภาพัิ่นธ์์ 2562
จำำานวันปีท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่ง
ประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่  
1 ปี็ 11 เดื้อน
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%)
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิศวกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• วิศวกรรมศาสตั้รมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูงด้้านวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน (วพิ่น.) รุ่นท้ั้� 14/2562  
 สถาบันวิทั้ยุาการพิ่ลัังงาน
• ห้ลัักสูตั้รการป้็องกันราชั่อาณ์าจักร (ป็ริญญาบัตั้ร วป็อ.) รุ่นท้ั้� 60 
 วิทั้ยุาลััยุป้็องกันราชั่อาณ์าจักร สถาบันวิชั่าการป้็องกันป็ระเทั้ศ
• ห้ลัักสูตั้รอบรมด้้านนิติั้ธ์รรมแลัะการพัิ่ฒนาท้ั้�ยุั�งยืุน (RoLD Program)  
 ปี็ 2560 สถาบันเพืิ่�อการยุุติั้ธ์รรมแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารระดั้บสูง (วตั้ทั้.) รุ่นท้ั้� 22/2559 
 สถาบันวิทั้ยุาการตั้ลัาด้ทุั้น ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ
• G - 20Y Summit 2015, ป็ระเทั้ศฝรั�งเศส
• Mitsui - Harvard Business School HBS - Global Management  
 Academy 2015 Japan and USA
• ห้ลัักสูตั้รผู้บริห้ารกระบวนการยุุติั้ธ์รรมระด้ับสูง (บ.ยุ.ส.) รุ่นท้ั้� 19/2557  
 วิทั้ยุาลััยุการยุติุั้ธ์รรม สถาบันข้่าราชั่การฝ�ายุตุั้ลัาการศาลัยุติุั้ธ์รรมสำานักงาน 
 ศาลัยุุติั้ธ์รรม
• ห้ลัักสูตั้ร Leadership Development Program III (LDP III) 
 สถาบันพัิ่ฒนาผู้นำาแลัะการเร้ยุนรู้กลุ่ัม ป็ตั้ทั้.
• Breakthrough Program for Senior Executives International 
 Leading Business School (IMD) Lausanne ป็ระเทั้ศสวิตั้เซ์อร์แลันด์้
• ห้ลัักสูตั้ร Assessor Training Program สำานักงานรางวัลัคุณ์ภาพิ่แห่้งชั่าติั้
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statement for Directors 
 บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
• ห้ลัักสูตั้ร The Role of the Board in IT Governance 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้ั้� 146/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)
• ห้ลัักสูตั้ร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท้ั้� 12/2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ธ์.ค. 2563 - ม.ค. 2564 กรรมการ/ กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
ก.พิ่. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 รองกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่สังกัด้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� 
    ป็ฏิิบัติั้การกลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมขั่�นป็ลัายุ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ส.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 รองป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
พิ่.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
เม.ยุ. 2562 - ม.ค. 2564 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ธ์.ค. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั จำากัด้
ม้.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
ม้.ค. 2562 - ธ์.ค. 2563 ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้

ก.พิ่. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/ ป็ระธ์าน 
    เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่/  
    เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้  
    (มห้าชั่น)
ม.ค. 2562 - พิ่.ยุ. 2563 กรรมการ 
    บริษััทั้ อูเบะ เคมิคอลัส์ (เอเช้ั่ยุ) จำากัด้ (มห้าชั่น)
ก.พิ่. 2562 - ส.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ เอนเนอร์ยุ้� โซ์ลูัชัั่�นส์ จำากัด้
ตั้.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั แอลัเอ็นจ้ จำากัด้
2560  ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ แอลัเอ็นจ้ จำากัด้
เม.ยุ. 2559 - ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจก๊าซ์ 
    ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
2558 – 2559  ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ฏิิบัติั้งาน รักษัาการ 
    รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้น่วยุธุ์รกิจก๊าซ์ 
    ธ์รรมชั่าติั้ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
ตั้.ค. 2558 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 
    บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - 2561  ป็ระธ์านกรรมการ 
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้.จำาห้น่ายุก๊าซ์ธ์รรมชั่าติั้ จำากัด้
ตั้.ค. 2557 - ก.ยุ. 2558 ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ตั้ทั้. ป็ฏิิบัติั้งาน  
    Secondment ในตั้ำาแห้น่งกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
    บริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น  
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ นวัตั้กรรมแลัะดิ้จิทั้ัลั  
    บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ธ์.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการ
    บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ ดิ้จิตั้อลั โซ์ลูัชัั่�น จำากัด้
ม.ค. 2563 - ปั็จจุบัน ท้ั้�ป็รึกษัาสมาคมนิสิตั้เก่าจุฬาลังกรณ์์มห้าวิทั้ยุาลััยุ
พิ่.ค. 2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ มูลันิธิ์พิ่ลัังท้ั้�ยุั�งยุืน
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ดำำารงตุำาแหน่ง
ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่ฝ�ายุจัด้ซื์�อจัด้ห้า สายุบริห้ารแลัะพิ่ฒันาศักยุภาพิ่
องค์กร 
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งผู้้�ช่่วัยกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่ ฝ่่ายจัำดำซืื้�อจัำดำหา 
สัายบริหารและพััฒนาศักยภาพัองค์กร
วันท้ั้� 2 มกราคม 2564
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: - หุ้้น คิด้เป็็น - %
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• วิทั้ยุาศาสตั้รบัณ์ฑิ์ตั้ (การบัญช้ั่) มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้รพัิ่ฒนาผู้บริห้ารระดั้บสูง Mini MBA 
 คณ์ะพิ่าณิ์ชั่ยุศาสตั้ร์แลัะการบัญช้ั่ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้ร The Manager รุ่นท้ั้� 47 สถาบันการบริห้ารแลัะจิตั้วิทั้ยุา 
• ห้ลัักสูตั้ร The Board’s Role in Strategic Formulation, 
 Governance Matters Australia

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2559 - 2563  ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�
    ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุใน แลัะเลัข่านุการ
    คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2557 - ก.พิ่. 2563 กรรมการ บริษััทั้ ระยุอง อะเซ์ทั้ท้ั้ล้ัน จำากัด้
2557 - ม้.ค. 2560 กรรมการ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
2557 - 2558  ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุงานบัญช้ั่ 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2556 - 2557  รักษัาการผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
    สายุงานบัญช้ั่ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
2553 - 2556  ผู้จัด้การฝ�ายุบัญช้ั่บริห้าร 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)  

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ฝ�ายุจัด้ซื์�อจัด้ห้า 
    สายุบริห้ารแลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่องค์กร 
    บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้

นายสุรชัย ต่อิ่อิ่ภ่ัชาตตระกูลิ
อายุุ 54 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
ผู้จัด้การฝ�ายุบัญช้ั่ 
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งผู้้�จัำดำการฝ่่ายบัญ่ช่่ สัายงานบัญ่ช่่และการเงิน 
วันท้ั้� 1 สิงห้าคม 2556
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 14,719 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00007%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• บริห้ารธุ์รกิจบัณ์ฑิ์ตั้ (การบัญช้ั่) มห้าวิทั้ยุาลััยุรามคำาแห้ง
• บริห้ารธุ์รกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (การบัญช้ั่เพืิ่�อการวางแผนแลัะควบคุม)
 มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์
• ห้ลัักสูตั้รพัิ่ฒนาผู้บริห้ารระดั้บสูง Mini MBA 
 คณ์ะพิ่าณิ์ชั่ยุศาสตั้ร์แลัะการบัญช้ั่ มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• Advanced Management Program (AMP) 2 - People Management
• Lead Management Program - McKinsey Academy
• Digital Leadership Acceleration Program - BCG

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
2540 - 2556 ผู้จัด้การส่วนงบการเงินแลัะนโยุบายุบัญช้ั่ 
  ฝ�ายุบัญช้ั่บริห้าร บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
2556 - ปั็จจุบัน ผู้จัด้การฝ�ายุบัญช้ั่ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยน 
ในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้
2560 - ปั็จจุบัน กรรมการ บริษััทั้ รักษ์ัป็�าสัก จำากัด้

คณะผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายปีระส่ทิธ่ิ�ศักด่้� สวัสด่้�ด้วง
อายุุ 59 ปี็

ดำำารงตุำาแหน่ง
ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุในแลัะเลัข่านุการคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ
วัันท่ี่�ดำำารงตุำาแหน่งผู้้�จัำดำการสัำานักตุรวัจำสัอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตุรวัจำสัอบ
วันท้ั้� 1 มกราคม 2564
สััดำส่ัวันการถืือหุ�นในบริษััที่ (%) 
จำานวนหุ้้น IRPC: 70,000 หุ้้น คิด้เป็็น 0.00034%
ควัามสััมพัันธ์ที่างครอบครัวัระหว่ัางกรรมการและผู้้�บริหาร
ไม่ม้

คุณ์วุฒ่ทิางการศึกษา/ ปีระวัต่อิ่บรม
• ป็ริญญาตั้ร้ วิทั้ยุาศาสตั้รบัณ์ทิั้ตั้ สาข่าเคม้ มห้าวิทั้ยุาลััยุเช้ั่ยุงให้ม่
• ห้ลัักสูตั้รพัิ่ฒนาผู้บริห้าร MINI MBA มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• บัญช้ั่แลัะการเงินสำาห้รับผู้บริห้ารท้ั้�ไม่ม้พืิ่�นฐาน มห้าวิทั้ยุาลััยุธ์รรมศาสตั้ร์
• เทั้คโนโลัยุส้ารสนเทั้ศสำาห้รับผู้ตั้รวจสอบข่องสำานักงานพัิ่ฒนาวิทั้ยุาศาสตั้ร์ แลัะเทั้คโนโลัยุ้แห่้งชั่าติั้ (สวทั้ชั่.)

ปีระสบการณ์์ทิำางานในระยะ 5 ปีีย้อิ่นหลัิง
ม.ค. 2560 - ธ์.ค. 2563 ผู้จัด้การส่วนกลัยุุทั้ธ์์ แลัะตั้รวจสอบเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศ
ม.ค. 2550 - ธ์.ค. 2559 ผู้จัด้การส่วนตั้รวจสอบป็ฏิิบัติั้การโรงงาน QSHE แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ

ตำาแหน่งปัีจจุบัน
การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�เป็นบริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2564 - ปั็จจุบัน ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุใน แลัะเลัข่านุการคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

การดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ/ ผู้้�บริหารในกิจำการท่ี่�ไม่ใช่่บริษััที่จำดำที่ะเบ่ยนในตุลาดำหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
ไม่ม้
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เรียน ท่ิานผู้ถือิ่หุ้น

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ระกอบด้้วยุกรรมการอิสระ 3 ท่ั้าน ซึ์�งเป็็นผู้ทั้รงคุณ์วุฒิแลัะม้ความรู้ 
ความเช้ั่�ยุวชั่าญ แลัะป็ระสบการณ์์ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุทัั้�งด้้านธุ์รกิจพิ่ลัังงานแลัะวิศวกรรม ด้้านบัญช้ั่การเงิน แลัะด้้านการบริห้าร ณ์ ปั็จจุบัน 
ม้นายุสมนึก บำารุงสาล้ั เป็็นป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั แลัะนายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั เป็็นกรรมการตั้รวจสอบ 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ตั้ามท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุจากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะตั้ามกฎบัตั้รข่องคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ 
บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ซึ์�งสอด้คล้ัองกับป็ระกาศข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุแ์ห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์
แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ โด้ยุม้นโยุบายุเน้นการป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ  
กฎระเบ้ยุบท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการด้ำาเนินธุ์รกิจ รวมทัั้�งสอบทั้านให้้บริษััทั้ฯ ม้ระบบการควบคุมภายุในแลัะระบบการตั้รวจสอบภายุใน 
ท้ั้�เห้มาะสม ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั 

ในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบม้การป็ระชุั่มรวมทัั้�งสิ�น 11 ครั�ง โด้ยุเป็็นการป็ระชุั่มร่วมกับฝ�ายุบริห้าร ผู้ตั้รวจสอบภายุใน แลัะ
ผู้สอบบัญช้ั่ในวาระท้ั้�เก้�ยุวข้่อง ซึ์�งสามารถสรุป็สาระสำาคัญในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ได้้ดั้งน้�

1. สอิ่บทิานรายงานทิางการเง่น 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้สอบทั้านข้่อมูลัท้ั้�สำาคัญข่องงบการเงินรายุไตั้รมาสแลัะงบการเงินป็ระจำาปี็ 2563 รวมถึงรายุการระห้ว่างกัน
แลัะรายุการท้ั้�อาจม้ความข่ัด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ โด้ยุได้้เชิั่ญผู้สอบบัญช้ั่แลัะผู้บริห้ารในสายุงานบัญช้ั่แลัะการเงินเข้่าร่วมป็ระชุั่ม 
ในวาระการพิิ่จารณ์างบการเงิน เพืิ่�อช้ั่�แจงแลัะตั้อบข้่อซั์กถามข่องคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบในเรื�องความถูกต้ั้องครบถ้วนข่อง 
งบการเงิน การป็รับป็รุงรายุการบัญช้ั่ท้ั้�สำาคัญท้ั้�ม้ผลักระทั้บต่ั้องบการเงิน ความเพ้ิ่ยุงพิ่อข่องข้่อมูลัท้ั้�เปิ็ด้เผยุไว้ในงบการเงิน แลัะ 
ข้่อสังเกตั้ข่องผู้สอบบัญช้ั่ ซึ์�งคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบม้ความเห็้นว่างบการเงินข่องบริษััทั้ฯ ได้้แสด้งรายุการโด้ยุถูกต้ั้องตั้ามท้ั้�ควร 
ในสาระสำาคัญตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน

นอกจากน้� คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้จัด้ให้้ม้การป็ระชุั่มร่วมกับผู้สอบบัญช้ั่เป็็นการเฉีพิ่าะ โด้ยุไม่ม้ฝ�ายุจัด้การเข้่าร่วม เพืิ่�อห้ารือ 
ผู้สอบบัญช้ั่เก้�ยุวกับแผนป็ฏิิบัติั้งานการตั้รวจสอบบัญช้ั่ ข้่อเสนอแนะท้ั้�พิ่บจากการตั้รวจสอบ ผลักระทั้บจากมาตั้รฐานการบัญช้ั่ 
ฉีบับให้ม่ท้ั้�บังคับใช้ั่ ความเป็็นอิสระในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ข่องผู้สอบบัญช้ั่ ความเส้�ยุงท้ั้�สำาคัญ แลัะเรื�องสำาคัญจากการตั้รวจสอบข่อง 
งบการเงิน (Key Audit Matters: KAM)

2. สอิ่บทิานการบร่หารความเสี�ยง 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้สอบทั้านการบริห้ารความเส้�ยุงจากรายุงานผลัการตั้รวจสอบข่องห้น่วยุงานตั้รวจสอบภายุในแลัะผู้สอบบัญช้ั่ 
แลัะรับทั้ราบรายุงานผลัการบริห้ารความเส้�ยุงข่ององค์กร ท้ั้�ม้คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง (Risk Management Committee)  
ทั้ำาห้น้าท้ั้�กำากับดู้แลัเรื�องความเส้�ยุงโด้ยุเฉีพิ่าะ ซึ์�งครอบคลุัมทัั้�งการอนุมัติั้นโยุบายุแลัะกรอบการบริห้ารความเส้�ยุง ติั้ด้ตั้ามการป็ระเมิน
ความเส้�ยุง อนุมัติั้มาตั้รการจัด้การความเส้�ยุง แลัะม้การสรุป็รายุงานผลัการบริห้ารความเส้�ยุงข่ององค์กรให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
รับทั้ราบอยุ่างสมำ�าเสมอ ซึ์�งทั้ำาให้้เชืั่�อมั�นว่าบริษััทั้ฯ ม้ระบบการบริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�เห้มาะสมแลัะเพ้ิ่ยุงพิ่อกับสภาพิ่การด้ำาเนินธุ์รกิจ 
แลัะสามารถบริห้ารความเส้�ยุงให้้อยุูใ่นระดั้บท้ั้�ยุอมรับได้้

รายงานข้องคณะกรรมการตำรวัจสอบ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

3. สอิ่บทิานระบบการควบคุมภัายใน

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้สอบทั้านความเพ้ิ่ยุงพิ่อแลัะเห้มาะสมข่องระบบการควบคุมภายุในข่องบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้มั�นใจอยุ่าง 
สมเห้ตัุ้สมผลัว่าการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ เป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั สามารถบรรลัุวัตั้ถุป็ระสงค์แลัะเป็้าห้มายุ 
ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ โด้ยุพิิ่จารณ์าจากรายุงานผลัการตั้รวจสอบข่องผู้ตั้รวจสอบภายุในแลัะผู้สอบบัญช้ั่ แลัะรายุงานผลัการติั้ด้ตั้ามการป็ฏิิบัติั้
ตั้ามข้่อเสนอแนะงานตั้รวจสอบ รวมถึงจัด้ให้้ผู้บริห้ารทั้ำาการตั้อบแบบป็ระเมินความเพ้ิ่ยุงพิ่อข่องระบบการควบคุมภายุในตั้าม 
กรอบแนวทั้างป็ฏิิบัติั้ด้้านการควบคุมภายุในข่อง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) เพืิ่�อป็ระเมนิระบบการควบคมุภายุใน การบรหิ้ารความเส้�ยุง ความเชืั่�อถือได้้ข่องรายุงานทั้างการเงนิ ซึ์�งผลัการป็ระเมนิ
สร้างความเชืั่�อมั�นอยุ่างสมเห้ตุั้สมผลัได้้ว่า บริษััทั้ฯ ม้ระบบการควบคุมภายุในท้ั้�ด้้แลัะเพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจ 

4. สอิ่บทิานแลิะกำากับดู้แลิการตรวจสอิ่บภัายใน 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้กำากับดู้แลัให้้ห้น่วยุงานตั้รวจสอบภายุในม้ความเป็็นอิสระ ม้การรายุงานตั้รงต่ั้อคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ 
ตั้ามท้ั้�ได้้ระบุไว้ในกฎบัตั้รข่องการตั้รวจสอบภายุใน ซึ์�งได้้ม้การทั้บทั้วนเป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ สอบทั้านการป็ฏิิบัติั้งานตั้รวจสอบภายุใน 
ให้้เป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุการตั้รวจสอบแลัะแผนการตั้รวจสอบท้ั้�ได้้อนุมัติั้ไว้ รวมทัั้�งพิิ่จารณ์าป็ระเด็้นจากการตั้รวจสอบแลัะให้้ข้่อเสนอแนะ
ท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อการเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ข่องระบบการตั้รวจสอบภายุใน ตั้ลัอด้จนติั้ด้ตั้ามผลัการตั้รวจสอบอยุ่างสมำ�าเสมอ

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้ให้้ความสำาคัญกับการพิ่ัฒนาบุคลัากรในห้น่วยุงานตั้รวจสอบภายุในอยุ่างต่ั้อเนื�อง โด้ยุส่งเสริมให้้ม้ 
การแลักเป็ล้ั�ยุนความรู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับงานตั้รวจสอบระห้ว่างบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. แลัะสนับสนุนให้้ผู้ตั้รวจสอบภายุในม้ป็ระกาศน้ยุบตัั้ร
วิชั่าช้ั่พิ่ด้้านการตั้รวจสอบภายุใน เพืิ่�อยุกระดั้บความรู้ความสามารถแลัะคุณ์ภาพิ่งานตั้รวจสอบให้้เท้ั้ยุบเค้ยุงกับมาตั้รฐานวิชั่าช้ั่พิ่สากลั 
นอกจากน้� คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้ให้้ความสำาคัญในการนำาระบบเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศมาใช้ั่ในการป็ฏิิบัติั้งานตั้รวจสอบ  
โด้ยุสนับสนุนโครงการ Audit Management System ห้รือ iAudit เป็็นการนำาระบบเข้่ามาช่ั่วยุในการเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะ
ป็ระสิทั้ธิ์ผลัในงานตั้รวจสอบให้้มากยุิ�งขึ่�น ซึ์�งเริ�มเปิ็ด้ระบบใช้ั่งานโป็รแกรม iAudit แล้ัว ในระห้ว่างปี็ 2563

5. สอิ่บทิานการกำากับดู้แลิก่จการทีิ�ดี้ 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบมุ่งเน้นการด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างม้จรรยุาบรรณ์ โด้ยุได้้สอบทั้านแลัะให้้ความเห็้นเก้�ยุวกับรายุการเก้�ยุวโยุงท้ั้�ม้
สาระสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ กับบุคคลัห้รือบริษััทั้ท้ั้�เก้�ยุวข่้อง เพืิ่�อป้็องกันมิให้้เกิด้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ โด้ยุพิิ่จารณ์าให้้เป็็นไป็ 
ตั้ามธ์รรมเน้ยุมป็ฏิิบัติั้ทั้างการค้าป็กติั้ทัั้�วไป็ ม้ความสมเห้ตุั้สมผลั แลัะการกำาห้นด้ราคาได้้อ้างอิงตั้ามราคาตั้ลัาด้ท้ั้�เห้มาะสม แลัะม้เงื�อนไข่
ท้ั้�ไม่แตั้กต่ั้างกับการทั้ำารายุการกับบุคคลัภายุนอก รวมทัั้�งการสอบทั้านกระบวนการร้องเร้ยุนแลัะแจ้งเบาะแสการทุั้จริตั้ข่องบริษััทั้ฯ 
(Whistleblower) เพืิ่�อให้้สอด้คล้ัองตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ตั้ลัอด้จนดู้แลัให้้ม้การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัอยุ่างครบถ้วนตั้าม 
ข้่อกำาห้นด้ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ นอกจากน้� คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้สนับสนุนให้้บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุต่ั้ออายุุ
การเป็็นสมาชิั่กแนวร่วมป็ฏิิบัตั้ิข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุในการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้ (Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) ข่ององค์กรต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่น (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) 

6. สอิ่บทิานการปีฏ่ิบัต่ตามกฎหมาย 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้สอบทั้านแลัะกำากับการป็ฏิิบัติั้งานข่องบริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ ว่าด้้วยุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะ
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ ข้่อกำาห้นด้ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ กฎห้มายุเก้�ยุวกับอุตั้สาห้กรรมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม รวมถึงกฎห้มายุ 
อื�น ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ซึ์�งคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบม้ความเห็้นว่า บริษััทั้ฯ ม้กระบวนการควบคุมภายุใน 
ให้้ม้การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุดั้งกล่ัาวข้่างต้ั้นอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั
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7. พ่จารณ์าคัด้เลืิอิ่ก เสนอิ่แต่งตั�งผู้สอิ่บบัญชีปีระจำาปีี 2563 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบม้ห้น้าท้ั้�พิิ่จารณ์า คัด้เลืัอก เสนอแต่ั้งตัั้�ง แลัะเสนอค่าตั้อบแทั้น รวมถึงเสนอถอด้ถอนผู้สอบบัญช้ั่ข่องบริษััทั้ฯ 
เพืิ่�อให้้ได้้ผู้สอบบัญช้ั่ท้ั้�ม้ความเป็็นอิสระ โด้ยุพิิ่จารณ์าจากคุณ์สมบัติั้ ความสามารถ แลัะความเช้ั่�ยุวชั่าญในวิชั่าช้ั่พิ่ เมื�อเห็้นว่า 
ม้ความเห้มาะสมแล้ัวจึงม้มติั้เห็้นชั่อบในการแต่ั้งตัั้�ง บริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ ทู้ั้ชั่ โธ์มัทั้สุ ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้ เป็็นผู้สอบบัญช้ั่ข่องบริษััทั้ฯ 
แลัะนำาเสนอต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อพิิ่จารณ์า ก่อนนำาเสนอข่ออนุมัติั้ผู้ถอืหุ้้นต่ั้อไป็ นอกจากน้� ได้้พิิ่จารณ์าการใช้ั่บริการอื�นข่อง
ผู้สอบบัญช้ั่ เพืิ่�อให้้มั�นใจว่าไม่กระทั้บต่ั้อความเป็็นอิสระข่องผู้สอบบัญช้ั่ในการให้้บริการสอบบัญช้ั่ 

โด้ยุสรุป็ในป็ี 2563 คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อยุ่างเป็็นอิสระด้้วยุความระมัด้ระวัง รอบคอบ ได้้ให้้ข้่อคิด้เห็้นแลัะ 
คำาแนะนำาซึ์�งเป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้ความเชืั่�อมั�นว่ารายุงานทั้างการเงินข่องบริษััทั้ฯ ม้ความถูกต้ั้อง ครบถ้วน เชืั่�อถือได้้ 
บริษััทั้ฯ ม้การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ การด้ำาเนินธุ์รกิจถูกต้ั้องตั้ามกฎห้มายุ ตั้ลัอด้จนม้ระบบการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะระบบการ
ควบคุมภายุในอยุา่งเพ้ิ่ยุงพิ่อแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั เพืิ่�อให้้บริษััทั้ฯ ได้้รับผลัป็ระโยุชั่น์สูงสุด้แลัะม้การเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยืุน

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

(นายสมนึก บ�ารุงสาลี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานข้องคณะกรรมการตำรวัจสอบ
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สารจากประธานกรรมการ
กำากับด้ำแลกิจการท่ี่�ด่ำ

เรียน ท่ิานผู้ถือิ่หุ้น

คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ได้้กำากับดู้แลักิจการโด้ยุนำาห้ลัักป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 2560 ห้รือ Corporate  
Governance Code: CG Code 2017 ข่องคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ (ก.ลั.ตั้.) มาป็รับใช้ั่ให้้เห้มาะสมกับบริบทั้
ทั้างธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระสิทั้ธิ์ผลัแลัะป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ โด้ยุได้้กำากับดู้แลัแลัะติั้ด้ตั้ามผลัการด้ำาเนินงาน ให้้ข้่อเสนอแนะ 
แนวทั้างป็รับป็รุงแก้ไข่ แลัะรายุงานผลัต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นป็ระจำาทุั้กไตั้รมาส เพืิ่�อให้้ม้การพัิ่ฒนาระบบการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
ข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างเข้่มข้่นแลัะเท้ั้ยุบเท่ั้ามาตั้รฐานสากลั

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ม้การพัิ่ฒนาระบบการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้อยุ่างต่ั้อเนื�อง ทัั้�งด้้านนโยุบายุ คู่มือ แนวป็ฏิิบัติั้ จริยุธ์รรมในการด้ำาเนิน
ธุ์รกิจ แลัะมาตั้รการป้็องกันการทุั้จริตั้คอร์รัป็ชัั่น รวมถึงแนวทั้างการกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) แลัะการบริห้ารกิจการ
เพืิ่�อมุ่งสู่ความยัุ�งยืุน (Sustainability Development Goals: SDGs) โด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้ให้้การสนับสนุนการจัด้สรรทั้รัพิ่ยุากร
แลัะส่งเสริมการด้ำาเนินกิจกรรมธ์รรมาภิบาลัต่ั้าง ๆ อยุ่างเห้มาะสม เพืิ่�อแสด้งถึงความพิ่ยุายุามแลัะความมุ่งมั�นในการยุกระดั้บมาตั้รฐาน
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ ไป็สู่สากลั โด้ยุสรุป็การพัิ่ฒนาการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ท้ั้�สำาคัญในปี็ 2563 ดั้งน้�

ด้้านการพัฒนานโยบาย บทิบาทิ แลิะความรับผ่ด้ชอิ่บขอิ่งกรรมการ

คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ม้การป็ระชุั่มรวมทัั้�งสิ�น 6 ครั�ง โด้ยุได้้ให้้ความเห็้นชั่อบการป็รับป็รุงกฎบัตั้รคณ์ะกรรมการกำากับ 
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะคู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะจรรยุาบรรณ์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ เพืิ่�อให้้สอด้คล้ัอง
กับห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้สำาห้รับบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน ตั้ามแนวทั้างข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ สำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ องค์การเพืิ่�อความร่วมมือแลัะการพัิ่ฒนาทั้างเศรษัฐกิจ ห้รือ OECD แลัะ ASEAN CG Scorecard  
รวมถึงได้้ให้้ความเห็้นชั่อบการป็รับป็รุงนโยุบายุกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) เพืิ่�อให้้ครอบคลุัมป็ระเด็้นสำาคัญ 
ต่ั้าง ๆ อยุ่างครบถ้วน สอด้คล้ัองกับสถานการณ์์ในปั็จจุบันแลัะมาตั้รฐานสากลั ตั้ลัอด้จนให้้ความเห็้นชั่อบนโยุบายุการป็ระชุั่มผ่าน 
สื�ออิเล็ักทั้รอนิกส์ นโยุบายุป้็องกันการใช้ั่ข้่อมูลัภายุในโด้ยุมิชั่อบแลัะช่ั่วงเวลัาห้้ามซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ (Blackout Period) นโยุบายุ 
การเป็็นกลัางทั้างการเมือง แลัะมาตั้รการป้็องกันความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ เป็็นต้ั้น นอกจากน้� ยัุงได้้สนับสนุนการพัิ่ฒนากรรมการ
โด้ยุจัด้ให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทุั้กท่ั้านได้้เข้่าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) ในหั้วข้่อ “บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�
ข่องกรรมการในการกำากับดู้แลั IT เพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ต่ั้อองค์กร” 

ด้้านการส่งเสร่มธิรรมาภ่ับาลิแลิะการเต่บโตอิ่ย่างยั�งยืน

คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ได้้สนับสนุนแลัะส่งเสริมการสร้างความตั้ระห้นักรู้แลัะความเข้่าใจในห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้  
การเผยุแพิ่ร่องค์ความรู้ แนวคิด้แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�สำาคัญอันเป็็นรากฐานการพัิ่ฒนาท้ั้�ยัุ�งยืุนให้้กับผู้บริห้าร พิ่นักงาน แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
ทุั้กกลุ่ัมทัั้�งภายุใน ภายุนอก ผ่านการด้ำาเนินโครงการแลัะกิจกรรมเสริมสร้างจริยุธ์รรมท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุ อาทิั้ กิจกรรม PTT Group CG Day 
2020 โด้ยุด้ำาเนินการร่วมกับบริษััทั้ Flagship ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. โครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 โด้ยุจัด้อบรมความรู้ให้้กับ 
ผู้บริห้าร พิ่นักงาน แลัะคู่ค้า นอกจากน้� ยัุงได้้เข้่าร่วมกิจกรรมกับพัิ่นธ์มิตั้รทั้างธุ์รกิจ อาทิั้ การเข้่าร่วมป็ระกาศเจตั้นารมณ์์การด้ำาเนินงาน
เพืิ่�อส่งเสริมเป้็าห้มายุท้ั้�ยัุ�งยืุน (SDGs) ตั้ามแนวทั้างสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ กับสมาคมเครือข่่ายุโกลับอลัคอมแพ็ิ่กแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ (Global  
Compact Network Thailand: GCNT) การเข้่าร่วมป็ระชุั่มเชิั่งป็ฏิิบัติั้การกับกรมคุ้มครองสิทั้ธิ์แลัะเสร้ภาพิ่ เพืิ่�อขั่บเคลืั�อนแผนป็ฏิิบัติั้การ
ระดั้บชั่าติั้ว่าด้้วยุธุ์รกิจกับสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น เป็็นต้ั้น ความมุ่งมั�นด้ำาเนินการเพืิ่�อยุกระดั้บการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้อยุ่างต่ั้อเนื�อง ทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ 
ได้้รับการยุอมรับแลัะได้้รางวัลัด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ในปี็ 2563 อาทิั้ รางวัลัองค์กรต้ั้นแบบด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น ป็ระจำาปี็ 2563 
(ติั้ด้ต่ั้อกันเป็็นปี็ท้ั้� 2) รางวัลัโล่ัเก้ยุรติั้คุณ์บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนท้ั้�อยูุ่ในรายุชืั่�อหุ้้นยัุ�งยืุน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็็นต้ั้น
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ด้้านการดู้แลิผู้มีส่วนได้้เสีย 

ปี็ 2563 นับเป็็นปี็ท้ั้�ม้เห้ตุั้การณ์์วิกฤตั้แลัะม้ความท้ั้าทั้ายุอยุ่างมาก จากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 ส่งผลักระทั้บต่ั้อ 
สุข่อนามัยุข่องป็ระชั่าชั่น แลัะผลักระทั้บต่ั้อผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ต่ั้าง ๆ  ทัั้�วโลัก แต่ั้บริษััทั้ฯ ยัุงคงยึุด้มั�นดู้แลัสิทั้ธิ์ตั้ามกฎห้มายุข่อง
ผู้ถือหุ้้นอยุ่างครบถ้วน แลัะป็ฏิิบัติั้ต่ั้อผู้ถือหุ้้นอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมแลัะเป็็นธ์รรม บริษััทั้ฯ ได้้ม้การจัด้ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 
โด้ยุห่้วงใยุแลัะคำานึงถึงสุข่ภาพิ่ความป็ลัอด้ภัยุข่องผู้ถือหุ้้น กำาห้นด้มาตั้รการรักษัาความป็ลัอด้ภัยุอยุ่างเคร่งครัด้ แลัะม้การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลั
อยุ่างโป็ร่งใส ครบถ้วน แลัะทัั้นเวลัา ทัั้�งทั้างช่ั่องทั้างสื�อสารข่องบริษััทั้ฯ แลัะช่ั่องทั้างข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุฯ รวมทัั้�งบริห้ารจัด้การสิทั้ธิ์ข่อง
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุกลุ่ัมต่ั้าง ๆ เพืิ่�อให้้ได้้รับป็ระโยุชั่น์อยุ่างสมดุ้ลั ยึุด้ห้ลัักธ์รรมาภิบาลั ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อชุั่มชั่น สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม 
นอกจากนั�น ยัุงส่งเสริมให้้พิ่นักงานม้จิตั้สำานึกด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะม้จิตั้อาสาเพืิ่�อป็ระโยุชั่น์ส่วนรวม 

จากความมุ่งมั�นในการพัิ่ฒนาการด้ำาเนินงานด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้อยุ่างต่ั้อเนื�องแลัะเป็็นรูป็ธ์รรม พิ่ร้อมเสริมสร้างจริยุธ์รรม 
ในการป็ฏิิบัติั้งานให้้เกิด้ขึ่�นอยุ่างเข้่มแข็่ง ด้้วยุความร่วมมือร่วมใจข่องทุั้กฝ�ายุแลัะทุั้กคนในองค์กร ส่งผลัให้้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เป็็นองค์กรท้ั้�ได้้รับ
ความยุอมรับ เชืั่�อมั�น แลัะไว้วางใจจากผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัมตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์ จนได้้รับการยุกยุ่องให้้เป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ (Role Model)  
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจตั้ามแนวทั้างการพัิ่ฒนาท้ั้�ยัุ�งยืุน อันม้ส่วนช่ั่วยุสนับสนุนมาตั้รฐานบรรษััทั้ภิบาลัข่องตั้ลัาด้ทุั้นไทั้ยุให้้บรรลุัเป้็าห้มายุ 
การเติั้บโตั้ท้ั้�ยัุ�งยืุนข่องสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (SDGs) ควบคู่ไป็กับเป้็าห้มายุข่ององค์กร แลัะการดู้แลัป็ระโยุชั่น์ข่องชุั่มชั่น สังคม แลัะป็ระเทั้ศชั่าติั้ 
ให้้สามารถอยูุ่ร่วมกันอยุ่างม้ความสุข่แลัะสมดุ้ลัต่ั้อไป็ 
 
 

(นายอน่สรณ์ แสงนิ�มนวัล)
ป็ระธ์านกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
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เรียน ท่ิานผู้ถือิ่หุ้น

คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ได้้ทั้ำาห้น้าท้ั้�ด้้วยุความตั้ระห้นักถึงบทั้บาทั้ ห้น้าท้ั้� ความรับผิด้ชั่อบ แลัะป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ข่อง
ผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัมอยุ่างเห้มาะสม เป็็นธ์รรม สอด้คล้ัองกับห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะมาตั้รฐานสากลั โด้ยุเฉีพิ่าะ
อยุ่างยิุ�ง ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ (CG Code 2017) ท้ั้�คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ (ก.ลั.ตั้.) 
ได้้ป็ระกาศใช้ั่เมื�อวันท้ั้� 17 ม้นาคม 2560 โด้ยุได้้นำามาป็ระยุุกต์ั้ให้้เห้มาะสมกับธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้กิจการม้ผลัป็ระกอบการท้ั้�ด้้ 
ในระยุะยุาว น่าเชืั่�อถือสำาห้รับผู้ถือหุ้้น แลัะเพืิ่�อป็ระโยุชั่น์ในการสร้างคุณ์ค่าให้้กิจการอยุ่างยัุ�งยืุนตั้ามความมุ่งห้วังข่องการด้ำาเนินธุ์รกิจ  
ผู้ลังทุั้น ตั้ลัาด้ทุั้น ภาครัฐ แลัะสังคมโด้ยุรวม

ในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ม้การป็ระชุั่มรวมทัั้�งสิ�นจำานวน 10 ครั�ง โด้ยุภารกิจห้ลัักได้้แก่ การสรรห้า
กรรมการแลัะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ การกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการ กรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ การกำาห้นด้เป้็าห้มายุในการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แลัะการพิิ่จารณ์า 
แผนสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่งผู้บริห้ารระดั้บสูง (Succession Plan) 

ในด้้านการสรรห้ากรรมการ คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ได้้พิิ่จารณ์าสรรห้ากรรมการท้ั้�ม้ความรู้ ความสามารถ แลัะม้
คุณ์สมบัติั้ท้ั้�เห้มาะสม โด้ยุพิิ่จารณ์าครอบคลุัมถึงการกำาห้นด้แลัะทั้บทั้วนโครงสร้างคณ์ะกรรมการ ทัั้�งในเรื�องข่นาด้ องค์ป็ระกอบ แลัะ
สัด้ส่วนกรรมการอิสระท้ั้�เห้มาะสมแลัะจำาเป็็นต่ั้อการนำาพิ่าบริษััทั้ฯ สู่วัตั้ถุป็ระสงค์แลัะเป้็าห้มายุห้ลัักท้ั้�กำาห้นด้ไว้ นอกจากน้� ยัุงได้้พิิ่จารณ์า
ป็รับป็รุงคุณ์สมบัติั้ ห้ลัักเกณ์ฑ์์การคัด้เลืัอกแลัะโครงสร้างค่าตั้อบแทั้นข่องตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
ซึ์�งเป็็นตั้ำาแห้น่งผู้บริห้ารสูงสุด้ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้ความสำาคัญแลัะส่งผลัต่ั้อความสำาเร็จข่ององค์กร เพืิ่�อให้้การสรรห้าผู้บริห้ารระดั้บสูงสุด้ 
เป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ โป็ร่งใส ชัั่ด้เจน สอด้คล้ัองตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ในข้่อบังคับบริษััทั้ฯ แลัะคู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
แลัะเพืิ่�อให้้ได้้ผู้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ ความรู้ ความชั่ำานาญ ความสามารถ แลัะ
ป็ระสบการณ์์ท้ั้�เห้มาะสม สอด้คล้ัองกับข่นาด้ ป็ระเภทั้ แลัะความซั์บซ้์อนทั้างธุ์รกิจ เพืิ่�อนำาพิ่าองค์กรให้้ป็ระสบความสำาเร็จตั้ามเป้็าห้มายุได้้ 
รวมถึงได้้นำาห้ลัักเกณ์ฑ์์การป็ระเมินจากศูนย์ุพัิ่ฒนาการกำากับดู้แลักิจการบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ  
มาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ในการป็ระเมินการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
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ในด้้านการกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการ คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นได้้นำาเสนอการกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการ
สำาห้รับปี็ 2563 แลัะ 2564 ในอัตั้ราเดิ้มตั้ามท้ั้�ผู้ถือหุ้้นได้้อนุมัติั้ไว้ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2549 แลัะยัุงไม่ม้การป็รับขึ่�นจนถึงปั็จจุบัน รวมถึงนำาเสนอโบนัส
ท้ั้�ได้้ม้การพิิ่จารณ์าอยุ่างรอบคอบ เห้มาะสม เป็ร้ยุบเท้ั้ยุบกับผลัป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ แลัะอัตั้ราการจ่ายุเงินปั็นผลัให้้กับผู้ถือหุ้้น  
(Dividend Yield) แลัะจากการท้ั้�บริษััทั้ฯ ได้้รับผลักระทั้บจากความผันผวนทั้างเศรษัฐกิจโลัก ทัั้�งจากราคานำ�ามันดิ้บ สงครามการค้า
ระห้ว่างสห้รัฐฯ แลัะจ้น แลัะสถานการณ์์วิกฤติั้โควิด้-19 คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นจึงเสนอพิิ่จารณ์างด้จ่ายุโบนัส
กรรมการสำาห้รับผลัการป็ฏิิบัติั้งานในปี็ 2563 

ในปี็ 2564 คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ให้้ความสำาคัญกับแผนงานสรรห้าแลัะพัิ่ฒนาบุคคลัากร โด้ยุเฉีพิ่าะอยุ่างยิุ�ง 
ในระดั้บผู้บริห้ารระดั้บสูง เพืิ่�อเตั้ร้ยุมรับการเป็ล้ั�ยุนผ่านรุ่นต่ั้อรุ่นอยุ่างต่ั้อเนื�องให้้ม้ความรู้ ทัั้กษัะ ป็ระสบการณ์์ แลัะคุณ์ลัักษัณ์ะ 
ท้ั้�จำาเป็็นต่ั้อการขั่บเคลืั�อนองค์กรไป็สู่เป้็าห้มายุ รวมถึงจะยึุด้มั�นในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อยุ่างโป็ร่งใส เต็ั้มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ เพืิ่�อสร้าง 
ความเป็็นธ์รรมแลัะป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ แลัะผู้ถือหุ้้นทุั้กท่ั้าน อันจะส่งผลัถึงการพัิ่ฒนาแลัะความก้าวห้น้าอยุ่างยัุ�งยืุน 
ข่องบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ตั้ลัอด้ไป็
 

(นายว่ัฒิสาร ตัำนไชิย)
ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
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คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ได้้รับการมอบห้มายุจากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้ทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการกำาห้นด้นโยุบายุแลัะ 
เสนอแนะแนวทั้างให้้การบริห้ารความเส้�ยุงองค์กรในด้้านต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวกับการด้ำาเนินธุ์รกิจเป็็นไป็อยุา่งเห้มาะสมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
ม้การพิิ่จารณ์าห้ลัักการเครื�องมือทั้างการเงิน สัญญาอนุพัิ่นธ์์ ม้การกลัั�นกรองแลัะให้้คำาแนะนำาต่ั้อการบริห้ารความเส้�ยุงข่องโครงการ
ลังทุั้นท้ั้�ม้ความซั์บซ้์อนเชิั่งเทั้คนิคแลัะม้ภาระผูกพัิ่นระยุะยุาว รวมถึงส่งเสริมแลัะสนับสนุนผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานให้้ม้การบริห้าร 
ความเส้�ยุงแลัะแสวงห้าโอกาสทั้างธุ์รกิจจากสภาวการณ์์ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ทัั้�งจากปั็จจัยุภายุในแลัะภายุนอก โด้ยุปั็จจุบันคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส้�ยุงป็ระกอบด้้วยุผู้ทั้รงคุณ์วุฒิ ท้ั้�ม้ความรู้ความสามารถ แลัะป็ระสบการณ์์ด้้านการบริห้ารความเส้�ยุง จำานวน 5 ท่ั้าน ดั้งน้�

 1. นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า  ป็ระธ์านกรรมการ
 2. นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ กรรมการ
 3. นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้   กรรมการ
 4. นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ *  กรรมการ
 5. นายุสุกฤตั้ย์ุ สุรบถโสภณ์ * กรรมการ

* นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ เป็็นกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงเมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563 แลัะนายุสุกฤตั้ย์ุ สุรบถโสภณ์ เป็็นกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงเมื�อวันท้ั้� 19 มกราคม 2564 
** นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ ลัาออกเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะนายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็็นกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563

 
โด้ยุตั้ลัอด้ปี็ 2563 ท้ั้�ผ่านมา ม้การป็ระชุั่มฯ รวม 7 ครั�ง สรุป็ผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ดั้งน้�

1.  กำากับดู้แลัแลัะพิ่ิจารณ์าการบริห้ารความเส้�ยุงระด้ับองค์กร ให้้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐานสากลั ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุ การกำาห้นด้บริบทั้  
การระบุ วิเคราะห้์แลัะป็ระเมินความเส้�ยุง การกำาห้นด้มาตั้รการจัด้การความเส้�ยุง พิ่ร้อมทัั้�งติั้ด้ตั้ามแลัะสอบทั้านผลัการบริห้าร
ความเส้�ยุงเป็็นป็ระจำาทุั้กไตั้รมาส เพืิ่�อบริห้ารจัด้การความเส้�ยุงให้้อยุู่ในระดั้บท้ั้�ยุอมรับได้้ แลัะบรรลุัเป้็าห้มายุท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 

2.  พิิ่จารณ์าแลัะให้้ข้่อเสนอแนะในการบรหิ้ารความเส้�ยุงด้้านกลัยุทุั้ธ์์ (Strategic Risk) เช่ั่น ความเส้�ยุงข่องการบรหิ้ารจดั้การบคุลัากร 
ความเส้�ยุงข่องการพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ม้มูลัค่าสูง ความเส้�ยุงข่องการข่ยุายุตั้ลัาด้ภายุในป็ระเทั้ศแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศ เป็็นต้ั้น  
ความเส้�ยุงด้้านการด้ำาเนินธุ์รกิจ (Business Risk) เช่ั่น ความเส้�ยุงข่องราคานำ�ามันแลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ความเส้�ยุงทั้างการเงิน ความเส้�ยุง
ข่องการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุให้ม่ ความเส้�ยุงข่องความป็ลัอด้ภัยุในระบบดิ้จิทัั้ลั ความเส้�ยุงการข่าด้แคลันนำ�าในกระบวนการผลัิตั้ 
เป็็นต้ั้น แลัะความเส้�ยุงด้้านป็ฏิิบัติั้การ (Operational Risk) เช่ั่น ความเส้�ยุงข่องความป็ลัอด้ภัยุแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม ความเส้�ยุง 
ข่องการผลิัตั้ ความเส้�ยุงเก้�ยุวกับชุั่มชั่น เป็็นต้ั้น 

3.  ให้้ข้่อเสนอแนะแนวทั้างการบรหิ้ารความเส้�ยุงระด้บัองค์กรต่ั้อฝ�ายุจัด้การ โด้ยุม้คณ์ะกรรมการบรหิ้ารความเส้�ยุงแลัะการควบคมุ
ภายุในทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การความเส้�ยุงระดั้บองค์กรเป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุแลัะแนวทั้างท้ั้�กำาห้นด้ แลัะคณ์ะกรรมการบริห้าร 
ความเส้�ยุงด้้านห่้วงโซ่์อุป็ทั้านแลัะการเงิน ทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการติั้ด้ตั้ามวิเคราะห์้สถานการณ์์ตั้ลัาด้ บริห้ารความเส้�ยุงด้้านราคา 
แลัะป็ริมาณ์ข่องนำ�ามันดิ้บ วัตั้ถุดิ้บ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ รวมถึงการจัด้ทั้ำาธุ์รกรรมด้้านการเงิน เพืิ่�อให้้มั�นใจได้้ว่า 
การด้ำาเนินการเป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะสามารถลัด้ความเส้�ยุงได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั

4.  สอบทั้านรายุงานผลัการบริห้ารความเส้�ยุงด้้านราคาแลัะการเงิน พิ่ร้อมให้้ข้่อคิด้เห็้นแลัะเสนอแนะ เป็็นป็ระจำาทุั้กไตั้รมาส

5.  พิิ่จารณ์าแลัะให้้คำาแนะนำาต่ั้อฝ�ายุจัด้การในการกำาห้นด้แนวทั้างการกำากับดู้แลัโครงการลังทุั้นข่องบริษััทั้ฯ (Project Governance) 
โด้ยุการนำาแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ (Best Practice) มาป็รับใช้ั่ให้้เห้มาะสมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
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6.  พิิ่จารณ์าแลัะให้้ความเห้็นในการข่อจัด้ตัั้�งบริษััทั้ ไออาร์เอเอส จำากัด้ โด้ยุให้้ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (IRPCT)  
เป็็นผู้ถือหุ้้นเพืิ่�อด้ำาเนินกิจการให้้บริการงานบัญช้ั่แลัะภาษ้ั

7.  พิิ่จารณ์าแนวทั้างการด้ำาเนินการโครงการป็รับป็รุงป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่โรงกลัั�นแลัะป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่นำ�ามันด้้เซ์ลัให้้สอด้คล้ัอง 
ตั้ามมาตั้รฐานยุูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF)

8.  พิิ่จารณ์าการด้ำาเนินโครงการร่วมทุั้นกับมห้าวิทั้ยุาลััยุนวมินทั้ราธิ์ราชั่ในการจัด้ตัั้�งห้้องป็ฏิิบัติั้การทั้ด้สอบเพืิ่�อให้้บริการทั้ด้สอบ
ทั้างการแพิ่ทั้ยุ์ครบวงจรแห่้งแรกในป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้

9.  ติั้ด้ตั้ามผลัการด้ำาเนินการบริห้ารความเส้�ยุงโครงการ โรงไฟฟ้าแสงอาทิั้ตั้ย์ุแบบทุ่ั้นลัอยุนำ�า (Floating Solar) ข่นาด้ 12.5 เมกะวัตั้ต์ั้ 
ในพืิ่�นท้ั้�บ่อเก็บนำ�าสำารองข่องบริษััทั้ฯ แลัะโครงการข่ยุายุกำาลัังการผลิัตั้ผงพิ่ลัาสติั้กเอบ้เอสเพิิ่�มขึ่�นอ้ก 6,000 ตัั้นต่ั้อปี็ (ABS Powder 
Expansion)

10. พิิ่จารณ์าแลัะให้้ความเห็้นความเส้�ยุงระดั้บองค์กรป็ระจำาปี็ 2564 ก่อนการนำาเสนอข่อความเห็้นชั่อบจากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
โด้ยุพิิ่จารณ์ารายุการความเส้�ยุงให้้ม้ความสอด้คล้ัองกับทิั้ศทั้างการด้ำาเนินธุ์รกิจ กลัยุุทั้ธ์์ เป้็าห้มายุข่ององค์กร แลัะสภาพิ่แวด้ล้ัอม 
ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็

ทัั้�งน้� คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงได้้ป็ฏิิบัติั้งานตั้ามท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุอยุ่างเป็็นระบบ รอบคอบ แลัะครบถ้วน เต็ั้มกำาลัังความรู้ 
ความสามารถ ด้้วยุความเป็็นอิสระแลัะสอด้คล้ัองกับการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เพืิ่�อป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ ผู้ถือหุ้้น แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอื�น ๆ 
อยุ่างเห้มาะสม

 

(นายณัฐชิาติำ จาร่จินดำา)
ป็ระธ์านกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

สารจากประธานกรรมการ
บริหารควัามเส่�ยง
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การประกอบธ่รกิจ
และผู้ลการดำำาเนินงาน
โครงสร้างธุรกิจและการถืือหุ้น
• บริษััทย่อยและบริษััทร่วมท่�สำาคัญ

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ

แผู้นภู้มิกระบวนการผู้ลิต
• กำาลังการผู้ลิตและปริมาณการผู้ลิต

ลักษัณะของผู้ลิตภัูณฑ์์

ภูาวะตลาดูและแนวโน้มอุตสาหกรรม

โครงสร้างรายไดู้

การดูำาเนินธุรกิจเชิิงกลยุทธ์

การบริหารจัดูการความเส่�ยง

การวิจัยและพััฒนาเพืั�อความเป็นเลิศ

การขับเคลื�อนธุรกิจเพืั�อความยั�งยืน
• การบริหารจัดูการอย่างยั�งยืน
• การดูำาเนินธุรกิจดู้วยความรับผิู้ดูชิอบต่อสังคม
• การจัดูการดู้านคุณภูาพั ความมั�นคง ความปลอดูภัูย 
 อาช่ิวอนามัย และสิ�งแวดูล้อม

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่า่ยจัดูการ

ข้อม้ลหลักทรัพัย์และผู้้้ถืือหุ้น และข้อม้ลสำาคัญอื�น
• ข้อม้ลหลักทรัพัย์และผู้้้ถืือหุ้น 
• นิติบุคคลท่�บริษััทฯ ถืือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10



60 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างธุุรกิิจและกิารถืือหุุ้้น

บริิษััท ไออาร์ิพีีซีี จำำากััด (มหาชน)

ธุุริกิัจำปิิโตริเลีียม

บริิษััทย่อย 
99.99% 
บริิษััท นำ�ามัน ไออาร์ิพีีซีี จำำากััด
จำาหุ้น่ายผลิตภััณฑ์์นำ�ามััน 

 บริิษััทย่อยทางอ้อม
 99.99% 
 บริิษััท รัิกัษ์ัป่ิาสัักั จำำากััด
 บริกิารขนส่งทางทะเล

บริิษััทย่อย 
57.48% 
บริิษััท ไออาร์ิพีีซีี เอ แอนด์ แอลี จำำากััด
จำาหุ้น่ายเม็ัดพลาสติกิ 
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
บจ.นิปปอน เอ แอนด์ แอล 39.99% 
อื�น ๆ 2.53%

กัาริร่ิวมค้้า
50.00% 
บริิษััท ไออาร์ิพีีซีี โพีลีีออลี จำำากััด 
ผลิตและจำาหุ้น่ายโพลีออล 
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
PCC Rokita SA 50%

50.00% 
บริิษััท ไมเท็กัซ์ี โพีลิีเมอร์ิ (ปิริะเทศไทย) จำำากััด 
ผลิตและจำาหุ้น่ายเคมีัภััณฑ์์ 
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
Japan Polypropylene Corporation 50%

บริิษััทร่ิวม
25.00% 
บริิษััท อูเบะ เค้มิค้อลีส์ั (เอเชีย) จำำากััด 
(มหาชน) 
ผลิตและจำาหุ้น่ายผลิตภััณฑ์์ปิโตรเคมีั
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
บจ.อ้เบะ อินดัสตรีส์ ลิมิัเต็ด 74%
อื�น ๆ 1%

บริิษััทย่อย 
99.99% 
บริิษััท เทค้โนโลียีไออาร์ิพีีซีี จำำากััด 
โรงเรียนอาชีีวะ

55.00% 
บริิษััท ไอพีอลิีเมอร์ิ จำำากััด 
จำาหุ้น่ายเม็ัดพลาสติกิและเคมีัภััณฑ์์ 
ผ่านระบบ e-Commerce
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
Guangzhou Saiju 
Performance Polymer Ltd. 45%

กัาริร่ิวมค้้า 
40.00% 
บริิษััท ดับบลิีวเอชเอ อินดัสัเตรีิยลี เอสัเตท ริะยอง 
จำำากััด พัฒนานิคมัอุตสาหุ้กิรรมั 
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
บมัจ.ดับบลิวเอชีเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมันท์ จำากัิด 60%

บริิษััทร่ิวม 
48.99% 
บริิษััท ไออาร์ิพีีซีี ค้ลีีน พีาวเวอร์ิ จำำากััด 
ผลิตและจำาหุ้น่ายไฟฟ้าและไอนำ�า
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
บมัจ.โกิลบอล เพาเวอร์ ซิินเนอร์ยี� 51%

20.00% 
บริิษััท พีีทีที เอนเนอร์ิยี� โซีลูีชั�นส์ั จำำากััด 
ที�ปรึกิษาทางวิศวกิรรมั 
ผ้้ร่วมัทุนอื�น: 
บมัจ. ปตท. 40%
บมัจ. พีทีที โกิลบอล เคมัีคอล 20%
และ บมัจ.ไทยออยล์ 20%

เงินลีงทุนอ่�น
15.00%
Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. 
จำาหุ้น่ายเม็ัดพลาสติกิและเคมีัภััณฑ์์ผ่านระบบ 
e-Commerce ในประเทศจีน

15.00% 
บริิษััท สัานพีลัีง วิสัาหกิัจำเพ่ี�อสัังค้ม จำำากััด 
สนับสนุนกิารดำาเนินกิิจกิารด้านวิสาหุ้กิิจเพื�อสังคมั 

13.04%
บริิษััท ริะยองอะเซีททีลีีน จำำากััด 
ผลิตและจำาหุ้น่ายแก๊ิสอะเซิททีลีน

ธุุริกิัจำปิิโตริเค้มี ธุุริกิัจำอ่�น ๆ

หมายเหตุุ: 
-	โครงสร้างธุุรกิิจและกิารถืือหุุ้้น	แสดงเฉพาะบริษััทท่�ม่ีกิารดำาเนินงาน
-	ท่�ประชุุมีคณะกิรรมีกิารบริษััทฯ	เมืี�อวัันท่�	16	ม่ีนาคมี	2564	ม่ีมีติิอนุมัีติิใหุ้้บริษััทฯ	จัดตัิ�งบริษััท	อินโนโพล่เมีด	จำากัิด	โดยเป็น 
กิารถืือหุุ้้นร่วัมีกัิบบริษััท	อินโนบิกิ	(เอเชุ่ย)	จำากัิด	ซ่ึ่�งเป็นบริษััทย่อยของบริษััท	ปติท.	จำากัิด	(มีหุ้าชุน)	(ปติท.)	โดยบริษััทฯ	และ 
บริษััท	อินโนบิกิ	(เอเชุ่ย)	จำากัิด	จะถืือหุุ้้นในสัดส่วันร้อยละ	60	และ	ร้อยละ	40	ติามีลำาดับ	เพื�อดำาเนินธุุรกิิจผลิติและจำาหุ้น่ายผลิติภััณฑ์์
ผ้าไม่ีถัืกิไม่ีทอ	(Non-woven	Fabric)	และวััสดสิุ�นเปลืองทางกิารแพทย	์(Medical	Consumables)	โดยกิารร่วัมีทนุดังกิล่าวัสอดคลอ้ง
กัิบกิลยทุธ์ุกิารลงทนุในธุุรกิิจใหุ้มี	่(New	business)	ของ	ปติท.	ในดา้นวิัทยาศาสติรเ์พื�อชุ่วิัติ	(Life	science)	และสอดคลอ้งกัิบกิลยทุธ์ุ
ของบริษััทฯ	ในกิารเติิบโติทางธุุรกิิจในกิลุ่มี	Smart	Material
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บริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วัมท่ี่�สำาคัญ่

บริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วัมท่ี่�สำาคัญ่

บร่ษัทิย่อิ่ย

• บริษััที่ นำ�ามัน ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ เป็็นบริษััทั้ยุ่อยุข่องไออาร์พ้ิ่ซ้์ 
ในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 99.99 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะเร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 
2,000 ล้ัานบาทั้ เป็็นผู้จำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันจากโรงกลัั�น 
ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้คลัังนำ�ามันจำานวน 5 แห่้ง ในภูมิภาคต่ั้าง ๆ 
เพืิ่�อรองรับการกระจายุสินค้า

 
• บริษััที่ เที่คโนโลย่ไออารพ่์ัซ่ื้ จำำากัดำ หรือ “วิัที่ยาลัยเที่คโนโลย่

ไออาร์พ่ัซ่ื้” เป็็นบริษััทั้ยุ่อยุข่องไออาร์พ้ิ่ซ้์ในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 
99.99 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะเร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 750 ล้ัานบาทั้  
จัด้ตัั้�งขึ่�นเพืิ่�อเป็็นสถาบันการศึกษัาด้้านอุตั้สาห้กรรมแลัะ
เทั้คโนโลัยุ้ เปิ็ด้สอนในระดั้บ ป็วชั่. - ป็วส. ห้ลัักสูตั้รพิ่าณิ์ชั่ยุกรรม
แลัะช่ั่างกลัโรงงาน

 
• บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ เอ แอนดำ์ แอล จำำากัดำ เป็็นบริษััทั้ยุ่อยุข่อง 

ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 57.48 บริษััทั้ นิป็ป็อน เอ แอนด์้ 
แอลั จำากัด้ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 39.99 แลัะอื�น ๆ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 2.53 
ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะเร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 10 ล้ัานบาทั้ โด้ยุบริษััทั้  
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด้์ แอลั จำากัด้ เป็็นผู้จำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสตั้ิก
กลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์

 
• บริษััที่ ไอพัอลิเมอร์ จำำากัดำ (iPolymer) เป็็นบริษััทั้ยุ่อยุข่อง 

ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 55.00 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะ 
เร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 120 ล้ัานบาทั้ จัด้ตัั้�งขึ่�นเพืิ่�อพัิ่ฒนาธุ์รกิจซื์�อข่ายุ
สินค้าป็ระเภทั้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กแลัะเคม้ภัณ์ฑ์์ ผ่านระบบ 
e-Commerce ในป็ระเทั้ศไทั้ยุ 

 
การร่วมค้า

• บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ โพัล่ออล จำำากัดำ บริษััทั้ฯ ถือหุ้้น ร้อยุลัะ 50 
PCC Rokita SA ถือหุ้้นร้อยุลัะ 50 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะเร้ยุก
ชั่ำาระแล้ัว 370 ล้ัานบาทั้ โด้ยุบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้ 
เป็็นผู้ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ล้ัออลั ป็ระกอบด้้วยุ  
โพิ่ล้ัเอสเทั้อร์ แลัะโพิ่ล้ัอ้เทั้อร์โพิ่ล้ัออลั ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับ
ผลิัตั้โพิ่ล้ัยุูร้เทั้น ซึ์�งนำาไป็ผลิัตั้เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ชั่นิด้ต่ั้าง ๆ เช่ั่น  
โฟมท้ั้�ใช้ั่ในการทั้ำาเฟอร์นิเจอร์ พืิ่�นรองเท้ั้า แลัะโฟมท้ั้�ใช้ั่เป็็น
ฉีนวนกันความร้อน เป็็นต้ั้น

 
• บริษััที่ ไมเท็ี่กซ์ื้ โพัลิเมอร์ (ประเที่ศไที่ย) จำำากัดำ บริษััทั้ฯ ถือหุ้้น 

ร้อยุลัะ 50 แลัะบริษััทั้ Japan Polypropylene Corporation 
ถือหุ้้นร้อยุลัะ 50 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุนแลัะเร้ยุกชั่ำาระแลัว้ 120 ล้ัาน
บาทั้ โด้ยุบริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ 
ป็ระกอบธุ์รกิจผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันชั่นิด้
พิิ่เศษั

 
• บริษััที่ ดัำบบลิวัเอช่เอ อินดัำสัเตุร่ยล เอสัเตุที่ ระยอง จำำากัดำ 

บริษััทั้ฯ ถือหุ้้น ร้อยุลัะ 40 แลัะบริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั 

ด้้เวลัลัอป็เมนท์ั้ จำากัด้ (มห้าชั่น) ถือหุ้้นร้อยุลัะ 60 ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุน
แลัะเร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 665 ล้ัานบาทั้ โด้ยุบริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ  
อินดั้สเตั้ร้ยุลั เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้ ป็ระกอบธุ์รกิจพัิ่ฒนานิคม
อุตั้สาห้กรรม

 
บร่ษัทิร่วม

• บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ คล่น พัาวัเวัอร์ จำำากัดำ (IRPC-CP) บริษััทั้ฯ 
ถือหุ้้นร้อยุลัะ 48.99 แลัะบริษััทั้ โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� 
จำากัด้ (มห้าชั่น) ถือหุ้้นร้อยุลัะ 51 โด้ยุ IRPC-CP เป็็นผู้ผลิัตั้
ไฟฟ้าข่นาด้เล็ัก (Small Power Producer, SPP) โด้ยุม้กำาลััง
การผลิัตั้ไฟฟ้า 240 เมกะวัตั้ต์ั้ 

 
• บริษััที่ อ้เบะ เคมิคอลส์ั (เอเช่่ย) จำำากัดำ (มหาช่น) (UCHA) 

บริษััทั้ฯ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 25 บริษััทั้ อูเบะ อินดั้สตั้ร้ส์ ลิัมิเต็ั้ด้ 
จำากัด้ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 74 แลัะอื�น ๆ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 1 โด้ยุ UCHA 
เป็็นผู้นำาตั้ลัาด้คาโป็รแลัคตั้ัม แลัะไนลั่อน 6 ในระด้ับสากลั  
โด้ยุม้กำาลัังการผลิัตั้คาโป็รแลัคตัั้ม 130,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะ 
ไนล่ัอน 6 กำาลัังการผลิัตั้ 75,000 ตัั้นต่ั้อปี็

 
• บริษััที่ พ่ัท่ี่ท่ี่ เอนเนอร์ย่� โซื้ล้ชั่�นส์ั จำำากัดำ (PTTES) บริษััทั้ฯ  

ถือหุ้้นร้อยุลัะ 20 บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ถือหุ้้นร้อยุลัะ 
40 บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั จำากัด้ (มห้าชั่น) ถือหุ้้นร้อยุลัะ 
20 แลัะบริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น) ถือหุ้้นร้อยุลัะ 20 
โด้ยุ PTTES ป็ระกอบธุ์รกิจเป็็นท้ั้�ป็รึกษัาทั้างด้้านวิศวกรรม

 
ความสัมพันธ์ิกับกลุ่ิมธุิรก่จขอิ่งผู้ถือิ่หุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้้นให้ญ่ข่องบริษััทั้ฯ คือ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) (ป็ตั้ทั้.) 
ซึ์�งเป็็นผู้ป็ระกอบธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ครบวงจร  
ตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์อุป็ทั้านตัั้�งแต่ั้ต้ั้นนำ�าจนถึงป็ลัายุนำ�า โด้ยุผ่านธุ์รกิจท้ั้� 
ด้ำาเนินงานเองแลัะธุ์รกิจท้ั้�ลังทุั้นผ่านบริษััทั้ในกลุ่ัม ได้้แก่ ธุ์รกิจสำารวจ
แลัะผลัิตั้ปิ็โตั้รเล้ัยุม ธุ์รกิจการกลัั�นนำ�ามัน แลัะธ์ุรกิจปิ็โตั้รเคม้ 
ปั็จจุบัน ป็ตั้ทั้. เป็็นผู้ถอืหุ้้นให้ญ่ในโรงกลัั�นนำ�ามันในป็ระเทั้ศ 3 แห้ง่ 
ป็ระกอบด้้วยุ บริษััทั้ พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั จำากัด้ (มห้าชั่น) 
(45.41%) บริษััทั้ ไทั้ยุออยุล์ั จำากัด้ (มห้าชั่น) (45.03%) แลัะ 
บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) (45.05%) (ข่้อมูลัทัั้�งน้�  
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ บริษััทั้ฯ ม้ธ์ุรกรรม
แลัะความร่วมมือทั้างธุ์รกิจกับ ป็ตั้ทั้. แลัะบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. เช่ั่น 
บริษััทั้ฯ ซื์�อนำ�ามันดิ้บส่วนให้ญ่ผ่าน ป็ตั้ทั้. เพืิ่�อเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะ
ลัด้ค่าใช้ั่จ่ายุในการจัด้ห้านำ�ามันดิ้บ บริษััทั้ฯ บริห้ารความเส้�ยุงราคา
นำ�ามัน แลัะ/ ห้รือผลิัตั้ภัณ์ฑ์์บางส่วนผ่าน ป็ตั้ทั้. แลัะม้การรับแลัะ 
ให้้ความช่ั่วยุเห้ลืัอทั้างการเงิน เพืิ่�อบริห้ารจัด้การสภาพิ่คล่ัอง 
ร่วมกับ ป็ตั้ทั้. เป็็นตั้้น นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ม้ธุ์รกรรมกับบริษััทั้ 
ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ห้ลัายุแห่้ง เก้�ยุวกับการซื์�อข่ายุวัตั้ถุดิ้บ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
ปิ็โตั้รเล้ัยุม แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ฯ ม่่งเน้นการก้าวัไป
ข้้างหน้า ปรับตัำวัให้สอดำคล้อง
กับการเปล่�ยนแปลงข้องโลก 
ทัี่�งในด้ำานข้องสิ�งแวัดำล้อม
และเที่คโนโลย่การผู้ลิตำ
ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป
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บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) เป็็นผู้ด้ำาเนินธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ครบวงจรแห้่งแรกในเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉี้ยุงใตั้้ ตัั้�งอยุู่ท้ั้�จังห้วัด้ระยุอง  
ซึ์�งเป็็นเข่ตั้ป็ระกอบการอตุั้สาห้กรรมภายุใต้ั้การจัด้การข่องบรษัิัทั้ฯ โด้ยุโครงสรา้งการผลัติั้ป็ระกอบด้้วยุ โรงงานป็โิตั้รเล้ัยุมแลัะโรงงาน
ปิ็โตั้รเคม้ พิ่ร้อมระบบสาธ์ารณู์ป็โภคพืิ่�นฐานท้ั้�สนับสนุนการด้ำาเนินธุ์รกิจทัั้�งท่ั้าเรือนำ�าลึัก คลัังนำ�ามัน แลัะโรงไฟฟ้า

ธุิรก่จปิีโตรเลีิยม 

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจกลัั�นนำ�ามัน โด้ยุโรงกลัั�นนำ�ามันข่องบริษััทั้ฯ 
ม้กำาลัังการผลิัตั้รวม 215,000 บาร์เรลัต่ั้อวัน จัด้อยุู่ในอันดั้บ 3 
ข่องกำาลัังการกลัั�นนำ�ามันในป็ระเทั้ศ สามารถผลิัตั้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
ปิ็โตั้รเล้ัยุมได้้ห้ลัากห้ลัายุชั่นิด้ ป็ระกอบด้้วยุ ก๊าซ์ปิ็โตั้รเล้ัยุมเห้ลัว 
(LPG) แนฟทั้า นำ�ามันเบนซิ์น ด้้เซ์ลั แลัะนำ�ามันเตั้า นอกจากน้� 
บริษััทั้ฯ ม้โรงงานผลิัตั้นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน (Lube Base Oil 
Group I) กำาลัังการผลัิตั้ 320,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะยุางมะตั้อยุ
ข่นาด้กำาลัังการผลิัตั้ 600,000 ตัั้นต่ั้อปี็ ซึ์�งม้กำาลัังการผลิัตั้สูงสุด้
ภายุในป็ระเทั้ศ โด้ยุบริษััทั้ฯ ยุังถือเป็็นโรงกลัั�นรายุแรกข่อง
ป็ระเทั้ศไทั้ยุในการริเริ�มจำาห้น่ายุยุางมะตั้อยุเกรด้ 40/50 เข้่า
ตั้ลัาด้ในป็ระเทั้ศ พิ่ร้อมด้้วยุคุณ์ภาพิ่มาตั้รฐานผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
อุตั้สาห้กรรมนอกจากนั�น บริษััทั้ฯ ยุังเป็็นผู้ผลิัตั้วัตั้ถุดิ้บในการ
ผลิัตั้ยุางล้ัอรถแลัะยุางสังเคราะห์้ (Rubber Process Oil) ท้ั้�เป็็น
ท้ั้�ยุอมรับ แลัะรับรองด้้านคุณ์ภาพิ่ในระดั้บสากลั

ส่วนขยายกำาลัิงการผล่ิตปิีโตรเลีิยม

จากโครงการเพิิ่�มมูลัค่าผลิัตั้ภัณ์ฑ์์สะอาด้ UHV (Upstream for 
Hygiene and Value Added Products) จนแล้ัวเสร็จมาเป็็น 
RDCC Plant (Residual Deep Catalytic Cracking Plant) 
ทั้ำาให้้โรงกลัั�นนำ�ามันข่องบริษััทั้ฯ สามารถเพิิ่�มกำาลัังการผลิัตั้ได้้ถึง 
215,000 บาร์เรลัต่ั้อวัน แลัะป็ริมาณ์นำ�ามันเตั้าท้ั้�ผลิัตั้ได้้ลัด้ลัง

จากร้อยุลัะ 23 เห้ลืัอเพ้ิ่ยุงร้อยุลัะ 8 ซึ์�งจะได้้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ห้ลัักคือ 
โพิ่รพิิ่ล้ัน แลัะแนฟทั้า โด้ยุโพิ่รพิิ่ล้ันท้ั้�ผลิัตั้ได้้ม้กำาลัังการผลิัตั้ 
320,000 ตัั้นต่ั้อปี็ จากเดิ้มท้ั้�บริษััทั้ฯ ม้กำาลัังผลิัตั้อยุู่แล้ัว 
กว่า 412,000 ตัั้นต่ั้อปี็ ส่งผลัให้้บริษััทั้ฯ ม้กำาลัังผลิัตั้โพิ่รพิิ่ล้ัน
โด้ยุรวมเพิ่ิ�มขึ่�นกว่า 732,000 ตัั้นต่ั้อปี็ (ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่รพิ่ล้ิันจะถกู
ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับโครงการข่ยุายุกำาลัังการผลิัตั้โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน
จำานวน 160,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะโครงการผลิัตั้ PP Compound 
ซึ์�งเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ม้มูลัค่าสูง (High Value Added) ท้ั้�ใช้ั่ใน
อุตั้สาห้กรรมการแพิ่ทั้ย์ุแลัะยุานยุนต์ั้ จำานวน 140,000 ตัั้นต่ั้อปี็)

บริษััทั้ฯ ม้การลังทุั้นในโครงการป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่นำ�ามันห้นักจาก
ห้อกลัั�น (UHV) ซึ์�งม้กำาลัังการผลัิตั้โพิ่รพิ่ิล้ัน 320,000 ตัั้นต่ั้อปี็ 
แลัะได้้ม้โครงการ Maximum Gasoline เพิิ่�มกำาลัังการผลิัตั้ 
แนฟทั้าจาก 370,000 ตัั้นต่ั้อปี็ เป็็น 462,858 ตัั้นต่ั้อปี็ ให้้กับ
ตั้ลัาด้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ Gasoline ภายุในป็ระเทั้ศ โครงการ Maximum 
Gasoline ใช้ั่องค์ความรู้ด้้านเทั้คโนโลัยุ้การผลิัตั้จากบริษััทั้  
AXENS ป็ระเทั้ศฝรั�งเศส ซึ์�งได้้ออกแบบกระบวนการผลัิตั้ 
ส่วนข่ยุายุแลัะป็รับป็รุงอุป็กรณ์์ห้อกลัั�นเพืิ่�อเพิิ่�มกำาลัังการผลิัตั้ 
Gasoline จากการข่ยุายุกำาลัังการผลัิตั้ Gasoline ดั้งกล่ัาว 
ทั้ำาให้้ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้ส่วนแบ่งการตั้ลัาด้ด้้านผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
Gasoline ในสัด้ส่วนท้ั้�มากขึ่�น แลัะม้รายุได้้เพิิ่�มขึ่�นป็ระมาณ์ 
582 ล้ัานบาทั้ต่ั้อปี็ 

ลักษัณะการประกอบธ่รกิจ
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ธุิรก่จปิีโตรเคมี 

ลัิกษณ์ะการปีระกอิ่บธุิรก่จปิีโตรเคมี

บริษััทั้ฯ เป็็นผู้ผลิัตั้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ขั่�นต้ั้น ได้้แก่ โอเลัฟินส์ 
อะโรเมติั้กส์ ซึ์�งใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับโรงงานปิ็โตั้รเคม้ขั่�นป็ลัายุ 
ป็ระกอบด้้วยุ เม็ด้พิ่ลัาสติั้กกลุ่ัมโพิ่ลิัโอเลัฟินส์ (HDPE, PP, 
UHMW-PE) ด้้วยุกำาลัังการผลัิตั้ 931,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะ 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กกลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์ (ABS, SAN, PS, EPS) ด้้วยุ 
กำาลัังการผลิัตั้รวม 383,000 ตัั้นต่ั้อปี็ เพืิ่�อจำาห้น่ายุให้้กับ 
ผู้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมพิ่ลัาสติั้กสำาเร็จรูป็ชั่นิด้ต่ั้าง ๆ ทัั้�ง 
ในป็ระเทั้ศแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศภายุใต้ั้ตั้ราสินค้า POLIMAXX 

นอกจากน้� ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ยัุงมุ่งเน้นการก้าวไป็ข้่างห้น้า ป็รับตัั้วให้้
สอด้คล้ัองกับการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังข่องโลัก ทัั้�งในด้้านข่องสิ�งแวด้ล้ัอม
แลัะเทั้คโนโลัยุ้การผลิัตั้ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนไป็ ด้้วยุการค้นคว้า วิจัยุ 
แลัะพิ่ัฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้ม่ ๆ เพืิ่�อเพิิ่�มข้่ด้ความสามารถในการ
แข่่งขั่น ได้้แก่ Paralene ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ส่วนผสมจากธ์รรมชั่าติั้ 
Recycled Compound Resin เม็ด้พิ่ลัาสติั้กผสมร้ไซ์เคิลั  
Acetylene Black for Li-on Battery (Pim-L, Pim-AL) เป็็นต้ั้น 

รวมถึงม้การริเริ�มโครงการ Eco Solution การบริห้ารจัด้การ 
ทัั้�งห่้วงโซ่์การผลิัตั้ในอุตั้สาห้กรรมพิ่ลัาสติั้ก แบบ Closed Loop 
ซึ์�งห้มายุถึงกระบวนการร้ไซ์เคิลัอยุ่างถูกวิธ้์ ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่  
ไม่ทั้ำาให้้ข่ยุะพิ่ลัาสติั้กท้ั้�เกิด้จากกระบวนการผลิัตั้ออกนอกระบบ
ไป็เป็็นภาระแก่ชุั่มชั่นแลัะสังคม

ธุิรก่จสนับสนุนอืิ่�น ๆ

ธุิรก่จไฟฟา้แลิะสาธิารณู์ปีโภัค

ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณ์ูป็โภค เป็็นการให้้บริการระบบไฟฟ้า  
ไอนำ�า สาธ์ารณู์ป็โภคพืิ่�นฐานแลัะระบบสาธ์ารณู์ป็การต่ั้าง ๆ  
รวมถึงการให้้บริการระบบบำาบัด้นำ�าเส้ยุให้้กับลูักค้าอุตั้สาห้กรรม  
แลัะการบริการทั้างธุ์รกิจอื�น ๆ เพืิ่�อสนับสนุนการป็ระกอบธุ์รกิจ 
อยุ่างเต็ั้มรูป็แบบ บริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำาการผลิัตั้ จำาห้น่ายุ แลัะให้้บริการ
ระบบไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภคต่ั้าง ๆ ดั้งน้�

• ระบบไฟฟ้า (Electrical) 22 kV, 115 kV และระบบไอนำ�า 
(Steam) ท่ี่�ควัามดัำน 25 บาร์ และ 45 บาร์ 

 บริษััทั้ฯ ม้โรงงานผลิัตั้ไอนำ�าแลัะไฟฟ้าร่วม (Combine Heat 
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and Power) ซึ์�งใช้ั่เชืั่�อเพิ่ลิังจากก๊าซ์ธ์รรมชั่าติั้ แลัะโรงไฟฟ้า
ใช้ั่เชืั่�อเพิ่ลิังจากถ่านหิ้น (Power Plant) กำาลัังการผลิัตั้ไฟฟ้า 
307 MW รวมถึงม้ศูนยุ์สั�งการไฟฟ้าแลัะไอนำ�า (Power  
Dispatching Center) เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�ควบคุมการจ่ายุไฟฟ้า
แลัะไอนำ�าให้้ม้เสถ้ยุรภาพิ่สูงสุด้ พิ่ร้อมระบบสายุส่งแบบ 
Loop Line เพืิ่�อสร้างความมั�นคงให้้กับระบบการใช้ั่ไฟฟ้า 
ให้้เป็็นไป็อยุ่างต่ั้อเนื�องในกรณ้์ท้ั้�ม้การห้ยุดุ้ซ่์อมบำารุง

 บริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำาการติั้ด้ตัั้�งทุ่ั้นโซ์ลัาร์ลัอยุนำ�า (Floating Solar) 
ในบ่อนำ�าดิ้บสำารองข่องบริษััทั้ฯ บนพืิ่�นท้ั้� 200 ไร่ ม้กำาลััง 
การผลิัตั้ไฟฟ้าข่นาด้ 12.5 MW ซึ์�งม้ข่นาด้ให้ญ่ท้ั้�สุด้ในเอเช้ั่ยุ
ตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้ สามารถผลิัตั้กระแสไฟฟ้าเสริมความมั�นคง
ให้้กับเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ จังห้วัด้ระยุอง 
ซึ์�งถือเป็็นนวัตั้กรรมท้ั้�ช่ั่วยุเพิิ่�มโอกาสในการทั้ำาธุ์รกิจ โด้ยุให้้
ความสำาคัญต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะช่ั่วยุลัด้ภาวะโลักร้อน สำาห้รับ
จุด้เด่้นข่องสวนโซ์ลัาร์ลัอยุนำ�าไออาร์พ้ิ่ซ้์ คือทุ่ั้นลัอยุนำ�า ซึ์�งเป็็น
นวัตั้กรรมเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก HDPE (High Density Polyethylene 
ห้รือโพิ่ลิัเอทิั้ล้ันความห้นาแน่นสูง) เกรด้พิิ่เศษัส้เทั้า แบรนด์้ 
“POLIMAXX” ข่องบริษััทั้ฯ ม้คุณ์สมบัติั้ช่ั่วยุลัด้อุณ์ห้ภูมิ 

ใต้ั้แผงโซ์ลัาร์เซ์ลัล์ัได้้ถึง 5 - 8 องศา ส่งผลัให้้ระบบผลัิตั้ 
กระแสไฟฟ้าม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูง ทั้นทั้านตั้่อแสง UV แลัะ 
ทั้นต่ั้อแรงกระแทั้ก โด้ยุม้อายุุการใช้ั่งานข่องวัสดุ้ยุาวนานถึง 
25 ปี็ ซึ์�งป็ลัอด้ภยัุต่ั้อระบบนเิวศใตั้น้ำ�า ผ่านการทั้ด้สอบ Food 
Grade ข่ององค์การอาห้ารแลัะยุาสห้รัฐอเมริกา (US FDA) 
ข่ณ์ะเด้้ยุวกันก็เป็็นมิตั้รต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม สามารถนำากลัับมา
ร้ไซ์เคิลั ช่ั่วยุลัด้ป็ริมาณ์การป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจกลังได้้ถึง 
10,510 ตัั้น ห้รือเท้ั้ยุบเท่ั้าการป็ลูักป็�าราว 10,000 ต้ั้น 
นอกจากน้� ยุังเป็็นการใช้ั่ป็ระโยุชั่น์จากพืิ่�นท้ั้�ผิวนำ�าให้้เกิด้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ แลัะทั้ำาห้น้าท้ั้�เป็็นพืิ่�นท้ั้�รับนำ�า ห้รือ  
“แก้มลิัง” ช่ั่วยุบริห้ารจัด้การนำ�าท่ั้วมนำ�าแล้ังในเข่ตั้อำาเภอเมือง 
จังห้วัด้ระยุอง

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังร่วมเป็็นพิ่ันธ์มิตั้รทั้างธ์ุรกิจ กับบริษััทั้ 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้ ซึ์�งสามารถชั่่วยุสนับสนุน 
เพิิ่�มเติั้มสำาห้รับระบบไฟฟ้าป็ริมาณ์ 54 MW แลัะไอนำ�าป็ริมาณ์ 
170 ตัั้นต่ั้อชัั่�วโมง ส่งผลัให้้เกิด้ความมั�นคงแลัะเสถ้ยุรภาพิ่ใน
ระบบฯ สร้างความต่ั้อเนื�องในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องลูักค้าแลัะ
บริษััทั้ท้ั้�ตัั้�งอยุู่ในเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ 

• ระบบนำ�า (Filtered Water นำ�าอุตุสัาหกรรม Demineralized 
Water นำ�าปราศจำากแร่ธาตุุ Cooling-Water นำ�าหล่อเย็น 
Raw Water นำ�าดิำบ Fire Fighting Water นำ�าดัำบเพัลิง) 
เพืิ่�อการอุตั้สาห้กรรม บริษััทั้ฯ ได้้รับโควต้ั้านำ�าดิ้บจาก
กรมชั่ลัป็ระทั้าน แลัะม้โรงกรองนำ�า จำานวน 2 แห่้ง ตัั้�งอยูุ่ท้ั้� 
อำาเภอบ้านค่ายุ แลัะเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ 
เพืิ่�อสร้างความมั�นคงให้้กับอุตั้สาห้กรรมโด้ยุตั้อบสนอง 
ความต้ั้องการให้้เป็็นไป็อยุ่างต่ั้อเนื�อง

• ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air) 
 เพืิ่�อการอุตั้สาห้กรรม บริษััทั้ฯ ม้ห้น่วยุผลิัตั้เป็็นข่องตั้ัวเอง 

รวมถึงการเป็็นพัิ่นธ์มิตั้รทั้างธุ์รกิจกับผู้ผลิัตั้ชัั่�นนำาในอุตั้สาห้กรรม
ระบบลัมโด้ยุตั้รง

• ระบบบำาบัดำนำ�าเส่ัย (Waste Water Treatment) 
 เป็็นระบบ Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon 

Adsorption (MBR Plus AC) ซึ์�งเป็็นระบบบำาบัด้นำ�าเส้ยุ 
ด้้วยุกระบวนการทั้างช้ั่วภาพิ่ท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการบำาบัด้สูง 
ม้เสถ้ยุรภาพิ่ในการเดิ้นระบบ โด้ยุนำ�าทิั้�งท้ั้�ผ่านการบำาบัด้ 
จะม้คุณ์ภาพิ่ผ่านเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานอยุ่างสมำ�าเสมอ เพืิ่�อเป็็น 
การสร้างความมั�นใจให้้กับชุั่มชั่นแลัะสิ�งแวด้ล้ัอมอยุ่างยุั�งยุืน
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ธุิรก่จท่ิาเรือิ่แลิะถังเก็บผล่ิตภััณ์ฑ์์

ธุ์รกิจท่ั้าเรือ เป็็นธุ์รกิจการให้้บริการท่ั้าเท้ั้ยุบเรือเพืิ่�อข่นถ่ายุ
สินค้าทัั้�งภายุในป็ระเทั้ศแลัะตั้่างป็ระเทั้ศ โด้ยุม้ทั้่าเท้ั้ยุบเรือ 
พิ่ร้อมให้้บริการแก่บุคคลัภายุนอก ตั้ามแต่ั้ลัะภูมิภาค ในปี็ 2563 
ธุ์รกิจท่ั้าเท้ั้ยุบเรือม้โครงการขุ่ด้ลัอกร่องนำ�าให้้ม้ความลึักมากขึ่�น 
ส่งผลัให้้รายุได้้รวมป็ระมาณ์ 360 ล้ัานบาทั้ เพิิ่�มขึ่�นจากปี็ 2562 
จำานวน 20 ล้ัานบาทั้ คิด้เป็็นร้อยุลัะ 6 ม้ป็ริมาณ์สินค้าผ่านท่ั้า
ป็ระมาณ์ 16 ล้ัานตัั้น ม้จำานวนเรือเท้ั้ยุบท่ั้าป็ระมาณ์ 2,620 ลัำา 
ดั้งต่ั้อไป็น้� 

1. ท่ิาเทีิยบเรือิ่นำ�าลึิกไอิ่อิ่าร์พีซีี ภัาคตะวันอิ่อิ่ก ทีิ�อิ่ำาเภัอิ่
เมือิ่ง จังหวัด้ระยอิ่ง ประกอบไปด้ำวัย

• ท่ี่าเรือคอนเที่นเนอร์และสิันค�าทัี่�วัไป Bulk & Container 
Terminal (BCT)

 ตัั้วท่ั้าม้ความยุาว 900 เมตั้ร แลัะความกว้าง 44 เมตั้ร 
ป็ระกอบด้้วยุท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ 6 ท่ั้า สามารถรับเรือลัำาเล้ัยุงได้้
ตัั้�งแต่ั้ข่นาด้ 800 ตัั้น จนถึงข่นาด้ 150,000 ตัั้น ให้้บริการ 
ข่นถ่ายุสินค้าทัั้�วไป็ เช่ั่น เห้ล็ัก กะลัาป็าล์ัม ถ่านหิ้น แกรนิตั้ 
ทั้รายุ ปุ็�ยุ แลัะสินค้าโครงสร้าง เป็็นตั้้น สามารถรองรับ 
เรือสินค้าได้้มากกว่า 220 ลัำาต่ั้อปี็ 

 ในปี็ 2563 ม้การป็รับป็รุงท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ เพืิ่�อให้้สามารถรองรับเรือ
ท้ั้�ม้ข่นาด้ระวางเรือได้้ห้ลัากห้ลัายุมากขึ่�น รวมถึงเพืิ่�อรองรับ
การลังทัุ้นในพืิ่�นท้ั้�ระเบ้ยุงเข่ตั้เศรษัฐกิจภาคตั้ะวันออก  
(Eastern Economic Corridor: EEC) ผลัจากโครงการ 
ขุ่ด้ลัอกร่องนำ�าแลัะป็รับป็รุงท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ ทั้ำาให้้ม้ความลึัก 
จาก 12.5 เมตั้ร เป็็น 14.5 เมตั้ร ส่งผลัให้้ท่ั้าเรือสามารถ

รองรับป็ริมาณ์การข่นถ่ายุสินค้าเห้ล็ักได้้เพิิ่�มขึ่�นมาก อ้กทัั้�ง 
ในปี็น้�กลุ่ัมลูักค้าท้ั้�ผลิัตั้ถุงมือยุางม้ยุอด้การผลิัตั้ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น  
จึงทั้ำาให้้ม้ป็ริมาณ์สินค้าเทั้กองผ่านท่ั้าป็ระมาณ์ 1.2 ล้ัานตัั้น 
เพิิ่�มมากขึ่�นจากปี็ 2562 ป็ระมาณ์ 0.2 ล้ัานตัั้น คิด้เป็็น 
ร้อยุลัะ 20

• ท่ี่าเรือปิโตุรเคม่และปโิตุรเล่ยมเหลวั Liquid & Chemical  
 Terminal (LCT)

ให้้บริการท่ั้าเท้ั้ยุบเรือเพืิ่�อข่นถ่ายุสินค้าป็ระเภทั้ข่องเห้ลัวแลัะ
ก๊าซ์ ด้้วยุอปุ็กรณ์์ข่นถ่ายุสินค้าท้ั้�ทัั้นสมัยุ ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะ
ป็ลัอด้ภัยุ ตัั้วท่ั้าม้ความยุาวป็ระมาณ์ 1,623 เมตั้ร ป็ระกอบด้้วยุ
ท่ั้าเท้ั้ยุบเรือข่นาด้ให้ญ่ 6 ท่ั้า สามารถรับเรือได้้ตัั้�งแต่ั้ข่นาด้ 
1,000 - 250,000 ตัั้น โด้ยุปั็จจุบันสามารถรองรับเรือสินค้า
ได้้มากกว่า 2,400 ลัำาต่ั้อปี็

ท่ั้าเรือไออาร์พ้ิ่ซ้์ ม้บริการอื�น ๆ แลัะสิ�งอำานวยุความสะด้วก
เพืิ่�อรองรับลูักค้าท้ั้�มาใช้ั่บริการ ดั้งน้� เรือลัากจูง เจ้าห้น้าท้ั้�
นำาร่อง เรือบริการ การรับเชืั่อก บริการนำ�าจืด้ บริการ 
นำ�ามันเรือ (Bunker) แผนทั้้�ความลัึกร่องนำ�า เครน ฮีอป็เป็อร์  
บริการชั่ั�งนำ�าห้นัก ลัานวางกองสนิค้า แลัะสถาน้จดั้เกบ็สินค้า 
(Warehouse)

ผลัจากโครงการขุ่ด้ลัอกร่องนำ�าแลัะป็รับป็รุงท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ 
ทั้ำาให้้ม้ความลึักจาก 17 เมตั้ร เป็็น 19 เมตั้ร ส่งผลัให้้ต้ั้นทุั้น
การนำาเข้่าวัตั้ถุดิ้บลัด้ลัง ในปี็ 2562 ม้ป็ริมาณ์สินค้าผ่าน
ท่ั้าเรือรวมป็ระมาณ์ 15 ล้ัานตัั้น เพิิ่�มขึ่�นจากปี็ 2562 
ป็ระมาณ์ 0.85 ล้ัานตัั้น
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2. ท่ิาเทีิยบเรือิ่แม่นำ�าเจ้าพระยา คลัิงนำ�ามันพระปีระแด้ง  
จังหวัด้สมุทิรปีราการ 

เป็็นท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ Wharf No.13 สำาห้รับให้้บริการข่นถ่ายุสินค้า 
ซึ์�งสามารถรับเรือท้ั้�ม้ข่นาด้ความยุาวตั้ลัอด้ลัำาเรือสูงสุด้ 140 เมตั้ร 
กินนำ�าลึักสูงสุด้ 8.6 เมตั้ร แลัะม้ระวางบรรทั้กุไม่เกิน 15,000 ตัั้น

3. ท่ิาเทีิยบเรือิ่แม่นำ�าป่ีาสัก คลัิงนำ�ามันอิ่ยุธิยา อิ่ำาเภัอิ่
ท่ิาเรือิ่ จังหวัด้อิ่ยุธิยา ประกอบด้ำวัย

• ท่ี่าเรือคอนเที่นเนอร์และสิันค�าทัี่�วัไป Bulk & Container  
 Terminal (BCT) สามารถรับเรือท้ั้�ม้ข่นาด้ความยุาวตั้ลัอด้ 
 ลัำาเรือสูงสุด้ 140 เมตั้ร กินนำ�าลึักสูงสุด้ 6 เมตั้ร แลัะม้ระวาง 
 บรรทุั้กไม่เกิน 500 ตัั้น

• ท่ี่าเรือขนถ่ืายนำ�ามัน หมายเลข 1A และหมายเลข 1B  
 สามารถรบัเรือท้ั้�ม้ข่นาด้ความยุาวตั้ลัอด้ลัำาเรือสูงสุด้ 49 เมตั้ร  
 กินนำ�าลึักสูงสุด้ 6 เมตั้ร แลัะม้ระวางบรรทุั้กไม่เกิน 1,000 ตัั้น 

4. ท่ิาเทีิยบเรือิ่นำ�าลึิกไอิ่อิ่าร์พีซีี ภัาคใต้ ทีิ�หาด้ทิรายรี 
ตำาบลิปีากนำ�า อิ่ำาเภัอิ่เมือิ่ง จังหวัด้ชุมพร

สามารถรับเรือท้ั้�ม้ข่นาด้ความยุาวตั้ลัอด้ลัำาเรือสูงสุด้ 85 เมตั้ร 
กินนำ�าลึักสูงสุด้ 5 เมตั้ร แลัะม้ระวางบรรทุั้กไม่เกิน 2,000 ตัั้น

ธุิรก่จถังเก็บผล่ิตภััณ์ฑ์์ 

เป็็นธุ์รกิจการให้้บริการถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะ 
ปิ็โตั้รเคม้เห้ลัว ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ม้ท้ั้มงานท้ั้�ม้ป็ระสบการณ์์แลัะม้ระบบ
การจัด้การท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ป็ลัอด้ภัยุ แลัะได้้มาตั้รฐานสากลั 
โด้ยุม้ถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์จำานวน 299 ถัง สามารถรองรับการจัด้เก็บ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ได้้ถึง 2.9 ล้ัานตัั้น เพืิ่�อรองรับการจัด้จำาห้น่ายุ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันข่องบริษััทั้ฯ แลัะให้้บริการแก่บุคคลัภายุนอก 
ตัั้�งกระจายุอยุู่ตั้ามภูมิภาคต่ั้าง ๆ ได้้แก่ คลัังนำ�ามันระยุอง  
คลัังนำ�ามันพิ่ระป็ระแด้ง คลัังนำ�ามันอยุุธ์ยุา แลัะคลัังนำ�ามันชุั่มพิ่ร 
โด้ยุท้ั้�คลัังนำ�ามันแต่ั้ลัะแห้่ง ม้ท่ั้าเท้ั้ยุบเรือเพืิ่�อให้้บริการข่นถ่ายุ
สินค้าซึ์�งจะช่ั่วยุให้้การด้ำาเนินงานแลัะการกระจายุสินค้า 
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ช่ั่วยุให้้ป็ระห้ยัุด้ค่าใช้ั่จ่ายุแลัะระยุะเวลัาใน 
การข่นส่ง ในปี็ 2563 ม้การจัด้จ่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันไป็คลัังนำ�ามัน
ต่ั้าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ เฉีล้ั�ยุ 229 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อเดื้อน แลัะจัด้จ่ายุ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กเฉีล้ั�ยุ 94,230 ตัั้นต่ั้อเดื้อน

ธุิรก่จบร่หารจัด้การทิรัพย์ส่น

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจบริห้ารจัด้การทั้รัพิ่ยุ์สินซึ์�งเป็็นท้ั้�ดิ้นท้ั้�ม้
ศักยุภาพิ่ ตัั้�งอยุู่ในจังห้วัด้ระยุองแลัะจังห้วัด้อื�น ๆ รวมทัั้�งสิ�น
ป็ระมาณ์ 12,000 ไร่ รวมพืิ่�นท้ั้�โครงการนิคมอุตั้สาห้กรรม 
ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั เอสเตั้ทั้ ระยุอง (WHAIER) โด้ยุ
บริษััทั้ฯ ได้้พัิ่ฒนาพืิ่�นท้ั้�ให้้เป็็นท้ั้�ดิ้นเพืิ่�อการอุตั้สาห้กรรมแลัะ
ท้ั้�ดิ้นท้ั้�ม้ศักยุภาพิ่สนับสนุนการข่ยุายุตัั้วข่องภาคเศรษัฐกิจ
อุตั้สาห้กรรม เพืิ่�อรองรับโครงการพิ่ัฒนาระเบ้ยุงเข่ตั้เศรษัฐกิจ
ภาคตั้ะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึง
โครงการตั้ามนโยุบายุส่งเสริมการลังทุั้นข่องภาครัฐอื�น ๆ โด้ยุ
แยุกเป็็น 3 กลุ่ัมห้ลััก ได้้แก่

• โครงการเขตุประกอบการอุตุสัาหกรรม: เขตุประกอบการ 
 อุตุสัาหกรรมไออาร์พ่ัซ่ื้ อำาเภอเมือง จัำงหวััดำระยอง ปั็จจุบัน 
 เป็็นโครงการท้ั้�เพ้ิ่ยุบพิ่รอ้มไป็ด้้วยุระบบสาธ์ารณ์ปู็โภคพืิ่�นฐาน 
 แลัะระบบสาธ์ารณู์ป็การต่ั้าง ๆ โด้ยุมุ่งเป็็นศูนย์ุกลัางในการ 
 เชืั่�อมระบบนิเวศแลัะห้่วงโซ่์การผลัิตั้วัสดุ้ห้รือผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
 จากต้ั้นนำ�าท้ั้�ป็ระกอบด้้วยุอุตั้สาห้กรรมโรงกลัั�นแลัะปิ็โตั้รเคม้ 
 ครบวงจร สู่ปิ็โตั้รเคม้ขั่�นป็ลัายุแลัะอุตั้สาห้กรรมขั่�นป็ลัายุ 
 โด้ยุตั้รง (Direct Downstream) อันเป็็นหั้วใจข่อง 
 อุตั้สาห้กรรมสมัยุให้ม่แลัะรองรับความต้ั้องการข่องกลุ่ัม 
 อุตั้สาห้กรรมเทั้คโนโลัยุ้ขั่�นสูง

• โครงการนิคมอุตุสัาหกรรม: นิคมอุตุสัาหกรรมดัำบบลิวัเอช่เอ  
อินดัำสัเตุร่ยล เอสัเตุที่ ระยอง (WHAIER) อำาเภอบ้านค่ายุ 
จังห้วัด้ระยุอง เป็็นการร่วมทุั้นระห้ว่างบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ 
(มห้าชั่น) แลัะบริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั ด้้เวลัลัอป็เมนท์ั้ 
จำากัด้ (มห้าชั่น) (WHAID) โด้ยุบริษััทั้ฯ ถือหุ้้นร้อยุลัะ 40 แลัะ 
WHAID ถือหุ้้นร้อยุลัะ 60 การผนึกกำาลัังทั้างธ์ุรกิจเกิด้ขึ่�น 
เพืิ่�อการพัิ่ฒนานิคมอุตั้สาห้กรรมให้้พิ่ร้อมรองรับการลังทุั้นใน
พืิ่�นท้ั้�ระเบ้ยุงเข่ตั้เศรษัฐกิจภาคตั้ะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) 

• ท่ี่�ดิำนอื�น ๆ ท่ี่�ม่ศักยภาพั: ท้ั้�ด้ินแป็ลังให้ญ่ท้ั้�ม้ศักยุภาพิ่ 
 ในการพัิ่ฒนาในพืิ่�นท้ั้� อำาเภอจะนะ จังห้วัด้สงข่ลัา ซึ์�งม้พืิ่�นท้ั้� 
 ป็ระมาณ์ 2,300 ไร่ ม้ศักยุภาพิ่ในการพัิ่ฒนาเป็็นพืิ่�นท้ั้� 
 เพืิ่�อสนับสนุนอุตั้สาห้กรรม แลัะพัิ่ฒนาเป็็นพืิ่�นท้ั้�พิ่าณิ์ชั่ยุกรรม 
 รองรับการข่ยุายุตัั้วข่องโครงการพิ่ัฒนาท่ั้าเรือนำ�าลึักแลัะ 
 โรงไฟฟ้าข่องภาครัฐ รวมไป็ถึงพืิ่�นท้ั้�อื�น ๆ ในจังห้วัด้ระยุอง  
 แลัะพืิ่�นท้ั้�ท้ั้�ม้ข่นาด้เล็ักในจังห้วัด้เช้ั่ยุงให้ม่แลัะจังห้วัด้ลัำาพูิ่น

ลักษัณะการประกอบธ่รกิจ



68 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โรงงาน DCC

โรงงานน้ํามัน
หล่อล่ืนพ้ืนฐาน

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

น้ํามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน
320 KTA

EPS

PS

ABS/ SAN

มิกซ์ไซลีน

โทลูอีน

Acetylene Black

ผิวถนน

ส่วนผสมในยางรถยนต์

น้ํามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์

โฟมกันกระแทกสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อนสําหรับงานก่อสร้าง

บรรจุภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ของเด็กเล่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ช้ินส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์
ลิเธียมแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีรถยนต์

แผ่นก้ันแบตเตอร่ีรถยนต์ ไส้กรองน้ํา
เส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นลําเลียงสายพาน 

เชือกประมง

HDPE

PP

ก๊าซหุงต้ม แนฟทา
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

น้ํามันเตากํามะถันต่ํา (IMO)

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

ท่อน้ํา เปลือกหุ้มสายไฟ
ทุ่นลอยน้ํา Floating Solar

ช้ินส่วนยานยนต์ ถุงใสบรรจุอาหาร
ขวดน้ําผลไม้ ผ้าอ้อมเด็ก

ขวดน้ําเกลือ ขวดนม

เช้ือเพลิง วัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี
เช้ือเพลิงรถยนต์และเรือ

น้ํามันดิบ

โรงกล่ันน้ํามัน
215 KBD

ADU1
65 KBD

ADU2
150 KBD

ปิโตรเคมีปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย การนําไปใช้งาน

บิวทาไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ์ไซลีน 121 KTA

VGO

อะเซททีลีน 6 KTA

โพรพิลีน 180 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

เอทิลีน 73 KTAเอทิลีนริซแก๊ส

เอทิลีน
360 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

เบนซิน
114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

ลองเรสซิดิว

HS ATB

LS ATB

รีฟอร์เมท

แนฟทา

สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

UHMW-PEUHMW-PE
16 KTA

แผู้นภ้มิกระบวันการผู้ลิตำ
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โรงงาน DCC

โรงงานน้ํามัน
หล่อล่ืนพ้ืนฐาน

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

น้ํามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน
320 KTA

EPS

PS

ABS/ SAN

มิกซ์ไซลีน

โทลูอีน

Acetylene Black

ผิวถนน

ส่วนผสมในยางรถยนต์

น้ํามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์

โฟมกันกระแทกสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อนสําหรับงานก่อสร้าง

บรรจุภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ของเด็กเล่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ช้ินส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

สารละลาย 
และวัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี

ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์
ลิเธียมแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีรถยนต์

แผ่นก้ันแบตเตอร่ีรถยนต์ ไส้กรองน้ํา
เส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นลําเลียงสายพาน 

เชือกประมง

HDPE

PP

ก๊าซหุงต้ม แนฟทา
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

น้ํามันเตากํามะถันต่ํา (IMO)

PP
775 KTA

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

ABS/ SAN
179 KTA

PS
125 KTA

EPS
48 KTA

ท่อน้ํา เปลือกหุ้มสายไฟ
ทุ่นลอยน้ํา Floating Solar

ช้ินส่วนยานยนต์ ถุงใสบรรจุอาหาร
ขวดน้ําผลไม้ ผ้าอ้อมเด็ก

ขวดน้ําเกลือ ขวดนม

เช้ือเพลิง วัตถุดิบโรงงานปิโตรเคมี
เช้ือเพลิงรถยนต์และเรือ

น้ํามันดิบ

โรงกล่ันน้ํามัน
215 KBD

ADU1
65 KBD

ADU2
150 KBD

ปิโตรเคมีปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย การนําไปใช้งาน

บิวทาไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ์ไซลีน 121 KTA

VGO

อะเซททีลีน 6 KTA

โพรพิลีน 180 KTA

โพรพิลีน 320 KTA

เอทิลีน 73 KTAเอทิลีนริซแก๊ส

เอทิลีน
360 KTA

ไพโรไลซิส
แก็สโซลีน

เบนซิน
114 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

ลองเรสซิดิว

HS ATB

LS ATB

รีฟอร์เมท

แนฟทา

สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

UHMW-PEUHMW-PE
16 KTA

แผู้นภ้มิกระบวันการผู้ลิตำ 69



70 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กำาลังการผู้ลิตำและปริมาณการผู้ลิตำ

ปิโตุรเล่ยม

โรงกลั�นนำ�ามัน (KBD)

โรงนำ�ามันหล่อลื�นพืั�นฐาน

นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน

ยุางมะตั้อยุ

ปิโตุรเคม่

โพัล่โอเลฟินส์ั

- HDPE

- PP 

โพัล่สัไตุร่นิคส์ั

- ABS

- SAN

- PS

- EPS

โอเลฟินส์ั (3)

- เอทิั้ล้ัน 

- โพิ่รพิิ่ล้ัน 

- บิวทั้าได้อ้น

อะโรเมติุกส์ั

- เบนซ้์น

- โทั้ลูัอ้น

- มิกซ์์ไซ์ล้ัน

สัไตุร่น โมโนเมอร์

215

1,282

320

600

915

140

775

433

119

105

125

48

696

433

732

56

501

114

132

121

260

215

1,282

320

600

915

140

775

433

119

105

125

48

696

433

732

56

501

114

132

121

260

215

1,282

320

600

915

140

775

433

119

105

125

48

696

433

732

56

501

114

132

121

260

197

1,055

324

553

838

124

700

361

67

89

149

33

685

364

666

53

507

112

147

146

244

92%

82%

101%

92%

92%

89%

90%

83%

57%

85%

119%

68%

98%

84%

91%

96%

101%

98%

111%

120%

94%

 192 

 1,094 

 336 

 606 

 811 

 117 

 683 

 395 

 86 

 93 

 155 

 35 

 682 

 354 

 662 

 56 

 493 

 105 

 144 

 141 

 283 

89%

85%

105%

101%

 

89%

83%

88%

91%

72%

88%

124%

73%

98%

82%

90%

100%

98%

92%

109%

116%

109%

208

1,084

343

560

824

118

696

402

93

101

147

36

693

385

702

54

518

117

145

152

287

97%

85%

107%

93%

90%

84%

90%

93%

78%

96%

117%

74%

100%

89%

96%

97%

103%

103%

110%

126%

110%

ผล่ิตภััณ์ฑ์์ (1) 
กำาลัิงการผล่ิต ปีร่มาณ์การผล่ิต (2) อัิ่ตราการใช้กำาลัิงการผล่ิต

2561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563

 (ห้น่วยุ: พัิ่นตัั้นต่ั้อปี็)

หมายเหตุุ: 
(1) กำาลัังการผลิัตั้แลัะป็ริมาณ์การผลิัตั้รวมข่องกลุ่ัมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ป็ระกอบด้้วยุ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ห้ลััก แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อื�น ๆ 
(2) ป็ริมาณ์การผลิัตั้ รวมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บภายุในโรงงาน
(3) กำาลัังการผลิัตั้โอเลัฟินส์ 696 พัิ่นตัั้นต่ั้อปี็ ไม่รวมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โอเลัฟินส์ท้ั้�ได้้จากโรงงาน DCC แลัะ RDCC
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72 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ฯ ให้ควัามสำาคัญ่กับ
การวิัจัยและพััฒนาอย่างต่ำอเน่�อง 
เพ่ั�อรองรับควัามต้ำองการข้องล้กค้า
ท่ี่�หลากหลายและภาวัะเศรษัฐกิจ
ท่ี่�เปล่�ยนแปลง ตำลอดำจนสามารถั
ตำอบสนองควัามต้ำองการและ
ควัามคาดำหวัังข้องล้กค้า
ได้ำอย่างส้งส่ดำ
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ลัักษณะของผลิัตภััณฑ์์

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่เป็็นผู้้�ผู้ลิตและจำำ�หน่�ย่ผู้ลิตภััณฑ์์ปิ็โตริเลีย่มและผู้ลิตภััณฑ์์ปิ็โตริเคมี โดย่มีริ�ย่ละเอีย่ด ดังนี�

ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีิยม 

1. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัน้ำเช้ื้�อเพลิิง ปิระกอบด้้วย

• นำ��มันเบนซิิน (Gasoline) คือนำ��มันเชืื้�อเพลิงสำำ�หรัิบ
เครืิ�องย่นต์เบนซิิน แบ่งโดย่ค่�ออกเทน ซ่ิ�งเป็็นตัวเลขที�แสำดง
คุณสำมบัติต��นท�นก�ริน็อกของเครืิ�องย่นต์ ต�มข�อกำ�หนด
ของรัิฐ นำ��มันเบนซิินของบริิษััทฯ แบง่ออกเป็็น นำ��มันเบนซิิน
ไริ�สำ�ริตะกั�ว ULG91 นำ��มันแก๊สำโซิฮอล์ GSH 95, GSH 91 
และ Gasohol Base ซ่ิ�งเป็็นเบนซิินพื�นฐ�นสำำ�หรัิบนำ�ไป็ผู้ลิต
เป็็น Gasohol และ E20

• นำ��มันดีเซิลหมุนเร็ิว (Diesel) ใชื้�เป็็นเชืื้�อเพลิงสำำ�หรัิบ
เครืิ�องย่นต์ดีเซิลหมุนเร็ิวที�ใชื้�ในอุตสำ�หกริริมและย่�นพ�หนะ 
เช่ื้น ริถย่นต์ ริถบริริทุก เรืิอป็ริะมง เรืิอโดย่สำ�ริ ริถแทริกเตอร์ิ 
ปั็จำจุำบันได�มีก�ริผู้สำมไบโอดีเซิลในสัำดส่ำวนริ�อย่ละ 5 - 7 ต�ม
นโย่บ�ย่ของรัิฐบ�ลเพื�อส่ำงเสำริิมก�ริใชื้�พลังง�นทดแทน และ
เพื�อเป็็นก�ริสำนับสำนุนและส่ำงเสำริิมก�ริเพิ�มก�ริใชื้�นำ��มันป็�ล์ม 
รัิฐบ�ลได�กำ�หนดนโย่บ�ย่ด�วย่ก�ริกำ�หนดให�นำ��มันดีเซิล B10 
เป็็นนำ��มันดีเซิลหมุนเร็ิวเกริดพื�นฐ�น และนำ��มันดีเซิล B7 และ 
B20 เป็็นท�งเลือก สำำ�หรัิบบริิษััทฯ ได�เริิ�มจำำ�หน่�ย่นำ��มันดีเซิล 
B20 ตั�งแต่กล�งปี็ 2561 ส่ำวนนำ��มันดีเซิล B10 บริิษััทฯ  
มีคว�มพริ�อมและได�เริิ�มจำำ�หน่�ย่ตั�งแต่ป็ล�ย่ปี็ 2562

• นำ��มันเต� (Fuel Oil) เป็็นผู้ลิตภััณฑ์์นำ��มันที�ได�จำ�กส่ำวนที�มี
จุำดเดือดส้ำงของนำ��มันดิบ ใชื้�ป็ริะโย่ชื้นม์�กในง�นอตุสำ�หกริริม 
ก�ริคมน�คมขนส่ำง และใชื้�ในก�ริผู้ลิตกริะแสำไฟฟ้�

• ก๊�ซิปิ็โตริเลีย่มเหลวหรืิอก๊�ซิหุงต�ม (LPG) คือ สำ�ริป็ริะกอบ
ไฮโดริค�ร์ิบอน ก๊�ซิโป็ริเพน และก๊�ซิบิวเทน ส่ำวนใหญ่่นำ�ไป็ใชื้�
ในง�นหุงต�มในครัิวเรืิอน อีกทั�งย่ังสำ�ม�ริถนำ�ไป็ใชื้�ในง�น
อุตสำ�หกริริมต่�ง ๆ นอกจำ�กนี� ย่ังใชื้�เป็็นเชืื้�อเพลิงสำำ�หรัิบ
เครืิ�องย่นต์เบนซิินได�

• ในปี็ 2562 บริิษััทฯ ได�เริิ�มผู้ลิตและจำำ�หน่�ย่นำ��มันเต�ที�มี
กำ�มะถนัตำ�� LSFO (Low Sulfur Fuel Oil) ซ่ิ�งเป็็นนำ��มันที�ใชื้�
สำำ�หรัิบเรืิอเดินทะเล ต�มที�องค์ก�ริท�งทะเลริะหว่�งป็ริะเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) ที�กำ�หนด
คุณภั�พของนำ��มันเต�ที�ใชื้�ในก�ริเดินเรืิอ (Bunker Fuel)  
ให�ลดลงจำ�กริ�อย่ละ 3.5 เหลือริ�อย่ละ 0.5 ของกำ�มะถันใน 
ปี็ 2563 ซ่ิ�งบริิษััทฯ มีคว�มพริ�อมและได�เริิ�มจำำ�หน่�ย่ก่อน
กำ�หนดตั�งแต่ป็ล�ย่ปี็ 2562

ลัักษณะของผลัิตภััณฑ์์
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สัดำส่วันการกลั�นข้องโรงกลั�นในประเที่ศไที่ยปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) 
การผู้ลิตำรวัม 1,244.5 พัันบาร์เรลต่ำอวััน

2. ผล่ิตภััณ์ฑ์์นำ�ามันหล่ิอิ่ลืิ�นพื�นฐาน 

• นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
ท้ั้�ได้้จากผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ส่วนห้นักจากห้อกลัั�น ซึ์�งนำาไป็ผลิัตั้เป็็น
นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นเกรด้ต่ั้าง ๆ ปั็จจุบันบริษััทั้ฯ เป็็นผู้ผลิัตั้นำ�ามัน
ห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐานห้ลัายุเกรด้ ตั้ามลัักษัณ์ะแลัะความเห้มาะสม 
ในการนำาไป็ใช้ั่งาน ดั้งน้� 

150 SN ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บผลิัตั้นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นสำาห้รับอุตั้สาห้กรรม 
  การผลิัตั้ เช่ั่น อุตั้สาห้กรรมรถยุนต์ั้ อุตั้สาห้กรรม 
  ข่นส่ง เป็็นต้ั้น
500 SN ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับอุตั้สาห้กรรมนำ�ามันห้ล่ัอลืั�น 
  สำาห้รับรถยุนต์ั้เกือบทุั้กป็ระเภทั้
150 BS ใช้ั่ในอุตั้สาห้กรรมแลัะเครื�องจักรท้ั้�ม้แรงเส้ยุด้ทั้าน 
  มาก เช่ั่น เครื�องยุนต์ั้รถบรรทุั้ก รถไฟ เครื�องเรือ 
  เดิ้นทั้ะเลั เป็็นต้ั้น

275

TOP SPRC PTTGC

ท้ั้�มา: สำานักงานนโยุบายุแลัะแผนพิ่ลัังงาน 

IRPC

Capacity
Crude Run

ESSO BCP Fang

268

175
157

280

172

215

192
177

117 120

96

3 1

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้คิด้ค้นแลัะพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นวัตั้กรรม 
ในกลุ่ัมนำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน ได้้แก่ นำ�ามันยุาง TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract) แลัะ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซึ์�งใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับผลิัตั้ยุางรถยุนต์ั้ โด้ยุลัด้
ป็ริมาณ์ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ์�งเป็็น
สารก่อมะเร็ง เพืิ่�อเพิิ่�มความป็ลัอด้ภัยุต่ั้อผู้บริโภค

• ยุางมะตั้อยุ (Asphalt) คือ สารป็ระกอบไฮีโด้รคาร์บอน 
ห้ลัายุชั่นิด้ แลัะสารอินทั้ร้ย์ุอื�น ๆ ซึ์�งรวมเร้ยุกว่า บิทูั้เมน  
ม้ลัักษัณ์ะเป็็นข่องเห้ลัวข้่นแลัะห้นืด้ แลัะเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
ส่วนท้ั้�ห้นักท้ั้�สุด้ท้ั้�ได้้จากกระบวนการกลัั�นนำ�ามันดิ้บ ใช้ั่สำาห้รบั
ทั้ำาถนน วัสดุ้กันซึ์ม

3. ผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเลีิยมอืิ่�น ๆ 

แนฟทั้า (Naphtha) คือ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันส่วนเบาท้ั้�ได้้จาก
กระบวนการกลัั�นนำ�ามันดิ้บ ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บห้ลัักสำาห้รับโรงงาน
ปิ็โตั้รเคม้
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ผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเคมี 

1. โอิ่เลิฟนิส์ 

โอเลัฟินส์ ป็ระกอบด้้วยุ เอทิั้ล้ัน โพิ่รพิิ่ล้ัน แลัะบิวทั้าได้อ้น  
ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ต่ั้าง ๆ ได้้แก่  
เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกชั่นิด้โพิ่ลัิเอทิั้ล้ัน (PE) แลัะโพิ่ลัิโพิ่รพิิ่ล้ัน (PP) 
บริษััทั้ฯ ม้กำาลัังการผลิัตั้เอทิั้ล้ัน 433,000 ตัั้นต่ั้อปี็ โพิ่รพิิ่ล้ัน 
732,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะบิวทั้าได้อ้น 56,000 ตัั้นต่ั้อปี็ โอเลัฟินส์ 
ท้ั้�บริษััทั้ฯ ผลัิตั้ได้้ ส่วนให้ญ่ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับโรงงานใน 
กลุ่ัมบริษััทั้ฯ 

นอกจากน้� ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัอยุได้้จากโรงงานโอเลัฟินส์ ได้้แก่ 
อะเซ์ทิั้ล้ันแบลั็ก (Acetylene Black) ม้ลัักษัณ์ะเป็็นผงลัะเอ้ยุด้
ส้ด้ำา ม้คุณ์สมบัติั้เด่้นในเรื�องความบริสุทั้ธิ์�แลัะการนำาไฟฟ้าสูง  
ใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บในการผลิัตั้ถ่านไฟฉีายุ ไป็จนถึงลิัเธ้์ยุมไอออน
แบตั้เตั้อร้� ท้ั้�ใช้ั่ในงานอิเล็ักทั้รอนิกส์แลัะรถยุนต์ั้ไฟฟ้า รวมถึงเป็็น
สารเติั้มแต่ั้งเพิิ่�มคุณ์สมบัติั้การนำาไฟฟ้าในผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ลิัเมอร์ 
แลัะยุาง ปั็จจุบันบริษััทั้ฯ ม้กำาลัังการผลิัตั้อะเซ์ทิั้ล้ันแบล็ัค  
4,000 ตัั้นต่ั้อปี็ 

2. อิ่ะโรเมต่กส์ 

ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์ข่องบริษััทั้ฯ ป็ระกอบไป็ด้้วยุ เบนซ้์น 
(Benzene) โทั้ลูัอ้น (Toluene) มิกซ์์ไซ์ล้ัน (Mixylene) ซึ์�งม้
กำาลัังการผลิัตั้ท้ั้� 114,000 ตัั้นต่ั้อปี็ 132,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะ  
121 ตัั้นต่ั้อปี็ ตั้ามลัำาดั้บ ซึ์�งจะใช้ั่เป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับโรงงานผลิัตั้
ในเครือข่องบริษััทั้ฯ แลัะบางส่วนจำาห้น่ายุให้้กับอุตั้สาห้กรรม
อื�นๆ

3. โพล่ิเมอิ่ร์ 

บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุเป็็นผู้ผลิัตั้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ลิัเมอร์ห้รือ 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กภายุใต้ั้เครื�องห้มายุการค้า “POLIMAXX” ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กจัด้เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ป็ิโตั้รเคม้ขั่�นป็ลัายุ สามารถนำาไป็
ผลิัตั้เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กสำาเร็จรูป็ชั่นิด้ต่ั้าง ๆ ผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ 
เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกข่องบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุ เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกกลุ่ัม 
โพิ่ลิัโอเลัฟินส์ (Polyolefins) ได้้แก่ HDPE, PP แลัะกลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์ 
(Styrenics) ได้้แก่ ABS, PS, EPS เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกท้ั้�ผลิัตั้ได้้ 
จะม้คุณ์สมบัตั้ิท้ั้�แตั้กต่ั้างกันตั้ามลัักษัณ์ะข่องการนำาไป็ใช้ั่งาน 
ดั้งน้� 

ลักษัณะข้องผู้ลิตำภัณฑ์์
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3.1 เม็ดำพัลาสัติุกโพัลิเอทิี่ล่นช่นิดำควัามหนาแน่นส้ัง (High 
Density Polyethylene - HDPE) 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ HDPE ข่องบริษััทั้ฯ เป็็นเม็ด้พิ่ลัาสติั้กโพิ่ลิัเอทิั้ล้ัน
ชั่นิด้ความห้นาแนน่สูงท้ั้�ม้การคอมพิ่าวด้ใ์นสายุการผลิัตั้ (In-line 
Compound) ใช้ั่สำาห้รับงานผลิัตั้ท่ั้อ (Pipe Extrusion) เช่ั่น  
ท่ั้อส่งนำ�าป็ระป็า ท่ั้อร้อยุสายุไฟ รวมไป็ถึงท่ั้อนำ�าทิั้�ง นอกจากน้�
บริษััทั้ฯ ยุังได้้ม้การพัิ่ฒนาเกรด้ท้ั้�ใช้ั่ในงานทุ่ั้นสำาห้รับ Solar 
Floating ซึ์�งต้ั้องการคุณ์สมบัติั้ในด้้านการทั้นต่ั้อสภาวะแวด้ล้ัอม
ต่ั้าง ๆ ได้้ด้้ 

3.2 เม็ดำพัลาสัติุกช่นิดำโพัลิโพัรพิัล่น (Polypropylene - PP) 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก PP เป็็นเม็ด้พิ่ลัาสติั้กท้ั้� ม้การใช้ั่กันมากใน
อุตั้สาห้กรรมต่ั้าง ๆ ตัั้�งแต่ั้บรรจุภัณ์ฑ์์ เครื�องใช้ั่ไฟฟ้า ชิั่�นส่วน 
ยุานยุนต์ั้ จนถึงเครื�องมือแลัะอุป็กรณ์์ทั้างการแพิ่ทั้ย์ุ ซึ์�งเม็ด้
พิ่ลัาสติั้ก PP ข่องบริษััทั้ฯ นั�นม้ทัั้�งป็ระเภทั้ PP Homopolymer, 
PP Block Copolymer ท้ั้�เพิิ่�มคุณ์สมบัติั้การทั้นแรงกระแทั้ก 
แลัะ PP Random Copolymer ท้ั้�ม้ความใสเป็็นพิิ่เศษัรวมถึง 
PP Composite ซึ์�งสามารถเพิ่ิ�มสารเติั้มแต่ั้งห้รือส้ได้้ตั้าม 
ความต้ั้องการข่องลูักค้าแต่ั้ลัะอุตั้สาห้กรรม

แบบ (Injection Molding) แลัะวิธ้์การร้ด้เป็็นแผ่น (Extrusion) 
นิยุมนำาไป็ใช้ั่ในงานท้ั้�ต้ั้องการความคงทั้น สวยุงาม แลัะมันเงา 
เช่ั่น ชิั่�นงานส่วนป็ระกอบเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า ชิั่�นส่วนยุานยุนต์ั้ ทัั้�ง
ภายุในแลัะภายุนอก เครื�องใช้ั่ในครัวเรือนแลัะสุข่ภัณ์ฑ์์ แลัะ 
ข่องเล่ันเด็้ก เนื�องจาก ABS ม้คุณ์สมบัติั้ด้้านความแข็่งแรง ทั้นทั้าน 
ทั้นความร้อน ทั้นต่ั้อแรงกระแทั้กสูง ม้การเกาะติั้ด้ข่องส้ท้ั้�ด้้ 
สามารถชัุ่บโลัห้ะได้้ ทั้นตั้่อสารเคม้แลัะตั้ัวทั้ำาลัะลัายุจำาพิ่วก 
ทิั้นเนอร์ ทัั้�งยุังให้้ความมันเงา แลัะสามารถผสมส้ได้้ส้สันสด้ใส

3.4 เม็ดำพัลาสัติุกช่นิดำ Acrylonitrile Styrene (SAN) 
SAN ห้รือ AS เป็็นเม็ด้พิ่ลัาสติั้กม้ความใส ความแข็่ง ความแกร่ง 
ความเห้น้ยุว ทั้นต่ั้อความร้อนแลัะสารเคม้ได้้ด้้กว่า PS นิยุม 
นำาไป็ใช้ั่ในชิั่�นส่วนยุานยุนต์ั้ เช่ั่น เลันส์ไฟห้น้า ไฟท้ั้ายุ ไฟเล้ั�ยุว 
ในบางส่วน เครื�องใช้ั่ภายุในบ้าน เช่ั่น สุข่ภัณ์ฑ์์ ไฟแช็ั่ก ภาชั่นะ
ใส่ข่อง แลัะงานเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า เช่ั่น ใบพัิ่ด้พัิ่ด้ลัม เครื�องปั็�นนำ�าผลัไม้ 
เป็็นต้ั้น เนื�องจากม้คุณ์สมบัติั้ให้้ความมันเงา ความคงรูป็สูง  
การทั้นความร้อนแลัะสารเคม้ได้้ด้้ โด้ยุเฉีพิ่าะอยุ่างยุิ�งการทั้นต่ั้อ 
แรงเฉืีอนได้้ด้้

3.5 เม็ดำพัลาสัติุกช่นิดำ Polystyrene (PS) 
PS ข่องบริษััทั้ฯ สามารถแบ่งตั้ามคุณ์สมบัติั้ได้้เป็็น 2 ป็ระเภทั้ 
คือ GPPS (General Purpose Polystyrene) ให้้ความใสมาก 
ม้ความแข็่งแลัะความสามารถในการขึ่�นรูป็เป็็นชิั่�นงานง่ายุ แต่ั้ม้
การทั้นแรงกระแทั้กได้้น้อยุ (Low Impact Strength) จึงนิยุม
ใช้ั่กับชิั่�นงานท้ั้�ต้ั้องการความใสมาก แลัะความทั้รงรูป็สูง เช่ั่น 
เครื�องใช้ั่ไฟฟ้า อาทิั้ ชัั่�นวางข่องในตู้ั้เยุ็น เครื�องใช้ั่ในครัวเรือน 
เป็็นต้ั้น HIPS (High Impact Polystyrene) สามารถทั้นแรง
กระแทั้กได้้มากกว่า GPPS เนื�องจากม้สาร Butadiene Rubber 
โด้ยุเม็ด้ PS ทัั้�ง 2 ป็ระเภทั้ สามารถนำาไป็ใช้ั่ในการผลิัตั้ขึ่�นรูป็
ด้้วยุวิธ้์การฉี้ด้เข้่าแบบ (Injection Molding) แลัะวิธ้์การร้ด้ 
เป็็นแผ่น (Sheet Extrusion)

3.6 เม็ดำพัลาสัติุกช่นิดำ Expandable Polystyrene (EPS) 
EPS ข่องบริษััทั้ฯ ใช้ั่สไตั้ร้นห้รือโมโนเมอร์เป็็นวัตั้ถุดิ้บห้ลััก แลัะใช้ั่
แก๊สเพิ่นเทั้น (Pentane) เป็็นสารทั้ำาให้้พิ่องตัั้ว (Blowing Agent) 
ซึ์�งบริษััทั้ฯ จะไม่ม้การใช้ั่สาร CFC ซึ์�งทั้ำาลัายุชัั่�นบรรยุากาศโอโซ์น 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก EPS สามารถนำาไป็ใช้ั่งานดั้งน้� 
• งาน Packaging ได้้แก่ โฟมใช้ั่กันกระแทั้กในงานบรรจุภัณ์ฑ์์ 
 ข่องเครื�องใช้ั่ไฟฟ้าต่ั้าง ๆ เป็็นต้ั้น 
• งาน Block ได้้แก่ ฉีนวนกันความร้อนในห้้องเย็ุนสำาห้รับ 
 งานป็ระมง งานก่อสร้าง ทั้ำาให้้ป็ระห้ยุัด้การใช้ั่พิ่ลัังงานใน 
 การทั้ำาความเยุ็น แลัะลัด้ค่าใช้ั่จ่ายุในการก่อสร้าง รวมถึงงาน 
 ป็ระดิ้ษัฐ์ตั้กแต่ั้ง เป็็นต้ั้น

3.3 เม็ดำพัลาสัติุกช่นิดำ Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) 
ABS ข่องบริษััทั้ฯ ม้ห้ลัากห้ลัายุเกรด้ให้้คุณ์สมบัติั้เด่้นท้ั้�แตั้กต่ั้าง
กันไป็ เช่ั่น ทั้นแรงกระแทั้กได้้ด้้ (High Impact & Super  
High Impact) ม้ความมันเงาท้ั้�ผิว (High Gloss) ทั้นความร้อน 
(High Heat) เป็็นตั้น้ สามารถนำาไป็ขึ่�นรูป็ได้้ทัั้�งด้้วยุวธ้ิ์การฉีด้้เข้่า 
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4. กลุ่ิมผล่ิตภััณ์ฑ์์ชน่ด้พ่เศษ

บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญกับการวิจัยุแลัะพิ่ัฒนาอยุ่างต่ั้อเนื�อง  
โด้ยุการพัิ่ฒนาองค์ความรู้ภายุใน (Self-development) เพืิ่�อ
รองรับความต้ั้องการข่องลูักค้าท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุแลัะภาวะเศรษัฐกจิ
ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง อยุ่างรวด้เร็ว ตั้ลัอด้จนสามารถตั้อบสนอง 
ความตั้อ้งการแลัะความคาด้ห้วงัข่องลักูค้าได้้อยุา่งสูงสุด้ รวมถงึ
ใส่ใจต่ั้อการรักษัาสิ�งแวด้ล้ัอม 

• Green ABS นวัตั้กรรมเม็ด้พิ่ลัาสติั้กท้ั้�เกิด้จากป็รัชั่ญา 
 การด้ำาเนินธุ์รกิจด้้วยุความใส่ใจต่ั้อสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม  
 โด้ยุการใช้ั่ยุางธ์รรมชั่าตั้ิทั้ด้แทั้นยุางสังเคราะห้์ในการผลัิตั้ 
 เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิก ABS ซึ์�งนับเป็็นรายุแรกแลัะรายุเด้้ยุวในโลัก  
 โด้ยุในปั็จจุบันสามารถทั้ด้แทั้นได้้ในอัตั้ราร้อยุลัะ 10 - 40  
 ข่องยุางสังเคราะห์้ท้ั้�ใช้ั่อยูุ่ นับเป็็นอ้กห้นึ�งแรงสนับสนุน 
 การเพิ่ิ�มมูลัค่าข่องผลัผลัิตั้ยุางพิ่าราในป็ระเทั้ศ

• Paralene พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ Bio-based Polystyrene  
 ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุวัสดุ้ธ์รรมชั่าตั้ิร้อยุลัะ 20 เพืิ่�อลัด้การใช้ั่วัสดุ้ 
 ท้ั้�เป็็น Oil-based ในกระบวนการผลัิตั้ ผ่านการทั้ด้สอบ 
 มาตั้รฐาน FDA แลัะสามารถนำากลัับมาร้ไซ์เคิลัได้้เห้มือนกับ 
 พิ่ลัาสติั้ก Polystyrene ทัั้�วไป็

• Chlorine Resistance Pipe เมด็้พิ่ลัาสตั้กิสำาห้รับการผลิัตั้ท่ั้อ 
 ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ป้็องกันการกัด้กร่อนจากสารคลัอร้น ซึ์�งเห้มาะ 
 กับการใช้ั่ในงานท่ั้อส่งนำ�าดื้�มชั่นิด้แรงดั้นสูง ซึ์�งจะทั้ำาให้้ยุดื้อายุุ 
 การใช้ั่งานข่องท่ั้อนำ�า ลัด้ค่าซ่์อมบำารุง แลัะช่ั่วยุให้้มั�นใจได้้ว่า 
 นำ�าดื้�มป็ราศจากสารป็นเป้็�อนท้ั้�อาจห้ลุัด้ออกมาจากการกัด้กร่อน

ลักษัณะข้องผู้ลิตำภัณฑ์์

HDPE 
PIPE-P901BK-CR

POLIMAXX 
Bio-Maxx L-Cement
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• Polypropylene Random Co-polymer Medical Grade  
 เม็ด้พิ่ลัาสติั้กโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน (PP) เกรด้ใส ท้ั้�พิ่ัฒนาขึ่�นสำาห้รับ 
 งานอุป็กรณ์์ทั้างการแพิ่ทั้ยุ์แลัะงานเก้�ยุวเนื�องโด้ยุเฉีพิ่าะ  
 ผ่านการรับรองมาตั้รฐานสากลั อาทิั้ FDA US21 CFR 177.1520  
 ป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา EU No. 10/2011 แลัะ European  
 Pharmacopeia 3.1.6 and USP Class VI ข่องสห้ภาพิ่ยุโุรป็ 

• Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW- 
 PE) ม้ลัักษัณ์ะเป็็นผงส้ข่าว ขุ่่น ทึั้บแสง ม้ความห้นาแน่นข่อง 
 โมเลักุลัสูงกว่าโพิ่ลิัเอทิั้ล้ันทัั้�วไป็ถึง 10 เท่ั้า สามารถนำาไป็ 
 ขึ่�นรูป็ได้้ห้ลัายุวิธ้์ เช่ั่น Compression, RAM Extrusion, Gel  
 Spinning เป็็นต้ั้น ด้้วยุคุณ์สมบัติั้ท้ั้�ด้้กว่าข้่อต่ั้อแลัะเฟ้องเห้ล็ัก  
 เห้มาะสำาห้รับงานห้ลัากห้ลัายุป็ระเภทั้ท้ั้�ต้ั้องการความเห้น้ยุว  
 แข็่งแรง ทั้นทั้านต่ั้อการเส้ยุด้ส้ แลัะการกัด้กร่อนข่องสารเคม้ 

• Anti–dripping Additive เป็็นสารเติั้มแต่ั้งสำาห้รับโพิ่ลิัเมอร์ 
 ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ช่ั่วยุป้็องกันการห้ยุด้ตั้ัวข่องโพิ่ลัิเมอร์เมื�อติั้ด้ไฟ  
 ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้พัิ่ฒนาขึ่�นด้้วยุนาโนเทั้คโนโลัยุ้ ทั้ำาให้้สามารถ 

 กระจายุตัั้วได้้ด้้ในโพิ่ลิัเมอร์ อ้กทัั้�งยัุงสามารถจัด้เก็บได้้ท้ั้� 
 อุณ์ห้ภูมิห้้อง ซึ์�งช่ั่วยุลัด้ต้ั้นทุั้นในด้้านการเก็บรักษัาแลัะ 
 การจัด้ส่งผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ เห้มาะสำาห้รับโพิ่ลิัเมอร์ห้ลัากห้ลัายุชั่นิด้ 
 ท้ั้�ต้ั้องการเพิิ่�มคุณ์สมบัติั้เก้�ยุวกับการห้น่วงไฟตั้ามมาตั้รฐาน  
 UL-94 (V.0) ปั็จจุบันบริษััทั้ฯ ได้้นำาสารเติั้มแต่ั้งน้�ไป็พัิ่ฒนา 
 ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก ABS-Flame Retardant Grade  
 ให้้ม้คุณ์สมบัติั้ด้้ยุิ�งขึ่�นด้้วยุ 

• Pim-L แลัะ Pim-AL ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะเซ์ทิั้ล้ันแบล็ัก (Acetylene  
 Black) เกรด้พิิ่เศษัท้ั้�ไออาร์พ้ิ่ซ้์ พัิ่ฒนาร่วมกันกับ สวทั้ชั่.  
 (NSTDA) สำาห้รับการใช้ั่เป็็น Carbon Conductive Additive  
 ในงานแบตั้เตั้อร้�ลิัเธ้์ยุมไอออนโด้ยุเฉีพิ่าะ

• Post-consumer Recycled Compound เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก 
ท้ั้�ม้ส่วนผสมจากพิ่ลัาสตั้ิกใช้ั่แล้ัว ท้ั้�ได้้ม้การป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่ 
ให้้ม้คุณ์สมบัติั้เท้ั้ยุบเค้ยุงกับเม็ด้พิ่ลัาสติั้กให้ม่ โด้ยุม้ทัั้�ง  
Polypropylene (PP) แลัะ Polystyrene (PS) ซึ์�งจะสามารถ
ช่ั่วยุแก้ไข่ปั็ญห้าข่ยุะพิ่ลัาสติั้กแลัะลัด้ผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม

รีไซเคิลจาก

(เม็ดพลาสติก PP)

โต๊ะ เก้าอ้ี 

ถ้วยมันบด
รีไซเคิลจาก

(เม็ดพลาสติก PS)

ถาด
มีด ช้อน ส้อม
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รายช่ิ�อผู้้้ผู้ลิตำและกำาลังการผู้ลิตำเม็ดำพัลาสติำกในประเที่ศ ปี 2563

ผล่ิตภััณ์ฑ์์

HDPE

PP

ABS
ABS

EPS
EPS

PS
PS

บร่ษัทิ

บมจ. ไออาร์พ้ิ่ซ้์
บจ. ไทั้ยุโพิ่ลิัเอทั้ท้ั้ล้ัน
บมจ. พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั

รวัม

บมจ. ไออาร์พ้ิ่ซ้์
บจ. เอ็ชั่เอ็มซ้์ โป็ล้ัเมอส์
บจ. ไทั้ยุโพิ่ลิัโพิ่รไพิ่ล้ัน

รวัม

บมจ. ไออาร์พ้ิ่ซ้์
บจ. อินนิออส เอบ้เอส (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ)

รวัม

บมจ. ไออาร์พ้ิ่ซ้์
บจ. ห้มิงต้ั้�เคม้คอลั

รวัม

บมจ. ไออาร์พ้ิ่ซ้์
บจ. สยุามโพิ่ลิัสไตั้ร้น
บจ. ไทั้ยุสไตั้ร้นิคส์

รวัม

กำาลัิงการผล่ิต

140
920
800

1,860

775
810
720

2,305

179
95

274

48
30

70

125
150
90

365

ร้อิ่ยลิะ

7
50
43

100

34
35
31

100

65
35

100

61
39

100

34
41
25

100

ลักษัณะข้องผู้ลิตำภัณฑ์์

รีไซเคิลจาก

(เม็ดพลาสติก PP)

โต๊ะ เก้าอ้ี 

ถ้วยมันบด
รีไซเคิลจาก

(เม็ดพลาสติก PS)

ถาด
มีด ช้อน ส้อม
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การจัด้หาวัตถุด่้บ

วัตั้ถุดิ้บห้ลัักในกระบวนการผลิัตั้ข่องบริษััทั้ฯ คือ นำ�ามันดิ้บ โด้ยุ
บริษััทั้ฯ จัด้ห้านำ�ามันดิ้บส่วนให้ญ่จากแห้ล่ังนำ�ามันดิ้บใน
ตั้ะวันออกกลัางผ่าน ป็ตั้ทั้. แลัะซื์�อนำ�ามันดิ้บในตั้ลัาด้จรบางสว่น 
นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ห้านำ�ามันดิ้บภายุในป็ระเทั้ศ ซึ์�งม้ราคา
แลัะค่าข่นส่งท้ั้�ตั้ำ�ากว่าการจัด้ห้านำ�ามันดิ้บจากต่ั้างป็ระเทั้ศ ทัั้�งน้� 
นำ�ามันดิ้บจากแห้ล่ังต่ั้างป็ระเทั้ศจะถูกข่นส่งทั้างเรือบรรทุั้กนำ�ามันดิ้บ
ข่นาด้ให้ญ่ มายุงัท่ั้าเรือนำ�าลึักอยุูบ่ริเวณ์เด้้ยุวกับพืิ่�นท้ั้�ข่องโรงงาน
ข่องบริษััทั้ฯ แลัะนำาเข้่าสู่กระบวนการผลิัตั้ข่องบริษััทั้ฯ ทั้ำาให้้
การบริห้ารจัด้การวัตั้ถุดิ้บเป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

ส่ทิธ่ิปีระโยชน์ตามบัตรส่งเสร่มการลิงทุิน

คณ์ะกรรมการส่งเสริมการลังทุั้นอนุมัติั้ให้้บริษััทั้ฯ ได้้รับสิทั้ธิ์
ป็ระโยุชั่น์ห้ลัายุป็ระการในฐานะผู้ได้้รับการส่งเสริมการลังทัุ้น
ตั้ามพิ่ระราชั่บัญญัติั้ส่งเสริมการลังทุั้น 2520 เก้�ยุวกับการผลิัตั้ 
Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้าพิ่ลัังงานร่วมแลัะ 
ไอนำ�า (“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM 
Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi 

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ซื์�อนำ�ามันดิ้บคิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 83 ข่อง
ป็ริมาณ์วัตั้ถุดิ้บทัั้�งห้มด้ โด้ยุสัด้ส่วนการใช้ั่นำ�ามันดิ้บแบ่งเป็็นจาก
แห้ล่ังตั้ะวันออกกลัาง (Middle East) ร้อยุลัะ 68 เช่ั่น ป็ระเทั้ศ
ซ์าอุดิ้อาระเบ้ยุ สาธ์ารณ์รัฐอาห้รับเอมิเรตั้ส์ เป็็นต้ั้น ภูมิภาค
เอเช้ั่ยุตั้ะวันออกไกลั (Far East) ร้อยุลัะ 20 แห้ล่ังนำ�ามันใน
ป็ระเทั้ศร้อยุลัะ 5 แลัะจากป็ระเทั้ศในภูมิภาคอื�น ๆ ร้อยุลัะ 7

ปริมาณและม้ลค่าการซ่�อวััตำถ่ัดิำบข้องบริษััที่ฯ ปี 2563

นำ�ามันดิ้บ

ก๊าซ์ธ์รรมชั่าติั้

นำ�ามันด้้เซ์ลั

นำ�ามันอากาศยุาน

สารเบนซ้์น 

แนฟทั้าเบา 

ไบโอด้้เซ์ลั บ้ 100

เอทั้านอลั

โพิ่รพิิ่ล้ัน

อะคริโลัไนไตั้รล์ั

อื�น ๆ

รวัม

82.70%

4.30%

3.17%

1.75%

1.33%

1.23%

1.12%

0.32%

0.15%

0.28%

3.65%

100.00%

 97,087 

 5,881 

 7,586 

 2,520 

 2,232 

 1,757 

 4,199 

 1,047 

 478 

 1,122 

 4,200 

 128,110 

4.31%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

49.28%

100.00%

100.00%

38.45%

100.00%

70.90%

25.60%

75.78%

4.59%

5.92%

1.97%

1.74%

1.37%

3.28%

0.82%

0.37%

0.88%

3.28%

100.00%

95.69%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.72%

0.00%

0.00%

61.55%

0.00%

29.10%

74.40%

9,306,969

 483,535 

 357,169 

 196,766 

 149,676 

 138,913 

 126,199 

 35,981 

 17,102 

 31,160 

 410,611 

11,254,081

ปีร่มาณ์

เมตร่กตัน ล้ิานบาทิ ในปีระเทิศสัด้ส่วน สัด้ส่วน ต่างปีระเทิศ

มูลิค่า (1) สัด้ส่วนมูลิค่า
วัตถุด่้บ

หมายเหตุุ: 
(1) สัด้ส่วนมูลัค่าข่องนำ�ามันดิ้บแบ่งตั้ามแห้ล่ังท้ั้�มา วัตั้ถุดิ้บอื�น ๆ แบ่งตั้ามป็ระเทั้ศข่องผู้ข่ายุสินค้า

Product Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin 
(“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) 
โครงการ High Pressure HDPE Compound โครงการ 
ลังทุั้นในเข่ตั้อุตั้สาห้กรรม แลัะโครงการป็รับป็รุงป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
การผลิัตั้เพืิ่�อการป็ระห้ยัุด้พิ่ลัังงานข่องโรงกลัั�นนำ�ามัน (“UHV”) 
แลัะโครงการ Floating Solar ซึ์�งสรุป็สาระสำาคัญได้้ ดั้งน้�
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(ก) ได้้รับยุกเว้นอากรข่าเข้่าแลัะภาษ้ั สำาห้รับวัตั้ถุดิ้บแลัะวัสดุ้
จำาเป็็น รวมถึงเครื�องจักรท้ั้�ได้้รับอนุมัติั้โด้ยุคณ์ะกรรมการ 
ส่งเสริมการลังทุั้น

(ข่) ได้้รับยุกเว้นภาษ้ัเงินได้้นิติั้บุคคลัสำาห้รับกำาไรสุทั้ธิ์ท้ั้�ได้้จาก
การป็ระกอบกิจการท้ั้�ได้้รับการส่งเสริมม้กำาห้นด้เวลัา 5 - 8 ปี็ 
นับแต่ั้วันท้ั้�เริ�มม้รายุได้้จากการป็ระกอบกิจการนั�น

(ค) ได้้รับลัด้ห้ยุ่อนภาษ้ัเงินได้้นิติั้บุคคลัร้อยุลัะ 50 สำาห้รับ 
กำาไรสุทั้ธิ์ท้ั้�ได้้จากการป็ระกอบกิจการท้ั้�ได้้รับการส่งเสริม 
ม้กำาห้นด้เวลัา 5 ปี็ นับแต่ั้วันสิ�นสุด้สิทั้ธิ์ป็ระโยุชั่น์ตั้ามข้่อ (ข่) 
แลัะ

(ง)  ได้้รับอนุญาตั้ให้้หั้กค่าข่นส่ง ค่าไฟฟ้า แลัะค่าป็ระป็า เป็็น  
2 เท่ั้าข่องค่าใช้ั่จ่ายุดั้งกล่ัาว เป็็นระยุะเวลัาอ้ก 10 ปี็ นับแต่ั้
วันท้ั้�ม้รายุได้้จากการป็ระกอบกิจการนั�น

อิ่สังหาร่มทิรัพย์เพื�อิ่การลิงทุิน

ณ์ สิ�นปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้อสังห้าริมทั้รัพิ่ยุ์เพืิ่�อการลังทุั้น 
ป็ระกอบด้้วยุท้ั้�ดิ้นแลัะอาคาร ซึ์�งมิใช่ั่สินทั้รัพิ่ยุท้์ั้�ใช้ั่ในการด้ำาเนิน
ธุ์รกิจห้ลััก โด้ยุม้ยุอด้สุทั้ธิ์ห้ลัังหั้กค่าเสื�อมราคาแลัะค่าเผื�อ 
การด้้อยุค่าจำานวน 922 ล้ัานบาทั้

เครื�องจักรแลัะท่ั้อ

อาคารแลัะส่วนป็รับป็รุงอาคาร

ท้ั้�ดิ้นแลัะส่วนป็รับป็รุงท้ั้�ดิ้น

เครื�องมือ เครื�องใช้ั่ แลัะอุป็กรณ์์โรงงาน

เครื�องตั้กแต่ั้ง ติั้ด้ตัั้�ง แลัะอุป็กรณ์์สำานักงาน

ยุานพิ่าห้นะ

รวัม

งานระห้ว่างก่อสร้างแลัะสินทั้รัพิ่ยุ์ระห้ว่างติั้ด้ตัั้�ง

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ค่าเผื�อการด้้อยุค่า

รวัมท่ี่�ดิำน อาคาร และอุปกรณ์สุัที่ธิ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

บวก

หั้ก

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

ไม่ม้ภาระผูกพัิ่น

150,949

41,228

11,795

3,448

1,291

681

209,392

3,157

(97,388)

(611)

114,550

มูลิค่าสุทิธ่ิ ภัาระผูกพันทีิ�ด่้น อิ่าคาร แลิะอุิ่ปีกรณ์์ - ราคาทุิน

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้รายุได้้จากการข่ายุ (ตั้ามงบการเงินเฉีพิ่าะ
กิจการ) ท้ั้�ได้้รับการส่งเสริมการลังทุั้นจำานวน 91,821 ล้ัานบาทั้ 
ลัด้ลังจากป็ีก่อนร้อยุลัะ 23 แบ่งเป็็นรายุได้้จากการข่ายุใน
ป็ระเทั้ศ 60,748 ล้ัานบาทั้ แลัะรายุได้้จากการข่ายุต่ั้างป็ระเทั้ศ 
31,073 ล้ัานบาทั้ 

ทิรัพย์ส่นทีิ�ใช้ในการปีระกอิ่บธุิรก่จ

ทิรัพย์ส่นถาวรหลัิก

ทั้รัพิ่ยุ์สินห้ลัักข่องบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุท้ั้�ใช้ั่ในการป็ระกอบ
ธุ์รกิจ ป็ระกอบด้้วยุโรงกลัั�นนำ�ามัน โรงงานปิ็โตั้รเคม้ เครื�องมือ 
เครื�องจักร แลัะท้ั้�ดิ้น ณ์ สิ�นปี็ 2563 ท้ั้�ดิ้น อาคาร แลัะอุป็กรณ์์
สุทั้ธิ์ ม้จำานวน 114,550 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้รายุลัะเอ้ยุด้ ดั้งน้�

ส่นทิรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ์ สิ�นปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้สินทั้รัพิ่ยุ์ไม่ม้ตัั้วตั้นสุทั้ธิ์จำานวน 774 
ล้ัานบาทั้ ป็ระกอบด้้วยุ 
1) ค่าโป็รแกรมคอมพิิ่วเตั้อร์สุทั้ธิ์ 599 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้อัตั้รา 

การตัั้ด้จำาห้น่ายุ 5 - 10 ปี็ 
2) รายุจ่ายุในการขุ่ด้ลัอกร่องนำ�าทั้ะเลัสุทั้ธิ์ 175 ล้ัานบาทั้ 

เป็็นการขุ่ด้ลัอกร่องนำ�าทั้ะเลัเพืิ่�อเตั้ร้ยุมพืิ่�นท้ั้�ใต้ั้ทั้ะเลับริเวณ์
ท่ั้าเรือนำ�าลึักให้้ม้ความพิ่ร้อมเพืิ่�อให้้เรือบรรทุั้กสินค้า 
เข้่าเท้ั้ยุบท่ั้า โด้ยุม้อัตั้ราการตัั้ด้จำาห้น่ายุ 10 - 20 ปี็

ลักษัณะข้องผู้ลิตำภัณฑ์์
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เน้นกลย่ที่ธ์ที่างการข้ายด้ำวัย
การรักษัามาตำรฐานค่ณภาพั
ผู้ลิตำภัณฑ์์ พัลังงานสะอาดำ
ค่ณภาพัมาตำรฐานจากโรงกลั�น 
และการบริการ ผู่้านการสั�งซ่�อด้ำวัย
ระบบท่ี่�ทัี่นสมัยท่ี่�ส่ดำ เป็นรายแรก
ข้องธ่รกิจปิโตำรเล่ยมในภ้มิภาค 
ด้ำวัยระบบ PDA on Mobile 
ผู่้านระบบ IRON 
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การตลิาด้แลิะภัาวะการแข่งขันขอิ่งผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเลีิยม

ภัาวะตลิาด้นำ�ามันด่้บแลิะนำ�ามันสำาเร็จรูปี

ภาพิ่รวมการใช้ั่นำ�ามันในปี็ 2563 จากการระบาด้ข่องไวรัส 
โควิด้-19 ทั้ำาให้้ห้ลัายุป็ระเทั้ศจำาเป็็นต้ั้องออกมาตั้รการควบคุมโรค
อยุ่างเข้่มงวด้ ม้การป็ิด้การเข้่าออกในห้ลัายุป็ระเทั้ศแลัะลัด้การ
เดิ้นทั้างทัั้�วโลัก ส่งผลัให้้การบริโภคนำ�ามันทัั้�วโลักลัด้ลังร้อยุลัะ 9 
ซึ์�งในป็ระเทั้ศไทั้ยุก็เช่ั่นเด้้ยุวกัน ห้ลัังจากภาครัฐออกมาตั้รการ
ต่ั้าง ๆ เพืิ่�อควบคุมการแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 ส่งผลั 
ให้้ความต้ั้องการใช้ั่พิ่ลัังงานแลัะการเติั้บโตั้ทั้างเศรษัฐกิจภายุใน
ป็ระเทั้ศชั่ะลัอตัั้ว

การใช้ั่นำ�ามันด้้เซ์ลัเฉีล้ั�ยุอยุูท้่ั้� 65.46 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน ลัด้ลังร้อยุลัะ 
2.7 การใช้ั่ในกลุ่ัมด้้เซ์ลัส่วนให้ญ่ร้อยุลัะ 64 เป็็นด้้เซ์ลั B7 อยูุ่ท้ั้� 

41.76 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน ลัด้ลังร้อยุลัะ 27.3 จากช่ั่วงเด้้ยุวกันข่อง
ปี็ 2562 ข่ณ์ะท้ั้�การใช้ั่ด้้เซ์ลัห้มุนเร็วธ์รรมด้าเริ�มม้ยุอด้การใช้ั่
ตัั้�งแต่ั้เดื้อนมิถุนายุน 2562 แลัะการใช้ั่เพิิ่�มขึ่�นอยุ่างต่ั้อเนื�อง 
มาอยุู่ท้ั้� 16.22 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน คิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 25 ข่อง
การใช้ั่กลุ่ัมด้้เซ์ลัทัั้�งห้มด้ ในส่วนข่อง B20 ซึ์�งเริ�มจำาห้น่ายุมา 
ตัั้�งแต่ั้เดื้อนกรกฎาคม 2561 ปั็จจุบันการใช้ั่อยุู่ท้ั้� 3.47 ล้ัานลิัตั้ร 
ต่ั้อวัน คิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 5 ข่องการใช้ั่กลุ่ัมด้้เซ์ลัทัั้�งห้มด้ 
ยุอด้การใช้ั่ลัด้ลังร้อยุลัะ 22.2 จากชั่่วงเด้้ยุวกันข่องป็ี 2562  
ส่วนห้นึ�งเป็็นผลัมาจากการจูงใจด้้านราคาข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ 
ด้้เซ์ลัห้มุนเร็วธ์รรมด้าแลัะ B20 ท้ั้�ไม่แตั้กต่ั้างกันมากนัก ทั้ำาให้้ 
ผู้ใช้ั่ส่วนให้ญ่เลืัอกใช้ั่ด้้เซ์ลัห้มุนเร็วธ์รรมด้า

ภาวัะตำลาดำ
และแนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม
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การใช้ั่นำ�ามันเบนซ์ินแลัะแก๊สโซ์ฮีอล์ั เฉีล้ั�ยุอยุู่ท้ั้� 31.72 ล้ัานลิัตั้ร
ต่ั้อวัน ลัด้ลังร้อยุลัะ 1.2 การใช้ั่กลุ่ัมเบนซิ์นส่วนให้ญ่ร้อยุลัะ 48 
เป็็นแก๊สโซ์ฮีอลั์ 95 เฉีล้ั�ยุอยุู่ท้ั้� 15.27 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน เพิิ่�มขึ่�น
ร้อยุลัะ 10.3 จากชั่่วงเด้้ยุวกันข่องป็ี 2562 ข่ณ์ะท้ั้�การใช้ั่ 
แก๊สโซ์ฮีอลั์ 91 ลัด้ลังร้อยุลัะ 13.7 อยุู่ท้ั้� 8.21 ล้ัานลิัตั้รตั้่อวัน  
คิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 25 ข่องการใช้ั่กลุ่ัมเบนซิ์นทัั้�งห้มด้ ทัั้�งน้� 
จากราคาข่องทัั้�ง 2 ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ไม่แตั้กต่ั้างกันมากนัก ป็ระกอบ
กับการเกิด้สถานการณ์์การระบาด้ข่องเชืั่�อไวรัสโควิด้-19 ทัั้�วโลัก 
ส่งผลัต่ั้อเศรษัฐกิจแลัะราคานำ�ามันในตั้ลัาด้โลักม้แนวโน้มป็รับตัั้ว
ลัด้ลัง ส่งผลัให้้ผู้ใช้ั่ส่วนให้ญ่เลืัอกใช้ั่แก๊สโซ์ฮีอล์ั 95 เนื�องจาก 

ม้ค่าออกเทั้นสูงกว่า ส่วนการใช้ั่แก๊สโซ์ฮีอล์ั E20 ม้แนวโน้ม 
เพิิ่�มขึ่�นตัั้�งแต่ั้ช่ั่วงกลัางปี็ 2563 คิด้เป็็นร้อยุลัะ 21 ข่องการใช้ั่
กลุ่ัมเบนซิ์นทัั้�งห้มด้การใช้ั่เฉีล้ั�ยุอยูุ่ท้ั้� 6.54 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน เพิิ่�มขึ่�น 
ร้อยุลัะ 0.6 จากช่ั่วงเด้้ยุวกันข่องปี็ 2562 ส่วนการใช้ั่นำ�ามัน 
เบนซิ์น 95 คิด้เป็็นร้อยุลัะ 3 ข่องการใช้ั่นำ�ามันกลุ่ัมเบนซิ์น
ทัั้�งห้มด้ ม้การใช้ั่เฉีล้ั�ยุ 0.79 ล้ัานลิัตั้รต่ั้อวัน สำาห้รับการใช้ั่แก๊สโซ์ฮีอล์ั 
E85 ม้แนวโน้มลัด้ลังตัั้�งแต่ั้ต้ั้นปี็ 2563 เฉีล้ั�ยุอยุู่ท้ั้� 0.9 ล้ัานลิัตั้ร
ต่ั้อวัน ลัด้ลังร้อยุลัะ 30 จากปี็ 2562 ซึ์�งราคาข่ายุป็ล้ักเฉีล้ั�ยุท้ั้� 
ตั้ำ�ากว่าแก๊สโซ์ฮีอล์ั 95 ส่งผลัให้้ผู้ใช้ั่รถท้ั้�รองรับแก๊สโซ์ฮีอล์ั E20 
ส่วนให้ญ่เลืัอกผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ม้ราคาตั้ำ�ากว่า

การใช้ิและราคาข้ายปล่กนำ�ามันกล่่มด่ำเซล
พ่ั�นฐาน ธรรมดำา B10 B20
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ภัาวะตลิาด้นำ�ามันด่้บแลิะสถานการณ์์
ปีี 2563

ในปี็ 2563 สถานการณ์์ราคานำ�ามันดิ้บ ม้ความผันผวนมาก โด้ยุ
ราคาเฉีล้ั�ยุทัั้�งปี็อยุู่่ท้ั้� 42.1 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ป็รับลัด้ลัง
ถึง 21.4 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลัเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 เนื�องจาก
สถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 ทั้ำาให้้ความ
ต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันทัั้�วโลักลัด้ลัง 10-15 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ทัั้�งน้�
แนวทั้างท้ั้�รัฐบาลัป็ระเทั้ศต่ั้าง ๆ ใช้ั่ต่ั้อสู้กับไวรัสโควิด้-19 คือให้้
ป็ระชั่าชั่นสวมห้น้ากากอนามัยุ เว้นระยุะห่้างทั้างสังคม Social 
Distancing แลัะมาตั้รการ Lockdown ด้้วยุการลัด้แลัะ 
ควบคุมการเดิ้นทั้างทัั้�งภายุในแลัะระห้ว่างป็ระเทั้ศ ลัด้การพิ่บป็ะ
ข่องผู้คน ซึ์�งส่งผลักระทั้บโด้ยุตั้รงตั้่อกิจกรรมทั้างเศรษัฐกิจ 
ทั้ำาให้้ความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันลัด้ลังอยุ่างรวด้เร็ว เห้ตุั้การณ์์ครั�งน้�
กลุ่ัมป็ระเทั้ศผู้ผลิัตั้นำ�ามันได้้รับผลักระทั้บอยุ่างมากจนไม่สามารถ 

ผู้ป็ระกอบการห้ลัักในอุตั้สาห้กรรมนำ�ามันในป็ระเทั้ศท้ั้�สำาคัญ 
ป็ระกอบด้้วยุ ป็ตั้ทั้. เอสโซ่์ บางจาก เชั่ลัล์ั เชั่ฟรอน แลัะอื�น ๆ 
โด้ยุส่วนแบ่งการตั้ลัาด้ในป็ระเทั้ศ ม้ดั้งน้�

บร่ษัทิ

ป็ตั้ทั้.
เอสโซ่์
บางจาก 
เชั่ลัล์ั
เชั่ฟรอน 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์
ผู้ค้ารายุยุ่อยุอื�น ๆ

*ส่วนแบ่งตลิาด้ในปีระเทิศ

40%
13%
12%
10%
7%
5%
13%

ท้ั้�มา: กรมธุ์รกิจพิ่ลัังงาน 
* ส่วนแบ่งการตั้ลัาด้ในป็ระเทั้ศข่องบริษััทั้ฯ เฉีพิ่าะท้ั้�จำาห้น่ายุเอง ไม่รวมป็ริมาณ์ท้ั้�จำาห้น่ายุให้้กับ 
 ผู้ค้ามาตั้รา 7

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

สัดำส่วันการใช้ินำ�ามันเบนซิน
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21%

สัดำส่วันการใช้ินำ�ามันด่ำเซลหม่นเร็วั
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3%

ทั้้�มา: กรมธ์ุรกิจพิ่ลัังงาน

สัดำส่วันการกลั�นข้องโรงกลั�นในประเที่ศไที่ยปี 2563 การผู้ลิตำรวัม 1,244.5 พัันบาร์เรลต่ำอวััน



86 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กราฟิแสดำงปัจจัยท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บต่ำอราคานำ�ามันดิำบในตำลาดำโลกในปี 2563

ตั้กลังแลัะห้าข่้อสรุป็ในการควบคุมการผลิัตั้ในการป็ระชัุ่มเพืิ่�อ 
รับสถานการณ์์ ทั้ำาให้้ความร่วมมือข่องกลุ่ัมโอเป็กแลัะป็ระเทั้ศ
พัิ่นธ์มิตั้รท้ั้�ร่วมมือกันมาตัั้�งแต่ั้ปี็ 2560 ต้ั้องสิ�นสุด้ลัง เกิด้เป็็น
สงครามราคานำ�ามัน (Price War) ในเด้อืนม้นาคม ป็ระเทั้ศผู้ผลิัตั้
ต่ั้างลัด้ราคานำ�ามันดิ้บ เพืิ่�อพิ่ยุายุามแยุ่งส่วนแบ่งตั้ลัาด้ ภายุใน
เวลัาเดื้อนเศษั ๆ  ราคานำ�ามันดิ้บลัด้ลังไป็ตั้ำ�ากว่า 20 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อบาร์เรลั โด้ยุในท้ั้ายุท้ั้�สุด้โอเป็กแลัะกลุ่ัมป็ระเทั้ศพัิ่นธ์มิตั้ร 
รวมถึงสห้รัฐอเมริกา จำาเป็็นต้ั้องหั้นกลัับมาร่วมมือกันลัด้การผลิัตั้
อ้กครั�งในเดื้อนพิ่ฤษัภาคม 2563 ทั้ำาให้้ราคาค่อยุ ๆ  ป็รับตัั้วเพิิ่�มขึ่�น 
ความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันกลัับมาเพิิ่�มขึ่�นในห้ลัายุป็ระเทั้ศ ป็ระเทั้ศ
ฝั�งเอเช้ั่ยุ เช่ั่น จ้นแลัะอินเด้้ยุ สามารถควบคุมสถานการณ์์ภายุใน
ป็ระเทั้ศได้้บ้างแล้ัว โด้ยุการป็ระชุั่มข่องกลุ่ัมโอเป็กล่ัาสุด้ ได้้
กำาห้นด้แผนความร่วมมือกันต่ั้อไป็ โด้ยุจะลัด้การผลิัตั้ 7.2 ล้ัาน
บาร์เรลัต่ั้อวัน ในเดื้อนมกราคม 2564 เพืิ่�อพิ่ยุายุามรักษัาสมดุ้ลั
ข่องตั้ลัาด้จนกว่าความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันจะกลัับมาสู่ระดั้บป็กติั้
ก่อนช่ั่วงการระบาด้ข่องโรค ถึงแม้ข่่าวเรื�องวัคซ้์นป้็องกันไวรัส 
โควิด้-19 ข่องห้ลัายุป็ระเทั้ศ สนับสนุนราคานำ�ามันดิ้บสูงขึ่�นแตั้ะ 
50 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั แต่ั้คงต้ั้องติั้ด้ตั้ามผลัการใช้ั่วัคซ้์น
ช่ั่วยุควบคุมการแพิ่ร่ระบาด้ข่องโรค แลัะทั้ำาให้้ความต้ั้องการ 
ใช้ั่นำ�ามันข่องโลักกลัับสู่ระดั้บ 100 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวันอ้กครั�ง 

คาด้การณ์์ราคานำ�ามันด่้บในปีี 2564

ราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบน่าจะเคลืั�อนไห้วในกรอบ 45-55 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อบาร์เรลั ซึ์�งถือว่ายุังอยุู่ในระดั้บท้ั้�ตั้ำ�าห้ากเท้ั้ยุบกับ 60  
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ในช่ั่วงก่อนการระบาด้ข่องไวรัส 
โควิด้-19 โด้ยุคาด้การณ์์ว่าการระบาด้ข่องโรคน่าจะลัด้ลัง
เนื�องจากการฉ้ีด้วัคซ้์นในห้ลัายุป็ระเทั้ศ บางภาคธุ์รกิจจะค่อยุ ๆ 
เริ�มป็รับตัั้วด้้ขึ่�นกลัับเข้่าสู่สภาวะป็กติั้ ทั้ำาให้้ความต้ั้องการใช้ั่
นำ�ามันในปี็ 2564 จะป็รับตัั้วเพิิ่�มสูงขึ่�น ถึงระดั้บก่อนการระบาด้ 
100 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวันภายุในสิ�นปี็ 2564 อยุ่างไรก็ตั้ามผู้ผลิัตั้
นำ�ามันดิ้บก็จะพิ่ยุายุามผลิัตั้นำ�ามันดิ้บเพิิ่�มขึ่�นห้ากราคาป็รับตัั้ว 
สูงขึ่�น ก็จะเป็็นปั็จจัยุกด้ดั้นราคา โด้ยุการผลิัตั้นำ�ามันดิ้บรวม 
ข่องป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกา ป็รับลัด้ลังมาในช่ั่วงป็ลัายุปี็ 2563 
เห้ลืัอเพ้ิ่ยุง 11 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวันจากท้ั้�เคยุผลิัตั้ 13 ล้ัานบาร์เรลั
ต่ั้อวันในช่ั่วงก่อนสถานการณ์์ไวรัสโควิด้-19 แลัะคาด้ว่ากลุ่ัม
โอเป็กแลัะป็ระเทั้ศพัิ่นธ์มิตั้รจะทั้ำาห้น้าท้ั้�คอยุติั้ด้ตั้าม โด้ยุจะเพิิ่�ม
ห้รือลัด้การผลิัตั้เพืิ่�อรักษัาสมดุ้ลัข่องตั้ลัาด้ ไม่ให้้ราคานำ�ามันดิ้บ
ผันผวนเกินไป็ เพิ่ราะกลุ่ัมโอเป็กแลัะป็ระเทั้ศพิ่ันธ์มิตั้รม้กำาลััง
การผลิัตั้เพ้ิ่ยุงพิ่อ นอกจากน้� การผลิัตั้นำ�ามันดิ้บท้ั้�จะเพิิ่�มขึ่�นจาก
ป็ระเทั้ศลิัเบ้ยุป็ระมาณ์ 0.5 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน แลัะการส่งออก
จากป็ระเทั้ศอิห้ร่านอาจเพิิ่�มขึ่�น 1 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวันเมื�อเท้ั้ยุบ
กับปี็ 2563 ทั้ั�งน้� ขึ่�นอยุู่กับการเจรจาข่้อตั้กลังนิวเคล้ัยุร์ท้ั้�จะ 
เกิด้ขึ่�น โด้ยุภาพิ่รวมแลัว้คาด้วา่การผลัติั้นำ�ามันในป็ ี2564 จะอยุู่
ในจุด้ท้ั้�สมดุ้ลักับความต้ั้องการใช้ั่แลัะสามารถเพิ่ิ�มขึ่�นได้้ห้าก 
ม้ความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น
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Mar’ 20
OPEC’s price war, OPEC 
and allies not agreed on 
production cut then they 
increased production volume 
to fight for market share.

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.

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

ท้ั้�มา: Platts & Reuters

(ห้น่วยุ: เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ/ บาร์เรลั)

Dubai Dated Brent
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แนวโน้มเศรษฐก่จไทิยปีี 2564

การคาด้การณ์์จากห้ลัายุสำานักฯ มองว่าเศรษัฐกิจไทั้ยุปี็ห้น้า 
ม้แนวโน้มฟ้�นตัั้วเป็็นบวกร้อยุลัะ 2.6-3.5 โด้ยุม้แรงห้นุนจาก 
การใช้ั่จ่ายุข่องภาครัฐทัั้�งการบริโภคแลัะการลังทุั้น แต่ั้อัตั้ราการ
เติั้บโตั้ข่องจ้ด้้พ้ิ่ถือว่าไม่สูงมากนัก สะท้ั้อนภาพิ่ความไม่แน่นอน 
โด้ยุสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 ยุังเป็็น 
ตัั้วกำาห้นด้ทั้ศิทั้างเศรษัฐกจิโลักในป็ ี2564 ท่ั้ามกลัางการพิ่ฒันา
วัคซ้์นป้็องกันไวรัสโควิด้-19 ท้ั้�ยุังม้ป็ระเด็้นเรื�องความเพ้ิ่ยุงพิ่อ
แลัะการเข้่าถึงวัคซ้์น ทั้ำาให้้คาด้ว่าแนวทั้างการเปิ็ด้ป็ระเทั้ศเพืิ่�อรับ
นักท่ั้องเท้ั้�ยุวต่ั้างชั่าติั้ข่องไทั้ยุคงจะทั้ยุอยุทั้ำาได้้อยุา่งช้ั่า ๆ ในช่ั่วง
ครึ�งปี็ห้ลัังเป็็นต้ั้นไป็

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

โด้ยุอุตั้สาห้กรรมจะฟ้�นตัั้วช้ั่า แลัะม้ป็ระเด้็นต้ั้องติั้ด้ตั้ามสำาคัญ
คือ 1. ภาคการท่ั้องเท้ั้�ยุวซึ์�งจะยัุงได้้รับผลักระทั้บห้นัก ทั้ำาให้้ 
ภาครัฐคงต้ั้องพิิ่จารณ์ามาตั้รการช่ั่วยุเห้ลืัอท้ั้�เฉีพิ่าะเจาะจงมากขึ่�น 
2. ภาคอสังห้าริมทั้รัพิ่ยุ์ท้ั้�อยุู่อาศัยุ ท้ั้�ยุังคงม้ป็ระเด้็นด้้าน 
สภาพิ่คลัอ่ง ผู้ป็ระกอบการตั้อ้งรอบคอบในการเป็ดิ้โครงการให้ม่ 
3. รถยุนต์ั้ ท้ั้�เริ�มม้สัญญาณ์ฟ้�นตัั้ว ท้ั้�ตั้้องพิิ่จารณ์าการพัิ่ฒนา 
การผลิัตั้ไป็สู่รถยุนต์ั้ในอนาคตั้เพืิ่�อรักษัาศักยุภาพิ่การเติั้บโตั้ใน
ตั้ลัาด้ส่งออกได้้ ต้ั้องม้การป็รับตัั้วให้้ทัั้นการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

(ท้ั้�มา: กลุ่ัมโรงกลัั�นนำ�ามัน สภาอุตั้สาห้กรรม กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. สำานักงานคณ์ะกรรมการพัิ่ฒนาการ
เศรษัฐกิจแลัะสังคมแห่้งชั่าติั้)

ลัิกษณ์ะขอิ่งลูิกค้าแลิะช่อิ่งทิางการจัด้จำาหน่าย

บริษััทั้ฯ เน้นการควบคุมคุณ์ภาพิ่ข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันให้้ตั้รง 
ตั้ามความต้ั้องการข่องลูักค้า แลัะเป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐานตั้ามท้ั้�
กระทั้รวงพิ่ลัังงานกำาห้นด้ อ้กทัั้�งยุังเน้นการข่ายุผ่านช่ั่องทั้างท้ั้� 
ให้้ผลัตั้อบแทั้นสูงสุด้ โด้ยุกำาห้นด้ราคานำ�ามันให้้เห้มาะสม
สอด้คลั้องกับสถานการณ์์ข่องตั้ลัาด้ แลัะการร่วมมือกับบริษััทั้ 
ในเครือเพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ในการวางกลัยุุทั้ธ์์การข่ายุ 
โด้ยุม้ลัักษัณ์ะข่องลูักค้าแลัะช่ั่องทั้างการจำาห้น่ายุ ดั้งน้�

• การจำำาหน่ายให�ผู้้�ค�าขายตุรง อุตุสัาหกรรม (Industry) เช่ั่น  
 บริษััทั้รถ แลัะเรือข่นส่งสินค้าแลัะรถโด้ยุสาร กิจการป็ระเภทั้ 
 ก่อสร้าง แลัะอื�น ๆ รวมทัั้�งการข่ายุให้้บริษััทั้ในเครือด้้วยุ

• การจำำาหน่ายให�ล้กค�าขายสั่ง (Wholesales/Jobber)  
 ทัั้�งรายุเล็ักแลัะรายุให้ญ่ เพืิ่�อไป็จำาห้น่ายุต่ั้อให้้กับผู้ค้าข่ายุตั้รง  
 แลัะข่ายุป็ล้ัก 

• การจำำาหน่ายให�ผู้้�ค�ามาตุรา 7 เป็็นการจำาห้น่ายุให้้กับบริษััทั้ 
 ผู้ค้านำ�ามันทัั้�งข่นาด้ให้ญ่แลัะป็านกลัาง ซึ์�งม้คลัังนำ�ามัน 

 เป็็นข่องตั้นเอง แลัะนำานำ�ามันเห้ล่ัาน้�ไป็จัด้จำาห้น่ายุตั้่อผ่าน 
 ระบบเครือข่่ายุแลัะช่ั่องทั้างการจำาห้น่ายุข่องบริษััทั้เห้ลั่านั�น 
 ไป็สู่ผู้บริโภคนำ�ามันป็ลัายุทั้างอ้กทั้อด้ห้นึ�ง

• การส่ังออก (Export) ให้้กับผู้ค้านำ�ามันในต่ั้างป็ระเทั้ศ  
แบ่งเป็็นการข่ายุทั้างเรือ โด้ยุม้ตั้ลัาด้ห้ลัักในเข่ตั้ภูมิภาคเอเช้ั่ยุ 
เช่ั่น สิงคโป็ร์ กัมพูิ่ชั่า แลัะเว้ยุด้นาม แลัะการส่งออกทั้างรถ
โด้ยุม้ตั้ลัาด้ห้ลัักในป็ระเทั้ศแถบอินโด้จ้น เช่ั่น จ้นตั้อนใต้ั้ 
กัมพูิ่ชั่า ลัาว แลัะพิ่ม่า ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้ยุอด้ส่งออกรวม
คิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 34 ข่องยุอด้การจำาห้น่ายุทัั้�งห้มด้ 

• Bunker เป็็นการจำาห้น่ายุนำ�ามันด้้เซ์ลั ห้รือ Automotive  
 Diesel Oil (ADO) ให้้กับเรือท้ั้�มาใช้ั่บริการท่ั้าเท้ั้ยุบเรือข่อง 
 บริษััทั้ฯ

• Fishery เป็็นการจำาห้น่ายุนำ�ามันให้้กับสมาคมป็ระมงใน 
 น่านนำ�า เป็็นนำ�ามันด้้เซ์ลัส้เข้่ยุว โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้ส่วนการตั้ลัาด้ 
 อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 61
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กลิยุทิธ์ิการแข่งขัน

บริษััทั้ฯ เน้นกลัยุุทั้ธ์์ทั้างการข่ายุด้้วยุการรักษัามาตั้รฐานคุณ์ภาพิ่
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ พิ่ลัังงานสะอาด้คุณ์ภาพิ่มาตั้รฐานจากโรงกลัั�น แลัะ 
การบริการ ผ่านการสั�งซื์�อด้้วยุระบบท้ั้�ทัั้นสมัยุท้ั้�สุด้ เป็็นรายุแรก
ข่องธ์ุรกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมในภูมิภาค ด้้วยุระบบ PDA on Mobile 
ผ่านระบบ IRON รวมทั้ั�งเพิิ่�มจำานวนลัูกค้าแลัะป็ริมาณ์การ
จำาห้น่ายุ โด้ยุรักษัาระดั้บค่าการตั้ลัาด้ให้้อยุู่ในระดั้บท้ั้�เห้มาะสม 
โด้ยุม้การบริการท้ั้�บริษััทั้ฯ ม้ให้้กับลูักค้า ดั้งน้�

• คลัังนำ�ามัน บริษััทั้ฯ ม้คลัังนำ�ามันจำานวน 5 แห้่ง เพืิ่�อบริการ 
 ลูักค้าทัั้�วทุั้กภูมิภาค แลัะเป็ดิ้บริการตั้ลัอด้ 24 ชั่ั�วโมง (เฉีพิ่าะ 
 คลัังระยุองแลัะคลัังพิ่ระป็ระแด้ง) แลัะได้้เพิิ่�มจุด้จำาห้น่ายุ 
 นำ�ามันท้ั้�คลัังไออาร์พ้ิ่ซ้์แม่กลัอง จังห้วัด้สมุทั้รสงคราม เพืิ่�อ 
 เพิิ่�มการบริการลูักค้าในเข่ตั้ภาคตั้ะวันตั้กแลัะภาคใต้ั้ตั้อนบน

ปีระเภัทิการจำาหน่าย

1. การจำาห้น่ายุให้้ลูักค้าข่ายุส่ง 
 (Wholesales)
2. การส่งออก
3. การจำาห้น่ายุให้้ลูักค้ามาตั้รา 7
4. การจำาห้น่ายุให้้ผู้ใช้ั่อุตั้สาห้กรรม 
 (Industry)

สัด้ส่วน

20%

34%
44%
2%

ท้ั้�มา: ฝ�ายุธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

ตำารางแสดำงสัดำส่วันปริมาณการจำาหน่ายผู้ลิตำภัณฑ์์นำ�ามันข้องบริษััที่ฯ

• การข่นส่ง บริษััทั้ฯ ม้บริการรถข่นส่งนำ�ามันเพืิ่�อจัด้ส่งให้้ลูักค้า 
 ทัั้�วป็ระเทั้ศ รวมทั้ั�งเรือแลัะท่ั้าเท้ั้ยุบเรือ เพืิ่�อตั้อบสนอง 
 ความต้ั้องการข่องลูักค้าท้ั้�ต้ั้องการรับนำ�ามันทั้างเรือ

• บุคลัากร ม้ผู้แทั้นข่ายุ เจ้าห้น้าท้ั้�ป็ระสานงานข่ายุ รวมทัั้�ง
แผนกบริการงานข่ายุไว้บริการลูักค้า แลัะห้้องออกตัั้�วท้ั้�คอยุรับ
การสั�งซื์�อนำ�ามันจากลูักค้า ผ่านระบบ SAP ซึ์�งเป็็นระบบ 
การจัด้การฐานข่้อมูลัท้ั้�เชืั่�อมโยุงกัน โด้ยุสามารถป็รับป็รุง
ข้่อมูลัแบบ On-line แลัะ Real Time ให้้ม้ความถูกต้ั้อง
แม่นยุำา แลัะเป็็นมาตั้รฐานเด้้ยุวกัน เพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
ในการด้ำาเนินงาน แลัะลัด้ขั่�นตั้อนท้ั้�ซ์ำ�าซ้์อน แลัะเป็็นฐานข้่อมูลั
ท้ั้�สนับสนุนในการวิเคราะห์้ ตัั้ด้สินใจ แลัะบริห้ารงานสำาห้รับ
ผู้บริห้าร แลัะผู้ป็ฏิิบัติั้งานทุั้กระดั้บ แลัะห้ลัังนำาระบบ IRON 
ห้รือ IRPC Oil On Net ระบบบริห้ารการจัด้จำาห้น่ายุ 
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมทั้างอิเล็ักทั้รอนิกส์ท้ั้�รวมศักยุภาพิ่ข่อง
ระบบบริห้าร Supply Chain ข่องบริษััทั้ฯ เข้่ากับระบบ  
Total Business Solution ซึ์�งบริษััทั้ฯ พัิ่ฒนาขึ่�น เพืิ่�อ 
ตั้อบสนองความตั้้องการในการทั้ำาธุ์รกรรมข่องลัูกค้า แลัะ 
เพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ ในข่ณ์ะเด้้ยุวกัน ยุังคง
ด้ำาเนินการพัิ่ฒนาระบบเพืิ่�อรองรับการใช้ั่งานใน Phase ต่ั้าง ๆ 
เพืิ่�อรองรับการข่ายุในช่ั่องทั้างข่ายุส่วนอื�นต่ั้อไป็ 

• การตั้รวจสอบคุณ์ภาพิ่ บริษััทั้ฯ ม้เจ้าห้น้าท้ั้�เทั้คนิคไว้คอยุ 
 บริการให้้ความรู้แลัะแก้ปั็ญห้า รวมทัั้�งออกไป็ตั้รวจ เช็ั่คคุณ์ภาพิ่ 
 ตั้ามสถาน้บริการ คลัังนำ�ามัน เพืิ่�อสร้างความมั�นใจด้้านคุณ์ภาพิ่ 
 ให้้กับลูักค้า
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ในด้้านข่องราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้แลัะเม็ด้พิ่ลัาสติั้กในปี็ 2563 
โด้ยุม้การป็รับตัั้วลังตั้ามทิั้ศทั้างข่องราคาวัตั้ถุดิ้บ (แนฟทั้า)  
ท้ั้�อยุู่ในระดั้บตั้ำ�าตั้ามราคานำ�ามันดิ้บโลัก แลัะจากผลัข่องอุป็สงค์ 
ท้ั้�ชั่ะลัอลังตั้ามภาวะเศรษัฐกิจ ลัด้ทั้อนความตั้้องการสินค้า
ปิ็โตั้รเคม้โด้ยุเฉีพิ่าะช่ั่วงครึ�งปี็แรก ทัั้�งในส่วนข่องสินค้าอุป็โภค
บริโภคขั่�นป็ลัายุ สินค้าขั่�นกลัางท้ั้�ใช้ั่ในอุตั้สาห้กรรมการผลิัตั้อื�น 
รวมถึงสถานการณ์์ทั้างการตั้ลัาด้ท้ั้�ม้การแข่่งขั่นสูง จากกำาลััง 

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

การผลิัตั้ท้ั้�เพิิ่�มในภูมิภาค โด้ยุราคาเฉีล้ั�ยุข่องโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน (PP) 
ม้การป็รับตัั้วลังจากปี็ 2562 ป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 13 ลังมาอยุู่ท้ั้� 
936 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น โพิ่ลิัเอทิั้ล้ันชั่นิด้ความห้นาแน่นสูง 
(HDPE) ลัด้ลังร้อยุลัะ 13 อยุู่ท้ั้� 862 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น แลัะ
โพิ่ลิัสไตั้ร้นเกรด้ทัั้�วไป็ ลัด้ลังป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 15 อยุู่ท้ั้� 1,012 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น ในข่ณ์ะท้ั้�แนฟทั้าป็รับตัั้วลังป็ระมาณ์ 
ร้อยุลัะ 28

ราคาผู้ลิตำภัณฑ์์ปิโตำรเคม่และวััตำถ่ัดิำบ

Naphtha HDPE Film PP Yarn GPPS ABS

ท้ั้�มา: ICIS

ภัาวะการแข่งขันในผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเคมี

อุตั้สาห้กรรมปิ็โตั้รเคม้ไทั้ยุในปี็ 2563 ทั้รงตัั้วห้รือห้ด้ตัั้วเล็ักน้อยุ 
ในข่ณ์ะท้ั้�เศรษัฐกิจโลักม้การห้ด้ตัั้วป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 5-6 โด้ยุม้
สาเห้ตุั้สำาคัญจากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 
มาตั้รการป็ิด้เมืองอยุ่างเข้่มข้่น รวมถึงมาตั้รการเว้นระยุะห่้าง
ทั้างสังคม ท้ั้�ทั้ำาให้้กิจกรรมทั้างเศรษัฐกิจต่ั้าง ๆ ลัด้ลัง ม้ผลัทั้ำาให้้
ความต้ั้องการลัด้ลังอยุ่างม้นัยุสำาคัญ โด้ยุเฉีพิ่าะในไตั้รมาสท้ั้� 2 
ซึ์�งเป็็นช่ั่วงเวลัาท้ั้�เศรษัฐกิจเกิด้การห้ด้ตัั้วมากท้ั้�สุด้ นอกจากน้� 
ยุงัม้ความกด้ดั้นจากกำาลัังการผลิัตั้ให้ม่ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นอยุา่งต่ั้อเนื�องใน
ภูมิภาคเอเช้ั่ยุแป็ซิ์ฟิก ทัั้�งจ้น เว้ยุด้นาม อินโด้น้เซ้์ยุ แลัะมาเลัเซ้์ยุ 
ส่งผลัให้้การแข่่งขั่นในภูมิภาคทั้ว้ความรุนแรงมากยุิ�งขึ่�นอ้กด้้วยุ

อยุ่างไรก็ด้้ อุตั้สาห้กรรมปิ็โตั้รเคม้นับว่ายุังม้อัตั้ราการห้ด้ตัั้ว 
ตั้ำ�ากว่าห้ลัายุ ๆ อุตั้สาห้กรรม เนื�องจากสินค้าป็ลัายุทั้างบางกลุ่ัม
ได้้รับอานิสงส์จากพิ่ฤติั้กรรมข่องผู้บริโภคท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ 
ภายุใต้ั้สถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องโควิด้-19 เช่ั่น กลุ่ัมสินค้า
ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับเวชั่ภัณ์ฑ์์แลัะสุข่อนามัยุ กลุ่ัมเครื�องใช้ั่ไฟฟ้าแลัะ
อิเล็ักทั้รอนิกส์ เพืิ่�อสนับสนุน Work or Learn from Home 
กลุ่ัมบรรจุภัณ์ฑ์์อาห้ารแลัะเครื�องดื้�มท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นตั้ามการเติั้บโตั้ 
ข่องอาห้ารสะด้วกซื์�อ แลัะธุ์รกิจบริการส่งอาห้าร นอกจากน้�
ความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นในภูมิภาคอาเซ้์ยุน โด้ยุเฉีพิ่าะป็ระเทั้ศ
เว้ยุด้นาม กัมพูิ่ชั่า แลัะลัาว จากการยุ้ายุฐานการผลิัตั้ข่อง 
กลุ่ัมผู้ผลิัตั้ท้ั้�ต้ั้องการห้ล้ักเล้ั�ยุงความข่ัด้แยุ้งระห้ว่างสห้รัฐฯ  
แลัะจ้น

การตลิาด้แลิะภัาวะการแข่งขันผล่ิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเคมี
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

แนวโน้มการขยายตัวขอิ่งอุิ่ตสาหกรรม
ปิีโตรเคมีไทิยปีี 2564

ตั้ลัาด้ปิ็โตั้รเคม้ถือเป็็นตั้ลัาด้ข่นาด้ให้ญ่ท้ั้�ม้ความเชืั่�อมโยุงกัน 
ในระด้ับโลัก ราคาผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้จึงถูกกำาห้นด้โด้ยุอุป็สงค์
แลัะอุป็ทั้านในตั้ลัาด้โลัก รวมถึงต้ั้นทุั้นการผลิัตั้ อ้กทัั้�งยัุง 
เก้�ยุวเนื�องกับห้ลัายุ ๆ อุตั้สาห้กรรม จึงมักจะม้ความสัมพัิ่นธ์์ไป็ใน
ทิั้ศทั้างเด้้ยุวกับอัตั้ราการข่ยุายุตัั้วทั้างเศรษัฐกิจ ซึ์�งสำานักงาน 
สภาพัิ่ฒนาการเศรษัฐกิจแลัะสังคมแห้่งชั่าติั้ ได้้คาด้การณ์์ว่าใน 
ปี็ 2564 เศรษัฐกิจไทั้ยุจะข่ยุายุตัั้วร้อยุลัะ 2.5 - 4.5 โด้ยุม้ปั็จจัยุ
สนับสนุนท้ั้�สำาคัญ ได้้แก่ ผลัจากการม้วัคซ้์นป้็องกันไวรัสโควิด้-19 
การป็รบัตัั้วด้้ขึ่�นข่องภาคการทั้อ่งเท้ั้�ยุวแลัะการสง่ออก รวมไป็ถงึ
มาตั้รการกระตุ้ั้นเศรษัฐกิจข่องภาครัฐ แต่ั้ทัั้�งน้�ยุงัคงม้ปั็จจัยุเส้�ยุง
ท้ั้�ต้ั้องจับตั้ามองคือ การฟ้�นตัั้วข่องการค้าโลัก ข้่อพิิ่พิ่าทั้ระห้ว่าง
จ้นกับป็ระเทั้ศตั้่าง ๆ ทัั้�งในด้้านการค้าแลัะเทั้คโนโลัยุ้ ไม่ว่า 
จะเป็็นกับสห้รัฐอเมริกา ยุุโรป็ อินเด้้ยุ ห้รือออสเตั้รเล้ัยุ นโยุบายุ
การค้าแลัะการต่ั้างป็ระเทั้ศข่องสห้รัฐอเมริกา 
 
ความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ไทั้ยุปี็ 2564 ม้แนวโน้มข่ยุายุตัั้ว
เล็ักน้อยุป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 2 - 4 ตั้ามการฟ้�นตัั้วข่องเศรษัฐกิจโลัก 
แลัะจากความต้ั้องการใช้ั่เม็ด้พิ่ลัาสติั้กท้ั้�ฟ้�นตัั้วตั้ามอุตั้สาห้กรรม
ท้ั้�เก้�ยุวเนื�อง เช่ั่น สินค้าอุป็โภคบริโภค สินค้าคงทั้น เครื�องใช้ั่ไฟฟ้า 
ยุานยุนต์ั้ แลัะก่อสร้าง เป็็นต้ั้น อยุ่างไรก็ตั้ามอุป็ทั้านการผลิัตั้
สินค้าปิ็โตั้รเคม้บางป็ระเภทั้ม้แนวโน้มสูงขึ่�นในภูมิภาคเอเช้ั่ยุ
แป็ซ์ฟิิกโด้ยุเฉีพิ่าะในจ้น อินโด้น้เซ้์ยุ เว้ยุด้นาม แลัะมาเลัเซ้์ยุ ใน
ส่วนข่องตั้น้ทุั้นจะม้ความผนัผวนตั้ามสถานการณ์์ราคานำ�ามันดิ้บ
ในตั้ลัาด้โลัก รวมไป็ถึงวัตั้ถุดิ้บห้ลััก ห้รือแนฟทั้า รวมถึงกระแส
การตั้่อต้ั้านการใช้ั่พิ่ลัาสตั้ิกแลัะป็ัญห้าด้้านสิ�งแวด้ลั้อม ซึ์�งจะ 
ม้ผลัต่ั้ออุป็สงค์ข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้แลัะเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก อ้กทัั้�ง
ยุังม้กำาลัังการผลิัตั้ให้ม่ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นในภูมิภาคเอเช้ั่ยุ โด้ยุเฉีพิ่าะจาก
จ้น เว้ยุด้นาม อินโด้น้เซ้์ยุ แลัะมาเลัเซ้์ยุ ซึ์�งเป็็นผลัทั้ำาให้้
สถานการณ์์การแข่่งขั่นรุนแรงมากขึ่�น

กลิยุทิธ์ิการแข่งขัน

บริษััทั้ฯ ได้้คำานึงถึงการสร้างความสมดุ้ลัข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
ตั้ลัอด้ทั้ั�งสายุโซ่์อุป็ทั้าน ไป็จนถึงผู้บริโภค โด้ยุมุ่งเน้นเพืิ่�อ 
ตั้อบสนองความต้ั้องการ สร้างคุณ์ป็ระโยุชั่น์ แลัะคุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ท้ั้�
ด้้ขึ่�น ด้้วยุการบริห้ารงานแบบ Solution Provider ซึ์�งเป็็นการ
นำาเสนอการข่ายุสินค้าแลัะการให้้บริการแลัะคำาป็รึกษัาครอบคลุัม
ตัั้�งแต่ั้การเลืัอกวัตั้ถุดิ้บ การผลิัตั้ การใช้ั่งาน การป็รับป็รุงพัิ่ฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ห้รือกระบวนการ แลัะการแก้ปั็ญห้า เพืิ่�อเพิิ่�ม
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะคุณ์ภาพิ่ให้้กับผลิัตั้ภัณ์ฑ์์สินค้าสำาเร็จรูป็  
พิ่ร้อมทัั้�งมุ่งเน้นตั้ลัาด้อุตั้สาห้กรรมท้ั้� ม้ศักยุภาพิ่สูง อาทั้ิ 
อุตั้สาห้กรรมทั้างการแพิ่ทั้ย์ุ (Medical & Healthcare) 
อุตั้สาห้กรรมพิ่ลัังงานทั้างเลัอืก อุตั้สาห้กรรมเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า แลัะ

อิเล็ักทั้รอนิกส์ (Electronics & Appliance) เป็็นตั้้น อ้กทัั้�งยัุง
ผลัักดั้นโครงการ “Eco Solution” อยุ่างต่ั้อเนื�อง ซึ์�งเป็็นโมเด้ลั
ต้ั้นแบบการจัด้การผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กตั้ลัอด้ทัั้�ง Supply Chain 
ตัั้�งแต่ั้กระบวนการผลิัตั้ไป็จนถึงผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ป็ลัายุทั้าง โด้ยุใน 
ปี็ 2563 ได้้ริเริ�ม “โครงการความร่วมมือต้ั้นแบบการบริห้าร
จัด้การข่ยุะพิ่ลัาสติั้กใช้ั่ครั�งเด้้ยุวทิั้�ง (Single-use) ในพืิ่�นท้ั้�ร้าน 
KFC” เพืิ่�อนำาข่ยุะพิ่ลัาสตั้ิกจากร้าน KFC กลัับเข้่ากระบวนการ
ร้ไซ์เคิลัอยุ่างถูกวิธ้์ สามารถนำากลัับมาใช้ั่ป็ระโยุชั่น์ให้ม่ แลัะ
เป็็นการลัด้ผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมอยุ่างยุั�งยุืน

กลิยุทิธ์ิราคา

ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กเป็็นสินค้าท้ั้�ม้ความเคลืั�อนไห้วข่องราคา
ตั้ามปั็จจัยุภายุนอกท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุป็ระการ ตั้ั�งแต่ั้ต้ั้นทุั้นวัตั้ถุดิ้บ
ต่ั้าง ๆ อาทิั้ นำ�ามันดิ้บ แนฟทั้า แลัะโมโนเมอร์ สภาวะตั้ลัาด้ 
อุป็สงค์ อุป็ทั้าน แลัะการแข่่งขั่นทัั้�งในป็ระเทั้ศ ภูมิภาค รวมถึง
ตั้ลัาด้โลัก คุณ์ลัักษัณ์ะข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ นโยุบายุข่องรัฐบาลั 
เป็็นต้ั้น 

ดั้งนั�น บริษััทั้ฯ จึงม้นโยุบายุกำาห้นด้ราคาโด้ยุพิ่จิารณ์าตั้ามป็จัจัยุ
ดั้งกล่ัาว ให้้เห้มาะสมตั้ามภาวะตั้ลัาด้แลัะการแข่่งขั่น สอด้คล้ัอง
กับตั้ำาแห้น่งผลิัตั้ภัณ์ฑ์์แลัะพืิ่�นท้ั้�ข่องการจำาห้น่ายุข่องสินค้า ณ์ 
เวลัานั�น ๆ 

คุณ์ภัาพส่นค้า

ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กทุั้กป็ระเภทั้ข่องบริษััทั้ฯ ได้้รับการรับรอง
มาตั้รฐาน ISO 9001 ซึ์�งม้การตั้รวจสอบแลัะควบคุมคุณ์ภาพิ่
ตั้ลัอด้ทัั้�งกระบวนการ ตัั้�งแต่ั้การรับเข้่าวัตั้ถุดิ้บ ระห้ว่างด้ำาเนิน
การผลิัตั้ จวบจนเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์สุด้ท้ั้ายุก่อนส่งไป็ยัุงลูักค้า 
นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังม้แผนกบริการด้้านเทั้คนิค ซึ์�งสามารถ 
ให้้คำาแนะนำาในการเลืัอกใช้ั่เม็ด้พิ่ลัาสติั้กท้ั้�เห้มาะสมก่อนการข่ายุ 
ให้้คำาป็รึกษัาแลัะแก้ไข่ปั็ญห้าร่วมกับลูักค้า อ้กทัั้�งยุังม้ฝ�ายุ 
วิจัยุแลัะพัิ่ฒนา ท้ั้�มุ่งเน้นในการพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้้สามารถ 
ตั้อบสนองต่ั้อความต้ั้องการข่องลูักค้าด้้วยุ

ในด้้านข่องความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะอาช้ั่วอนามัยุนั�น 
บริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุการรักษัาสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะความป็ลัอด้ภัยุ
ข่องพิ่นักงานแลัะชุั่มชั่นอยุ่างเป็็นรูป็ธ์รรม ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้รับ
การรับรองมาตั้รฐาน ISO 14001 แลัะมอก. 18001 ใน 
เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกทุั้กชั่นิด้ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังได้้รับมาตั้รฐาน
ความรับผิด้ชั่อบข่องผู้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมต่ั้อสังคม  
(Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) 
จากกรมโรงงานอุตั้สาห้กรรม สำาห้รับโรงงานผลิัตั้เอทิั้ล้ัน  
เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกโพิ่ลิัเอทิั้ล้ัน เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ัน แลัะ 
เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกโพิ่ลัิสไตั้ร้น
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ปั็จจุบันบริษััทั้ฯ ม้กำาลัังการผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสตั้ิกกว่า 1.2 ล้ัานตัั้น
ต่ั้อปี็ ป็ระกอบด้้วยุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กห้ลัากห้ลัายุป็ระเภทั้ ได้้แก่ 
HDPE PP PS EPS ABS แลัะ SAN รวมถึงยุังม้โรงงาน  
Compounding แลัะ Composites สำาห้รับการผลิัตั้เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก
ผสมส้ (Color Compounds) แลัะเติั้มสารเพิิ่�มคุณ์สมบัติั้ต่ั้าง ๆ 
(Composites) ตัั้�งอยุู่ภายุในบริเวณ์เด้้ยุวกันกับโรงงานผลิัตั้ 
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กอื�น ๆ แลัะอยุู่ภายุใต้ั้การจัด้การข่องกลุ่ัมบริษััทั้ฯ  
จึงทั้ำาให้้การเสนอผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้้กับลูักค้าได้้รับความสะด้วกแลัะ
ยืุด้ห้ยุุ่นมากขึ่�น สามารถตั้อบสนองความต้ั้องการใช้ั่งานเฉีพิ่าะด้้าน
ข่องลูักค้า เช่ั่น งานผลิัตั้ชิั่�นส่วนเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า แลัะชิั่�นส่วน 
ยุานยุนต์ั้ เป็็นต้ั้น 

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

กลิยุทิธ์ิการสื�อิ่สารแลิะปีระชาสัมพันธ์ิ

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้จัด้กิจกรรมทั้างการตั้ลัาด้เพืิ่�อเสริมสร้าง
ความสัมพัิ่นธ์์แลัะภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้กับลูักค้า สังคม แลัะชุั่มชั่น 
อยุ่างต่ั้อเนื�อง อาทิั้ 

• ร่วมมือกับลูักค้าในการสนับสนุนผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ต่ั้าง ๆ ในวิกฤตั้ 
 ไวรัสโควิด้-19 เช่ั่น ผ้าสปั็นบอนด์้ท้ั้�ผลิัตั้จากเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก PP  
 มอบให้้กับโรงพิ่ยุาบาลัวชั่ิรพิ่ยุาบาลัเพืิ่�อผลิัตั้ชุั่ด้อุป็กรณ์์ 
 ป้็องกันส่วนบุคคลัสำาห้รับบุคลัากรทั้างการแพิ่ทั้ย์ุ สนับสนุน 
 การผลิัตั้แลัะพัิ่ฒนาตู้ั้ตั้รวจเชืั่�อแรงดั้นลับ เพืิ่�อมอบให้้กับ 
 โรงพิ่ยุาบาลัทัั้�วป็ระเทั้ศ เป็็นต้ั้น 
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บริษััทฯ ร่วมกับพัันธมิตรทางการค้า
ผู้ลิตภัูณฑ์์พัลาสติกในประเทศ 
แสดูงจุดูยืนดู้านความรับผิู้ดูชิอบ
ต่อสิ�งแวดูล้อมเก่�ยวกับ
ขยะพัลาสติก

• ริเริ�ม “โครงการความร่วมมือต้ั้นแบบการบริห้ารจัด้การข่ยุะ 
พิ่ลัาสติั้กใช้ั่ครั�งเด้้ยุวทิั้�ง (Single-use) ในพืิ่�นท้ั้�ร้าน KFC” เพืิ่�อ
เป็็นโมเด้ลัต้ั้นแบบการนำาข่ยุะพิ่ลัาสติั้กเข้่าสู่กระบวนการ
ร้ไซ์เคิลัอยุ่างถูกวิธ้์แลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ สามารถนำากลัับมา ใช้ั่
ป็ระโยุชั่น์ได้้อ้กครั�ง ซึ์�งเป็็นห้นึ�งโครงการภายุใต้ั้การด้ำาเนินงาน 
“Eco Solution” ข่องไออาร์พ้ิ่ซ้์ท้ั้�ม้วัตั้ถุป็ระสงค์ เพืิ่�อจัด้การ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กตั้ลัอด้ทัั้�งซั์พิ่พิ่ลัายุเชั่น ตัั้�งแต่ั้กระบวนการ
ผลิัตั้ไป็จนถึงผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ป็ลัายุทั้างท้ั้�กลัายุเป็็นข่ยุะพิ่ลัาสติั้ก

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุงัให้้ความสำาคัญกับช่ั่องทั้างการสื�อสารทั้าง
เลืัอก ห้รือสื�อสังคม (Social Media) ต่ั้าง ๆ อาทิั้ POLIMAXX  
FB Fanpage, Instagram, Youtube เพืิ่�อเป็็นชั่่องทั้างใน 
การสื�อสารข้่อมูลัข่่าวสารท้ั้�จำาเป็็น ห้รือเป็็นป็ระโยุชั่น์ รวมถึง

ห้ลัังการใช้ั่งานภายุใต้ั้กระบวนการทั้ำางานแบบ “Close Loop” 
ไม่ป็ล่ัอยุให้้ม้ข่ยุะพิ่ลัาสติั้กออกไป็นอกระบบ สร้างภาระ 
แก่ชุั่มชั่นแลัะสังคม 

• ร่วมจัด้แสด้งสินค้าในงานป็ระชุั่มสมัชั่ชั่า “BCG: โมเด้ลั
เศรษัฐกิจสู่การพิ่ัฒนาท้ั้�ยุั�งยุืน” ซึ์�งจัด้โด้ยุกระทั้รวงการ
อุด้มศึกษัา วิทั้ยุาศาสตั้ร์ วิจัยุแลัะนวัตั้กรรม (อว.)

ความรู้ความเข้่าใจในผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้ก ต่ั้อลูักค้าแลัะป็ระชั่าชั่น
ทัั้�วไป็ เพืิ่�อสร้างความผูกพัิ่นแลัะภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ต่ั้อสินค้าแลัะ
องค์กร อ้กทั้างห้นึ�งด้้วยุ
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นอกจากน้� ในปี็ 2563 ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภคยัุงต้ั้องเผชิั่ญ
กับภาวะภัยุแล้ังท้ั้�เกิด้ขึ่�นในภาคตั้ะวันออกโด้ยุเฉีพิ่าะอยุ่างยุิ�ง 
ในจังห้วัด้ระยุอง ภาครัฐจึงม้นโยุบายุให้้ลัด้ป็ริมาณ์การใช้ั่นำ�า 
ภาพิ่รวมข่องเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ ลัด้ลัง 
ร้อยุลัะ 10 จากป็ริมาณ์ท้ั้�ได้้รับอนุญาตั้ บริษััทั้ฯ จึงออกมาตั้รการ
ต่ั้าง ๆ  เพืิ่�อให้้สามารถบริห้ารจัด้การนำ�าได้้ตั้ามนโยุบายุข่องภาครัฐ 
แลัะการข่อความร่วมมือจากลูักค้าในการลัด้ป็ริมาณ์การใช้ั่นำ�าลัง 
เป็็นห้นึ�งในมาตั้รการท้ั้�ม้ความจำาเป็็นอยุ่างยิุ�ง ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้ 
ด้ำาเนินการภายุใต้ั้ความสมดุ้ลัแลัะคำานึงถึงผลักระทั้บตั้่อธุ์รกิจ
ข่องลูักค้า อยุ่างไรก็ตั้าม ฤดู้ฝนปี็ 2563 ม้ป็ริมาณ์นำ�าเพิิ่�มขึ่�น 
จนพ้ิ่นระดั้บวิกฤตั้ รวมถึงภาครัฐยัุงม้แผนสำารองในการดึ้งนำ�าดิ้บ
จากจังห้วัด้ใกล้ัเค้ยุงท้ั้�ม้ป็ริมาณ์นำ�ามากเพ้ิ่ยุงพิ่อห้ากจังห้วัด้ระยุอง
ต้ั้องเผชิั่ญภาวะภัยุแลั้งอ้กในอนาคตั้ (รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิ 
อยูุ่ในการการบริห้ารจัด้การนำ�าในเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรม 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์  ห้น้า 144-145)

ปี็ 2563 ทัั้�วโลักตั้อ้งเผชั่ญิกับโรคอบัุติั้ให้ม่จากเชืั่�อไวรสัโควดิ้-19 
เกิด้การระบาด้อยุ่างรุนแรงไป็ทัั้�วโลัก รัฐบาลัป็ระเทั้ศต่ั้าง ๆ 
จำาเป็็นต้ั้องออกมาตั้รการปิ็ด้ป็ระเทั้ศเพืิ่�อชั่ะลัอการระบาด้ข่อง
เชืั่�อโรคดั้งกล่ัาว ส่งผลักระทั้บต่ั้อระบบ Global Supply Chain  
ท้ั้�เป็็นส่วนสำาคัญข่องโลักยุุคโลักาภิวัฒน์ (Globalization)  
ในปั็จจุบัน เป็็นวิกฤตั้สาธ์ารณ์สุข่ท้ั้�ม้ความรุนแรงแลัะยุาวนาน
จนเกิด้เป็็นวิกฤตั้เศรษัฐกิจท้ั้�ป็ระเทั้ศต่ั้าง ๆ ต้ั้องเผชิั่ญอยุ่าง 
ห้ล้ักเล้ั�ยุงไม่ได้้ 

ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภคได้้รับผลักระทั้บจากไวรัสโควิด้-19 
เช่ั่นกัน ส่วนให้ญ่เกิด้ขึ่�นในไตั้รมาสท้ั้� 2 จากการห้ยุุด้เดิ้นเครื�องจักร
ข่องลูักค้าเพิ่ราะตั้ลัาด้ป็ลัายุทั้างชั่ะลัอตัั้วอยุ่างห้นัก อยุ่างไรก็ตั้าม
เมื�อเข้่าสู่ไตั้รมาสท้ั้� 3 ธุ์รกิจลูักค้าม้แนวโน้มท้ั้�ด้้ขึ่�นแลัะม้การ 
เร่งการผลิัตั้จึงทั้ำาให้้รายุได้้ข่องธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค
กลัับมาอยุูใ่นระดั้บป็กติั้

ช่อิ่งทิางการจัด้จำาหน่าย

ในป็ี 2563 บริษััทั้ฯ ม้นโยุบายุเน้นการข่ายุภายุในป็ระเทั้ศ 
เป็็นห้ลััก ซึ์�งม้สัด้ส่วนร้อยุลัะ 53 ข่องป็ริมาณ์การข่ายุทัั้�งห้มด้ 
โด้ยุเป็็นการข่ายุผ่านตัั้วแทั้นจำาห้น่ายุท้ั้�ม้สัญญาการแต่ั้งตัั้�ง 
ผู้แทั้นจำาห้น่ายุอยุ่างเป็็นทั้างการจำานวนทั้ั�งสิ�น 19 บริษััทั้ ซึ์�ง 
ม้ความชั่ำานาญ ม้ความพิ่ร้อมในการให้้การบริการ แลัะม้ 
ความสัมพัิ่นธ์์ทั้างธุ์รกิจมาเป็็นเวลัานานกว่า 20 ปี็ แลัะบางส่วน
ม้การข่ายุตั้รงให้้กับลูักค้าท้ั้�ม้ความน่าเชืั่�อถือ โด้ยุพิิ่จารณ์าถึง
ความพิ่ร้อมแลัะความสามารถในการชั่ำาระเงิน สำาห้รับการข่ายุ
ในตั้ลัาด้ต่ั้างป็ระเทั้ศนั�น บริษััทั้ฯ เน้นส่งออกไป็ยุังกลุ่ัมป็ระเทั้ศ
ในภูมิภาคเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้ ห้รืออาเซ้์ยุน เนื�องจากเป็็น
ตั้ลัาด้ท้ั้�อัตั้ราการเติั้บโตั้อยุ่างต่ั้อเนื�อง 

Export
33%

SEA
14%

Domestic
53%

2020

โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ม้การส่งออกผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก
ไป็ยุังตั้ลัาด้กลุ่ัมน้�ในสัด้ส่วนร้อยุลัะ 14 ข่องป็ริมาณ์การข่ายุ
ทัั้�งห้มด้

การตลิาด้แลิะภัาวะการแข่งขันธุิรก่จไฟฟา้แลิะสาธิารณู์ปีโภัค

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

ท้ั้�มา: ฝ�ายุตั้ลัาด้ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
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การตลิาด้แลิะภัาวะการแข่งขันธุิรก่จท่ิาเรือิ่
แลิะถังเก็บผล่ิตภััณ์ฑ์์

จากสถานการณ์์ไวรัสโควิด้-19 ในปี็ 2563 ส่งผลักระทั้บต่ั้อ 
ภาพิ่รวมเศรษัฐกิจทัั้�งภายุในป็ระเทั้ศแลัะนอกป็ระเทั้ศ ทั้ำาให้้
เศรษัฐกิจถด้ถอยุ บริษััทั้ฯ คาด้ว่าสถานการณ์์จะคล้ั�คลัายุแลัะด้้ขึ่�น
ในชั่่วงไตั้รมาสท้ั้� 3 ข่องป็ี 2564 โด้ยุป็ัจจัยุดั้งกล่ัาวม้ส่วนใน 
การสนับสนุนการข่ยุายุตัั้วทั้างเศรษัฐกิจ ส่งผลัให้้เกิด้โรงงาน 
แลัะอุตั้สาห้กรรมข่นาด้ให้ญ่ในภูมิภาคน้� ถือเป็็นป็ัจจัยุสำาคัญ 
ท้ั้�สนับสนุนให้้ธุ์รกิจท่ั้าเรือม้ป็ริมาณ์การนำาเข้่าแลัะส่งออกสินค้า
ผ่านท่ั้าเรือเพิ่ิ�มสูงขึ่�น รวมทัั้�งการให้้บริการถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น

โครงการ Made in Thailand แลัะการสนับสนุนการป็กป้็อง
อุตั้สาห้กรรมเห้ล็ักภายุในจากภาครัฐ จะเป็็นปั็จจัยุสำาคัญช่ั่วยุเร่ง
การฟ้�นตัั้วข่องอุตั้สาห้กรรมเห้ล็ักภายุในป็ระเทั้ศให้้ด้้ขึ่�น ส่งผลัให้้
ป็ริมาณ์การข่นถ่ายุสินค้าเห้ล็ักผ่านท่ั้าเรือมากขึ่�นกว่าปี็ท้ั้�ผ่านมา

บริษััทั้ฯ ม้แผนป็รับป็รุงถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ เพืิ่�อข่ยุายุข่อบเข่ตั้ 
การให้้บริการเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุมากขึ่�น อาทิั้ นำ�ามันดิ้บ 
นำ�ามันด้้เซ์ลัชั่นิด้พิิ่เศษั ฯลัฯ จากนโยุบายุข่องกระทั้รวงพิ่ลัังงาน
ในการเพิ่ิ�มป็ริมาณ์สำารองตั้ามกฎห้มายุข่องนำ�ามันดิ้บจากรอ้ยุลัะ 
4 เป็็นร้อยุลัะ 5 แลัะก๊าซ์ปิ็โตั้รเล้ัยุมจากร้อยุลัะ 1 เป็็นร้อยุลัะ 2 
ในปี็ 2564 ป็ระกอบกับท้ั้มวิเคราะห์้ราคานำ�ามันดิ้บข่องกลุ่ัมป็ตั้ทั้. 
คาด้การณ์์ว่าม้แนวโน้มป็รับเพิิ่�มสูงขึ่�น แลัะข่่าวด้้จากการพัิ่ฒนา
วัคซ้์นไวรัสโควิด้-19 แลัะเศรษัฐกิจท้ั้�ฟ้�นตัั้วในปี็ 2564 ซึ์�งจะเป็็น
ปั็จจัยุสนับสนุนให้้ธุ์รกิจถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เป็็นท้ั้�สนใจจากลัูกค้า
ภายุนอกเพิิ่�มขึ่�น ตั้ามนโยุบายุดั้งกล่ัาว แลัะนำ�ามันด้้เซ์ลัชั่นิด้พิิ่เศษั

ท้ั้�ม้แนวโน้มจะม้การใช้ั่ป็ริมาณ์ท้ั้�มากขึ่�นจากการผ่อนคลัายุ
มาตั้รการงด้การเดิ้นทั้างในช่ั่วงไวรัสโควิด้-19 

บริษััทั้ฯ ม้แผนป็รับป็รุงถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เพืิ่�อข่ยุายุข่อบเข่ตั้ 
การให้้บริการเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุมากขึ่�น โด้ยุม้แผน 
การลังทัุ้นทัั้�งในส่วนข่องการป็รับป็รุงท่ั้อแลัะถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
เพืิ่�อสนับสนุนการใช้ั่ป็ระโยุชั่น์จากทั้รัพิ่ย์ุสินท้ั้�ม้อยูุ่เดิ้ม โด้ยุม้แผน 
การให้้บริการกับลูักค้าภายุนอก ป็ระกอบด้้วยุถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
นำ�ามันดิ้บแลัะนำ�ามันด้้เซ์ลัชั่นิด้พิิ่เศษั ฯลัฯ

การตลิาด้แลิะภัาวะการแข่งขันธุิรก่จบร่หาร
จัด้การทิรัพย์ส่น

ภาษ้ัท้ั้�ดิ้นแลัะสิ�งป็ลูักสร้าง ได้้ม้มาตั้รการบรรเทั้าภาษ้ัรอ้ยุลัะ 90 
จากเห้ตุั้การณ์์ไวรัสโควิด้-19 ป็ระกาศเมื�อวันท้ั้� 2 มิถุนายุน 2563 
โด้ยุเดื้อนสิงห้าคม 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ชั่ำาระภาษ้ัท้ั้�ด้ินฯ เป็็น 
ท้ั้�เร้ยุบร้อยุ เป็็นจำานวนเงนิป็ระมาณ์ 9 ล้ัานบาทั้ แลัะในป็ ี2564 
ในกรณ้์ไม่ม้มาตั้รการใด้ ๆ จากภาครัฐเพิิ่�มเติั้ม บริษััทั้ฯ จะต้ั้อง
ชั่ำาระภาษ้ัท้ั้�ดิ้นฯ ในอัตั้ราท้ั้�ได้้รับการลัด้ห้ยุ่อนร้อยุลัะ 50

ในส่วนข่องการพิ่ัฒนาโครงการนิคมอุตั้สาห้กรรมด้ับบลิัวเอชั่เอ 
อินดั้สเตั้ร้ยุลั เอสเตั้ทั้ ระยุอง ร่วมกับ WHAID นั�น การด้ำาเนิน
การพัิ่ฒนาโครงการในปี็ 2563 ได้้รับผลักระทั้บจากไวรัสโควิด้-19 
ทั้ำาให้้การด้ำาเนินการตั้ามกระบวนการรับฟังความคิด้เห็้นข่อง
ป็ระชั่าชั่นเกิด้ความล่ัาช้ั่า ซึ์�งม้ผลัทั้ำาให้้แผนด้ำาเนินการ 
พัิ่ฒนาโครงการล้ัาช้ั่ากว่ากำาห้นด้เป็็นระยุะเวลัา 1 ปี็ จากแล้ัวเสร็จ
พิ่ร้อมข่ายุต้ั้นปี็ 2566 เป็็นป็ลัายุปี็ 2566

94 แบบแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาป่ / 
รายงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ไออาร์พั่ซ่ จำากัดำ (มหาชิน)
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บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุม้รายุได้้จากการจำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ต่ั้าง ๆ ป็ระกอบด้้วยุรายุได้้จากผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุม คิด้เป็็นสัด้ส่วน 
ร้อยุลัะ 67 ข่องรายุได้้จากการข่ายุสทุั้ธิ์รวม โด้ยุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ห้ลััก ได้้แก ่นำ�ามันด้้เซ์ลั นำ�ามันเบนซ์นิ นำ�ามันเตั้า นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน แลัะ
ยุางมะตั้อยุ รายุได้้จากผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ คิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อยุลัะ 31 ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ห้ลััก ได้้แก่ โอเลัฟินส์ อะโรเมติั้กส์ แลัะโพิ่ลิัเมอร์ห้รือ
เม็ด้พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ต่ั้าง ๆ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ม้รายุได้้จากธุ์รกิจอื�น ๆ ร้อยุลัะ 2 ซึ์�งส่วนให้ญ่เป็็นรายุได้้จากค่าไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค 
ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ 152,319 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้รายุลัะเอ้ยุด้ ดั้งน้�

ภาวัะตำลาดำและ
แนวัโน้มอ่ตำสาหกรรม

โครงสร้างรายไดำ้

โครงสร้างรายได้ำ

1. ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม

2. ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้

3. ธุ์รกิจอื�น ๆ (1)

บมจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ 

บจ.นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ (99.99%)

บมจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ 

บจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด์้ แอลั 

(57.48%)

บมจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์

71%

28%

1%

100%

153,451

59,656

3,470

216,577

 363

101,429

47,457

3,433

152,319

333

71%

28%

1%

100%

67%

31%

2%

100%

182,953

72,739

3,227

258,919

679

2561

ล้ิานบาทิ ล้ิานบาทิ ล้ิานบาทิสัด้ส่วน สัด้ส่วน สัด้ส่วน

2562 2563
ธุิรก่จ ด้ำาเน่นการโด้ย/

สัด้ส่วนการถือิ่หุ้นขอิ่งบร่ษัทิฯ

รายไดำ�จำากการขายในประเที่ศ 

รายไดำ�จำากการขายตุ่างประเที่ศ

- ป็ระเทั้ศในกลุ่ัม CLMV

- ป็ระเทั้ศอื�น

รวัมรายไดำ�จำากการขายสุัที่ธิ

57%

43%

8%

35%

100%

122,008

94,569

18,563

76,006

216,577

89,678

62,641

13,876

48,765

152,319

56%

44%

9%

35%

100%

59%

41%

9%

32%

100%

147,034

111,885

20,428

91,457

258,919

2561

ล้ิานบาทิ ล้ิานบาทิ ล้ิานบาทิสัด้ส่วน สัด้ส่วน สัด้ส่วน

2562 2563
ปีระเภัทิ

รวัมรายไดำ�จำากการขายสุัที่ธิ (2)

ส่วนแบ่งกำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากเงินลังทุั้นในบริษััทั้ร่วม

แลัะส่วนได้้เส้ยุในกิจการร่วมค้า

หมายเหตุุ: 
(1) ธุ์รกิจอื�น ๆ ป็ระกอบด้้วยุ รายุได้้จากค่าไฟฟ้า แลัะสาธ์ารณู์ป็โภค
(2) รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ ป็ระกอบด้้วยุ ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (ไม่รวมค่าภาษ้ัสรรพิ่สามิตั้) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ แลัะธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค 

โครงสร้างรายได้้จากการขายในปีระเทิศแลิะต่างปีระเทิศ 
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3 กลย่ที่ธ์เพ่ั�อการเติำบโตำ
ที่างธ่รกิจ พัลังแห่งการเติำบโตำ 
(Power of Growth) 
พัลังแห่งเที่คโนโลย่ดิำจิทัี่ล 
(Power of Digital) และ
พัลังแห่งที่รัพัยากรมน่ษัย์ 
(Power of People)
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การดำำาเนินธ่รกิจเชิิงกลย่ที่ธ์

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ยุังคงมุ่งเน้นการด้ำาเนินกลัยุุทั้ธ์์ 3 ด้้าน 
ให้้สอด้คล้ัองกับทิั้ศทั้างธุ์รกิจ ป็ระกอบด้้วยุ การเติั้บโตั้ (Growth) 
เทั้คโนโลัยุ้ดิ้จิทัั้ลัแลัะกระบวนการทั้ำางาน (Digital & Process) 
แลัะทั้รัพิ่ยุากรมนุษัยุ์ (People) ควบคู่กับการสร้างสมดุ้ลั 
ด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม สังคม แลัะธ์รรมาภิบาลัท้ั้�ด้้ เพืิ่�อบรรลุัวิสัยุทัั้ศน์ 
ในการเป็็นบริษััทั้ป็ิโตั้รเคม้ครบวงจรชัั่�นนำาข่องเอเช้ั่ยุ โด้ยุสรุป็
สาระสำาคัญ ดั้งน้�

บริษััทั้ฯ มุ่งเน้นการเติั้บโตั้ โด้ยุการเพิิ่�มข้่ด้ความสามารถแลัะ
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การผลิัตั้ การพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์มูลัค่าสูงด้้วยุ 
ความเป็็นเลิัศด้้านนวัตั้กรรม แลัะข่ยุายุข่อบเข่ตั้การลังทัุ้นเพืิ่�อ
การเติั้บโตั้ทั้างธุ์รกิจอยุา่งต่ั้อเนื�อง ผ่านการสร้างความร่วมมือกับ
พัิ่นธ์มิตั้รแลัะการพัิ่ฒนาธุ์รกิจ โครงการสำาคัญเชิั่งกลัยุุทั้ธ์์ ได้้แก่

1. โครงการ Strengthen IRPC 

เป็็นการนำาระบบการบริห้ารโครงการลังทุั้น Recovery  
Transformation Service (RTS) มาใช้ั่ป็รับป็รุงกระบวน 
การทั้ำางาน มุ่งเน้น Cross Functional ระบบแลัะเครื�องมือ 
การติั้ด้ตั้ามโครงการ รวมถึงโครงสร้างบริห้ารบุคลัากรอยุ่างม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ นำาไป็สู่การเพิิ่�มผลัด้ำาเนินการโครงการลังทุั้น (ROIC) 
ป็ระกอบด้้วยุโครงการสำาคัญคือ

1.1 โครงการ Everest Forever (E4E) ซึ์�งต่ั้อยุอด้ความสำาเร็จ
จากโครงการ Everest ม้วัตั้ถุป็ระสงค์เพืิ่�อเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
แลัะสร้างผลักำาไรส่วนเพิิ่�มจากการด้ำาเนินธุ์รกิจเดิ้มทัั้�วทัั้�งองค์กร 
สร้างความแข็่งแกร่งข่องสุข่ภาพิ่องค์กร (Organization Health) 
รวมทัั้�งรักษัาความสามารถในการแข่่งข่นัทั้างธ์รุกิจ ครอบคลัมุทัั้�ง
ด้้านการผลิัตั้ (Operations Area) ด้้านการบริห้ารห่้วงโซ่์อุป็ทั้าน 
(Integrated Supply Chain) ด้้านการตั้ลัาด้แลัะการข่ายุ 
(Commercial Area) ด้้านการจัด้ซื์�อจัด้จ้าง (Procurement 
Area) ด้้านการบริห้ารทั้รัพิ่ยุากรบุคคลั (HR Area) ภาพิ่รวม
องค์กร (Corporate Area)

1.2 โครงการ IRPC 4.0 เป็็นการนำาระบบดิ้จิทัั้ลัแลัะเทั้คโนโลัยุ้
ท้ั้�ทัั้นสมัยุมาป็ระยุกุต์ั้ใช้ั่ เพืิ่�อยุกระดั้บป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการด้ำาเนิน
งานข่ององค์กร แลัะพัิ่ฒนาการบริการลูักค้าสู่ความเป็็นดิ้จิทัั้ลั 
ทัั้�งระบบ 

จากการด้ำาเนินโครงการ E4E แลัะ IRPC 4.0 ในปี็ 2563 
สามารถสง่มอบผลัป็ระโยุชั่นส่์วนเพิิ่�มรวมกันถึง 2,261 ล้ัานบาทั้
จากเป้็าห้มายุ 1,799 ล้ัานบาทั้ สามารถแยุกตั้ามแต่ั้ลัะโครงการได้้ 
ดั้งน้�

การดำำาเนินธ่รกิจเชิิงกลย่ที่ธ์
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•  OPS 4.0 การพัิ่ฒนาป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การป็ฏิิบัติั้ในโรงงาน เป็็น 
Smart Operation (AI) ควบคุมแลัะวางแผนระบบการผลัิตั้
ด้้วยุปั็ญญาป็ระดิ้ษัฐ์ สามารถสร้างผลักำาไรได้้เพิิ่�ม 1,333  
ล้ัานบาทั้ (โครงการ E4E: Unit Operation & Energy สร้าง
ผลักำาไร 547 ล้ัานบาทั้ E4E: Maintenance & Reliability 
สร้างผลักำาไร 107 ล้ัานบาทั้/ โครงการ IRPC 4.0: OPS 4.0 
สร้างผลักำาไร 679 ล้ัานบาทั้) จากเป้็าห้มายุ 541 ล้ัานบาทั้

• CCM 4.0 การเพิ่ิ�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ด้้านการข่ายุแลัะการตั้ลัาด้ 
โด้ยุใช้ั่ระบบดิ้จิทัั้ลั (Customer Centric Digital) เพืิ่�อ
สามารถเข้่าถึงความต้ั้องการลูักค้า แลัะตั้อบสนองได้้อยุ่าง
รวด้เร็ว สร้างผลักำาไรได้้เพิิ่�ม 539 ล้ัานบาทั้ (โครงการ E4E: 
ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม สร้างผลักำาไร 239 ล้ัานบาทั้ ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ 
สร้างผลักำาไร 54 ล้ัานบาทั้ ธุ์รกิจท่ั้าเรือแลัะถังเก็บผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
สร้างผลักำาไร 21 ล้ัานบาทั้/ โครงการ IRPC 4.0: CCM 4.0 
สร้างผลักำาไร 225 ล้ัานบาทั้) จากเป้็าห้มายุ 824 ล้ัานบาทั้ 

• ISC 4.0 การใช้ั่เครื�องมือท้ั้�ทัั้นสมัยุในการเลัือกซื์�อนำ�ามันดิ้บ 
วัตั้ถุดิ้บ แลัะวางแผนการผลิัตั้ โด้ยุวิเคราะห์้พิ่ฤติั้กรรมการซื์�อ
ข่องลัูกค้าแลัะความพิ่ร้อมในการส่งมอบวัตั้ถุดิ้บข่องคู่ค้า 
ในการจดั้การห้ว่งโซ่์อุป็ทั้าน สามารถสรา้งผลักำาไรได้้เพิ่ิ�ม 386  
ล้ัานบาทั้ (โครงการ E4E สร้างผลักำาไร 376 ล้ัานบาทั้/
โครงการ IRPC4.0: PRO 4.0 สรา้งผลักำาไร 10 ล้ัานบาทั้) จาก
เป้็าห้มายุ 434 ล้ัานบาทั้ 

• PRO 4.0 การป็รับป็รุงระบบจัด้ซื์�อ เพืิ่�อลัด้ต้ั้นทุั้นแลัะเวลัา 
(Lean Procurement) ลัด้ความซ์ำ�าซ้์อนในกระบวนการ
ทั้ำางาน แลัะเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการวางแผนจัด้ซื์�อ เพืิ่�อเพิิ่�ม
ข้่ด้ความสามารถในการแข่่งขั่น สามารถสร้างโอกาสในการลัด้
ต้ั้นทุั้นได้้ 147 ล้ัานบาทั้ (โครงการ IRPC 4.0: PRO 4.0 ช่ั่วยุ
ลัด้ต้ั้นทุั้นได้้ 147 ล้ัานบาทั้) จากเป้็าห้มายุ 142 ล้ัานบาทั้ 

• ERP 4.0 การวางโครงสร้างด้้านเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศ (IT) 
เพืิ่�อรองรับการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังข่ององค์กรสู่ระบบดิ้จิทัั้ลั โด้ยุ 
มุ่งเน้นการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังระบบการจัด้การข้่อมูลั แลัะโครงสร้าง
พืิ่�นฐานด้้านเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศข่ององค์กรสู่ความเป็็นเลัิศ 
โครงการ E4E: Corporate Area สามารถสร้างผลักำาไร  
3 ล้ัานบาทั้ จากเป้็าห้มายุ 27 ล้ัานบาทั้

1.3 โครงการ Breakthrough Projects (BTPs) เป็็นโครงการ
ท้ั้�ม้เป้็าห้มายุเพืิ่�อสร้างการเติั้บโตั้โด้ยุผู้บริห้ารระดั้บสูงซึ์�งเป็็น
กำาลัังห้ลัักสำาคัญในการขั่บเคลืั�อนโครงการให้้บรรลุัผลัสำาเร็จ  
ม้ระยุะเวลัาการด้ำาเนินการ 4 ปี็ ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2563 - 2566 โด้ยุการนำา 
Best Practice จากโครงการเดิ้มท้ั้�บรรลุัผลัสำาเร็จมาใช้ั่ต่ั้อยุอด้ 
ผ่านการทั้ำาโครงการยุ่อยุ 53 โครงการ โด้ยุม้การกำากับดู้แลั 
บริห้ารจัด้การ 6 กลุ่ัมธุ์รกิจ ได้้แก่ (1) กลุ่ัมธุ์รกิจโรงกลัั�นนำ�ามัน 
(2) กลุ่ัมธุ์รกิจโอเลัฟินส์ (3) กลุ่ัมธุ์รกิจโพิ่ล้ัโอเลัฟินส์ (4) กลุ่ัม
ธุ์รกิจโพิ่ล้ัสไตั้ร้นิคส์ (5) กลุ่ัมธุ์รกิจท่ั้าเรือ แทั้งค์ฟาร์ม แลัะ
ทั้รัพิ่ยุ์สิน แลัะ (6) กลุ่ัมอื�น ๆ (ได้้แก่ วิศวกรรมแลัะบำารุงรักษัา 
ตั้รวจสอบแลัะความเชืั่�อมั�นโรงงาน บัญช้ั่แลัะการเงิน คุณ์ภาพิ่
แลัะความป็ลัอด้ภัยุ เป็็นต้ั้น) ในปี็ 2563 โครงการ Breakthrough 
Projects ป็ระกอบด้้วยุ

•  ห้น่วยุผลิัตั้ UHV: โครงการ UHV Revamping Diesel draw 
off from HYVAHL & RDCC running at 120% capacity 

•  ห้น่วยุผลิัตั้ PPC: โครงการ ATOM การร่วมลังทุั้นกับ JPP ใน
บริษััทั้ Mytex Polymers เพืิ่�อเพิิ่�มยุอด้ข่ายุแลัะช่ั่องทั้างการ
เข้่าสู่ตั้ลัาด้ Automotive รองรับการเติั้บโตั้ข่องอุตั้สาห้กรรม
รถยุนต์ั้ไฟฟ้า 

•  ห้น่วยุผลิัตั้โรงกลัั�น: กลัยุุทั้ธ์์การเพิิ่�มความสามารถ การเข้่า
ตั้ลัาด้นำ�ามันด้้เซ์ลัในป็ระเทั้ศ การบริห้ารจัด้การนำ�ามันดิ้บ 
(Crude Oil Optimization) มุ่งเน้นการลัด้ Conversion 
Cost แลัะป็รบัป็รุงป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการใช้ั่พิ่ลัังงานข่องโรงงาน

•  ห้น่วยุผลิัตั้ปิ็โตั้รเคม้: กลัยุุทั้ธ์์การเพิิ่�มสัด้ส่วนผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
มูลัค่าสูง (HVA Product) 

•  ห้น่วยุสนับสนุนการผลิัตั้: ระบบไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค 
(Power & Steam Optimization) ท้ั้�ดิ้นแลัะทั้รัพิ่ยุ์สิน  
(Asset Utilization) แลัะ Reliability Excellence 

•  ระบบดิ้จิทัั้ลั: มุ่งเน้นการพัิ่ฒนาระบบ Advance Analytics 
ในโรงงาน แลัะข่ยุายุ Commercial Platform ผ่าน  
PLASKET.COM
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Next Generation
Leader (NGL)

Initiatives from
all business unit
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transferred to 
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to BAU
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budget

2. โครงการเพ่�มสัด้ส่วนผล่ิตภััณ์ฑ์์มูลิค่าสูง 

โด้ยุมุ่งเน้นในกลุ่ัมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ในอุตั้สาห้กรรมท้ั้�ม้การเติั้บโตั้สูง 
ผ่านกระบวนการทั้ำางานแบบ Cross Function ห้รือ Agile 
New Way of Working Team (ANT) เพืิ่�อช่ั่วยุขั่บเคลืั�อน 
ให้้บรรลัุวัตั้ถุป็ระสงค์ 

2.1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพืิ่�อสอด้รับกับ
มาตั้รฐานนำ�ามันด้้เซ์ลั Euro 5 ข่องภาครัฐ แลัะเป็็นการเพิ่ิ�ม 
ความสามารถในการแข่่งขั่นในตั้ลัาด้ด้้เซ์ลัท้ั้�ต้ั้องการคุณ์ภาพิ่สูงขึ่�น
ในอนาคตั้ทัั้�งในป็ระเทั้ศแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศ โด้ยุสามารถผลิัตั้ 
เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุ์ได้้ใน ปี็ 2566

2.2 โครงการ Galaxy เป็็นโครงการสร้างความร่วมมือกับ
พัิ่นธ์มิตั้รทั้างธ์ุรกิจ เพืิ่�อต่ั้อยุอด้แลัะสร้างผลัป็ระโยุชั่น์ส่วนเพิิ่�ม 
ด้้วยุการลังทุั้น ร่วมทุั้น เพืิ่�อผนึกกำาลัังทั้างธุ์รกิจ (Synergy) นำาไป็สู่
การเติั้บโตั้ในอนาคตั้

2.3 โครงการ R&D Excellence สอด้รับกับโครงการพิ่ัฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์มูลัค่าสูง ด้้วยุความเป็็นเลิัศด้้านนวัตั้กรรม โด้ยุมุ่งเน้น
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ในธุ์รกิจห้ลััก แลัะกลุ่ัมอุตั้สาห้กรรมม้การเติั้บโตั้สูง 
ตั้ลัอด้จนแสวงห้าโอกาสทั้างนวัตั้กรรมในธ์ุรกิจให้ม่ (New 
S-curve)

2.4 โครงการ New Organization Agile Human (NOAH) 
เพืิ่�อพัิ่ฒนาระบบบริห้ารทั้รัพิ่ยุากรบุคคลัให้้สามารถบริห้ารงาน
ได้้อยุ่างคล่ัองตัั้ว รวมทัั้�งป็ลูักฝังค่านิยุมข่ององค์กร เพิิ่�มศักยุภาพิ่
ข่องพิ่นักงาน การคัด้สรรบุคลัากรท้ั้�เห้มาะสม สร้างแรงจูงใจ 
ในการทั้ำางาน พัิ่ฒนาภาวะผู้นำา นำาไป็สู่วฒันธ์รรมองคก์รท้ั้�ด้้แลัะ
สอด้รับกับการเติั้บโตั้ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้การด้ำาเนินการสำาคัญ 
ดั้งน้�

•  ใช้ั่รูป็แบบการทั้ำาธุ์รกิจแบบถูก ด้้ เร็ว (The most cost  
efficient operating model at speed) การทั้บทั้วน
ออกแบบงานต่ั้าง ๆ ให้้เป็็นไป็ตั้ามอัตั้รากำาลัังเป้็าห้มายุ การใช้ั่
เทั้คโนโลัยุแ้ลัะดิ้จิทัั้ลั การใช้ั่เครื�องมือวิเคราะห์้ การป็รับป็รุง
ระบบค่าตั้อบแทั้นแลัะสวัสดิ้การอื�น ๆ ท้ั้�มุ่งเน้นการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง
เชิั่งโครงสร้างต้ั้นทุั้น

•  ทัั้กษัะให้ม่ จิตั้ใจยืุด้ห้ยุุ่น เร้ยุนรู้ตั้ลัอด้เวลัา (Learn &  
Unlearned, Upskill, and Reskill) พิ่นักงานท้ั้�ป็ระสงค์ 
จะรว่มงานกบับริษััทั้ฯ ต่ั้อไป็ทั้กุระด้บั จะได้้รับการป็รบัทัั้กษัะ
พืิ่�นฐานข่องพิ่นักงานให้้ทัั้นสมัยุ รองรับการทั้ำางานในรูป็แบบให้ม่ 

การดำำาเนินธ่รกิจเชิิงกลย่ที่ธ์

Breakthrough Projects Number



100 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

•  รางวัลัตั้ามผลังานแลัะสร้างการแข่่งขั่นในการพัิ่ฒนา (New 
Performance Management and Rewarding) เพืิ่�อ
เป็็นการส่งเสริมแลัะสร้างวัฒนธ์รรมองค์กรท้ั้�ม้ขั่บเคลืั�อนด้้วยุ
บุคลัากรชัั่�นเลิัศเพืิ่�อสร้างองค์กรชัั่�นนำา (Top Quartile People 
for Top Quartile Performance) 

•  ห้าคนเก่งร่วมท้ั้มทุั้กระดั้บ (Talent Acquisition) เพืิ่�อให้้
บริษััทั้ฯ ม้บุคลัากรท้ั้� ม้ความสามารถเพิ่ิ�มมากขึ่�นท้ั้�จะ
สนับสนุนภารกิจข่องบริษััทั้ฯ

•  ให้้ทั้างเลืัอกกับพิ่นักงาน (Choices of Life through Package) 
โด้ยุม้ข้่อเสนอ “จูงใจจาก” ออกแบบข้่อเสนอเพืิ่�อให้้ได้้ 
ม้โอกาสพิิ่จารณ์าทั้างเลืัอกในการจากลัาจากบริษััทั้ฯ ก่อน
เกษ้ัยุณ์อายุุ แลัะได้้รับการดู้แลัอยุ่างเห้มาะสม

3. โครงการเช่งกลิยุทิธ์ิอืิ่�น ๆ ได้้แก่

3.1 โครงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสังอาทิี่ตุย์แบบทุ่ี่นลอยนำ�า 
(Floating Solar) ข่นาด้ 12.5 เมกะวัตั้ต์ั้ เป็็นโครงการผลิัตั้
พิ่ลัังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิั้ตั้ยุ์เพืิ่�อใช้ั่ทั้ด้แทั้นไฟฟ้าจากพิ่ลัังงาน
ฟอสซิ์ลั เพืิ่�อใช้ั่สำาห้รับกระบวนการผลิัตั้ในบริษััทั้ฯ โด้ยุตัั้ว 
ทุ่ั้นลัอยุนำ�า (Floating Support) เกิด้จากการวิจัยุแลัะพัิ่ฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ HDPE ข่องบริษััทั้ฯ แลัะโครงการน้�ยุังเป็็นการใช้ั่ 
พืิ่�นผิวนำ�าข่องบ่อเก็บนำ�าสำารองข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้อยูุ่ให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์ 
สามารถช่ั่วยุลัด้ก๊าซ์เรือนกระจก (CO

2
 Emission) ลังได้้

ป็ระมาณ์ 10,000 ตัั้นต่ั้อปี็ สามารถจ่ายุกระแสไฟฟ้าได้้แล้ัว
ตัั้�งแต่ั้มิถุนายุน ปี็ 2563 เป็็นต้ั้นมา

3.2 โครงการขยายกำาลังการผู้ลิตุผู้งพัลาสัติุก ABS (ABS  
Powder Expansion)  เป็็นโครงการป็รับป็รุงห้น่วยุ  
Polymerization เพืิ่�อให้้ม้กำาลัังการผลิัตั้ผงพิ่ลัาสติั้ก ABS (ABS 
Powder) เพิิ่�มขึ่�น 6,000 ตัั้นต่ั้อปี็ แลัะเพิิ่�มคุณ์ภาพิ่ข่อง 
ผงพิ่ลัาสติั้ก ABS โด้ยุสามารถผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุ์ได้้ในไตั้รมาสท้ั้� 2 
ปี็ 2564
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4. กลิยุทิธ์ิการด้ำาเน่นงานทิางการเง่น

บริษััทั้ฯ ม้เป้็าห้มายุในการบริห้ารการเงินอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
ด้้วยุการจัด้โครงสร้างทั้างการเงินแลัะจัด้ห้าเงินทุั้นด้้วยุต้ั้นทุั้น
ทั้างการเงินท้ั้�เห้มาะสม สามารถรองรับการด้ำาเนินงานแลัะ
โครงการลังทุั้นต่ั้าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ รวมถึงเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัให้้แก่ 
ผู้ถือหุ้้น นักวิเคราะห์้ นักลังทุั้น สถาบันการเงิน แลัะป็ระชั่าชั่น
ทัั้�วไป็อยุ่างครบถ้วน ถูกต้ั้องสมำ�าเสมอ แลัะทั้ันสถานการณ์์ 
สำาห้รับในปี็ 2563 ม้การด้ำาเนินงานทั้างการเงินท้ั้�สำาคัญ ดั้งน้� 

การจัด้หาวงเง่นกู้ระยะสั�น ได้้แก่

• การต่ั้ออายุุสัญญาเงินกู้ยุืมระห้ว่างบริษััทั้ฯ กับ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. 
จำากัด้ (มห้าชั่น) เพืิ่�อบริห้ารจัด้การสภาพิ่คล่ัองทั้างการเงิน
ระห้ว่างบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ วงเงินกู้จำานวน 
10,000 ล้ัานบาทั้ แลัะวงเงินให้้กู้จำานวน 1,500 ล้ัานบาทั้ 

การดำำาเนินธ่รกิจเชิิงกลย่ที่ธ์

• การต่ั้ออายุุวงเงินสินเชืั่�อ ป็ระเภทั้ Domestic Letter of 
Credit (DLC) จำานวน 30,000 ล้ัานบาทั้ กับสถาบันการเงิน
ในป็ระเทั้ศ เพืิ่�อการข่ยุายุระยุะเวลัาชั่ำาระค่านำ�ามันดิ้บกับ 
บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) เป็็น 90 วัน

การบร่หารความเสี�ยงทิางการเง่น

การจัด้ห้าอนุพิ่ันธ์์ทั้างการเงิน เป็็นวิธ้์ห้นึ�งในการจัด้โครงสร้าง
ทั้างการเงินโด้ยุม้เงินกู้/ หุ้้นกู้/ อนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงินท้ั้�เป็็นสกุลัเงิน
ต่ั้างป็ระเทั้ศ ให้้ม้สัด้ส่วนสมดุ้ลักับกำาไรท้ั้� อ้างอิงเงินสกุลั 
ต่ั้างป็ระเทั้ศ (Natural Hedge) 
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บริษััที่ฯ ส่งเสริมและปล้กฝััง
ให้การบริหารควัามเส่�ยงเป็น
ส่วันหนึ�งข้องวััฒนธรรมองค์กร
เพ่ั�อให้องค์กรเติำบโตำไปข้้างหน้า
ได้ำอย่างมั�นคงและยั�งย่น
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บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้โครงสร้างในการบริห้ารจัด้การความเส้�ยุงโด้ยุ
ม้การแต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะควบคุมภายุใน 
(Risk Management and Internal Control Committee) โด้ยุ
ม้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่เป็็นป็ระธ์าน
แลัะผู้บริห้ารระดั้บสูงเป็็นคณ์ะกรรมการ รวมถึง บริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�ง 
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงด้้านห่้วงโซ่์อุป็ทั้านแลัะด้้าน 
การเงิน (Hedging Committee) เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการติั้ด้ตั้าม
วิเคราะห์้สถานการณ์์ตั้ลัาด้ บริห้ารความเส้�ยุงด้้านราคาแลัะ
ป็ริมาณ์ข่องนำ�ามันดิ้บ วัตั้ถุดิ้บ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะ
ปิ็โตั้รเคม้ ราคาค่าข่นส่ง แลัะการจัด้ทั้ำาธุ์รกรรมด้้านการเงิน 
นอกจากน้� คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้ม้การแต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส้�ยุง (Risk Management Committee) จำานวน 
5 ท่ั้าน ทั้ำาห้น้าท้ั้�กำาห้นด้นโยุบายุกำากับดู้แลัการบริห้ารความ
เส้�ยุงข่ององคก์ร เพืิ่�อให้้ความเส้�ยุงท้ั้�สำาคัญต่ั้อองค์กรอยุูใ่นระดั้บ
ความเส้�ยุงท้ั้�ยุอมรบัได้้ รวมถงึสร้างความเชืั่�อมั�นต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ
ในการบรรลุัวัตั้ถุป็ระสงค์แลัะเป้็าห้มายุตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้ ทัั้�งน้�
บริษััทั้ฯ ได้้นำามาตั้รฐานสากลัด้้านการบริห้ารความเส้�ยุง ISO 
31000: Risk Management - Principles and Guidelines แลัะ 
COSO - Enterprise Risk Management มาป็ระยุุกตั้์ใช้ั่ใน 
การบริห้ารจัด้การความเส้�ยุง ร่วมกับห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
(The Principles of Good Corporate Governance) ระบบ
การควบคุมภายุใน (Internal Control System) ระบบ 
การบริห้ารความต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ (Business Continuity 

Management System) แนวทั้างการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้
คอร์รัป็ชัั่น (Anti-Corruption) การบริห้ารจัด้การอยุ่างยุั�งยืุน 
(Sustainability Management) แลัะระบบการบริห้ารด้้าน
ป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ (Operational Excellence Management 
System) นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยัุงได้้พัิ่ฒนาเครื�องมือเพืิ่�อช่ั่วยุให้้ 
การบริห้ารความเส้�ยุงม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลัมากขึ่�น เช่ั่น การกำาห้นด้ 
ตัั้วช้ั่�วัด้ปั็จจัยุเส้�ยุง (Key Risk Indicator) ซึ์�งเป็็นตัั้วช้ั่�วัด้นำา 
เพืิ่�อช่ั่วยุแจ้งเตืั้อนก่อนจะเกิด้เห้ตุั้การณ์์ความเส้�ยุง การใช้ั่ 
เครื�องมือป็ระเมินมูลัค่าความเส้�ยุง Value at Risk (VaR) เพืิ่�อ
ช่ั่วยุให้้บริษััทั้ฯ สามารถกำาห้นด้มาตั้รการจัด้การความเส้�ยุง 
ได้้อยุ่างเห้มาะสม

สำาห้รับการส่งเสริมแลัะป็ลูักฝังให้้การบริห้ารความเส้�ยุงเป็็นส่วน
ห้นึ�งข่องวัฒนธ์รรมองค์กรโด้ยุการสร้างความตั้ระห้นัก ความรู้
แลัะความเข้่าใจ ให้้กับคณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงาน  
ถึงความสำาคัญแลัะความจำาเป็็นในการนำามาตั้รฐานแลัะกรอบ
การบริห้ารความเส้�ยุงไป็ป็ฏิิบัติั้ เพืิ่�อให้้องค์กรเติั้บโตั้ไป็ข้่างห้น้า
ได้้อยุ่างมั�นคงแลัะยัุ�งยุืน โด้ยุม้แนวทั้างการด้ำาเนินการ ดั้งน้� 
คณ์ะกรรมการได้้กำาห้นด้ห้ลัักการ กรอบนโยุบายุการบริห้าร
ความเส้�ยุง ให้้ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานนำาไป็ป็ฏิิบัติั้ โด้ยุม้การระบุ 
วิเคราะห์้ ป็ระเมิน แลัะกำาห้นด้มาตั้รการจัด้การความเส้�ยุง  
นำาเข้่าข่ออนุมัติั้ต่ั้อคณ์ะกรรมการชุั่ด้ต่ั้าง ๆ ตั้ามท้ั้�ได้้ม้การกำาห้นด้
ไว้ภายุห้ลัังได้้รับการอนุมัติั้ ผู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องจะนำาไป็ป็ฏิิบัติั้แลัะ 
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ม้การติั้ด้ตั้ามความก้าวห้น้าอยุ่างต่ั้อเนื�องทัั้�งในระดั้บคณ์ะกรรมการ
คณ์ะต่ั้าง ๆ ระดั้บบริห้ารแลัะระดั้บป็ฏิิบัติั้การ โด้ยุม้การป็รับป็รุง
แลัะทั้บทั้วนแนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุงอยุ่างเห้มาะสมแลัะ
เป็็นปั็จจุบันอยุูเ่สมอ แลัะท้ั้�สำาคัญจะต้ั้องม้การสื�อสาร ให้้ความรู้
ความเข้่าใจอยุ่างต่ั้อเนื�อง ผ่านช่ั่องทั้างต่ั้าง ๆ เช่ั่น การป็ระชัุ่ม
ข่องคณ์ะกรรมการ การป็ระชุั่มข่องผู้บริห้าร การป็ระชุั่มข่อง
ห้น่วยุงาน การทั้ำา Workshop การแจ้งผ่าน E-mail ห้รือ 
e-Leaning การฝกึอบรม เป็็นตั้น้ นอกจากน้�ในปั็จจุบัน บริษััทั้ฯ 
ได้้ผลัักดั้นงานด้้าน GRC (Governance, Risk Management & 
Internal Control, Compliance) เพืิ่�อบูรณ์าการงานบริห้ารจัด้การ
ในภาพิ่รวมแลัะยุกระดั้บการบริห้ารความเส้�ยุงให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
มากขึ่�น ลัด้ความซ์ำ�าซ้์อนข่องงานแลัะนำาข้่อมูลัต่ั้าง ๆ มาใช้ั่ร่วมกัน
ให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้  

สรุปีการด้ำาเน่นงานด้้านการบร่หาร
ความเสี�ยงทีิ�สำาคัญ ดั้งนี� 

1. ความเสี�ยงจากการผันผวนขอิ่งราคาวัตถุด่้บแลิะ
ผล่ิตภััณ์ฑ์์ (Price Volatility Risk)

จากความไม่แน่นอนแลัะความผันผวนข่องสภาวะเศรษัฐกิจ 
ข่องไทั้ยุแลัะข่องโลัก โด้ยุเฉีพิ่าะอยุ่างยุิ�งการเกิด้โรคติั้ด้เชืั่�อท้ั้�ม้
การระบาด้เป็็นวงกว้างทัั้�วโลักจากไวรัสโคโรนา ห้รือ โควิด้-19 
รวมถึงป็ระเด็้นปั็ญห้าการเมืองระห้ว่างป็ระเทั้ศ เช่ั่น สงคราม
การค้าระห้ว่างป็ระเทั้ศสห้รัฐอเมริกากับจ้น ปั็ญห้าความไม่สงบ
ในกลุ่ัมป็ระเทั้ศตั้ะวันออกกลัาง ภัยุพิิ่บัติั้ทั้างธ์รรมชั่าติั้ ทัั้�งห้มด้น้�
ล้ัวนส่งผลักระทั้บต่ั้อป็ริมาณ์ความต้ั้องการใช้ั่แลัะการจัด้ห้า 
(Demand & Supply) ข่องนำ�ามันดิ้บซึ์�งเป็็นวัตั้ถุด้ิบสำาคัญ 
ข่องไออาร์พ้ิ่ซ้์ โด้ยุต้ั้องนำาเข้่าจากต่ั้างป็ระเทั้ศเป็็นจำานวนมาก 
ในแต่ั้ลัะปี็ เพืิ่�อนำามาผลิัตั้เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ 
ดั้งนั�น จากความไม่สมดุ้ลัข่อง Demand & Supply ทั้ำาให้้ราคา
ซื์�อข่ายุในตั้ลัาด้เกิด้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังห้รือเกิด้ความผันผวนแลัะ
ส่งผลักระทั้บต่ั้อรายุได้้แลัะกำาไรข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างม้นัยุสำาคัญ 

ในปี็ 2563 ส่วนต่ั้างราคากลุ่ัมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมกับวัตั้ถุดิ้บ 
ลัด้ลังอยุ่างมากเมื�อเป็ร้ยุบเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน ข่ณ์ะท้ั้�ส่วนต่ั้างราคา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้กับวัตั้ถุดิ้บเพิิ่�มขึ่�นเมื�อเป็ร้ยุบเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน 
เช่ั่น ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมโพิ่ล้ัโอเลัฟินส์ ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นตั้ามความต้ั้องการ 
ในกลุ่ัมเวชั่ภัณ์ฑ์์ โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้แนวทั้างการจัด้การความเส้�ยุง
เพืิ่�อลัด้ผลักระทั้บต่ั้อผลัป็ระกอบการแลัะความสามารถในการ
ทั้ำากำาไร ดั้งน้�

1.1 ด้ำาเนินการจัด้ห้านำ�ามันดิ้บชั่นิด้ให้ม่ ๆ เข้่ามาใช้ั่อยุ่างต่ั้อเนื�อง 
ซึ์�งจะทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ ม้ความยุืด้ห้ยุุ่นในการเลัือกใช้ั่นำ�ามันดิ้บ 
ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุด้้วยุต้ั้นทุั้นท้ั้�ถูกลัง โด้ยุบริษััทั้ฯ ใช้ั่เครื�องมือ 

การคำานวณ์เชิั่งเส้น (Linear Programming: LP) ในการเลืัอกใช้ั่
นำ�ามันดิ้บท้ั้�เห้มาะสมเพืิ่�อให้้ได้้ผลัป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ 

1.2 ลัด้ต้ั้นทุั้นการผลิัตั้ โด้ยุการบริห้ารจัด้การการใช้ั่พิ่ลัังงานแลัะ
เชืั่�อเพิ่ลิังอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ เช่ั่น การเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การ
ถ่ายุเทั้แลัะกักเก็บความร้อนในเตั้าเผาอุตั้สาห้กรรม การเพิิ่�ม
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การจัด้การก๊าซ์เชืั่�อเพิ่ลิังเห้ลืัอใช้ั่ ซึ์�งช่ั่วยุลัด้ 
ค่าใช้ั่จ่ายุมูลัค่าห้ลัายุร้อยุล้ัานบาทั้ต่ั้อปี็ 

1.3 ติั้ด้ตั้ามแลัะวิเคราะห์้สถานการณ์์ด้้านราคาอยุ่างใกล้ัชิั่ด้  
รวมถึงม้การคาด้การณ์์ราคาท้ั้�อาจจะเป็ล้ั�ยุนแป็ลังในอนาคตั้ 
แลัะรายุงานต่ั้อผู้บริห้ารให้้ทั้ราบเป็็นป็ระจำาทุั้กสัป็ด้าห์้ เพืิ่�อให้้ 
ผู้บริห้ารแลัะห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่องได้้จัด้เตั้ร้ยุมความพิ่ร้อม
ในการรับมือได้้อยุ่างทัั้นท่ั้วงท้ั้

1.4 บริห้ารจัด้การสินค้าคงคลัังข่องนำ�ามันดิ้บ ผลัิตั้ภัณ์ฑ์์
ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ ให้้อยุู่ในระดั้บท้ั้�เห้มาะสม เพืิ่�อลัด้ 
ผลักระทั้บจากการเกิด้ Stock Gain ห้รือ Stock Loss 
 
1.5 ทั้ำาสัญญาซื์�อข่ายุตั้ราสารอนุพัิ่นธ์์โด้ยุม้การกำาห้นด้ 
เป้็าห้มายุข่องราคา ป็ริมาณ์ แลัะระยุะเวลัาในการด้ำาเนินการ
บริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�เห้มาะสมแลัะสอด้คล้ัองกับแผนธุ์รกิจ ภายุใต้ั้
การกำากับดู้แลัข่องคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงด้้านห่้วงโซ่์
อุป็ทั้านแลัะด้้านการเงิน (Hedging Committee) แลัะคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส้�ยุง (Risk Management Committee)

1.6 ป็ระเมินแลัะสอบทั้านกระบวนการจัด้ซื์�อนำ�ามันดิ้บแลัะ
กระบวนการท้ั้�เก้�ยุวข้่อง เพืิ่�อเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะลัด้ความเส้�ยุง
ท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�นในกระบวนการป็ฏิิบัติั้งาน โด้ยุม้การจัด้ทั้ำาแบบ
ป็ระเมินการควบคุม (Risk Control Matrix: RCM) เพืิ่�อให้้ 
ผู้ป็ฏิิบัติั้งานเกิด้ความตั้ระห้นักในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ได้้อยุ่าง 
ครบถ้วน ด้้วยุความโป็ร่งใสแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่

2. ความเสี�ยงเนื�อิ่งมาจากผลิกระทิบขอิ่งสงคราม
ราคานำ�ามัน

จากความขั่ด้แยุ้งข่องกลุ่ัมผู้ผลิัตั้นำ�ามันรายุให้ญ่ระห้ว่างกลุ่ัม
โอเป็ก นำาโด้ยุป็ระเทั้ศซ์าอุดิ้อาระเบ้ยุกับป็ระเทั้ศรัสเซ้์ยุ ซึ์�งไม่
สามารถตั้กลังกันได้้ในการลัด้กำาลัังการผลิัตั้นำ�ามันโด้ยุรัสเซ้์ยุ 
ยุังคงยุืนยุันท้ั้�จะผลิัตั้นำ�ามันในป็ริมาณ์เดิ้ม กลุ่ัมโอเป็กจึงไม่ 
ลัด้กำาลัังการผลิัตั้เช่ั่นเด้้ยุวกัน ทั้ำาให้้เกิด้ภาวะนำ�ามันล้ันตั้ลัาด้ห้รือ
การผลิัตั้มากกว่าความต้ั้องการใช้ั่ รวมถึงการเกิด้โรคติั้ด้เชืั่�อโควิด้-19 
ทั้ำาให้้ความตั้อ้งการใช้ั่นำ�ามันลัด้ลังอยุา่งมากทัั้�วโลัก ส่งผลักระทั้บ
ต่ั้อราคานำ�ามันตั้กตั้ำ�าลังอยุ่างรวด้เร็ว จากราคานำ�ามันป็ระมาณ์ 
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60 USD/ BBL เมื�อต้ั้นเดื้อนมกราคม 2563 เห้ลัอืเพ้ิ่ยุงป็ระมาณ์ 
20 USD/ BBL ในเดื้อนเมษัายุน 2563 ซึ์�งส่งผลักระทั้บต่ั้อ 
ผลัป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ ข่าด้ทุั้นสต๊ั้อกนำ�ามันเป็็นจำานวนมาก 
ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้ม้การบริห้ารความเส้�ยุงน้�เช่ั่นเด้้ยุวกับการบริห้าร 
ความเส้�ยุงด้้านราคาท้ั้�กล่ัาวมาแล้ัวข้่างต้ั้น โด้ยุให้้ม้การด้ำาเนินการ
ท้ั้�เข้่มงวด้ขึ่�น รวมถึงกำาห้นด้มาตั้รการเพิิ่�มเติั้ม ดั้งน้�

แนวัที่างบริหารควัามเส่ั�ยง
2.1 จัด้ให้้ม้การป็ระชุั่มเพืิ่�อติั้ด้ตั้ามแลัะวิเคราะห์้สถานการณ์์
อยุ่างใกล้ัชิั่ด้มากขึ่�น โด้ยุเพิิ่�มความถ้�ในการจัด้ป็ระชัุ่มจากทุั้ก 
สองสัป็ด้าห์้ เป็็นจัด้ป็ระชุั่มทุั้กสัป็ด้าห์้แลัะสามารถเร้ยุกป็ระชุั่ม
ได้้ทัั้นท้ั้ห้ากม้ความจำาเป็็น

2.2 จัด้ให้้ม้ Strategic Crude โด้ยุเป็็นการเพิิ่�มการซื์�อนำ�ามันดิ้บใน
ช่ั่วงท้ั้�นำ�ามันดิ้บม้ราคาตั้ำ�า เพืิ่�อเพิิ่�มโอกาสการใช้ั่นำ�ามันดิ้บราคาถูก
ในช่ั่วงท้ั้�นำ�ามันดิ้บม้การป็รับตัั้วสูงขึ่�น 
 
3. ความเสี�ยงด้้านปีฏ่ิบัต่การ (Operational Risk) 

บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการบริห้ารจัด้การความเส้�ยุงด้้านป็ฏิิบัติั้การ
ข่องกระบวนการผลิัตั้ แลัะกระบวนการสนับสนุนการผลิัตั้ 
เนื�องจากความเส้�ยุงท้ั้�เกิด้ขึ่�นอาจส่งผลักระทั้บตั้่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ
กลุ่ัมต่ั้าง ๆ ผลักระทั้บต่ั้อความสูญเส้ยุข่องบุคลัากรแลัะทั้รัพิ่ย์ุสิน 
รวมถึงการสูญเส้ยุโอกาสในการด้ำาเนินธุ์รกิจ เช่ั่น ความเส้�ยุงด้้าน
ความป็ลัอด้ภัยุในช้ั่วิตั้ข่องพิ่นักงานแลัะผู้รับเห้มาในการทั้ำางาน
ในเข่ตั้ป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ ความเส้�ยุงด้้านสิ�งแวด้ลั้อม 
ความเส้�ยุงข่องการด้ำาเนินการผลิัตั้อยุ่างต่ั้อเนื�อง ความเส้�ยุง 
ด้้านชุั่มชั่น ความเส้�ยุงท้ั้�เกิด้จากเห้ตุั้ฉุีกเฉิีนแลัะภาวะวิกฤตั้ต่ั้าง ๆ 
แลัะความเส้�ยุงข่องการบริห้ารจัด้การนำ�า เป็็นต้ั้น โด้ยุม้แนวทั้าง
ในการบริห้ารความเส้�ยุง ดั้งน้� 

3.1 ความเส้�ยุงด้้านความป็ลัอด้ภัยุข่องบุคลัากรแลัะผู้เก้�ยุวข้่อง 
จากการเกิด้อุบัติั้เห้ตุั้ต่ั้าง ๆ เช่ั่น อุบัติั้เห้ตุั้จากความผิด้พิ่ลัาด้ 
ในการควบคุมการผลิัตั้ อุบัติั้เห้ตุั้จากการข่นส่ง อุบัติั้เห้ตุั้จากความ
ป็ระมาทั้ในการป็ฏิิบัติั้งาน โด้ยุผลักระทั้บท้ั้�เกิด้ขึ่�นอาจทั้ำาให้้ม้
การสูญเส้ยุช้ั่วิตั้แลัะทั้รัพิ่ยุ์สิน สูญเส้ยุภาพิ่ลัักษัณ์์ชืั่�อเส้ยุง แลัะ
กระทั้บต่ั้อผลัป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ ดั้งนั�นเพืิ่�อป้็องกันการเกิด้
เห้ตัุ้การณ์์ท้ั้�ไม่คาด้คิด้ บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการส่งเสริมวัฒนธ์รรม
ด้้านความป็ลัอด้ภัยุโด้ยุกำาห้นด้เป็็นนโยุบายุ แลัะด้ำาเนินการภายุใต้ั้
แผนกลัยุุทั้ธ์์การป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ เช่ั่น การนำาระบบการ
จัด้การความป็ลัอด้ภัยุตั้ามมาตั้รฐาน OHSAS - 18001 การนำา
กระบวนการด้้านความป็ลัอด้ภัยุมาใช้ั่ในการออกแบบแลัะ 
ป็ฏิิบัติั้งาน (Process Safety Management) นำาระบบจัด้การ
อุบัติั้การณ์์ (Incident Management System: idMS)  

มาใช้ั่เพืิ่�อจัด้ทั้ำาฐานข้่อมูลัแลัะวิเคราะห์้ห้าสาเห้ตุั้ท้ั้�แท้ั้จริงข่อง 
การเกิด้อุบัติั้การณ์์ต่ั้าง ๆ การให้้ความรู้แลัะสร้างความตั้ระห้นัก
ด้้านความป็ลัอด้ภัยุให้้กับพิ่นักงานทุั้กระดั้บ ผู้รับเห้มาแลัะ 
ผู้รับจ้าง ด้ำาเนินการโครงการพัิ่ฒนา Outsource Safety Man แลัะ
โครงการ Goal Zero 365 days เพืิ่�อรณ์รงค์การลัด้อุบัติั้เห้ตุั้ 

3.2 ความเส้�ยุงด้้านเสถ้ยุรภาพิ่ข่องอุป็กรณ์์ เครื�องจักร 
ในการผลิัตั้สินค้า (Plant Reliability) ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะ
เป็็นไป็อยุ่างราบรื�น ไม่เกิด้การห้ยุุด้การผลิัตั้โด้ยุไม่ได้้วางแผน
ล่ัวงห้น้า ซึ์�งส่งผลักระทั้บต่ั้อการส่งมอบสินค้าให้้กับลูักค้าไม่เป็็นไป็
ตั้ามแผนท้ั้�ตั้กลังกันไว้ ทั้ำาให้้อาจไม่ได้้รับความเชืั่�อถือจากลูักค้า
แลัะระงับสั�งซื์�อสินค้ากับบริษััทั้ฯ โด้ยุแนวทั้างในการลัด้ความเส้�ยุง 
บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ให้้ด้ำาเนินการตั้ามโป็รแกรม Zero Unplanned 
Shutdown อยุ่างเคร่งครัด้ แลัะม้การจัด้วางระบบป้็องกัน 
การเกิด้เห้ตุั้ซ์ำ�า ซึ์�งต้ั้องได้้รับการวิเคราะห์้ห้าสาเห้ตุั้ กำาห้นด้
แนวทั้างการป้็องกัน แลัะตั้รวจติั้ด้ตั้ามผ่านระบบวิเคราะห์้อุบัติั้การณ์์
นอกจากน้� ม้การตั้รวจสอบสภาพิ่ข่องเครื�องจักรแลัะอุป็กรณ์์ 
ข่องโรงงานอยุ่างทัั้�วถึงในจุด้เส้�ยุงต่ั้าง ๆ (Plant Health Check)  
รวมถึงยุังม้แผนการตั้รวจสอบอุป็กรณ์์ทัั้�งระบบ ซึ์�งด้ำาเนินการ 
มาอยุ่างต่ั้อเนื�อง 

3.3 ความเส้�ยุงด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม ท้ั้�เกิด้จากกระบวนการผลิัตั้ข่อง 
บริษััทั้ฯ ได้้ม้การป็ลัด้ป็ล่ัอยุสารระเห้ยุไฮีโด้รคาร์บอนต่ั้าง ๆ เช่ั่น 
สารคาร์บอนได้ออกไซ์ด์้ สารเบนซ้์น ฝุ�นลัะลัอง เป็็นต้ั้น ซึ์�งส่ง
ผลักระทั้บต่ั้อสุข่ภาพิ่ข่องพิ่นักงานแลัะชุั่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการ
อุตั้สาห้กรรมฯ ทั้ำาให้้อาจเกิด้การร้องเร้ยุน ฟ้องร้องห้รือเกิด้ 
ข้่อพิิ่พิ่าทั้ได้้ บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำาแนวทั้างการลัด้ความเส้�ยุง โด้ยุ
กำาห้นด้ให้้ม้การบริห้ารจัด้การด้้านสิ�งแวด้ล้ัอมทัั้�วทัั้�งองค์กรอยุ่าง 
บูรณ์าการภายุใต้ั้กรอบด้ำาเนินงานต่ั้าง ๆ อาทิั้ ระบบการจัด้การ
สิ�งแวด้ล้ัอม ISO 14001 ระบบการจัด้การพิ่ลัังงาน ISO 5001 
รวมถึงการป็ฏิิบัติั้ตั้ามแลัะติั้ด้ตั้ามการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังข่องข้่อกฎห้มายุ 
ข้่อกำาห้นด้ แลัะมาตั้รฐานต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง อยุ่างเคร่งครัด้ 

3.4 ความเส้�ยุงด้้านชุั่มชั่นแลัะสังคม ท้ั้�อาจเกิด้จากความขั่ด้แยุ้ง
ห้รือความเห้็นต่ั้างข่องชุั่มชั่นต่ั้อการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ 
ทั้ำาให้้เกิด้การร้องเร้ยุน การฟ้องร้องกล่ัาวโทั้ษัต่ั้อบริษััทั้ฯ ห้รือ
อาจเกิด้การชุั่มนุมป็ระท้ั้วงปิ็ด้สถานป็ระกอบการ ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้
ด้ำาเนินมาตั้รการต่ั้าง ๆ อยุ่างต่ั้อเนื�อง เช่ั่น การสร้างความเข้่าใจ
แลัะความสัมพัิ่นธ์์อันด้้เพืิ่�อมุ่งสู่การได้้รับความเชืั่�อมั�นแลัะไว้วางใจ
จากชุั่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ รวมถึงการรักษัา
ภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ต่ั้อสาธ์ารณ์ะ การกำาห้นด้แนวทั้างความรับผิด้ชั่อบ
ต่ั้อสังคมจากกระบวนการทั้างธุ์รกิจ (CSR in Process) ด้ำาเนินการ
จัด้ทั้ำาแผนแลัะตั้รวจป็ระเมินด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นเพืิ่�อให้้มั�นใจ
ว่าการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เป็็นไป็ตั้ามห้ลัักการแลัะแนวป็ฏิิบัติั้

การบริหารจัดำการควัามเส่�ยง
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ด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นท้ั้�ด้้ทัั้�งในระดั้บป็ระเทั้ศแลัะระดั้บสากลั  
จัด้ทั้ำารายุงานการศึกษัาผลักระทั้บทั้างสังคม (Social Impact 
Assessment: SIA) แลัะการป็ระเมินผลัตั้อบแทั้นทั้างสังคม 
(Social Return on Investment: SROI) ผ่านโครงการลัำาไทั้รโยุง 
เป็็นต้ั้น 

3.5 ความเส้�ยุงด้้านการบริห้ารจัด้การห้่วงโซ่์อุป็ทั้าน โด้ยุห้าก
การบริห้ารจัด้การไม่ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่เพ้ิ่ยุงพิ่ออาจส่งผลัทั้ำาให้้ไม่
สามารถแข่่งขั่นในสภาวะตั้ลัาด้ท้ั้�ม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังอยุ่างรวด้เร็วได้้ 
อาจทั้ำาให้้ต้ั้นทุั้นการด้ำาเนินการท้ั้�สูงเกินไป็ ม้การผลิัตั้สินค้า 
ท้ั้�ไม่ตั้อบสนองต่ั้อความต้ั้องการข่องลูักค้าได้้อยุ่างรวด้เร็ว  
ม้กระบวนการทั้ำางานท้ั้�ม้ขั่�นตั้อนซั์บซ้์อนล่ัาช้ั่า เป็็นต้ั้น ดั้งนั�น
เพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�น บริษััทั้ฯ ได้้นำาระบบการบริห้าร
จัด้การท้ั้�เป็็นเลิัศ (Operational Excellence Management 
System: OEMS) ทัั้�ง 12 องค์ป็ระกอบ เช่ั่น กลัยุุทั้ธ์์แลัะ 
ความเป็็นผู้นำา การจัด้การความเส้�ยุงด้้านป็ฏิิบัติั้การ การบริห้าร 
การเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง มาใช้ั่อยุ่างเต็ั้มรูป็แบบ เพืิ่�อให้้มั�นใจได้้ว่า  
การป็ฏิิบัติั้งานในด้้านต่ั้าง ๆ ยุังคงไว้ซึ์�งป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะ
ป็ระสิทั้ธิ์ผลัอยุูเ่สมอ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้ม้การเชิั่ญผู้เช้ั่�ยุวชั่าญ
ภายุนอก เข้่ามาตั้รวจป็ระเมินระบบ OEMS เพืิ่�อห้าแนวทั้าง 
ในการพัิ่ฒนาแลัะป็รับป็รุงต่ั้อไป็ 

3.6 ความเส้�ยุงด้้านความต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ ท้ั้�เกิด้จากภัยุคุกคาม
ต่ั้าง ๆ เช่ั่น ภัยุธ์รรมชั่าติั้ การถูกโจมต้ั้จากผู้ไม่ห้วังด้้ การโจมต้ั้
ทั้างไซ์เบอร์ ซึ์�งภัยุคุกคามเห้ล่ัาน้�ส่งผลักระทั้บให้้กระบวนการ
ทั้างธ์ุรกิจห้ยุุด้ชั่ะงัก ดั้งนั�น เพืิ่�อเป็็นการเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมแลัะ
ลัด้ผลักระทั้บจากการห้ยุุด้ชั่ะงักข่องกระบวนการทั้างธุ์รกิจ 

บริษััทั้ฯ ได้้นำาระบบการบริห้ารความตั้่อเนื�องทั้างธ์ุรกิจ  
(Business Continuity Management System: BCMS) มาใช้ั่ 
ตั้ามมาตั้รฐานสากลั ISO 22301 Business Continuity  
Management System มาใช้ั่เป็็นแนวทั้างในการจัด้ทั้ำา การนำา
ไป็ป็ฏิิบัติั้ การเก็บรักษัา แลัะการพิ่ัฒนาแผนความต่ั้อเนื�องทั้าง
ธุ์รกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพืิ่�อรองรับ
สถานการณ์์วิกฤตั้แลัะเห้ตุั้ฉุีกเฉิีนต่ั้าง ๆ รวมถึงด้ำาเนินการ 
ฝึกซ้์อมตั้ามแผนท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 

3.7 ความเส้�ยุงด้้านภัยุแล้ัง ซึ์�งส่งผลักระทั้บต่ั้อนำ�าท้ั้�จะใช้ั่ใน
กระบวนการผลิัตั้ม้ไม่เพ้ิ่ยุงพิ่อ ทั้ำาให้้ต้ั้องห้ยุุด้การผลิัตั้ใน 
บางโรงงาน ส่งผลัต่ั้อการส่งมอบสินค้าให้้กับลูักค้า รวมถึงสูญเส้ยุ
รายุได้้แลัะผลักำาไรจากการข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ เพืิ่�อเป็็นการลัด้ 
ผลักระทั้บท้ั้�จะเกิด้ขึ่�น บริษััทั้ฯ ได้้ม้การบริห้ารจัด้การทั้รัพิ่ยุากรนำ�า
ให้้เพ้ิ่ยุงพิ่อสำาห้รับการผลิัตั้ แลัะจัด้ทั้ำาแนวทั้างเพืิ่�อลัด้ผลักระทั้บ
จากความขั่ด้แยุ้งจากความต้ั้องการใช้ั่นำ�าท้ั้�ม้แนวโน้มเพิิ่�มขึ่�น 
จากภาคอุตั้สาห้กรรม ภาคเกษัตั้รกรรม ชุั่มชั่นเมืองท้ั้�ข่ยุายุตัั้ว 
รวมถึงภาคการท่ั้องเท้ั้�ยุว ดั้งนั�น เพืิ่�อให้้การบริห้ารจัด้การนำ�า 
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ บริษััทั้ฯ จึงใช้ั่มาตั้รการ 3R คือ ลัด้การ 
ใช้ั่นำ�า (Reduce) นำานำ�ากลัับมาใช้ั่ซ์ำ�า (Reuse) แลัะการนำานำ�าทิั้�ง
กลัับมาใช้ั่ให้ม่ (Recycle) จัด้สร้างบ่อนำ�าสำารองป็ริมาณ์  
5 ล้ัานลูักบาศก์เมตั้ร เพืิ่�อสำารองนำ�าใช้ั่ในกระบวนการผลิัตั้ใน 
ช่ั่วงท้ั้�นำ�าจากแห้ล่ังธ์รรมชั่าติั้ข่าด้แคลัน นอกจากน้� บริษััทั้ฯ  
ยุังได้้ร่วมกับกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ในการเข้่าร่วมป็ระชุั่ม ติั้ด้ตั้าม แลัะ
ป็ระสานงานกับห้น่วยุงานภาครัฐในการบริห้ารจัด้การนำ�าร่วมกัน
เพืิ่�อให้้เป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุข่องภาครัฐแลัะเกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ 

บริษััทฯ ร่วมกับทัพัเรือภูาคท่� 1 กำาหนดูให้ม่การฝ่กึซ้้อมแผู้นรักษัาความปลอดูภัูยท่าเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ ในการร่วมตรวจสอบภัูยคุกคาม
ท่�มาจากทางทะเล และในกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขการรั�วไหลของนำ�ามันในเขตพืั�นท่� จังหวัดูระยอง
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4. ความเสี�ยงด้้านการเง่น (Financial Risk) 

4.1 ความเส้�ยุงจากความผันผวนข่องอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุน (Foreign 
Currency Exchange Risk) การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังข่องค่าเงินบาทั้ต่ั้อ
เงินสกุลัเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ม้ผลักระทั้บทั้ั�งทั้างตั้รงแลัะทั้างอ้อม 
ในระด้บัห้นึ�งต่ั้อรายุได้้แลัะรายุจา่ยุข่องบรษัิัทั้ฯ เนื�องจากรายุได้้
จากผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะป็ิโตั้รเคม้ แลัะต้ั้นทุั้นวัตั้ถุดิ้บ  
ซึ์�งส่วนให้ญ่เป็็นนำ�ามันดิ้บจะได้้รับแลัะจ่ายุชั่ำาระเป็็นเงินบาทั้  
แต่ั้ยัุงคงอ้างอิงราคาตั้ลัาด้โลัก ซึ์�งกำาห้นด้ราคาเป็็นสกุลัเงินเห้ร้ยุญ
สห้รัฐฯ (USD Linked) รวมทัั้�งเงินกู้เพืิ่�อโครงการลังทุั้นต่ั้าง ๆ 

บริษััทั้ฯ ม้แนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุงเพืิ่�อลัด้ผลักระทั้บจาก
ความผันผวนข่องอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนดั้งกล่ัาว โด้ยุด้ำาเนินการ 
จัด้โครงสร้างข่องเงินกู้ หุ้้นกู้ท้ั้�เป็็นสกุลัเงินต่ั้างป็ระเทั้ศ ให้้ม้สัด้ส่วน
สมดุ้ลักับรายุได้้ ท้ั้�อ้างอิงเงินสกุลัต่ั้างป็ระเทั้ศ (Natural Hedge) 
โด้ยุการบริห้ารห้น้�สินสกุลัเงินเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ให้้ม้สัด้ส่วน 
ท้ั้� เห้มาะสมกับรายุได้้ท้ั้� อิงกับสกุลัเงินต่ั้างป็ระเทั้ศ ทัั้�งน้�  
การด้ำาเนินการบริห้ารความเส้�ยุงฯ ดั้งกล่ัาว อยูุ่ภายุใต้ั้การกำากับดู้แลั
แลัะติั้ด้ตั้ามผลัจากคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง เพืิ่�อให้้เป็็น
ไป็ตั้ามนโยุบายุ แลัะลัด้ผลักระทั้บในระดั้บท้ั้�บริษััทั้ฯ ยุอมรับได้้ 
อ้กทัั้�งการทั้ำาสัญญาซื์�อแลัะข่ายุเงินตั้ราต่ั้างป็ระเทั้ศ (Fx Swap) 
พิ่ร้อมกันข่องรายุได้้จากการส่งออกกับรายุจ่ายุค่าวัตั้ถุดิ้บท้ั้�เป็็น
สกุลัเงินเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ เพืิ่�อลัด้ภาระส่วนต่ั้างข่องอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุน
เสนอซื์�อแลัะเสนอข่ายุ ม้ส่วนช่ั่วยุลัด้ผลักระทั้บจากความผันผวน
ข่องอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนด้้วยุ

4.2 ความเส้�ยุงการจัด้ห้าเงินทุั้นแลัะสภาพิ่คล่ัอง (Funding & 
Liquidity Risk) บริษััทั้ฯ ม้แผนการลังทัุ้นเพืิ่�อข่ยุายุธุ์รกิจอยุ่าง
ต่ั้อเนื�อง รวมทัั้�งม้ภาระจ่ายุชั่ำาระคืนเงินกู้แลัะหุ้้นกู้ท้ั้�ครบกำาห้นด้
ชั่ำาระ บริษััทั้ฯ จึงม้ความจำาเป็็นในการจัด้ห้าเงินทุั้นให้้เพ้ิ่ยุงพิ่อ 
ทัั้นตั้ามกำาห้นด้เวลัา ด้้วยุตั้้นทุั้นทั้างการเงินท้ั้�เห้มาะสม ซึ์�ง 
ความสามารถในการจัด้ห้าเงินทุั้นจากภายุนอกขึ่�นอยุู่กับห้ลัายุ

ปั็จจัยุ เช่ั่น ผลัป็ระกอบการ ฐานะการเงิน อันดั้บความน่าเชืั่�อถือ
ข่องบริษััทั้ฯ ภาวะอุตั้สาห้กรรมปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ รวมทัั้�ง
ภาวะเศรษัฐกิจแลัะภาวะตั้ลัาด้เงินทัั้�งในป็ระเทั้ศแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศ 
เป็็นต้ั้น บริษััทั้ฯ อาจม้ความเส้�ยุงด้้านสภาพิ่คลั่องทั้ำาให้้ 
ไม่สามารถจัด้ห้าเงินทุั้นห้มุนเว้ยุนได้้อยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ 

บริษััทั้ฯ ม้แนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุงโด้ยุจัด้ห้าเงินทุั้นให้้
สอด้คล้ัองกับแผนธุ์รกิจ ม้การจัด้โครงสร้างเงินทุั้นเพืิ่�อให้้
อัตั้ราส่วนทั้างการเงินท้ั้�สำาคัญให้้อยุู่ในระดั้บท้ั้�เห้มาะสม ม้ 
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ รวมทัั้�งติั้ด้ตั้ามปั็จจัยุท้ั้�ม้ผลักระทั้บ 
ห้รือท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการจัด้ห้าเงินทุั้น ซึ์�งทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ จะสามารถ
จัด้ห้าเงินทุั้นได้้ตั้ามแผนด้้วยุตั้้นทุั้นทั้างการเงินท้ั้�เห้มาะสม 
ป็ระกอบกับปั็จจุบันบริษััทั้ฯ ม้วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
ป็ระกอบด้้วยุวงเงินกู้ระยุะสั�นใช้ั่เป็็นเงินทุั้นห้มุนเว้ยุนจำานวน 
23,410 ล้ัานบาทั้ แลัะวงเงินตั้ามสัญญาเงินกู้ยืุมเงินระห้ว่าง 
บริษััทั้ฯ กับ บมจ. ป็ตั้ทั้. โด้ยุเป็็นวงเงินกู้จำานวน 10,000 ล้ัานบาทั้ 
แลัะวงเงินให้้กู้จำานวน 1,500 ล้ัานบาทั้ เพืิ่�อบริห้ารจัด้การ 
สภาพิ่คล่ัองทั้างการเงินภายุในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่

5. ความเสี�ยงด้้านโครงการลิงทุิน (Capital Projects 
Risk) 

บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการโครงการลังทัุ้นข่นาด้ให้ญ่ท้ั้�สำาคัญ 
ในปั็จจุบัน คือ โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพืิ่�อป็รับป็รุง
คุณ์ภาพิ่ข่องนำ�ามันด้้เซ์ลั จากมาตั้รฐานยูุโร 4 ให้้เป็็นมาตั้รฐาน
ยุูโร 5 ให้้ทัั้นตั้ามกำาห้นด้ข่องรัฐบาลัท้ั้�จะเริ�มบังคับใช้ั่ในปี็ 2567 
โด้ยุโครงการจะต้ั้องม้การลังทุั้นก่อสร้างโรงงานในการป็รับป็รุง
คุณ์ภาพิ่นำ�ามันให้้เป็็นไป็ตั้ามข้่อกำาห้นด้ข่องกฎห้มายุ นอกจากน้�
ยุังเป็็นการเพิิ่�มมูลัค่าข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์จากเดิ้มท้ั้�บริษััทั้ฯ ต้ั้อง 
ม้การส่งออกนำ�ามันด้้เซ์ลักำามะถันสูงซึ์�งม้มูลัค่าท้ั้�ตั้ำ�าเป็ล้ั�ยุนเป็็น
นำ�ามันด้้เซ์ลักำามะถนัตั้ำ�าท้ั้�ม้มูลัค่าสูง ซึ์�งจะช่ั่วยุให้้ผลัป็ระกอบการ
ข่องบริษััทั้ฯ เพิิ่�มขึ่�น บริษััทั้ฯ ได้้ม้การเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมสำาห้รับ

การบริหารจัดำการควัามเส่�ยง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การบริห้ารโครงการแลัะม้แนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�อาจ
จะเกิด้ขึ่�น ดั้งน้� 

5.1 จัด้เตั้ร้ยุมแผนการตั้ลัาด้แลัะการข่ายุรองรับกับป็ริมาณ์ข่อง
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อยุ่างท้ั้�จะผลิัตั้ออกมาทัั้�งห้มด้ได้้อยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ  
ม้ช่ั่องทั้างการข่ายุท้ั้�เห้มาะสมเพืิ่�อให้้มั�นใจได้้ว่าสินค้าท้ั้�ผลิัตั้ 
ออกมาทัั้�งห้มด้ สามารถจำาห้น่ายุได้้แลัะม้ตั้ลัาด้รองรับท้ั้�เพ้ิ่ยุงพิ่อ 
รวมถึงยุังเพิิ่�มคงผลัป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ ตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 

5.2 จัด้เตั้ร้ยุมทั้รัพิ่ยุากรด้้านต่ั้าง ๆ เช่ั่น ด้้านบุคลัากร ด้้าน 
การเงิน ด้้านพืิ่�นท้ั้�ก่อสร้างแลัะการจัด้เตั้ร้ยุมระบบสาธ์ารณู์ป็โภค 
เพืิ่�อสนับสนุนแลัะผลัักดั้นโครงการให้้เป็็นไป็ตั้ามเป้็าห้มายุ 
ได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

5.3 จัด้ทั้ำาระบบแลัะกระบวนการในการตั้ดิ้ตั้ามความคบืห้น้าใน
การด้ำาเนินงานอยุ่างใกล้ัชิั่ด้ แลัะแก้ไข่ปั็ญห้าท้ั้�เกิด้ขึ่�นได้้อยุ่าง
รวด้เร็ว ซึ์�งทั้ำาให้้มั�นใจว่าการด้ำาเนินโครงการสามารถบรรลุั 
เป้็าห้มายุในทุั้กมิติั้ ได้้แก่ ระยุะเวลัาการด้ำาเนินโครงการ  
การบริห้ารงบป็ระมาณ์ คุณ์ภาพิ่ข่องโครงการ ความป็ลัอด้ภัยุ 
แลัะความร่วมมือกับห้น่วยุงานภาครัฐ แลัะชุั่มชั่น 

6. ความเสี�ยงในการพัฒนาศักยภัาพอิ่งค์กร  
(Organizational Capability Risk) 

บริษััทั้ฯ เชืั่�อว่าการพัิ่ฒนาบุคลัากรให้้ม้ความเป็็นเลิัศม้ความสำาคัญ
เป็็นอยุ่างยุิ�งต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจได้้อยุ่างมั�นคงแลัะยุั�งยุืน จึงได้้
กำาห้นด้วัตั้ถุป็ระสงค์ในการเสริมสร้างแลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่
องค์กรท้ั้�เป็็นเลิัศ รวมถึงการพัิ่ฒนาบุคลัากรให้้เป็็นทัั้�งคนเก่งแลัะ
คนด้้ ผ่านค่านิยุมห้ลัักข่ององค์กร (Core Values) โด้ยุบุคลัากร
ต้ั้องม้ความพิ่ร้อม ทัั้�งความรู้ ความสามารถ แลัะม้การกำาห้นด้
เป็็นห้นึ�งในกลัยุุทั้ธ์์ห้ลัักข่ององค์กร ตั้ามแผนงานข่องโครงการ 
NOAH โด้ยุม้การจัด้ทั้ำาแนวทั้างการบริห้ารจัด้การ ดั้งน้� 

6.1 ป็ลูักฝังวัฒนธ์รรมองค์กรในด้้านการทั้ำางานผ่าน IRPC DNA 
เพืิ่�อให้้บุคลัากรทุั้กคนในองค์กรได้้ยึุด้ถือป็ฏิิบัติั้เพืิ่�อเสริมสร้าง
ศักยุภาพิ่ในการทั้ำางานให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั 

6.2 ป็รับป็รุงกระบวนการป็ฏิิบัติั้งานให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่  
ลัด้ต้ั้นทุั้นการด้ำาเนินการ รวมถึงการนำาระบบดิ้จิทัั้ลัมาใช้ั่ใน 
การทั้ำางานเพืิ่�อเพิิ่�มความรวด้เร็ว ถูกต้ั้องแลัะลัด้ขั่�นตั้อนท้ั้� 
ไม่จำาเป็็นลัง 

6.3 จัด้ทั้ำาระบบการจัด้การองค์ความรู้แลัะการเพิ่ิ�มความรู้ 
ความชั่ำานาญท้ั้�เห้มาะสมให้้ทัั้นต่ั้อสถานการณ์์ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ 
โด้ยุเฉีพิ่าะองค์ความรู้ในวิชั่าช้ั่พิ่ท้ั้�สำาคัญแลัะจำาเป็็นตั้่อการ 

ขั่บเคลืั�อนกลัยุุทั้ธ์์ข่ององค์กรทัั้�งในระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว 
ให้้บรรลุัผลัตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 

6.4 กำาห้นด้แผนสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่งงานท้ั้�สำาคัญ โด้ยุเฉีพิ่าะ 
ในผู้บริห้ารระดั้บสูง พิ่ร้อมทัั้�งกำาห้นด้กระบวนการป็ระเมินผลั
การป็ฏิิบัติั้งานอยุ่างเป็็นระบบ ม้การถ่ายุทั้อด้งานเป็็นไป็อยุ่าง
ราบรื�น ไม่กระทั้บต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจเพืิ่�อรองรับพิ่นักงานท้ั้�กำาลััง
จะเกษ้ัยุณ์อายุหุ้รือลัาออก 

7. ความเสี�ยงด้้านการเปีลีิ�ยนแปีลิงแลิะปีฏ่ิบัต่
นโยบายแลิะกฎหมาย กฎระเบียบ (Policy and  
Regulatory Risk) 

การสร้างความตั้ระห้นักให้้กับพิ่นักงานในการป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโยุบายุ 
กฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบต่ั้าง ๆ ด้้วยุความเคร่งครัด้ รวมถึงให้้ 
ม้การติั้ด้ตั้ามแลัะเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมจากการกำาห้นด้นโยุบายุ 
กฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบต่ั้าง ๆ จากภาครัฐ รวมถึงกฎห้มายุ 
ระห้ว่างป็ระเทั้ศ เช่ั่น พิ่ระราชั่บัญญัติั้คุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลั 
(PDPA) พิ่ระราชั่บัญญัติั้กองทุั้นนำ�ามันเชืั่�อเพิ่ลิัง การสำารอง
ป็ริมาณ์นำ�ามัน กฎห้มายุภาษ้ั กฎห้มายุแรงงาน แนวทั้างการป้็องกัน
การให้้สินบนเจ้าห้น้าท้ั้�รัฐ เป็็นต้ั้น ซึ์�งอาจส่งผลักระทั้บต่ั้อ 
การด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ห้ากบริษััทั้ฯ ลัะเลัยุห้รือไม่ป็ฏิิบัติั้
ตั้าม อาจเกิด้ความเส้ยุห้ายุจาก ค่าป็รับ การฟ้องร้องห้รืออาจ
รุนแรงถึงขั่�นเพิิ่กถอนใบอนุญาตั้ได้้ ดั้งนั�นบริษััทั้ฯ จึงได้้กำาห้นด้
แนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุง ดั้งน้� 

7.1 ติั้ด้ตั้ามข่่าวสารต่ั้าง ๆ จากภาครัฐท้ั้�อาจม้ผลักระทั้บต่ั้อการ
ป็ฏิิบัติั้งานห้รือการด้ำาเนินธุ์รกิจ แลัะม้การศึกษัาเตั้ร้ยุมความ
พิ่ร้อม รวมถึงจัด้ทั้ำาแผนการด้ำาเนินงานห้รือแนวทั้างในการ
จัด้การความเส้�ยุงท้ั้�เกิด้จากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังนโยุบายุ กฎห้มายุ
กฎระเบ้ยุบ เพืิ่�อมิให้้ส่งผลักระทั้บต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจ

7.2 จัด้ทั้ำาระบบฐานข่้อมูลัข่องกฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบ  
พิ่ระราชั่บัญญัติั้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ  
แลัะบริษััทั้ในเครือ โด้ยุม้การวิเคราะห์้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังท้ั้�สำาคัญ  
เพืิ่�อให้้ผู้ใช้ั่งานสามารถนำาไป็ป็ฏิิบัติั้ได้้โด้ยุง่ายุเป็็นไป็อยุ่าง 
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

7.3 เข้่าเป็็นแนวร่วมป็ฏิิบัติั้ข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุในการต่ั้อต้ั้าน
การทุั้จริตั้ (CAC) ม้การป็ระเมินความเส้�ยุงด้้านการทุั้จริตั้
คอร์รัป็ชัั่นทุั้กรูป็แบบ แลัะจัด้ทั้ำาแนวทั้างในการลัด้ความเส้�ยุง 
นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้ให้้ความสำาคัญกับการบริห้ารงานอยุ่าง
โป็ร่งใส รวมถึงการนำาแนวทั้าง 8 ห้ลัักการ สำาห้รับเอกชั่นแลัะ
นิติั้บุคคลัในการป้็องกันการให้้สินบนเจ้าห้น้าท้ั้�ข่องรัฐ จาก 
สำานักงานคณ์ะกรรมการป้็องกันแลัะป็ราบป็รามการทุั้จริตั้แห่้งชั่าติั้ 
มาสื�อสารให้้กับผู้บริห้าร พิ่นักงาน มาป็ฏิิบัติั้ทัั้�วทัั้�งองค์กร
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7.4 ด้ำาเนินการตั้ามขั่�นตั้อนป็ระมวลักฎห้มายุท้ั้�ดิ้นในการถอน
สภาพิ่ทั้าง ลัำาราง การแลักเป็ล้ั�ยุนท้ั้�สาธ์ารณ์ะท้ั้�อยูุ่บนพืิ่�นท้ั้�การ
ข่ยุายุเข่ตั้ป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างเคร่งครัด้ เพืิ่�อให้้มั�นใจ
ว่าการด้ำาเนินการต่ั้าง ๆ เป็็นไป็ตั้ามขั่�นตั้อนข่องกฎห้มายุ แลัะ 

ลัด้ผลักระทั้บจากความขั่ด้แยุ้งกับชุั่มชั่นแลัะคด้้ความฟ้องร้อง 
โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้ม้การแต่ั้งตัั้�งคณ์ะทั้ำางานเฉีพิ่าะกิจในการด้ำาเนิน
การแลัะลัด้ผลักระทั้บจากความเส้�ยุงท้ั้�จะเกดิ้ขึ่�นอยุา่งบูรณ์าการ

8. ความเสี�ยงด้้านความปีลิอิ่ด้ภััยขอิ่งระบบงานด่้จ่ทัิลิ 
(Digital Security Risk) 

ปั็จจุบัน ภัยุคุกคามจากการถูกโจมต้ั้แลัะอาชั่ญากรรมทั้าง
ไซ์เบอร์ได้้เพิิ่�มสูงมากขึ่�น รวมถึงเป็็นไป็ในห้ลัากห้ลัายุรูป็แบบ 
อาจก่อให้้เกิด้ความเส้ยุห้ายุต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจได้้อยุ่างมาก  
ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้ตั้ระห้นักถึงความเส้�ยุงท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�น เนื�องจาก 
บริษััทั้ฯ ม้การใช้ั่ระบบเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศเป็็นเครื�องมือห้ลััก
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ เมื�อถูกโจมต้ั้อาจทั้ำาให้้ระบบ Digital  
เส้ยุห้ายุแลัะเกิด้การห้ยุุด้ชั่ะงักข่องกระบวนการทั้างธุ์รกิจ เช่ั่น 
กระบวนการจัด้ซื์�อ กระบวนการข่ายุสินค้า กระบวนการผลิัตั้ 
กระบวนการข่นส่ง เป็็นต้ั้น ดั้งนั�น บริษััทั้ฯ จึงกำาห้นด้มาตั้รการ
เชิั่งรุก เพืิ่�อป้็องกันแลัะลัด้โอกาสจากการถูกโจมต้ั้จากผู้ไม่ห้วังด้้ 
รวมถึงลัด้ผลักระทั้บกรณ้์ถูกโจมต้ั้จนระบบ Digital ได้้รับความ
เส้ยุห้ายุ ให้้สามารถฟ้�นคืนระบบได้้อยุา่งรวด้เร็ว สำาห้รับแนวทั้าง
การบริห้ารความเส้�ยุง ม้ดั้งน้� 

8.1 ได้้รับการรับรอง มาตั้รฐาน ISO 27001: Information  
Security Management System ซึ์�งเป็็นมาตั้รฐานระบบ
บริห้ารจดั้การความมั�นคงป็ลัอด้ภยัุสารสนเทั้ศ ม้การด้ำาเนินการ
ท้ั้�สอด้คลั้องตั้ามข่้อกำาห้นด้ ข้่อกฎห้มายุ แลัะระเบ้ยุบข้่อบังคับ
ต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง

8.2 ฝึกซ้์อมแผนด้ำาเนินการกู้คืนระบบในกรณ้์ท้ั้�ระบบลั่ม  
(Disaster Recovery Plan) ซึ์�งอาจเกิด้จากการถูกโจมต้ั้ 

จากภายุนอก อุป็กรณ์์ชั่ำารุด้เส้ยุห้ายุห้รือภัยุพิิ่บัติั้ต่ั้าง ๆ เป็็น
ป็ระจำาทุั้กปี็

8.3 บริห้ารจัด้การศูนยุ์ดู้แลัความป็ลัอด้ภัยุองค์กร (Security 
Operation Center: SOC) ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะพัิ่ฒนา
ป็รับป็รุงอยุ่างต่ั้อเนื�อง ทัั้�งด้้าน ซ์อฟตั้์แวร์ ฮีาร์ด้แวร์ แลัะ
บุคลัากร ตั้รวจสอบการเข้่าถึงระบบตั้่าง ๆ ข่ององค์กรว่าม้ 
การเข้่าถึงท้ั้�ผิด้ป็กติั้ ห้รือม้การบุกรุกจากภายุนอกห้รือไม่ แลัะ 
ม้กระบวนการตั้อบสนองต่ั้อการบุกรุกได้้อยุ่างรวด้เร็วควบคู่ไป็
กับการสร้างองค์ความรู้ให้้กับบุคลัากรในเรื�องการป้็องกันอยุา่งม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่

8.4 เพิิ่�มความรู้ ทัั้กษัะให้้เจ้าห้น้าท้ั้�ดู้แลัด้้านความป็ลัอด้ภัยุ โด้ยุ
การเข้่าร่วมอบรม สัมมนา แลักเป็ล้ั�ยุนความรู้กับห้น่วยุงาน
ภายุนอก รวมถึงทั้ด้สอบความรู้กับสถาบัน ComTIA เพืิ่�อข่อ 
การรับรองการเป็็นผู้ดู้แลัด้้านความป็ลัอด้ภัยุระบบเทั้คโนโลัยุ้
สารสนเทั้ศ (ICT Security Certificate)
 
8.5 สร้างความรู้ ความตั้ระห้นักให้้พิ่นักงานในการใช้ั่งานอุป็กรณ์์
คอมพิิ่วเตั้อร์ ซ์อฟต์ั้แวร์ ได้้อยุ่างป็ลัอด้ภัยุ ห้ล้ักเล้ั�ยุง การ 
ติั้ด้ไวรัส มัลัแวร์ ห้รือการถูกโจมต้ั้ในรูป็แบบต่ั้าง ๆ โด้ยุม้ท้ั้มงาน
ในการให้้คำาป็รึกษัา ให้้ความรู้แลัะแจ้งเตืั้อน รวมถึงการแก้ไข่
ปั็ญห้าให้้พิ่นักงานทุั้กคน

การบริหารจัดำการควัามเส่�ยง
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

9. ความเสี�ยงเนื�อิ่งมาจากผลิกระทิบขอิ่งโรคต่ด้เชื�อิ่
ไวรัสโคว่ด้-19 (COVID-19) 

ความเส้�ยุงจากโรคตั้ิด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 ซึ์�งเกิด้การแพิ่ร่ระบาด้
ไป็ทัั้�วโลัก ส่งผลักระทั้บต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจต่ั้าง ๆ เป็็นวงกว้าง 
โด้ยุสถาบันการเงินต่ั้าง ๆ ทัั้�วโลัก คาด้การณ์์ว่าเศรษัฐกิจโลัก
ในปี็ 2563 จะตั้กตั้ำ�าลังจนทั้ำาให้้เกิด้วิกฤตั้เศรษัฐกิจครั�งเลัวร้ายุ
ท้ั้� สุด้นับแต่ั้ยุุคเศรษัฐกิจตั้กตั้ำ�าครั�งให้ญ่ท้ั้� เร้ยุกว่า Great  
Depression ในชั่่วงยุุคป็ี 2470 ซึ์�งอาจส่งผลักระทั้บตั้่อการ
ด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ในห้ลัายุกลุ่ัมอุตั้สาห้กรรมเป็็นวงกว้าง
อาจตั้้องห้ยุุด้ด้ำาเนินกิจการเป็็นการชั่ั�วคราวห้รืออาจตั้้อง 
ห้ยุุด้ถาวร โด้ยุในกลุ่ัมอุตั้สาห้กรรมการกลัั�นแลัะป็ิโตั้รเคม้ก็ 
ได้้รับผลักระทั้บเช่ั่นเด้้ยุวกัน โด้ยุเห้ตัุ้การณ์์แลัะผลักระทั้บท้ั้� 
อาจเกิด้ขึ่�นได้้ เช่ั่น บริษััทั้ฯ อาจถูกห้น่วยุงานภาครัฐสั�งปิ็ด้ 
สถานป็ระกอบการห้ากพิ่บผู้ติั้ด้เชืั่�อเป็็นพิ่นักงานข่องบริษััทั้ฯ ห้รือ
ผลักระทั้บต่ั้อโครงการการก่อสร้างโรงงานห้รือการซ่์อมบำารุง
เครื�องจักรต้ั้องล่ัาช้ั่าออกไป็เนื�องจากผู้เช้ั่�ยุวชั่าญจากตั้า่งป็ระเทั้ศ
ไม่สามารถเดิ้นทั้างมาได้้ ห้รือผลักระทั้บต่ั้อการข่นส่งสินค้า 
ท้ั้�ล่ัาช้ั่า เนื�องจากม้ขั่�นตั้อนท้ั้�เพิิ่�มมากขึ่�นทัั้�งจากข้่อกำาห้นด้ข่อง
ห้น่วยุงานภาครัฐ นอกจากน้� ยุังส่งผลักระทั้บกับยุอด้ข่ายุแลัะ
รายุได้้ข่องบริษััทั้ฯ ลัด้ลังไม่เป็็นไป็ตั้ามเป้็าห้มายุท้ั้�กำาห้นด้ไว้
เนื�องจากพิ่ฤติั้กรรมข่องผู้บริโภคเป็ล้ั�ยุนไป็ (เช่ั่น การเดิ้นทั้างลัด้ลัง
ซึ์�งกระทั้บกับยุอด้การข่ายุนำ�ามัน การซื์�อสินค้าลัด้ลังซึ์�งกระทั้บ
กับยุอด้การข่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก เป็็นต้ั้น) ดั้งนั�นในการบริห้าร 
ความเส้�ยุงข่องโรคติั้ด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 บริษััทั้ฯ จึงได้้มุ่งเน้น 
ในการป้็องกันรักษัาบุคลัากรข่องบริษััทั้ฯ แลัะผู้ท้ั้�เก้�ยุวข่้องให้้
ป็ลัอด้ภัยุไม่ให้้ม้การตั้ิด้เชืั่�อ รวมถึงการรักษัาสภาพิ่คลั่องข่อง 
บริษััทั้ฯ ให้้สามารถด้ำาเนินธุ์รกิจต่ั้อไป็อยุ่างต่ั้อเนื�องภายุใต้ั้
สภาวะวิกฤตั้ โด้ยุม้แนวทั้างบริห้ารความเส้�ยุง ดั้งน้� 

แนวัที่างบริหารควัามเส่ั�ยง
9.1 จัด้ตัั้�งคณ์ะกรรมการแลัะคณ์ะทั้ำางานป้็องกันแลัะแก้ไข่

สถานการณ์์โรคตั้ิด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 (War Room COVID-19) 
เพืิ่�อกำาห้นด้มาตั้รการป้็องกันแลัะแก้ไข่ปั็ญห้าท้ั้�อาจเกิด้ผลักระทั้บ
ด้้วยุโรคติั้ด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 เป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ไม่ให้้ 
ม้ผู้ป็�วยุห้รือผู้เส้ยุช้ั่วิตั้

9.2 จัด้ทั้ำามาตั้รการ Work from Home โด้ยุจัด้เตั้ร้ยุมอุป็กรณ์์
แลัะระบบงานตั้่าง ๆ ให้้พิ่นักงานสามารถทั้ำางานจากท้ั้�บ้านได้้
อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ลัด้ความแออัด้ในท้ั้�ทั้ำางาน การรักษัาระยุะ
ห่้าง ทัั้�งน้� เพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงในการตั้ิด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 ข่อง
พิ่นักงาน

9.3 เพิิ่�มความเข้่มงวด้ในการเข้่าออกท้ั้�ทั้ำางานห้รือสถาน 
ป็ระกอบการ โด้ยุม้การคัด้กรองพิ่นักงานห้รือบุคคลัภายุนอก
ก่อนเข้่าสถานป็ระกอบการจะตั้้องม้การตั้รวจวัด้อุณ์ห้ภูมิ แลัะ
สวมห้น้ากากอนามัยุทุั้กครั�ง นอกจากน้� จะต้ั้องป็ฏิิบัติั้ตั้าม
มาตั้รการต่ั้าง ๆ ท้ั้�ห้น่วยุงานรัฐกำาห้นด้อยุ่างเคร่งครัด้ 

9.4 กำาห้นด้แนวทั้างแก้ไข่ กรณ้์พิ่บพิ่นักงานต้ั้องสงสัยุห้รือป็�วยุ
ด้้วยุโรคติั้ด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 โด้ยุม้การกักกัน คัด้แยุกกลุ่ัม
พิ่นักงานท้ั้�ต้ั้องสงสัยุอยุ่างเป็็นระบบ รวมถึงการกำาห้นด้ให้้ 
ม้พิ่นักงานสำารองป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�แทั้น เพืิ่�อไม่ให้้กระทั้บต่ั้อการ 
ป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�สำาคัญต่ั้าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ 

9.5 จัด้ห้าเงินสด้ห้มุนเว้ยุนเพิิ่�มเติั้มจากแห้ล่ังเงินทุั้นต่ั้าง ๆ เพืิ่�อ
สำารองไว้ใช้ั่ยุามฉุีกเฉิีน รวมถึงกำาห้นด้มาตั้รการในการติั้ด้ตั้ามห้น้�
สิน เพืิ่�อไม่ให้้เกิด้ห้น้�เส้ยุซึ์�งอาจเกิด้ผลักระทั้บต่ั้อเงินทุั้นห้มุนเว้ยุน
ในบริษััทั้ฯ

9.6 จัด้ทั้ำาแผนการบริห้ารความต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ (BCP) สำาห้รับ
กรณ้์โรคติั้ด้เชืั่�อร้ายุแรง แลัะให้้ม้การฝึกซ้์อม พัิ่ฒนา ป็รับป็รุง
อยุ่างสมำ�าเสมอ เพืิ่�อให้้มั�นใจได้้ว่าการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 
ยุังคงสามารถด้ำาเนินการได้้อยุ่างต่ั้อเนื�อง 



111

10. ความเสี�ยงใหม่ ๆ ทีิ�อิ่าจเก่ด้ขึ�นในอิ่นาคต 
(Emerging Risk) 

บริษััทั้ฯ ได้้ม้การวเิคราะห้ส์ภาพิ่แวด้ลัอ้มแลัะแนวโนม้ข่องป็จัจัยุ
ภายุนอกท้ั้�อาจส่งผลักระทั้บกับบริษััทั้ฯ ในระยุะยุาวช่ั่วง
ป็ระมาณ์ 5 - 10 ปี็ข้่างห้น้า ในด้้านต่ั้าง ๆ  เช่ั่น การเมือง เศรษัฐกิจ 
สังคม สิ�งแวด้ล้ัอม กฎห้มายุ เทั้คโนโลัยุ้ เป็็นต้ั้น ซึ์�งเมื�อบริษััทั้ฯ 
ได้้ทั้ราบแนวโน้มต่ั้าง ๆ ท้ั้�จะเป็ล้ั�ยุนแป็ลังในอนาคตั้ เช่ั่น  
แนวโน้มการใช้ั่นำ�ามันท้ั้�ลัด้ลังจากการมาข่องรถยุนต์ั้ไฟฟ้า (EV)
การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ (Climate Change Risk)  
แนวโน้มมาตั้รการส่งเสริมภาครัฐในการลัด้การใช้ั่พิ่ลัาสติั้ก 
เป็็นต้ั้น

แนวัที่างการบริหารควัามเส่ั�ยง 
10.1 ความเส้�ยุงจากการท้ั้�ผู้บริโภคป็รับเป็ล้ั�ยุนการใช้ั่รถยุนต์ั้ท้ั้�ใช้ั่
นำ�ามันมาเป็็นรถยุนต์ั้ไฟฟ้า เร็วกว่าท้ั้�คาด้การณ์์ไว้ โด้ยุสาเห้ตัุ้
สำาคัญมาจากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังเทั้คโนโลัยุ้ท้ั้�ด้้ขึ่�นมาก แลัะราคา
จำาห้น่ายุท้ั้�ถูกลัง รวมถึงรัฐบาลัม้การส่งเสริมการใช้ั่งานรถยุนต์ั้
ไฟฟ้ามากขึ่�น ซึ์�งผลักระทั้บท้ั้�เกิด้ขึ่�นต่ั้อบริษััทั้ฯ ทั้ำาให้้ยุอด้ 
การจำาห้น่ายุนำ�ามันแลัะนำ�ามันห้ล่ัอลืั�นม้แนวโน้มท้ั้�ลัด้ลัง บริษััทั้ฯ 
จึงได้้จัด้ทั้ำาแนวทั้างการจัด้การในระยุะยุาว โด้ยุกำาห้นด้กลัยุุทั้ธ์์
ในป็รับเป็ล้ั�ยุนผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ 
ให้้ม้มูลัค่าสูงขึ่�น ซึ์�งบริษััทั้ฯ เริ�มด้ำาเนินการตั้ามแผนงานมาตั้ั�งแต่ั้ 
ปี็ 2557 เช่ั่น โครงการป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่การผลัิตั้สู่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
สะอาด้ (UHV) โด้ยุม้การป็รับเป็ล้ั�ยุนนำ�ามันเตั้า (Fuel Oil) มา
เป็็นสารโพิ่รพิ่ล้ิัน แลัะม้การนำาสารโพิ่รพิ่ล้ิันมาเป็ล้ั�ยุนสภาพิ่เป็็น
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันแลัะโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันคอมพิ่าวนด์้ โด้ยุม้ 
การก่อสร้างโรงงานแล้ัวเสร็จแลัะด้ำาเนินการในเชิั่งพิ่าณิ์ชั่ย์ุแล้ัว
ในปั็จจุบัน แลัะในอนาคตั้ม้การศึกษัาท้ั้�จะนำาแนฟทั้าห้นักแลัะ 
สารอะโรเมติั้กส์ ซึ์�งเป็็นองค์ป็ระกอบข่องนำ�ามันแก๊สโซ์ล้ัน  
มาป็รับป็รุงสภาพิ่เป็็นสารพิ่าราไซ์ล้ัน (Paraxylene) ห้รือ 
สารอื�น ๆ ท้ั้�จะเพิิ่�มมูลัค่าท้ั้�สูงขึ่�น 

10.2 ความเส้�ยุงจากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ  
(Climate Change Risk) ในปั็จจุบันปั็ญห้าภัยุธ์รรมชั่าติั้เกิด้ขึ่�น
ได้้บ่อยุครั�งแลัะม้ความรุนแรงมากขึ่�น ทัั้�งการเกิด้ภัยุแล้ังแลัะ 
นำ�าท่ั้วม ซึ์�งส่วนห้นึ�งมาจากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ 
แลัะม้ผลักระทั้บต่ั้อทั้รัพิ่ยุากรธ์รรมชั่าติั้ รวมถึงสิ�งม้ช้ั่วิตั้ในทุั้ก
ภูมิภาคข่องโลัก โด้ยุมนุษัยุ์เป็็นสาเห้ตุั้ห้นึ�งท้ั้�สำาคัญในการทั้ำาให้้
สภาพิ่ภูมิอากาศเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง เช่ั่น การใช้ั่รถ การใช้ั่เครื�องป็รับ
อากาศ ห้รือเครื�องทั้ำาความร้อนการเผาไห้ม้ถ่านหิ้น นำ�ามัน แลัะ
ก๊าซ์ กิจกรรมข่องมนุษัยุ์เห้ล่ัาน้�ล้ัวนป็ลัด้ป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก
ไป็สู่บรรยุากาศ บริษััทั้ฯ จึงได้้วางแนวทั้างเพืิ่�อป้็องกันแลัะลัด้
ผลักระทั้บจากความเส้�ยุงดั้งกล่ัาว โด้ยุม้การศึกษัาการป็ระยุุกตั้์
ใช้ั่ราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ในการป็ระเมินความคุ้มค่า
ข่องโครงการต่ั้าง ๆ ท้ั้�จะเกิด้ขึ่�นในอนาคตั้ กำาห้นด้มาตั้รการ 

ลัด้ความเข้่มข่องการป็ลัด้ป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก เช่ั่น การเพิิ่�ม
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการใช้ั่พิ่ลัังงานในกระบวนการผลัิตั้ โด้ยุนำา
มาตั้รฐาน ISO 50001 มาใช้ั่ ซึ์�งจะช่ั่วยุลัด้การเผาไห้ม้เชืั่�อเพิ่ลิัง 
โด้ยุตัั้�งเป้็าห้มายุลัด้ลังร้อยุลัะ 2 ทุั้กปี็ การจัด้ทั้ำาคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นต์ั้ 
ข่ององค์กร โด้ยุนำาร่องป็ระเมินภาคสมัครใจ ตั้ามแนวทั้างการ
ป็ระเมินคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นต์ั้ข่ององค์กร (Carbon Footprint  
Organization: CFO) ร่วมกับกรมโรงงานอุตั้สาห้กรรมแลัะ
องค์การบริห้ารก๊าซ์เรือนกระจก (องค์กรมห้าชั่น) การส่งเสริม
พิ่ลัังงานทั้างเลืัอก เช่ั่น การใช้ั่รถโด้ยุสารไฟฟ้าร่วมกับกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. 
รับส่งพิ่นักงาน โครงการใช้ั่โซ์ลัาร์เซ์ลัล์ัในการผลิัตั้ไฟฟ้า เป็็นต้ั้น 
นอกจากน้� ยุังม้การด้ำาเนินการลัด้ผลักระทั้บจากการเกิด้สภาวะ
นำ�าแลั้งห้รือนำ�าท่ั้วม โด้ยุม้แผนการบริห้ารจัด้การนำ�าอยุ่างยุั�งยุืน 
เช่ั่น โครงการจัด้การทั้รัพิ่ยุากรนำ�า โครงการบริห้ารจัด้การนำ�า 
เพืิ่�อชุั่มชั่น เป็็นต้ั้น

10.3 ความเส้�ยุงจากมาตั้รการส่งเสริมภาครัฐในการลัด้การใช้ั่
พิ่ลัาสติั้ก ซึ์�งส่งผลักระทั้บโด้ยุตั้รงต่ั้อรายุได้้จากการข่ายุ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กข่องบริษััทั้ฯ ลัด้ลัง จากการท้ั้�ภาครัฐ 
ม้แนวโน้มจะม้การออกกฎห้มายุ ข้่อบังคับ ห้้ามใช้ั่พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้
ใช้ั่ครั�งเด้้ยุวทิั้�งในอนาคตั้ รวมถงึภาคสังคมม้การตืั้�นตัั้ว ตั้ระห้นัก
มากขึ่�น ม้การรณ์รงค์ลัด้การใช้ั่ถุงพิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ใช้ั่ครั�งเด้้ยุวทิั้�ง
อยุา่งกว้างข่วางในป็จัจุบัน สำาห้รบัมาตั้รการรบัมือกับผลักระทั้บ
ท้ั้�เกิด้ขึ่�น บริษััทั้ฯ ได้้ป็รับเป็ล้ั�ยุนกระบวนการผลัิตั้สำาห้รับ
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้ HDPE ซึ์�งนำาไป็ใช้ั่ในการผลิัตั้ถุงพิ่ลัาสติั้ก
ชั่นิด้ใช้ั่ครั�งเด้้ยุวทิั้�ง มาเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ชั่นิด้ท่ั้อ เพืิ่�อใช้ั่ใน
อุตั้สาห้กรรมการก่อสร้างโครงสร้างพืิ่�นฐาน อุตั้สาห้กรรม อาคาร
บ้านเรือนต่ั้าง ๆ นอกจากน้� ได้้ม้การป็ระเมินความเส้�ยุงสำาห้รับ
พิ่ลัาสติั้กชั่นิด้อื�น ๆ ท้ั้�อาจถูกห้้ามใช้ั่ในอนาคตั้ เพืิ่�อห้าแนวทั้าง
รองรับต่ั้อไป็

10.4 ความเส้�ยุงในการป็รับเป็ล้ั�ยุนพิ่ฤตั้ิกรรมข่องลัูกค้าในการ
ซื์�อข่ายุแลัะการทั้ำาธุ์รกรรมทั้างการเงิน โด้ยุลูักค้าม้แนวโน้มเพิิ่�ม
มากขึ่�นในการทั้ำาการซื์�อข่ายุผ่านช่ั่องทั้างออนไลัน์ แทั้นการซื์�อข่ายุ
ผ่านช่ั่องทั้างป็กติั้ห้รือตัั้วแทั้นจำาห้น่ายุ ส่งผลักระทั้บทั้ำาให้้ยุอด้
การข่ายุสินค้าข่องบริษััทั้ฯ ลัด้ลัง เนื�องจากม้ความสะด้วกรวด้เร็ว
แลัะราคาท้ั้�ถูกกว่า แลัะม้แนวโน้มท้ั้�จะเพิิ่�มมากขึ่�นทุั้กปี็ ดั้งนั�น 
บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำามาตั้รการจัด้การความเส้�ยุง โด้ยุจัด้ตัั้�งบริษััทั้
ร่วมทุั้นเพืิ่�อด้ำาเนินสร้างธุ์รกิจบน Platform ดิ้จิทัั้ลักับบริษััทั้ 
Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. ซึ์�งเป็็น 
ผู้เช้ั่�ยุวชั่าญด้้านการซื์�อข่ายุในตั้ลัาด้จ้น โด้ยุบริษััทั้ฯ ถือหุ้้น 55% 
แลัะทุั้นจ้นถือหุ้้น 45% พัิ่ฒนาแพิ่ลัตั้ฟอร์ม PLASTKET.COM  
ซึ์�งเป็็นอ้คอมเมิร์ซ์แพิ่ลัตั้ฟอร์มพิ่ลัาสติั้ก (Plastic e-Commerce 
Platforms) รายุแรกในไทั้ยุแลัะอาเซ้์ยุนท้ั้�จะนำาเทั้คโนโลัยุ้ AI 
เข้่ามาช่ั่วยุในการพัิ่ฒนารูป็แบบการซื์�อข่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก สารเคม้
แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กึ�งสำาเร็จรูป็แลัะสำาเร็จรูป็ให้้ง่ายุขึ่�น โด้ยุเปิ็ด้ตัั้ว 
ให้้ม้การซื์�อข่ายุอยุ่างเป็็นทั้างการในเดื้อนกุมภาพัิ่นธ์์ 2563

การบริหารจัดำการควัามเส่�ยง
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ศ้นย์นวััตำกรรมไออาร์พ่ัซ่
ม่ผู้ลิตำภัณฑ์์นวััตำกรรมจาก
งานวิัจัยและพััฒนาท่ี่�สามารถั
ผู้ลิตำเชิิงพัาณิชิย์พัร้อมออก
ส่้ตำลาดำ ได้ำถึัง 15 โครงการ 
ซึ�งคิดำเป็นกำาไรส่วันเพิั�มม้ลค่า 
130 ล้านบาที่
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รอิ่ด้แลิะปีรับตัวในยุค New Normal ด้้วยนวัตกรรม 

เป้็าห้มายุห้ลัักข่องศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ภายุใต้ั้การด้ำาเนิน
การตั้ามกลัยุุทั้ธ์์การวิจัยุแลัะพัิ่ฒนาเพืิ่�อความเป็็นเลิัศ (R&D  
Excellence) แลัะกรอบการบริห้ารนวัตั้กรรม 8 ด้้าน  
(8 Strategic Innovation Framework) เน้นการนำานวัตั้กรรม
มาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่เพืิ่�อการป็รับตัั้วแลัะอยุู่รอด้ในยุุค New Normal  
โด้ยุศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ได้้ด้ำาเนินงานโครงการวิจัยุพัิ่ฒนา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์สอด้คลั้องตั้ามแผนแม่บทั้ (Product Portfolio and 
Technology Roadmap) แลัะอุตั้สาห้กรรมเป้็าห้มายุ (Industrial 
Focus) ดั้งน้�

การวิัจัยและพััฒนา
เพ่ั�อควัามเป็นเลิศ

เพ่ั�อยกระดัำบควัามสามารถัด้ำาน
การวิัจัยพััฒนาและสร้างสรรค์นวััตำกรรม
ให้สามารถัเท่ี่ยบเค่ยงได้ำกับบริษััที่ชัิ�นนำา
ระดัำบโลก (World-class Fast Follower)

การวิัจัยและพััฒนา
เพ่ั�อควัามเปน็เลิศ

1. การเพิิ่�มความสามารถในการแข่่งขั่นข่องธุ์รกิจห้ลััก (Core  
 Business) เน้นอุตั้สาห้กรรมยุานยุนต์ั้ (Automotive)  
 อุตั้สาห้กรรมเครื�องใช้ั่ไฟฟ้า (Electric and Electronics)  
 อุตั้สาห้กรรมบรรจุภัณ์ฑ์์ (Packaging) อุตั้สาห้กรรม 
 สิ�งก่อสร้าง (Construction) แลัะการลัด้ต้ั้นทุั้นการผลิัตั้ 
 เพืิ่�อเพิิ่�มความสามารถในการแข่่งขั่น (Cost Optimization)

2. การเพิิ่�มมูลัค่าข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ชั่นิด้พิิ่เศษัโด้ยุต่ั้อยุอด้จากธุ์รกิจ 
 ข้่างเค้ยุง (Adjacent Business) เน้นอุตั้สาห้กรรมการแพิ่ทั้ยุ์  
 (Medical and Hygiene) อุตั้สาห้กรรมเศรษัฐกิจห้มุนเว้ยุน  
 (Circular Economy) อุตั้สาห้กรรมสารเคม้แลัะสารตั้ัวเติั้ม  
 (Specialty Chemicals and Additives) อุตั้สาห้กรรม 
 วัสดุ้นาโน (Nanomaterials)

3. การแสวงห้าโอกาสทั้างธุ์รกิจให้ม่ (New S-curve Business)  
 เน้นอุตั้สาห้กรรมอิเล็ักทั้รอนิกส์อัจฉีริยุะ (Smart Electronics)  
 แลัะอุตั้สาห้กรรมระบบกักเก็บพิ่ลัังงาน (Energy Storage)
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ในปี็ 2563 ท้ั้�ผ่านมา ทั้างศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ม้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
นวัตั้กรรมจากงานวิจัยุแลัะพัิ่ฒนาท้ั้�สามารถผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุ์
พิ่ร้อมออกสู่ตั้ลัาด้ ได้้ถึง 15 โครงการ ซึ์�งคิด้เป็็นกำาไรส่วนเพิิ่�ม
มูลัค่า 130 ล้ัานบาทั้ ตัั้วอยุ่างการใช้ั่งานในเทั้คโนโลัยุ้ดั้งต่ั้อไป็น้�

1. ผู้ลิตุภัณฑ์์บรรจุำภัณฑ์์อาหารเพืั�อการเติุบโตุของธุรกิจำ
 จัำดำส่ังอาหาร (Food Delivery) ในยุค New Normal
 โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันเกรด้ FL203D สำาห้รับฟิล์ัมดึ้งยุืด้สองทิั้ศทั้าง  
 (Biaxially-oriented Polypropylene Film) เป็็นนวัตั้กรรม 
 ให้ม่ท้ั้�บริษััทั้ฯ วิจัยุแลัะพัิ่ฒนาขึ่�นมาเอง แลัะม้คุณ์สมบัติั้ด้้ 
 ตั้รงตั้ามความตั้้องการลูักค้า โด้ยุความสำาเร็จน้�เกิด้จากการ 
 ทั้ำางานร่วมกันข่องห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ ภายุในบริษััทั้ฯ (Agile  
 Team) รวมทัั้�งการร่วมพัิ่ฒนากับลูักค้าแลัะตั้อบสนองต่ั้อ 
 ลูักค้าท้ั้�รวด้เร็ว โด้ยุม้กำาไรส่วนเพิิ่�มจากการข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์น้� 
 ป็ระมาณ์ 70 ล้ัานบาทั้ต่ั้อปี็ แลัะทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ ม้ส่วนแบ่ง 
 ทั้างการตั้ลัาด้น้�สูงถึง 45% ข่องตั้ลัาด้ภายุในป็ระเทั้ศ

2. ผู้ลิตุภัณฑ์์สัำาหรับส่ัวันประกอบยานยนต์ุไฟฟ้าตุอบสันอง 
 ตุ่อแนวัโน�มที่างเที่คโนโลย่ของโลก
 โพิ่ลิัเอทิั้ล้ันนำ�าห้นักโมเลักุลัสูงยิุ�งยุวด้ (Ultra-High Molecular  
 Weight Polyethylene; UHMW-PE) เกรด้ U710B สำาห้รับ 
 ใช้ั่งานเป็็นตัั้วคั�น (Battery Separator) ในแบตั้เตั้อร้�แบบ 
 ตั้ะกั�วกรด้ (Lead-acid Battery) ซึ์�งม้นำ�าห้นักโมเลักุลัสูงถึง  
 7 ล้ัานกรัมต่ั้อโมลั ทั้ำาให้้ม้คุณ์สมบัติั้ทั้นทั้านตั้่อการข่ัด้ส้  
 (Abrasion Resistance) แลัะต้ั้านทั้านการเจาะทั้ะลุั  
 (Puncture Resistance) สูง โด้ยุม้กำาไรส่วนเพิิ่�มจากการ 
 ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์น้�ป็ระมาณ์ 12 ล้ัานบาทั้ต่ั้อปี็

3. ผู้ลิตุภัณฑ์์ตุามแนวัคิดำเศรษัฐกิจำหมุนเว่ัยน (Circular  
 Economy) ใส่ัใจำตุ่อสิั�งแวัดำล�อม
 บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงปั็ญห้าสิ�งแวด้ลั้อมข่องโลักท้ั้�เกิด้ขึ่�น  
 จึงได้้นำาแนวคิด้เศรษัฐกิจห้มุนเว้ยุนมาใช้ั่ในการวิจัยุแลัะ 
 พัิ่ฒนา ศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์จึงได้้วิจัยุแลัะพิ่ัฒนาโด้ยุ 
 การนำาพิ่ลัาสตั้ิกท้ั้�ไม่ได้้คุณ์ภาพิ่จากกระบวนการผลัิตั้ใน 
 อุตั้สาห้กรรมมาร้ไซ์เคิลั (Post-Industrial Recycled Resin:  
 PIR) แลัะใช้ั่นวัตั้กรรมทั้ำาให้้ได้้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้ม่ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ท้ั้�ด้้  
 ได้้แก่ พิ่ลัาสติั้กเกรด้ 1601MHRP ซึ์�งสามารถออกสู่ตั้ลัาด้ได้้ 
 ในชั่ว่งเริ�มต้ั้นท้ั้� 60 ตัั้นต่ั้อปี็ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้ร่วมมือกับ 
 ลูักค้าเพืิ่�อนำาพิ่ลัาสตั้ิกใช้ั่แล้ัวมาร้ไซ์เคิลัเพืิ่�อนำากลัับไป็ใช้ั่งาน 
 ให้ม่ (Post-Consumer Recycled Resin: PCR) ทัั้�งงาน 
 ชิั่�นส่วนรถยุนต์ั้แลัะบรรจุภัณ์ฑ์์ เป็็นต้ั้น

ฟิล์ิมโพัลิโพัรพิัล่นชินิดูดึูงยืดูสองทิศทาง

ผู้ลิตภัูณฑ์์โพัลิเอทิล่นเกรดู U710B และตัวคั�นในแบตเตอร่�
แบบตะกั�วกรดู
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หน้ากากผ้า

กราฟนี
ANTI-BACTERIA
กราฟนีสามารถยับย้ัง
แบคทีเรีย ซ่ึงเปน็
สาเหตุของกล่ินอัน
ไม่พึงประสงค์ บนผิว
ของหน้ากาก

ANTI-STATIC
/ANTI-DUST
กราฟนีสามารถต้าน
ไฟฟา้สถิต ฝุ่นจึงไม่เกาะ
สะสมเหมือนหน้ากาก
ท่ัวไป จึงสะอาด
ปลอดภัยสวมใส่ได้
ตลอดวัน

WASHABLE
สามารถซักล้างด้วยมือ 
และนํากลับมาใช้ได้
มากกว่า 10 คร้ัง
ตามมาตรฐานทดสอบ
โดยสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ

HEAT DISSIPATION
กราฟนีสามารถกระจาย
ความร้อนจากอุณหภูมิ
ในร่างกายได้อย่าง
รวดเร็ว จึงให้ความ
รู้สึกสบายมากข้ึน

หน้ากากผู้้ากราฟินี

4. สัถืานการณ์ไวัรัสัโควิัดำ-19 ส่ังผู้ลตุ่ออุตุสัาหกรรมที่าง 
 การแพัที่ย์
 ศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์วิจัยุแลัะพัิ่ฒนาห้น้ากากผ้ากราฟีน  
 (Graphene Mask) โด้ยุนำาห้มึกกราฟนีนำาไฟฟา้เคลัอืบลังบน 
 ผ้า ทั้ำาให้้ห้น้ากากม้คุณ์สมบัติั้ป้็องกันเชืั่�อแบคท้ั้เร้ยุ ป้็องกัน 
 การสะสมข่องฝุ�น แลัะสวมใส่สบายุเนื�องจากการกระจายุ 
 ความร้อนด้้ นับว่าเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ตัั้วแรกจาก New S-curve  
 ท้ั้�สามารถออกสู่ตั้ลัาด้ได้้ แลัะยุังเป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ข่ายุแบบ  
 Business-to-Consumer (B2C) ตัั้วแรกข่องบรษัิัทั้ฯ อ้กด้้วยุ

เพืิ่�อการพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ไป็สู่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เกรด้พิิ่เศษัมากขึ่�น  
ศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์จึงม้การนำาเสนอโครงการวิจัยุให้ม่อยุ่าง
ต่ั้อเนื�องแลัะเป็็นระบบ ทั้ำาให้้ปั็จจุบันม้โครงการท้ั้�อยุู่ระห้ว่าง 
การวิจัยุพัิ่ฒนา มูลัค่าถึง 428 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้การกระจายุตัั้ว
ตั้ามระยุะเวลัาอยุ่างสมดุ้ลั

การวิจัยุแลัะพิ่ัฒนาผลัิตั้ภัณ์ฑ์์เพืิ่�อสร้าง New S-curve ผ่าน
โป็รแกรมการวจัิยุแลัะพิ่ฒันา De Novo Research ซึ์�งป็ระกอบ
ด้้วยุ 3 โป็รแกรม คือ ห้มึกนำาไฟฟา้ (Conductive Ink) นอกจาก
ห้น้ากากผ้ากราฟีนท้ั้�ออกสู่ตั้ลัาด้แลั้ว ปั็จจุบันสามารถวิจัยุแลัะ
พัิ่ฒนาผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ต้ั้นแบบ (Prototype) ท้ั้�นำาห้มึกนำาไฟฟ้า
ป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่สำาห้รับ RFID (Radio Frequency Identification) ได้้ 
แลัะกำาลัังทั้ด้สอบการใช้ั่งานกับลูักค้าสำาห้รับงานห้มึกนำาไฟฟ้า
รองพืิ่�น (Conductive Primer) ในการฉ้ีด้ส้ข่องชิั่�นส่วนยุานยุนต์ั้ 
สำาห้รับงานวิจัยุ Organic Light-Emitting Diode (OLED) นั�น 
สามารถขึ่�นรูป็เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ต้ั้นแบบข่องฉีลัากสนิค้าเรืองแสงได้้ 
แลัะแบตั้เตั้อร้�ลิัเธ้์ยุมไอออนอยูุ่ในขั่�นตั้อนการทั้ด้ลัองแลัะ 
ป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่งานร่วมกับสถาบันชัั่�นนำาในต่ั้างป็ระเทั้ศ โด้ยุโครงการ
ใน New S-curve ทัั้�งห้มด้ม้การบริห้ารจัด้การแบบ Start-up 
เพืิ่�อผลัักดั้นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้้ออกสู่ตั้ลัาด้ได้้อยุ่างรวด้เร็วโด้ยุไม่ติั้ด้ 
ข้่อจำากัด้กับธุ์รกิจเดิ้ม
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ปี็ 2563 ศูนยุ์นวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ม้บุคลัากรวิจัยุแลัะพัิ่ฒนา
จำานวน 128 คน คิด้เป็็นร้อยุลัะ 2.5 ข่องบุคลัากรทัั้�งห้มด้ข่อง 
บริษััทั้ฯ แลัะได้้รับอนุมัติั้งบป็ระมาณ์ในการด้ำาเนินกิจกรรม 
การวิจัยุแลัะพัิ่ฒนา จำานวนร้อยุลัะ 0.6 ข่องยุอด้ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
ปิ็โตั้รเคม้ ปั็จจุบันอาคารศูนย์ุนวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ใช้ั่งานได้้ 
ครบถว้นสมบรูณ์์ รองรบับุคลัากรแลัะเครื�องมือทั้างด้้านงานวจัิยุ
แลัะพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ได้้ รวมทัั้�งสามารถต้ั้อนรับบุคคลัภายุนอกท้ั้�
เข้่ามาเยุ้�ยุมเยุ้ยุนแลัะติั้ด้ต่ั้อทั้างธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ได้้อยุ่างต่ั้อเนื�อง

บริษััทั้ฯ ม้ทั้รัพิ่ยุ์สินทั้างปั็ญญา (Intellectual Property) 
ทัั้�งห้มด้ 3 ป็ระเภทั้ ได้้แก่
• ลิัข่สิทั้ธิ์� (Copyright) ม้ทัั้�งห้มด้ 11 รายุการท้ั้�จด้ทั้ะเบ้ยุนแล้ัว  
 ซึ์�งแบ่งเป็็นโป็รแกรมคอมพิิ่วเตั้อร์ 6 รายุการ แลัะผลังาน 
 ต้ั้พิิ่มพ์ิ่ 5 รายุการ
• เครื�องห้มายุการค้า (Trademark) ม้ทัั้�งห้มด้ 218 รายุการ 
 ท้ั้�จด้ทั้ะเบ้ยุนแล้ัว ใน 21 ป็ระเทั้ศทัั้�วโลัก
• สิทั้ธิ์บัตั้ร (Patent) ม้ทัั้�งห้มด้ 14 รายุการท้ั้�จด้ทั้ะเบ้ยุนแล้ัว  
 แลัะ 24 รายุการท้ั้�อยุู่ระห้ว่างการจด้ทั้ะเบ้ยุน ซึ์�งเป็็นทัั้�ง 
 กระบวนการผลัิตั้ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ลิัเมอร์ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุม  
 แลัะสารเคม้ต่ั้าง ๆ

ศูนยุ์นวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ด้ำาเนินงานผ่านกลัยุุทั้ธ์์นวัตั้กรรม 
แบบเปิ็ด้แลัะการลังทั้นุทั้างเทั้คโนโลัยุ ้(Open Innovation and 
Technology Investment) เพืิ่�อลัด้ระยุะเวลัาการวิจัยุแลัะ

ความเส้�ยุงในการนำาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ออกสู่การผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ย์ุ ต่ั้อยุอด้
ธุ์รกิจเดิ้มแลัะแสวงห้าโอกาสทั้างธุ์รกิจให้ม่ เน้นเทั้คโนโลัยุ้  
Advanced Materials ตั้อบสนองกลัยุุทั้ธ์์ข่องศูนยุ์นวัตั้กรรม 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ป็ระกอบด้้วยุ 4 เทั้คโนโลัยุ้ห้ลััก ได้้แก่ ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�
เพิิ่�มมูลัค่า (High Value Added Product) รถยุนต์ั้ไฟฟ้าแลัะ
ระบบการกักเก็บพิ่ลัังงาน (Energy Vehicle/ Energy Storage 
System) ผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ตั้อบโจทั้ยุ์สังคมเมือง (Urbanization  
Materials) แลัะพิ่ลัังงานสะอาด้ (Clean Energy) โด้ยุการร่วมวิจัยุ
กับองค์กรชัั่�นนำาทัั้�งภาคในป็ระเทั้ศแลัะต่ั้างป็ระเทั้ศ เช่ั่น สถาบัน 
วิทั้ยุสิริเมธ้์ (VISTEC) Japan Advanced Institute of Science 
and Technology (JAIST) Haydale Technologies Thailand 
แลัะบริษััทั้ภายุใน กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. เป็็นต้ั้น นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้ 
ร่วมมือกับคณ์ะแพิ่ทั้ยุศาสตั้ร์วชิั่รพิ่ยุาบาลั มห้าวิทั้ยุาลััยุ 
นวมินทั้ราธิ์ราชั่ จัด้ตัั้�งศูนยุ์วิเคราะห์้แลัะตั้รวจสอบอุป็กรณ์์
ป้็องกันส่วนบุคคลัทั้างการแพิ่ทั้ยุ์ในรูป็แบบข่อง Social  
Enterprise (SE) เพืิ่�อกำาห้นด้มาตั้รฐานข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ทั้าง 
การแพิ่ทั้ย์ุ แลัะเพิิ่�มโอกาสในการข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้ก
เกรด้การแพิ่ทั้ยุ์ข่องบริษััทั้ฯ สู่ตั้ลัาด้

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงความสำาคัญข่องการวิจัยุพัิ่ฒนาแลัะ
นวัตั้กรรม เพืิ่�อนำามาป็ระยุกุต์ั้ใช้ั่เพืิ่�อเพิิ่�มข้่ด้ความสามารถในการ
แข่่งขั่นแลัะสร้างความยุั�งยุืนข่องธุ์รกิจในอนาคตั้ ในปี็ 2563 
บริษััทั้ฯ ได้้รับรางวัลันวัตั้กรรมแห่้งชั่าติั้ถึง 2 รางวัลั ป็ระกอบด้้วยุ

IRPC Innovation Plaza ภูายในศ้นย์นวัตกรรมไออาร์พ่ัซ่้
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• รางวัลัเก้ยุรติั้คุณ์ ด้้านองค์กรนวัตั้กรรมด้้เด่้น ป็ระเภทั้องค์กร
ข่นาด้ให้ญ่ จากการท้ั้�บริษััทั้ฯ เน้นการบริห้ารจัด้การ
นวัตั้กรรมในองค์กรทุั้กภาคส่วนอยุ่างเป็็นระบบ ตั้ั�งแต่ั้ระดั้บ
ยุุทั้ธ์ศาสตั้ร์ท้ั้�ม้ความชัั่ด้เจนแลัะสอด้คล้ัองกับกลัยุุทั้ธ์์ธุ์รกิจ 
ระดั้บกระบวนการจัด้การนวัตั้กรรมท้ั้�เป็็นระบบแลัะชัั่ด้เจน 
เน้นความคลั่องตัั้ว (Agile) แลัะการทั้ำางานร่วมกันระห้ว่าง
สายุงาน (Cross-function) การข่ับเคลืั�อนองค์กรด้้วยุข้่อมูลั 
(Data Driven Organization) เพืิ่�อรองรับการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง
ยุุค New Normal แลัะการลังทัุ้นด้้านนวัตั้กรรม ตั้ั�งแต่ั้
โครงสร้างพืิ่�นฐาน การสนับสนุนเครื�องมือเครื�องจักรสำาห้รับ
งานวิจัยุพัิ่ฒนาเฉีพิ่าะทั้าง รวมถึงการพัิ่ฒนาทัั้กษัะชัั่�นสูงข่อง
บุคลัากรวิจัยุ 

• รางวัลัรองชั่นะเลิัศอันดั้บ 1 ด้้านสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม จาก
ผลังาน “พิ่ลัาสติั้กนวัตั้กรรมเพืิ่�อคนพิิ่การ” ซึ์�งเป็็นผลังานการ
วิจัยุพัิ่ฒนาร่วมกับ “มูลันิธิ์ข่าเท้ั้ยุมในสมเด็้จพิ่ระศร้นครินทั้รา 
บรมราชั่ชั่นน้” โด้ยุใช้ั่เม็ด้พิ่ลัาสตั้กิโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันเกรด้ 3340H 
ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้� ม้สมบัติั้โป็ร่งแสงทั้ำาให้้สามารถป็รับแก้ 
เบ้าข่าเท้ั้ยุมให้้ม้ความแนบพิ่อด้้กบัตั้อข่าข่องคนพิ่กิารได้้อยุา่ง
ตั้รงจดุ้แลัะรวด้เร็ว แก้ปั็ญห้าคนพิ่กิารใสข่่าเท้ั้ยุมแลัว้เกิด้แผลั
จากการเส้ยุด้ส้แลัะได้้รับความเจ็บป็วด้ นอกจากน้� ยัุงสามารถ 
นำาพิ่ลัาสติั้กเห้ลืัอใช้ั่จากการผลิัตั้ข่าเท้ั้ยุมไป็ร้ไซ์เคิลัแลัะนำา 
กลัับมาขึ่�นรูป็เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้ม่ได้้อ้กครั�ง

ปี็ 2563 ศูนยุ์นวัตั้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์มุ่งเน้นเป้็าห้มายุป็รับป็รุงแลัะ
ยุกระดั้บการวิเคราะห์้แลัะทั้ด้สอบสำาห้รับการควบคุมคุณ์ภาพิ่ข่อง
วัตั้ถุดิ้บแลัะรับรองคุณ์ภาพิ่ข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ก่อนออกสู่ตั้ลัาด้ ข่อง
ศูนยุ์วิเคราะห์้แลัะห้้องป็ฏิิบัติั้การ ตั้ามกลัยุทุั้ธ์์ AL Excellence 
(Analytical and Laboratory Center Excellnece) ป็ระกอบด้้วยุ 
4 แผนงานห้ลััก ได้้แก่

• การลัด้ระยุะเวลัาการวิเคราะห์้ทั้ด้สอบผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ โด้ยุการ 
 ป็รับป็รุงกระบวนการทั้ำางานแลัะนำาระบบดิ้จิทัั้ลัมาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่  
 เช่ั่น Online Analyzer เป็็นต้ั้น
• การวิเคราะห์้ทั้ด้สอบท้ั้�ม้ความแม่นยุำาแลัะถูกต้ั้องสูง 
• การพัิ่ฒนาแลัะป็รับป็รุงอุป็กรณ์์ เครื�องมือ แลัะอาคาร 
 ห้้องป็ฏิิบัติั้การ ให้้ม้ความป็ลัอด้ภัยุแลัะทัั้นสมัยุมากขึ่�น
• การบริห้ารจัด้การด้้านบุคลัากรให้้ม้ความรู้ความสามารถ 
 มากขึ่�น เพืิ่�อรองรับงานได้้อยุ่างห้ลัากห้ลัายุ

นอกจากน้� ทั้างศูนยุ์วิเคราะห์้แลัะห้้องป็ฏิิบัติั้การห้ารายุได้้เพิ่ิ�ม
จากการบริการวิเคราะห์้ทั้ด้สอบจากลูักค้าภายุนอก (Analytical 
Testing Service) เนื�องจากม้ระบบการทั้ด้สอบตั้ามมาตั้รฐาน
ต่ั้าง ๆ แลัะได้้รับการรับรองความสามารถข่องห้้องป็ฏิิบัติั้การ 
รวมทัั้�งม้เครื�องมือท้ั้�ทัั้นสมัยุแลัะเฉีพิ่าะด้้าน โด้ยุในปี็ 2563 
สามารถห้ารายุได้้รวมอยุู่ท้ั้� 10 ล้ัานบาทั้

รางวัลนวัตกรรมแห่งชิาติ 2 
รางวัล: รางวัลเก่ยรติคุณ 
ดู้านองค์กรนวัตกรรมดู่เดู่น 
และรางวัลรองชินะเลิศอันดัูบ 1 
ดู้านสังคมและสิ�งแวดูล้อม

การวัิจัยและพััฒนา
เพั่่อควัามเป็นเลิศ
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กำาหนดำกลย่ที่ธ์การบริหารจัดำการ
ควัามยั�งย่น (Sustainability 
Management) เพ่ั�อสร้าง
ควัามสมด่ำลข้องการดำำาเนินธ่รกิจ 
ตำลอดำจนกำาหนดำนโยบายการกำากับ
ด้ำแลกิจการท่ี่�ด่ำ ท่ี่�คำานึงถึังการสร้าง
ประโยชิน์ส้งส่ดำแก่ผู้้้ม่ส่วันได้ำเส่ย
ท่ี่กกล่่ม
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การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น

การบริหารจัดำการอย่างยั�งย่น

บริษััทั้ฯ ขั่บเคลืั�อนกลัยุุทั้ธ์์การบริห้ารความยุั�งยืุนผ่านสำานัก
บริห้ารความยุั�งยืุน เพืิ่�อให้้การด้ำาเนินงานเป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุ
การด้ำาเนนิธุ์รกิจอยุา่งยุั�งยุนื รวมถงึกรอบการบรหิ้ารความยุั�งยุนื
ในระด้ับสากลัแลัะกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. โด้ยุม้คณ์ะกรรมการจัด้การเป็็น
คณ์ะกรรมการท้ั้�ม้อำานาจห้นา้ท้ั้�สนับสนุนแลัะผลัักดั้นการบริห้าร
จัด้การด้้านความยัุ�งยืุน รวมถึงคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
ทั้ำาห้น้าท้ั้�กำาห้นด้นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการ แลัะการด้ำาเนินงาน
ในการบริห้ารความยุั�งยุืน 

บริษััทั้ฯ ม้การป็ระกาศนโยุบายุการบริห้ารจัด้การความยุั�งยุืน 
เพืิ่�อใช้ั่เป็็นกรอบการบริห้ารจัด้การแลัะเป็็นแนวป็ฏิิบัติั้ตั้าม
มาตั้รฐานสากลั ม้การกำาห้นด้กลัยุุทั้ธ์์การบริห้ารจัด้การความยัุ�งยืุน 

(Sustainability Management) โด้ยุนำากรอบการบริห้าร
จัด้การความยุั�งยุนืตั้ามระบบป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ (Operational 
Excellence Management System) แลัะเกณ์ฑ์์รางวัลั
คุณ์ภาพิ่แห่้งชั่าติั้ (Thailand Quality Award: TQA) มาใช้ั่เป็็น
แนวทั้าง ม้เป้็าห้มายุเพืิ่�อสร้างความสมดุ้ลัข่องการด้ำาเนินธุ์รกิจ
กับความคาด้ห้วังข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ ตั้ลัอด้จนได้้กำาห้นด้นโยุบายุ
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ซึ์�งระบุถึงการด้ำาเนินธุ์รกิจท้ั้�คำานึงถึง
การสร้างป็ระโยุชั่น์สูงสุด้แก่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัม แลัะการป็ฏิิบัติั้
ต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอยุ่างเทั้่าเท้ั้ยุมแลัะเป็็นธ์รรมตั้ามจรรยุาบรรณ์
ว่าด้้วยุความรับผิด้ชั่อบต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุแต่ั้ลัะกลุ่ัมเพืิ่�อรักษัา
ความสมดุ้ลัแลัะคงความเป็็นองค์กรท้ั้�ยุั�งยุืน 

การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ECNAL

การสร้างคุณค่าร่วม
Creating Shared Value 

กระบวนการผลิต
ท่ีเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม
Environmental 
Friendly Operation

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงพาณิชย์และ
มีความโปรงใส
Business 
Optimization 
and Transparency

การมุ่งสู่
เป้าหมายระยะยาว
Long Term Focus

AB

การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
Advanced 
Technology and
Innovation

ความใส่ใจต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Neighbor Caring

บุคคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ
Accountable People

กลย่ที่ธ์การบริหารจัดำการควัามยั�งย่นท่ี่�เป็นเลิศ (Sustainability Management Excellence)

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้้เสีย 

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงความคาด้ห้วังข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุท้ั้�ม้ต่ั้อการ
ด้ำาเนนิธุ์รกิจข่ององคก์ร ม้กระบวนการการม้สว่นร่วมกับผู้ม้ส่วน
ได้้เส้ยุทัั้�งภายุในแลัะภายุนอกองค์กร เพืิ่�อห้ามุมมอง ความสนใจ 
ความคาด้ห้วัง ข้่อห่้วงกังวลั แลัะปั็จจัยุความสำาเร็จท้ั้�สามารถ 
ส่งผลัต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจจากผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุแต่ั้ลัะกลุ่ัม เพืิ่�อให้้ 
ได้้ป็ระเด็้นสำาคัญต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ ก่อนนำาไป็ใช้ั่ในการป็ระเมิน
ป็ระเด็้นสำาคัญต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างยุั�งยุืน แลัะนำาไป็ใช้ั่เป็็น
ข้่อมูลันำาเข้่าข่องการจัด้ทั้ำากลัยุทุั้ธ์์องค์กร

การปีระเม่นปีระเด็้นสำาคัญต่อิ่
การด้ำาเน่นธุิรก่จอิ่ย่างยั�งยืน
 
บริษััทั้ฯ รวบรวมแลัะระบุป็ระเด้็นสำาคัญจากผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
ภายุใต้ั้บริบทั้ข่องความยุั�งยุนืให้้ครอบคลุัมข้่อกำาห้นด้จากภาครัฐ 

แลัะข้่อมูลัแนวโน้มท้ั้�สำาคัญท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�นในอนาคตั้ท้ั้�ส่ง 
ผลักระทั้บตั้่อการด้ำาเนินธุ์รกิจทัั้�งในระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว  
เช่ั่น สถานการณ์์โรคระบาด้ ความป็ลัอด้ภัยุในโลักไซ์เบอร์ การ
เป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ การจัด้การข่ยุะพิ่ลัาสตั้ิก เป็็นตั้้น 
เพืิ่�อนำามาพิ่ิจารณ์าร่วมกับการบริห้ารความเส้�ยุงข่ององค์กร 
นโยุบายุด้้านความยุั�งยืุน ทิั้ศทั้างกลัยุุทั้ธ์์ แลัะการด้ำาเนินธุ์รกิจ
ข่ององค์กร ตั้ลัอด้จนวิเคราะห์้แลัะทั้บทั้วนผลัการด้ำาเนินงาน 
ในปี็ท้ั้�ผ่านมา แลัะนำาป็ระเด้็นเห้ล่ัานั�นมาจัด้ลัำาดั้บความสำาคัญ
ต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจ เพืิ่�อกำาห้นด้แนวทั้างบริห้ารจัด้การ แลัะ
กลัยุุทั้ธ์์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้
ป็ระเด็้นสำาคัญเชิั่งกลัยุุทั้ธ์์ ได้้แก่ การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ 
เศรษัฐกิจห้มุนเว้ยุน แลัะการสร้างมูลัค่าให้้กับสังคม ซึ์�งนำา 
ไป็จัด้ทั้ำากรอบกลัยุุทั้ธ์์การด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างยุั�งยืุนข่ององค์กร 
(รายุลัะเอ้ยุด้ผลัการด้ำาเนินงานจัด้การป็ระเด็้นท้ั้�ม้ผลัต่ั้อการ
ด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างยัุ�งยืุนปี็ 2563 จะเปิ็ด้เผยุในรายุงานความยัุ�งยืุน
ป็ระจำาปี็ 2563 แลัะเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ) 
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ECNAL

การสร้างคุณค่าร่วม
Creating Shared Value 

กระบวนการผลิต
ท่ีเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม
Environmental 
Friendly Operation

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงพาณิชย์และ
มีความโปรงใส
Business 
Optimization 
and Transparency

การมุ่งสู่
เป้าหมายระยะยาว
Long Term Focus

AB

การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
Advanced 
Technology and
Innovation

ความใส่ใจต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Neighbor Caring

บุคคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ
Accountable People

ผู้ลการประเมินประเด็ำนท่ี่�ม่ผู้ลต่ำอการดำำาเนินธ่รกิจอย่างยั�งย่นข้อง ไออาร์พ่ัซ่

เพืิ่�อแสด้งถึงความโป็ร่งใส แลัะเป็็นการสร้างความเชืั่�อมั�นต่ั้อ 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ บริษััทั้ฯ ได้้นำาเสนอผลัการด้ำาเนินงานเท้ั้ยุบกับ 
เป้็าห้มายุท้ั้�กำาห้นด้ไว้ บนพืิ่�นฐานการรักษัาสมดุ้ลัทัั้�งด้้านเศรษัฐกิจ 
สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม เป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ในรายุงานความยัุ�งยืุน โด้ยุ
รายุงานตั้ามห้ลัักการสำาคัญในการกำาห้นด้ข่อง GRI Standards 
อันป็ระกอบไป็ด้้วยุ บริบทั้ความยัุ�งยืุน (Sustainability Context) 
ป็ระเด็้นท้ั้�ม้นัยุสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์์ 
(Completeness) แลัะการม้ส่วนร่วมข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ  
(Stakeholder Inclusiveness) แลัะยุังได้้ด้ำาเนินงานเพืิ่�อให้้
ข้่อมูลัในรายุงานม้คุณ์ภาพิ่ตั้ามห้ลัักการสำาคัญในการกำาห้นด้
คุณ์ภาพิ่ (Principles for Defining Report Quality) อันได้้แก่ 
ความถูกต้ั้องข่องข้่อมูลัท้ั้�เปิ็ด้เผยุ (Accuracy) ความสมดุ้ลัข่อง

ผลัการด้ำาเนินงานทัั้�งเชิั่งบวกแลัะเชิั่งลับ (Balance) ความชั่ดั้เจน
ข่องข้่อมูลัแลัะเข้่าใจง่ายุต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัม (Clarity)  
การม้ข้่อมูลัท้ั้�สามารถเป็ร้ยุบเท้ั้ยุบได้้เพืิ่�อแสด้งถึงแนวโน้มข่อง
การด้ำาเนินงานท้ั้�ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชืั่�อถือข่อง
ข้่อมูลัแลัะเนื�อห้า (Reliability) แลัะข่อบเข่ตั้ข่องเวลัาในการ
รายุงานเพืิ่�อเป็็นข้่อมูลัป็ระกอบการตัั้ด้สินใจข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
(Timeliness) อันเป็็นแนวทั้างการจัด้ทั้ำารายุงานความยุั�งยืุน 
ท้ั้�เป็็นท้ั้�ยุอมรับในระดั้บสากลั นอกจากน้� ข้่อมูลัท้ั้�นำาเสนอได้้ผ่าน
การทั้วนสอบความถูกต้ั้องครบถ้วนตั้ามห้ลัักการรายุงาน GRI 
Standard โด้ยุผู้ทั้วนสอบภายุนอก เป็็นการสร้างความเชืั่�อมั�น 
ให้้ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ

การเปิีด้เผยผลิการด้ำาเน่นงานด้้านความยั�งยืน

การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น



122 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงการ “เปีลีิ�ยนเพื�อิ่ปัีน”

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นกัถึงสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม ต้ั้องการลัด้พิ่ลัาสตั้กิใช้ั่แล้ัวในสังคม จากการบรหิ้ารจดั้การตั้ามแนวทั้างเศรษัฐกจิห้มุนเว้ยุน 
จึงริเริ�มโครงการ “เป็ล้ั�ยุนเพืิ่�อปั็น” เพืิ่�อสร้างความตั้ระห้นักให้้สงัคมหั้นมาให้้ความสำาคัญกับการคัด้แยุกข่ยุะ แลัะนำาพิ่ลัาสติั้กท้ั้�ใช้ั่แล้ัว
มาสร้างมูลัค่า โด้ยุบริษััทั้ฯ ร่วมกับ บริษััทั้ ข่อร์ คอร์ป็อเรชัั่�น จำากัด้ ซึ์�งเป็็น Start-up แลัะเป็็นบริษััทั้ท้ั้�ทั้ำางานเพืิ่�อกิจการสังคม โด้ยุได้้
คัด้เลืัอกแรงงานจากคนในท้ั้องถิ�นเข้่ามาร่วมกิจกรรมรวบรวมพิ่ลัาสติั้กใช้ั่แล้ัวจากป็ระชั่าชั่น มาคัด้แยุก แลัะข่นส่ง กลัับเข้่ามาในระบบ
เพืิ่�อร้ไซ์เคิลัใช้ั่ในการผลิัตั้อุป็กรณ์์การเร้ยุนเพืิ่�อมอบให้้กับโรงเร้ยุนท้ั้�ข่าด้แคลัน แลัะใช้ั่เป็็นส่วนผสมในการผลิัตั้ข่าเท้ั้ยุม 

การปีระเม่นผลิกระทิบด้้านส่ทิธ่ิมนุษยชน

ด้้วยุธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้การกระจายุอยุูใ่นภูมิภาคต่ั้าง ๆ ส่งผลั
ให้้เกิด้กิจกรรมทั้างธุ์รกิจตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์คุณ์ค่า ท้ั้�ม้ความซั์บซ้์อน 
แลัะเก้�ยุวข้่องกับกลุ่ัมผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุ การเคารพิ่
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น จึงเป็็นอ้กเรื�องห้นึ�งท้ั้�สำาคัญในการขั่บเคลืั�อน
องค์กร ต้ั้องกำาห้นด้แนวทั้างการด้ำาเนินธุ์รกิจให้้สอด้คล้ัองกับ
ห้ลัักการคุ้มครองสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นอยุ่างครอบคลุัม ตั้ามกฎห้มายุ
ข่องป็ระเทั้ศแลัะห้ลัักการสากลั กำาห้นด้กลัยุุทั้ธ์์แลัะแผนในการ
บริห้ารจัด้การความเส้�ยุงท้ั้�อาจเกิด้จากการลัะเมิด้สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น 
ม้กลัไกการคุ้มครองแลัะเยุยุ้วยุาเมื�อเกิด้เห้ตุั้ รวมถึงเปิ็ด้โอกาสให้้
พิ่นักงาน ชุั่มชั่น แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ ม้ส่วนร่วมห้ารือในป็ระเด็้น
ท้ั้�เกิด้ขึ่�น เพืิ่�อสร้างความเข้่าใจ ความร่วมมือ แลัะสร้าง 
ป็ระโยุชั่น์ให้้เกิด้ขึ่�นพิ่ร้อมกัน จากการด้ำาเนินการดั้งกล่ัาว ทั้ำาให้้
ในปี็ 2563 ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ได้้รับ “รางวัลัชั่นะเลิัศองค์กรต้ั้นแบบ 
ด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น” ป็ระเภทั้องค์กรธุ์รกิจท้ั้�ม้ผลัการด้ำาเนินงาน 
โด้ด้เด้่นในเรื�องการคำานึงถึงสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น จากกรมคุ้มครอง 
สิทั้ธิ์แลัะเสร้ภาพิ่ กระทั้รวงยุุติั้ธ์รรม 2 ปี็ซ้์อน

มีประชาชนและพนักงานให้ความ
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า

150 คน
ลดการฝังกลบพลาสติกใช้แล้วกว่า

600 กิโลกรัม

ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

200

ภูาพัการจัดูกิจกรรม “เปล่�ยนเพืั�อปัน” ระหว่างวันท่� 23 ต.ค. – 6 พั.ย. 
2563 และ 27 พั.ย. - 11 ธ.ค. 2563 ณ อาคารเอนเนอร์ย่�คอมเพัล็กซ์้
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คืนสู่สังคม แลัะพิิ่ธ้์มอบรางวัลั Eternity Award 2020 ให้้กับ
ห้น่วยุงานท้ั้�ม้คะแนนสูงสุด้จากการป็ระเมินดั้ชั่น้ความยุั�งยุืน
ด้าวโจนส์ (DJSI) โด้ยุป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ ดั้งน้� (1) Eternity Award Gold Class: Tax 
Strategy โด้ยุฝ�ายุบัญช้ั่ (2) Risk & Crisis Management โด้ยุ
ส่วนบริห้ารความเส้�ยุงองค์กร สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร (3) Climate 
Strategy/ Water Related Risks/ Environmental Policy & 
Management Systems โด้ยุส่วนบริห้ารสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะ
โครงการเพืิ่�อความยุั�งยุืน/ ส่วนจัด้การสาธ์ารณ์ูป็โภคเข่ตั้
ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์/ ฝ�ายุป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ
แลัะบริห้ารคุณ์ภาพิ่องค์กร (4) Supply Chain Management  
โด้ยุฝ�ายุจัด้ซื์�อจัด้ห้า/ ฝ�ายุจัด้ห้าแลัะค้าวัตั้ถุดิ้บ แลัะ (5)  
Eternity Award Silver Class: Operational Eco-efficiency/ 
Occupational Health and Safety โด้ยุฝ�ายุบริห้าร 
ความป็ลัอด้ภัยุ อาชั่้วอนามัยุ แลัะสิ�งแวด้ลั้อม

สำานักบริห้ารความยุั�งยืุน ได้้จัด้กิจกรรม SD Day ป็ระจำาปี็ 2563 
ภายุใต้ั้แนวคิด้ Dare to Change, then to Share ในวันท้ั้� 27 
พิ่ฤศจิกายุน 2563 ณ์ ห้้องป็ระชัุ่มสวนสน อาคารเอนเนอร์ยุ้�
คอมเพิ่ลั็กซ์์ อาคารบ้ แลัะผ่านระบบ Microsoft Team โด้ยุม้
วัตั้ถุป็ระสงค์เพืิ่�อสร้างความตั้ระห้นักด้้านความยุั�งยุืน แลัะเพืิ่�อ
ร่วมแสด้งความยิุนด้้ในความสำาเร็จข่องการคงสถานะการเป็็น
สมาชั่กิดั้ชั่น้ความยุั�งยุนืด้าวโจนส ์(DJSI 2020) ข่องอตุั้สาห้กรรม 
Oil & Gas Refining and Marketing ติั้ด้ต่ั้อกันเป็็นปี็ท้ั้� 7 แลัะ
เป็็นการแสด้งความมุ่งมั�นท้ั้�จะร่วมกันรักษัาผลัการด้ำาเนินงาน
ด้้านความยุั�งยุืนในปี็ต่ั้อ ๆ ไป็ ภายุในงานม้การบรรยุายุเพืิ่�อ 
แชั่ร์ป็ระสบการณ์์ SD Talk #ให้้ทุั้กวันข่องคุณ์ยุั�งยืุน ส่งต่ั้อ 
แรงบันด้าลัใจ โด้ยุ คุณ์นุ่น ศิรพัิ่นธ์์ วัฒนจินด้า ด้ารานักแสด้ง
แลัะ Eco Designer ท้ั้�ทั้ำาแบรนด์้สินค้าท้ั้�ใช้ั่แนวคิด้เป็็นมิตั้รกับ
สิ�งแวด้ล้ัอม ท้ั้�ไม่ได้้สร้างแค่ผลักำาไร แต่ั้สร้าง Social Impact  

ความร่วมมือิ่แลิะการแลิกเปีลีิ�ยนเรียนรู้ด้้าน
การจัด้การคาร์บอิ่น

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักว่าการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ ซึ์�งโลัก
กำาลัังเผชิั่ญกันอยุู่ในปั็จจุบันแลัะส่งผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม 
รวมถึงการด้ำาเนินธุ์รกิจแลัะการด้ำารงข่องสิ�งม้ช้ั่วิตั้บนโลักใบน้�
ด้้วยุ ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้เข้่าร่วมแลัะให้้ความร่วมมือกับ 
ห้น่วยุงานกำากับดู้แลัเก้�ยุวกับการบรหิ้ารจดั้การการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง
สภาพิ่ภูมิอากาศระดั้บป็ระเทั้ศ เพืิ่�อร่วมขั่บเคลืั�อนการบริห้าร
จัด้การสู่การพิ่ัฒนาอุตั้สาห้กรรมอยุ่างยัุ�งยุืน จากงานโครงการ
ต่ั้าง ๆ ดั้งน้�

ก่จกรรม SD Day 2020: Dare to Change, then to Share

การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• 4 ม้นาคม 2563 ร่วมงานสัมมนาเปิ็ด้ตัั้วโครงการแลัะลังนาม
บันทึั้กข้่อตั้กลังความร่วมมือข่องโครงการข่ยุายุผลักิจกรรม
ชั่ด้เชั่ยุคาร์บอนเพืิ่�อสนับสนุนตั้ลัาด้คาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายุในป็ระเทั้ศปี็ท้ั้� 7 โด้ยุ องค์การบริห้ารจัด้การก๊าซ์เรือนกระจก 
(องค์การมห้าชั่น) (อบก.) มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์ กับ
องค์กรนำาร่องท้ั้�เข้่าร่วมโครงการปี็ 2563 จำานวนทัั้�งห้มด้ 8 
บริษััทั้ เพืิ่�อข่ยุายุผลัให้้เกิด้กิจกรรมชั่ด้เชั่ยุคาร์บอน สนับสนุน

• 16 กันยุายุน 2563 บริษััทั้ฯ ร่วมเสวนา หั้วข้่อ “แลักเป็ล้ั�ยุน
ป็ระสบการณ์์แลัะมุมมองต่ั้อการด้ำาเนินงาน การจัด้ทั้ำา
คาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้องค์กรแลัะนิวทั้รัลัอ้เว้นต์ั้ รวมถึงการ
ชั่ด้เชั่ยุคาร์บอนในภาคบริการ” ร่วมกับผู้แทั้นจาก 4 บริษััทั้

• 17 กุมภาพิ่นัธ์์ 2563 บรษัิัทั้ฯ เข้่าร่วมพิิ่ธ้์เปิ็ด้ตัั้วโครงการแลัะ
ลังนามบันทึั้กข้่อตั้กลังความร่วมมือในโครงการข่ยุายุผลั 
การส่งเสริมการจัด้ทั้ำาคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้ข่ององค์กรในภาค
อุตั้สาห้กรรมระยุะท้ั้� 9 ร่วมกับ สภาอุตั้สาห้กรรมแห้่ง
ป็ระเทั้ศไทั้ยุ องค์การบริห้ารจัด้การก๊าซ์เรือนกระจก (องค์การ
มห้าชั่น) (อบก.) แลัะบริษััทั้นำาร่องท้ั้�เข้่าร่วมโครงการปี็ 2563 
อ้ก 32 บริษััทั้ โครงการดั้งกล่ัาว เป็็นการข่ยุายุผลัให้้เกิด้การ
คำานวณ์ค่าคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้ข่ององค์กรในภาคอุตั้สาห้กรรม

มากยุิ�งขึ่�น บริษััทั้ท้ั้�เข้่าร่วมสามารถยุื�นข่อการรับรองการ
ป็ระเมินคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้ข่ององค์กร (Carbon Footprint 
for Organization: CFO) จากองค์การบริห้ารจัด้การก๊าซ์
เรือนกระจก (องค์การมห้าชั่น) (อบก.) เพืิ่�อนำาไป็สู่การกำาห้นด้
แนวทั้างการบริห้ารจัด้การเพืิ่�อลัด้การป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก
อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ตั้ลัอด้จนให้้เกิด้ความพิ่ร้อมท้ั้�จะเข้่าสู่
ระบบการซื์�อข่ายุใบอนุญาตั้ป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจกซึ์�งจะม้การ
ด้ำาเนินการพัิ่ฒนาขึ่�นในอนาคตั้ แลัะเป็็นการบริห้ารจัด้การสู่
การพัิ่ฒนาอุตั้สาห้กรรมอยุ่างยุั�งยุืน

ตั้ลัาด้คาร์บอนภาคสมัครใจ แลัะม้การชั่ด้เชั่ยุการป็ล่ัอยุ 
ก๊าซ์เรือนกระจกจากกิจกรรมอ้เว้นต์ั้ข่ององค์กร โด้ยุบริษััทั้ฯ 
เข้่าร่วมแลัะข่อการรับรองการป็ระเมินคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้อ้เว้นต์ั้ 
ผ่านการจัด้ป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 ซึ์�งกิจกรรม
ท้ั้�จัด้ได้้ชั่ด้เชั่ยุคาร์บอนแบบการป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจกจาก
งานป็ระชุั่มเท่ั้ากับศูนยุ ์ห้รือท้ั้�เร้ยุกว่า Carbon Neutral จาก
องค์การบริห้ารจัด้การก๊าซ์เรือนกระจก (องค์การมห้าชั่น) (อบก.)

ชัั่�นนำา ตั้ามโครงการข่ยุายุผลักิจกรรมชั่ด้เชั่ยุคาร์บอน ท้ั้�จัด้
โด้ยุศูนยุ์เช้ั่�ยุวชั่าญเฉีพิ่าะทั้างด้้านกลัยุุทั้ธ์์ธุ์รกิจท้ั้�เป็็นมิตั้ร 
ต่ั้อสิ�งแวด้ลั้อม (VGreen) คณ์ะสิ�งแวด้ลั้อม มห้าวิทั้ยุาลััยุ
เกษัตั้รศาสตั้ร์ 
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นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยัุงได้้รับป็ระกาศน้ยุบัตั้รรับรองฉีลัากคาร์บอน
นิวทั้รัลั (Carbon Neutral) ในการจัด้ทั้ำาคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้ข่อง
การป็ระชุั่ม สัมมนา แลัะอ้เว้นต์ั้ (Carbon Footprint Event) 
แลัะป็ระกาศน้ยุบัตั้รรับรองฉีลัากคาร์บอนฟุตั้พิ่ริ�นท์ั้ข่ององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization: CFO) จากโรงงาน 
ผลิัตั้นำ�าป็ระป็า (โรงกรองนำ�าบ้านค่ายุ แลัะโรงผลัิตั้นำ�าป็ระป็า)  
โรงงานบำาบัด้นำ�าเส้ยุรวม แห่้งท้ั้� 1 แลัะ 2 แลัะโรงบำาบัด้นำ�าเส้ยุ
รวม แห่้งท้ั้� 3 จากป็ลััด้กระทั้รวงทั้รัพิ่ยุากรธ์รรมชั่าติั้แลัะ 
สิ�งแวด้ล้ัอม ในงาน “ร้อยุด้วงใจ ร่วมใจลัด้โลักร้อน”

การปีระเม่นดั้ชนีความยั�งยืน

จากการด้ำาเนินงานตั้ามกรอบการบริห้ารจัด้การความยัุ�งยืุน 
ตั้ามระบบป็ฎบัิติั้การท้ั้�เป็็นเลัศิ แลัะการนำาเกณ์ฑ์์รางวลััคุณ์ภาพิ่ 
แห่้งชั่าตั้ิ มาป็ระยุุกตั้์ใช้ั่ในการบริห้ารจัด้การความยุั�งยุืน ทั้ำาให้้
องค์กรม้การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ทัั้�งในระดั้บนโยุบายุแลัะ
กระบวนการด้ำาเนินงาน รวมถึงม้การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัสู่สาธ์ารณ์ะ 
แลัะม้ความโป็รง่ใส สรา้งความเชืั่�อมั�นให้้ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ ตั้ลัอด้จน
ม้กระบวนการป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกรอบการบริห้ารอยุ่าง
ยุั�งยุืนโด้ยุห้น่วยุงานภายุในแลัะภายุนอกองค์กร 

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้รับการจัด้อันดั้บให้้เป็็นเป็็นสมาชิั่กดั้ชั่น้
ความยุั�งยุืนด้าวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) 
ด้้านอุตั้สาห้กรรมการกลัั�นแลัะจำาห้น่ายุนำ�ามันแลัะก๊าซ์ข่องโลัก
ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 7 แลัะระดั้บ Gold Class ใน 2021 Sustainability 
Yearbook นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้รับโล่ัเก้ยุรติั้คุณ์ บริษััทั้ 
จด้ทั้ะเบ้ยุนท้ั้�อยุู่ในรายุชืั่�อหุ้้นยุั�งยุืน Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ป็ระจำาปี็ 2563 ในกลุ่ัมทั้รัพิ่ยุากร  
ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ จากการให้้ความสำาคัญ 
ในการพัิ่ฒนาธุ์รกิจอยุ่างยัุ�งยืุนโด้ยุคำานึงถึงสิ�งแวด้ล้ัอม สังคม  
แลัะบรรษััทั้ภิบาลั (Environmental, Social, and Governance: 
ESG) ในกระบวนการด้ำาเนินงาน อ้กทัั้�งยุังให้้ความสำาคัญตั้่อ 
การบรหิ้ารความเส้�ยุงด้้าน ESG แลัะความเส้�ยุงท้ั้�อาจเกิด้ขึ่�นให้ม่ 
(Emerging Risk) ม้การจัด้ทั้ำาแผนต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ (Business 
Continues Plan) เพืิ่�อให้้ด้ำาเนินธุ์รกิจได้้ต่ั้อเนื�องในภาวะวิกฤตั้ 
รวมถึงการพัิ่ฒนานวัตั้กรรม แลัะนำาทั้รัพิ่ยุากรมาใช้ั่เพืิ่�อตั้อบโจทั้ย์ุ
ผู้บริโภคแลัะเป็็นมิตั้รตั้่อสิ�งแวด้ลั้อม ม้การใช้ั่ทั้รัพิ่ยุากรอยุ่างม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ช่ั่วยุให้้สามารถบริห้ารจัด้การต้ั้นทุั้นได้้ ตั้ลัอด้จน
ม้กระบวนการดู้แลัแลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่ข่องบุคลัากรในองค์กร
อยุ่างต่ั้อเนื�อง

• 26 พิ่ฤศจิกายุน 2563 บริษััทั้ฯ ร่วมเปิ็ด้โครงการ “การป็ระเมิน
แลัะจัด้ระด้ับธุ์รกิจคาร์บอนตั้ำ�าแลัะยุั�งยุืน” จัด้โด้ยุ องค์การ
บริห้ารจัด้การก๊าซ์เรือนกระจก (องค์การมห้าชั่น) (อบก.)  
แลัะร่วมเสวนาหั้วข้่อ “แลักเป็ล้ั�ยุนป็ระสบการณ์์กับองค์กรท้ั้�
ม้การด้ำาเนินธุ์รกิจท้ั้�คาร์บอนตั้ำ�าแลัะยุั�งยุืน” 

• 3 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ เป็็น 1 ใน 6 บริษััทั้ท้ั้�ได้้รับ
ป็ระกาศน้ยุบัตั้รจากการเป็็นองค์กรชัั่�นนำาข่องป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
แลัะได้้เข้่าร่วม “โครงการเสริมความรู้ภาคอุตั้สาห้กรรม 
ด้้านการกำาห้นด้ราคาคาร์บอนแลัะการลังทุั้นเพืิ่�อการลัด้ก๊าซ์ 
เรือนกระจก” โด้ยุการนำากลัไกการกำาห้นด้ราคาคาร์บอนมา
ป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ขั่บเคลืั�อนการกำาห้นด้กลัยุุทั้ธ์์ด้้านการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง
สภาพิ่ภูมิอากาศภายุในองค์กร เพืิ่�อเพิิ่�มโอกาสในการเข้่าถึง
แห้ล่ังเงินทุั้นส้เข้่ยุว ทัั้�งโครงการพิ่ลัังงานสะอาด้ แลัะการเพิิ่�ม
มูลัค่าผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โด้ยุการนำานวัตั้กรรมให้ม่ ๆ มาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่  
ซึ์�งถือเป็็นองค์กรแห่้งแรก ๆ ในป็ระเทั้ศไทั้ยุท้ั้�นำาเครื�องมือน้� 
มาใช้ั่ ภายุใต้ั้โครงการดั้งกล่ัาว บริษััทั้ฯ ร่วมกับ อบก.
ธ์นาคารโลัก แลัะท้ั้�ป็รึกษัา เด้อะ คร้เอจ้� แลัะ Carbon Trust 
เพืิ่�อออกแบบแลัะทั้ด้ลัองการนำากลัไกการกำาห้นด้ราคาคาร์บอน
มาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ในรูป็แบบต่ั้าง ๆ ภายุในองค์กรเพืิ่�อป็ระเมิน
ความเส้�ยุงด้้านสภาพิ่ภูมิอากาศแลัะขั่บเคลืั�อนการลัด้ก๊าซ์
เรือนกระจกให้้ได้้ตั้ามเป็้าห้มายุท้ั้�กำาห้นด้ นอกจากน้�  
ยุงัได้้เข้่าร่วมเสวนาในหั้วข้่อ เรื�อง “แลักเป็ล้ั�ยุนป็ระสบการณ์์
การป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ Internal Carbon Pricing (ICP) ในองค์กร” 
เพืิ่�อเป็็นการเสริมสร้างความเข้่าใจให้้กับบุคลัากรแลัะบุคคลั
ทัั้�วไป็ท้ั้�สนใจ

การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น
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การดำำาเนินธ่รกิจด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม

การด้ำาเนินงานด้้านความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคมข่องบริษััทั้ฯ เป็็นส่วนห้นึ�งข่องกลัยุุทั้ธ์์องค์กรด้้านการเติั้บโตั้อยุา่งยุั�งยุนื ม้ความเชืั่�อมโยุง
กับธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ แลัะม้โครงสร้างท้ั้�ครอบคลุัมทัั้�งด้้านธ์รรมาภิบาลัสิ�งแวด้ล้ัอม สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น เกณ์ฑ์์มาตั้รฐานสากลั การสร้าง 
ผลัป็ระโยุชั่น์ร่วมกับผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ แลัะม้เป้็าห้มายุเพืิ่�อสร้างมูลัค่าเพิิ่�มแลัะการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังในทั้างท้ั้�ด้้ขึ่�นต่ั้อสังคมแลัะชุั่มชั่น เป็็นต้ั้น 
การด้ำาเนินงานตั้ามกลัยุุทั้ธ์์ดั้งกล่ัาว ยุังเป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ ในเรื�องการอยุู่ร่วมกันข่องโรงงานแลัะชัุ่มชั่นได้้อยุ่างยุั�งยุืน  
สร้างภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ สอด้คล้ัองกับเป้็าห้มายุการพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุนื แลัะเป็็นพิ่ลัเมืองด้้ข่องโลักตั้ามแนวทั้างข่ององค์การสห้ป็ระชั่าชั่าติั้

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้การกำาห้นด้นโยุบายุการใช้ั่งบป็ระมาณ์ในกิจกรรมเพืิ่�อสังคมเป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ เพืิ่�อช่ั่วยุสร้างความมั�นใจ 
ให้้ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ โด้ยุจัด้งบป็ระมาณ์เป็็นกลุ่ัมให้ญ่ 3 กลุ่ัม ได้้แก่ โครงการเพืิ่�อการศึกษัา โครงการเพืิ่�อชุั่มชั่นรอบพืิ่�นท้ั้�เข่ตั้ป็ระกอบการ 
อุตั้สาห้กรรมฯ แลัะโครงการเพิ่ื�อสังคมโด้ยุรวม 

โครงการด้้านความรับผ่ด้ชอิ่บต่อิ่สังคม
ทีิ�สำาคัญในปีี 2563 

โครงการด้้านการศึกษา 

สถาบันว่ทิยส่ร่เมธีิแลิะโรงเรียนกำาเน่ด้ว่ทิย์ 

บริษััทั้ฯ เป็็นห้นึ�งในผู้ก่อตัั้�งสถาบันวิทั้ยุสิริเมธ้์ แลัะโรงเร้ยุน
กำาเนิด้วิทั้ยุ์ ร่วมกับบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. แลัะให้้การสนับสนุน 
งบป็ระมาณ์เพืิ่�อการด้ำาเนินงานตั้ามสัญญาเป็็นป็ระจำาตัั้�งแต่ั้ 
ปี็ 2557 เพืิ่�อสร้างนักวิทั้ยุาศาสตั้ร์แลัะนักวิจัยุคนไทั้ยุท้ั้�ม้ 
ความเป็็นเลิัศในป็ระเทั้ศ
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ว่ทิยาลัิยเทิคโนโลิยีไอิ่อิ่าร์พีซีี (IRPCT)

วิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เป็็นวิทั้ยุาลััยุอาช้ั่วศึกษัาป็ระเภทั้ 
ช่ั่างอุตั้สาห้กรรมแลัะพิ่าณิ์ชั่ยุกรรมข่องบริษััทั้ฯ ตัั้�งอยุู่ในเข่ตั้
ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ บนเนื�อท้ั้�กว่า 50 ไร่  
ม้สภาพิ่แวด้ลั้อมแลัะสาธ์ารณ์ูป็โภคท้ั้�พิ่ร้อมในการให้้ผู้เร้ยุน 
ได้้เร้ยุนรู้แลัะพัิ่ฒนาตั้นเองอยุ่างต่ั้อเนื�อง เปิ็ด้การเร้ยุนการสอน
ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2538 ภายุใต้ั้แนวคิด้การจัด้การสอนแบบโรงเร้ยุน-โรงงาน 
เปิ็ด้โอกาสให้้ผู้เร้ยุนได้้เร้ยุนรู้กับครูจากสถานป็ระกอบการ  
ใช้ั่เครื�องมือ เครื�องจักรท้ั้�ทัั้นสมัยุ รวมถึงการได้้รับป็ระสบการณ์์
ตั้รงจากการฝึกงานในบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้.

ด้้วยุการพัิ่ฒนาคุณ์ภาพิ่การศึกษัาอยุ่างต่ั้อเนื�อง ทั้ำาให้้วิทั้ยุาลััยุฯ 
เป็็นสถาบันการศึกษัาท้ั้�ได้้รับการยุอมรับถึงมาตั้รฐานการจัด้การ
ศึกษัาแลัะคุณ์ภาพิ่ข่องผู้สำาเร็จการศึกษัาจนได้้รับการรับรอง
มาตั้รฐานการจัด้การศึกษัาทั้วิภาค้ท้ั้�ม้ความเป็็นเลิัศ (Excellent 

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม

Model School) รวมถึงได้้รับการรับรองมาตั้รฐานคุณ์ภาพิ่ 
การศึกษัาในระดั้บอาเซ้์ยุน APACC (Asia Pacific Accreditation 
and Certification Commission) ซึ์�งถือเป็็นวิทั้ยุาลััยุ
อาช้ั่วศึกษัาป็ระเภทั้ช่ั่างอุตั้สาห้กรรมแห่้งแรกข่องป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
ท้ั้�ได้้รับการรับรองมาตั้รฐานน้�

วิทั้ยุาลััยุฯ ม้ส่วนร่วมในการพิ่ัฒนากำาลัังคนอาช้ั่วศึกษัารองรับ
โครงการ EEC ข่องรัฐบาลั โด้ยุเข้่าร่วมเป็็นวิทั้ยุาลััยุ EEC Model 
ผลิัตั้กำาลัังคนในสาข่าปิ็โตั้รเคม้แลัะพิ่ลัังงานภายุใต้ั้โครงการ
พัิ่ฒนากำาลัังคนด้้านอาช้ั่วศึกษัาขั่�นสูง กลุ่ัมปิ็โตั้รเคม้ แลัะเทั้คนิค
พิ่ลัังงาน (i-PEC) แลัะผลิัตั้กำาลัังคนในสาข่าเมคคาทั้รอนิกส์ 
ภายุใต้ั้โครงการ IRPCT Robotics & Mechatronics (i-BOT)
โด้ยุความร่วมมือกับสถานป็ระกอบการในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ทัั้�งน้� 
กำาลัังคนด้ังกล่ัาวจะสนับสนุนธุ์รกิจ New S-curve ท้ั้�จะเกิด้ขึ่�น 
ในโครงการ EEC
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ผู้ลงานท่ี่�สัำาคัญ่ของ IRPCT ในปี 2563
• ได้้รับการรับรองเป็็นสมาชั่ิกโครงการการสร้างแนวร่วมป็ฏิิบัติั้ข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุในการตั้่อต้ั้านการทัุ้จริตั้ ห้รือ CAC 

(Collective Action Coalition Against Corruption) 

• นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ป็ระธ์านกรรมการ บริษััทั้ เทั้คโนโลัยุ้ 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ แลัะด้ร.โพิ่ธ์ิวัฒน์ เผ่าพิ่งศ์ช่ั่วง กรรมการ 
ผู้จัด้การแลัะผู้รับใบอนุญาตั้ วิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์  
รับมอบป็ระกาศเก้ยุรติั้คุณ์บัตั้รแลัะเข็่มท้ั้�ระลึัก “เสมาคุณู์ป็การ” 
ในฐานะผู้ทั้ำาคุณ์ป็ระโยุชั่น์ให้้แก่กระทั้รวงศึกษัาธิ์การ จาก 
นายุณั์ฏิฐพิ่ลั ท้ั้ป็สุวรรณ์ รัฐมนตั้ร้ว่าการกระทั้รวงศึกษัาธิ์การ 

วิทยาลัยเทคนิคไออาร์พ่ัซ่้ ให้การต้อนรับนายณัฏฐพัล ท่ปสุวรรณ 
รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ พัร้อมคณะผู้้้บริหารกระทรวง
ศึกษัาธิการ เข้าเย่�ยมชิมและเปดิูห้องสมุดู Digital Living Library
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ผู้ลงานโดำดำเด่ำนของนักศึกษัา
• นายุธ์นทั้ัตั้ ห้าญวิริยุะกุลั นักศึกษัาระด้ับป็ระกาศน้ยุบัตั้ร

วิชั่าช้ั่พิ่ชัั่�นสูง วิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์เข้่ารับพิ่ระราชั่ทั้าน
รางวัลันักศึกษัารางวัลัพิ่ระราชั่ทั้าน จากพิ่ระบาทั้สมเด้็จ
พิ่ระเจ้าอยูุ่หั้ว โด้ยุทั้รงพิ่ระกรุณ์าโป็รด้เกล้ัาโป็รด้กระห้ม่อมให้้

มุ่งส่้ัวิัที่ยาลัยอาช่่วัศึกษัาชั่�นนำา 1 ใน 10 ของอาเซ่ื้ยนดำ�วัย 2(X) Excellent Model

ด้้วยุวิสัยุทัั้ศน์ “เป็็นวิทั้ยุาลััยุอาช้ั่วศึกษัาชัั่�นนำา 1 ใน 10 ข่อง
อาเซ้์ยุนภายุในปี็ 2025” วิทั้ยุาลััยุฯ ได้้จัด้ทั้ำาแผน 2(X)  
Excellent Model เพืิ่�อมุ่งสู่วิสัยุทั้ัศน์โด้ยุม้ยุุทั้ธ์ศาสตั้ร์ห้ลััก  
2 ด้้าน ได้้แก่

1. Excellent Model School การเป็็นวิทั้ยุาลััยุอาช้ั่วศึกษัาท้ั้�ม้
ความเป็็นเลิัศในการสร้างกำาลัังคนอาช้ั่วะทัั้�งในด้้านปิ็โตั้รเคม้
แลัะพิ่ลัังงาน แลัะสาข่าอื�น ๆ ท้ั้�ตั้อบสนองความต้ั้องการข่อง
ป็ระเทั้ศ 

2. Excellent Social Contribution การเป็็นวิทั้ยุาลััยุท้ั้�สร้าง
คุณ์ค่าสู่สังคมด้้านวิชั่าการ วิชั่าช้ั่พิ่ วิจัยุ นวัตั้กรรม แลัะ 
ศูนยุ์ฝึกอบรมระยุะสั�น Upskill/Reskill โด้ยุในปี็ 2563 ได้้ม้
ความคืบห้น้าการด้ำาเนินงานตั้ามกลัยุุทั้ธ์์ท้ั้�สำาคัญ ได้้แก่

• ลังนามความรว่มมือกับบริษััทั้ IRPC Clean Power เพืิ่�อสร้าง
โรงไฟฟ้าพิ่ลัังงานแสงอาทั้ิตั้ยุ์ในพืิ่�นท้ั้�ข่องวิทั้ยุาลััยุแลัะให้้ 
วิทั้ยุาลััยุฯ ได้้ใช้ั่พิ่ลัังงานสะอาด้เต็ั้มทุั้กพืิ่�นท้ั้� รวมถึงการจัด้ทั้ำา
ศูนย์ุเร้ยุนรู้พิ่ลัังงานทั้างเลืัอกเพืิ่�อชุั่มชั่น ซึ์�งการด้ำาเนินการ 
ดั้งกล่ัาวเป็็นส่วนห้นึ�งข่องกลัยุทุั้ธ์์ Green College

สมเด็้จพิ่ระเจ้าลูักเธ์อเจ้าฟ้าพัิ่ชั่รกิติั้ยุาภา นเรนทิั้ราเทั้พิ่ยุวด้้ 
กรมห้ลัวงราชั่สาริณ้์สิริพัิ่ชั่ร มห้าวัชั่รราชั่ธิ์ด้า เสด็้จฯ แทั้น
พิ่ระองค์ ณ์ พิ่ระราชั่วังดุ้สิตั้ กรุงเทั้พิ่มห้านคร 

• สร้างสิ�งป็ระด้ิษัฐ์เพืิ่�อแก้ไข่ปั็ญห้าชุั่มชั่นแลัะสิ�งแวด้ลั้อม  
“ทุ่ั้นเตืั้อนฉัีน” สำาห้รับใช้ั่ในการเตืั้อนภัยุจากกระแสนำ�า 
ยุ้อนกลัับ ห้รือท้ั้�เร้ยุกว่า Rip Current เป็็นกระแสนำ�ารุนแรง 
ท้ั้�เกิด้ขึ่�นช่ั่วงสั�น ๆ ตั้ามชั่ายุห้าด้ จากการท้ั้�คลืั�นทั้ะเลัซั์ด้เข้่า 
ห้าฝั�ง เมื�อมวลันำ�าเห้ล่ัานั�นจะไห้ลัลังทั้ะเลักลัับเจอสิ�งก้ด้ข่วาง 
เช่ั่น โข่ด้หิ้นห้รือสันทั้รายุข่วางอยุู่ ก็จะไห้ลัรวมกันผ่าน 
ช่ั่องแคบ ๆ ระห้ว่างสิ�งก้ด้ข่วางเห้ล่ัานั�นกลัับลังทั้ะเลัไป็ด้้วยุ
ความเร็วสูงกว่าตั้อนท้ั้�คลืั�นซั์ด้เข้่ามา กระแสนำ�าแบบน้� 
เป็็นสาเห้ตุั้ข่องการเส้ยุช้ั่วิตั้ส่วนให้ญ่ข่องนักท่ั้องเท้ั้�ยุวท้ั้�เล่ัน 
นำ�าทั้ะเลัชั่ายุห้าด้ในห้ลัายุป็ระเทั้ศทัั้�วโลัก

• จัด้ทั้ำาโครงการ IRPCT Jump Start Academy เพืิ่�อพัิ่ฒนาทัั้กษัะวิชั่าช้ั่พิ่นักศึกษัาสู่การบริการในสถานการณ์์จริงแลัะการพัิ่ฒนา
ห้ลัักสูตั้ร Upskill ในด้้าน Robotic เพืิ่�อร่วมพัิ่ฒนากำาลัังคนภาคอุตั้สาห้กรรมรองรับโครงการ EEC

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม
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โครงการเพื�อิ่ชุมชน

คล่ิน่กปัีนนำ�าใจ 

จัด้ตัั้�งขึ่�นในพืิ่�นท้ั้�ข่องศูนยุ์การเร้ยุนรู้เครือข่่ายุชุั่มชั่นไออาร์พ้ิ่ซ้์ 
เปิ็ด้ให้้บริการด้้านสาธ์ารณ์สุข่แลัะตั้รวจรักษัาอาการเจ็บป็�วยุ
เบื�องต้ั้นทัั้�วไป็ให้้กับชุั่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรม 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โด้ยุไม่คิด้ค่าใช้ั่จ่ายุใด้ ๆ ในปี็ 2563 ม้ผู้เข้่ารับบริการ
รักษัา จำานวน 3,051 คน

หน่วยแพทิย์เคลืิ�อิ่นทีิ�ตรวจสุขภัาพชุมชน 

บริษััทั้ฯ ร่วมกับโรงพิ่ยุาบาลัสมเด็้จพิ่ระนางเจ้าสิริกิติั้� กรมแพิ่ทั้ย์ุ
ทั้ห้ารเรือ ให้้บริการห้น่วยุแพิ่ทั้ย์ุเคลืั�อนท้ั้�แก่ผู้ท้ั้�ไม่สะด้วก 
เดิ้นทั้างไป็โรงพิ่ยุาบาลัห้รอืใช้ั่บริการท้ั้�คลิันิกปั็นนำ�าใจ ออกห้นว่ยุ
แพิ่ทั้ยุ์เคลืั�อนท้ั้� จำานวน 4 ครั�ง ม้ผู้เข้่ารับบริการ 968 คน 
(เนื�องจากสถานการณ์์โควิด้-19 จึงทั้ำาให้้ต้ั้องห้ยุุด้การให้้บริการ
ในช่ั่วงท้ั้�เกิด้การระบาด้) ให้้บริการตั้รวจรักษัาโรคโด้ยุไม่คิด้มูลัค่า 
เช่ั่น โรคกล้ัามเนื�อแลัะกระดู้ก โรคทั้างเดิ้นห้ายุใจ โรคทั้างเดิ้น
อาห้าร ถอนฟัน เป็็นต้ั้น

กอิ่งทุินส่งเสร่มสุขภัาพชุมชนรอิ่บเขตปีระกอิ่บการ
อุิ่ตสาหกรรมเช่งน่เวศ

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการจัด้ตัั้�งกองทุั้นส่งเสริมสุข่ภาพิ่ชุั่มชั่นรอบเข่ตั้
ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2559 เพืิ่�อดู้แลัด้้านสุข่ภาพิ่
ให้้ชุั่มชั่นท้ั้�อยุู่รอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ ในรัศม้ 5 
กิโลัเมตั้ร โด้ยุเปิ็ด้โอกาสให้้ชุั่มชั่นม้ส่วนบริห้ารจัด้การกองทุั้นฯ 
ด้้วยุตั้นเอง ภายุใต้ั้คำาแนะนำาด้้านอาช้ั่วอนามัยุจากผู้เช้ั่�ยุวชั่าญ
ด้้านสาธ์ารณ์สุข่ โด้ยุในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการกองทุั้นได้้อนุมัติั้
โครงการท้ั้�ชุั่มชั่นเสนอแลัะผ่านห้ลัักเกณ์ฑ์์ จำานวน 26 โครงการ

โครงการจัด้ทิำาผล่ิตภััณ์ฑ์์นำ�ายาล้ิางมือิ่

บริษััทั้ฯ ให้้การสนับสนุนแลัะสร้างองค์ความรู้ในการจัด้ทั้ำา
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ายุาล้ัางมือให้้กลุ่ัมชุั่มชั่น เพืิ่�อส่งเสริมให้้ชุั่มชั่นม้ 
รายุได้้ โด้ยุได้้ทั้ำาข้่อตั้กลังร่วมกับ บริษััทั้ โอวาทั้โป็รแอนด์้ควิก 
จำากัด้ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ายุาล้ัางมือจากชัุ่มชั่นมาใช้ั่ในไออาร์พ้ิ่ซ้์ 
จำานวน 250 ลิัตั้ร/เดื้อน สร้างรายุได้้ให้้ชุั่มชั่น 17,500 บาทั้/
เดื้อน ตั้ลัอด้ระยุะเวลัา 3 ปี็ (ปี็ 2562 - 2564) 
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โครงการส่งเสร่มธุิรก่จชุมชน 

บริษััทั้ฯ ได้้สนับสนุนกลุ่ัมอาช้ั่พิ่ในชัุ่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการ
อุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ โด้ยุในปี็ 2563 ได้้ส่งเสริมแลัะพัิ่ฒนา
กลุ่ัมเกษัตั้รป็ลัอด้สารตั้ำาบลันาตั้าข่วัญ สู่เป้็าห้มายุการเป็็น 
“ครัวข่องระยุอง” โด้ยุทั้างกลุ่ัมได้้นำาสินค้าวางข่ายุป็ระจำาใน 
TOPS สาข่าเซ็์นทั้รัลัระยุอง สร้างรายุได้้ให้้เกิด้ขึ่�นกับกลุ่ัมอาช้ั่พิ่ 
จำานวน 38,970 บาทั้ 

พันักงานหัวใจอาสาไออาร์พ่ัซ่้ และชุิมชิน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชิายหาดู
แหลมรุ่งเรือง จังหวัดูระยอง ในปี 2563 วัดูปริมาณนำ�าหนักขยะท่�เก็บไดู้ทั�งหมดู
กว่า 6,000 กิโลกรัม

พันักงานแผู้นกโรงผู้สมนำ�ามันหล่อลื�น ขนส่งทางเรือ คลังนำ�ามันพัระประแดูง
และแม่กลอง ของบริษััทฯ ร่วมจัดูทำา Face Shield มอบนำ�าดืู�มและแอลกอฮอล์ 
ให้กับเจ้าหน้าท่�จุดูตรวจคัดูกรองไวรัสโควิดู-19 บริเวณท่�ว่าการอำาเภูอพัระประแดูง 
วัดูครุนอก และวัดูบางจะเกร็ง อำาเภูอพัระประแดูง จังหวัดูสมุทรปราการ 

 ตั้ำาบลับ้านแลัง  5 บ่อ  
 ตั้ำาบลัเชิั่งเนิน 5 บ่อ
 ตั้ำาบลันาตั้าข่วัญ 5 บ่อ
 ตั้ำาบลัตั้ะพิ่ง 5 บ่อ

 ชุั่มชั่น 67 ชุั่มชั่น
 วัด้ 7 วัด้
 โรงเร้ยุน 4 โรงเร้ยุน
 สถานพิ่ยุาบาลั 1 แห้ล่ัง
 ป็�าชั่ายุเลัน 2 แห้ล่ัง 
 ป็�าไม้ชุั่มชั่น 1 แห้ล่ัง
 ชั่ายุห้าด้ทั้ะเลั 3 แห่้ง

โครงการธินาคารนำ�าใต้ด่้นแบบพอิ่เพียง

บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำาองค์ความรู้ “ธ์นาคารนำ�าใต้ั้ดิ้น” ให้้กับชุั่มชั่น
รอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ เพืิ่�อการบริห้าร
จัด้การนำ�าในพืิ่�นท้ั้�โด้ยุให้้ความรู้เก้�ยุวกับการเตั้ิมนำ�าลังด้ินเพืิ่�อให้้
ระดั้บนำ�าใต้ั้ดิ้นเพิิ่�มสูงขึ่�น ทั้ำาให้้ม้ป็ริมาณ์นำ�าเพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อการเกษัตั้ร 
แลัะอุป็โภคบริโภค โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้แผนการด้ำาเนินงานธ์นาคาร 
นำ�าใต้ั้ดิ้นแบบพิ่อเพ้ิ่ยุงจำานวน 20 บ่อ (ตั้ำาบลัลัะ 5 บ่อ) โด้ยุ 
ในปี็ 2563 ได้้ด้ำาเนินการไป็แล้ัวในพืิ่�นท้ั้� ดั้งน้�

โครงการหัวใจอิ่าสาพัฒนาชุมชน 

บริษััทั้ฯ เปิ็ด้โอกาสให้้พิ่นักงานใช้ั่ศักยุภาพิ่นำาองค์ความรู้ 
ข่องตั้นเองร่วมทั้ำากิจกรรมพัิ่ฒนาชุั่มชั่นในทุั้กพืิ่�นท้ั้�รอบเข่ตั้ 
ป็ระกอบการฯ ทัั้�งในส่วนกิจกรรมข่องบริษััทั้ฯ แลัะกิจกรรมข่อง
ชุั่มชั่น เช่ั่น โครงการป็รับป็รุงพัิ่ฒนาวัด้ตั้ร้รัตั้นาราม โครงการ
เก็บข่ยุะชั่ายุห้าด้แห้ลัมรุ่งเรือง โครงการป็รับป็รุงพัิ่ฒนาโรงเร้ยุน
บ้านห้นองจอก เป็็นต้ั้น เพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์ต่ั้อชุั่มชั่นแลัะ
เป็็นการป็ลัูกจิตั้สาธ์ารณ์ะให้้กับพิ่นักงาน แลัะสร้างวัฒนธ์รรม
ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคมให้้เกิด้ขึ่�นกับพิ่นักงานข่ององค์กร (CSR 
DNA) โด้ยุในปี็ 2563 ม้การด้ำาเนินกิจกรรมพัิ่ฒนาชุั่มชั่นทัั้�งสิ�น 
60 โครงการ ม้พิ่นักงานเข้่าร่วมทัั้�งสิ�น 2,025 คน ชัั่�วโมงอาสา 
ท้ั้�เกิด้ขึ่�น 18,580 ชัั่�วโมง ครอบคลุัมในพืิ่�นท้ั้�แลัะจำานวนชุั่มชั่น 
ท้ั้�ได้้รับป็ระโยุชั่น์ ดั้งน้�

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม
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ศูนย์การเรียนรู้เครือิ่ข่ายชุมชน

บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ตัั้�งศูนย์ุการเร้ยุนรู้เครือข่่ายุชุั่มชั่น จังห้วัด้ระยุอง โด้ยุ
ม้เป้็าห้มายุเพืิ่�อเป็็นศูนยุ์แห้่งการเร้ยุนรู้ ส่งเสริมแลัะพิ่ัฒนาด้้าน
สิ�งแวด้ล้ัอม พัิ่ฒนาอาช้ั่พิ่แลัะเศรษัฐกิจชุั่มชั่น ตั้ลัอด้จนเป็็นเวท้ั้
ในการพิ่บป็ะเพืิ่�อสร้างความสัมพัิ่นธ์์อันด้้ระห้ว่างสมาชิั่กในชุั่มชั่น
กับบริษััทั้ฯ โด้ยุแต่ั้ลัะเดื้อนจะม้การจัด้กิจกรรมชั่มรมห้มุนเว้ยุน 
เช่ั่น ชั่มรมทั้ำาอาห้าร ชั่มรมโยุคะ ชั่มรมวิทั้ยุาศาสตั้ร์ ชั่มรมภาษัา
อังกฤษั ชั่มรมจินตั้คณิ์ตั้ ชั่มรมวาทั้ะศิลัป์็ ชั่มรมเทั้ควันโด้้ แลัะ
กิจกรรม DIY ต่ั้าง ๆ โด้ยุในปี็ 2563 ม้การจัด้กิจกรรม 128 ครั�ง 
ม้ผู้ใช้ั่บริการศูนยุ์การเร้ยุนรู้ฯ จัด้กิจกรรมวันเสาร์-อาทิั้ตั้ยุ์ แลัะ
ใช้ั่บริการห้้องป็ระชุั่ม รวมจำานวน 36,297 คน

โครงการอิ่นุรักษ์ป่ีาชายเลิน

• ป็�าชั่ายุเลันพิ่ระเจด้้ย์ุกลัางนำ�า บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการป็ลูักต้ั้นป็ระสัก
ด้อกแด้งจำานวน 24 ต้ั้น บริเวณ์ห้อชั่มวิวเฉีลิัมพิ่ระเก้ยุรติั้  
ศูนย์ุการเร้ยุนรู้ระบบนิเวศป็�าชั่ายุเลันพิ่ระเจด้้ยุ์กลัางนำ�า 
พิ่ร้อมบรรยุายุให้้ความรู้แก่นิสิตั้คณ์ะสถาปั็ตั้ยุ์อินเตั้อร์ 
สิ�งแวด้ล้ัอม จุฬาลังกรณ์์ ท้ั้�สนใจเข้่าเยุ้�ยุมชั่มป็�าชั่ายุเลัน

• คืนความสมบูรณ์์แลัะส่งเสริมความห้ลัากห้ลัายุทั้างช้ั่วภาพิ่ 
ป็�าชั่ายุเลันคลัองก้นปึ็ก โด้ยุการจัด้กิจกรรมป็ลูักป็�าชั่ายุเลัน 
ต้ั้นโกงกาง 300 ต้ั้น ป็ล่ัอยุพัิ่นธ์ุ์ป็ลัา 1,500 ตัั้ว ป็ล่ัอยุพิ่นัธ์ุ์กุ้ง 
12,500 ตัั้ว โด้ยุได้้รับความร่วมมือจากพิ่นักงานแลัะชุั่มชั่น
รอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์เป็็นอยุ่างด้้

โครงการสื�อิ่สารเช่งรุก

เพืิ่�อสร้างการรับรู้แลัะทัั้ศนคติั้ท้ั้�ด้้ต่ั้อการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ 
นอกจากการลังพืิ่�นท้ั้�พิ่บป็ะสื�อสารแลัะสร้างความสัมพัิ่นธ์์กับ 
ผู้ม้ส่วนได้้ส่วนเส้ยุรอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ แลั้ว  
ยุังม้การเผยุแพิ่ร่ป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์ข้่อมูลัข่่าวสารข่องบริษััทั้ฯ ผ่าน
สื�อต่ั้าง ๆ เช่ั่น จด้ห้มายุข่่าว ว้ดิ้ทัั้ศน์ CSR Story แผ่นพัิ่บ 
โฆษัณ์าป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์ทั้างสถาน้วิทั้ยุแุลัะเคเบิ�ลัท้ั้ว้ Facebook, 
Line, YouTube อยุ่างต่ั้อเนื�อง

โครงการทุินการศึกษาเพื�อิ่ชุมชน 

บริษััทั้ฯ จัด้โครงการมอบทุั้นการศึกษัา ให้้แก่เยุาวชั่นรอบเข่ตั้
ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ ท้ั้�ม้ผลัการศึกษัาแลัะ 
ความป็ระพิ่ฤติั้ด้้ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 12 ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ มอบทุั้น
การศึกษัาจำานวน 299 ทุั้น เป็็นเงินทัั้�งสิ�น 658,000 บาทั้ โด้ยุผ่าน
การคัด้เลืัอกจากผู้นำาชุั่มชั่นแลัะสถาบันการศึกษัาข่อง 5 พืิ่�นท้ั้� 
รอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุ ทุั้นการ
ศึกษัา 27 โรงเร้ยุน จำานวน 81 ทุั้น ทุั้นด้้านวิชั่าช้ั่พิ่ต่ั้อเนื�อง 
จำานวน 20 ทุั้น แลัะทุั้นการศึกษัาเพืิ่�อชุั่มชั่น จำานวน 198 ทุั้น
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โรงเรียนผู้สูงอิ่ายุ

เพืิ่�อสร้างโอกาสให้้ผู้สูงอายุุได้้ม้การเร้ยุนรู้แลัะพัิ่ฒนาทัั้กษัะด้้าน
ต่ั้าง ๆ ท้ั้�เห้มาะสม นำาไป็สู่การพัิ่ฒนาคุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ในช่ั่วงสูงวัยุ 
แลัะสามารถนำาความรู้แลัะทัั้กษัะไป็ทั้ำาให้้เกิด้รายุได้้ เกิด้เครือข่่ายุ
ในชุั่มชั่น 2563 เช่ั่น กิจกรรมทั้ำาวุ้นแฟนซ้์ ป็ระดิ้ษัฐ์กระเป็�าใส่
โทั้รศัพิ่ท์ั้แลัะกระเป็�าห้นัง การจัด้ตัั้�งกลุ่ัมวิสาห้กิจชุั่มชั่น การทั้ำา
เจลัล้ัางมือ การทั้ำาห้น้ากากอนามัยุแลัะสายุคล้ัองห้น้ากากอนามัยุ 
ตั้ลัอด้จนการพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่ในการดู้แลัสุข่ภาพิ่ข่องผู้สูงอายุุ 

บ ริ ษััทั้ฯ ม้การด้ำา เ นินการตั้ามเ ป้็าห้มายุการพัิ่ฒนาท้ั้� 
ยุั�งยุืน ตั้ามห้ลััก SDGs 17 ผ่านโครงการพิ่ัฒนาสิ�งก่อสร้าง
สาธ์ารณ์ป็ระโยุชั่น์ด้้านต่ั้าง ๆ ตั้ามห้ลัักความยุั�งยุนื 11 โครงการ 
ในป็ี 2563 ด้ังน้�

• การส่งเสริมด้้านสุข่ภาพิ่แลัะความเป็็นอยุู่ท้ั้�ด้้ โด้ยุม้ชัุ่มชั่น 
ท้ั้�ได้้รับป็ระโยุชั่น ์จำานวน 2,888 ครวัเรือน (10,905 คน) ผ่าน
โครงการป็รับป็รุงสวนสุข่ภาพิ่ ต่ั้อเติั้มห้้องเก็บอุป็กรณ์์เครื�อง
พิ่ยุาบาลั ป็รับป็รุงลัานก้ฬา แลัะสนับสนุนเครื�องพ่ิ่นยุุงลัายุ

• การม้นำ�าใช้ั่ท้ั้�ได้้มาตั้รฐานสุข่าภิบาลัท้ั้�ยุั�งยืุน ชุั่มชั่นได้้รับ
ป็ระโยุชั่น์ จำานวน 278 ครัวเรือน (1,270 คน) ผ่านโครงการ
ป็รับป็รุงระบบนำ�าป็ระป็าห้มู่บ้าน 3 แห่้ง

• การพัิ่ฒนาป็รับป็รุงสิ�งป็ลูักสร้างสาธ์ารณ์ป็ระโยุชั่น์ในชุั่มชั่น 
ชุั่มชั่นได้้รับป็ระโยุชั่น์ จำานวน 5,009 ครัวเรือน (19,638 คน) 
ผ่านโครงการสร้างห้้องเก็บครุภัณ์ฑ์์ การต่ั้อเติั้มศาลัา แลัะ 
การป็รับป็รุงระบบเส้ยุงตั้ามสายุ 

โครงการส่งเสร่มสถานปีระกอิ่บการรวมพลัิงสร้างความรับผ่ด้ชอิ่บต่อิ่สังคมเป็ีนสุขอิ่ย่างยั�งยืน (CSR-DIW) 

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• โครงการป็รับป็รุงระบบนำ�าป็ระป็าห้มู่บ้าน บ้านห้นองพิ่ญา 
บ้านก้นห้นอง ตั้ำาบลับ้านแลัง อำาเภอเมือง แลัะบ้านชั่ากมะห้าด้ 
ตั้ำาบลับางบุตั้ร อำาเภอบ้านค่ายุ จังห้วัด้ระยุอง

• โครงการสร้างโรงเก็บครุภัณ์ฑ์์ห้มู่บ้าน บ้านห้นองหิ้น ตั้ำาบลั
ตั้ะพิ่ง อำาเภอเมือง จังห้วัด้ระยุอง

อิ่าคารตรวจคัด้กรอิ่งโรค One Stop Service

การให้บริการของเจ้าหน้าท่�พัยาบาลภูายในอาคารตรวจคัดูกรองโรค

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงความสำาคัญแลัะการเส้ยุสลัะข่องบุคลัากร
ทั้างการแพิ่ทั้ย์ุ  จากการแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19  บริษััทั้ฯ 
จึงได้้ร่วมกับโรงพิ่ยุาบาลัระยุองออกแบบแลัะก่อสร้างอาคาร
ตั้รวจคัด้กรองโรคทั้างเดิ้นห้ายุใจความดั้นลับ (Modular  
Diagnosis Room/ Air Clinic) ท้ั้�ผ่านตั้ามเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานสากลั 
ภายุใต้ั้ชืั่�อ “อาคารระยุองรวมใจพัิ่ฒน์” เพืิ่�อลัด้โอกาสการติั้ด้เชืั่�อ
ทั้างเดิ้นห้ายุใจข่องบุคลัากรทั้างการแพิ่ทั้ย์ุแลัะผู้เข้่ารับการตั้รวจ 
สร้างความมั�นใจแลัะพิ่ร้อมอำานวยุสะด้วกในรูป็แบบ One Stop 
Service ตั้อบโจทั้ยุ์การใช้ั่ช้ั่วิตั้วิถ้ให้ม่แลัะยุกระดั้บคุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้
ข่องชุั่มชั่น ป็ระกอบด้้วยุ อาคารตั้รวจคัด้กรองโรค ห้้องแรงดั้น
บวกสำาห้รับงานเวชั่ระเบ้ยุน จำานวน 1 ห้้อง ห้้องแรงดั้นบวก
สำาห้รับงานจ่ายุยุาแลัะงานเก็บเงิน จำานวน 1 ห้้อง ห้้องแรงดั้นบวก
สำาห้รับแพิ่ทั้ย์ุ จำานวน 3 ห้้อง ห้้องแรงดั้นลับสำาห้รับผู้ป็�วยุ 
จำานวน 3 ห้้อง พืิ่�นท้ั้�พัิ่กรอแลัะห้้องนำ�า จำานวน 2 ห้้อง

บริษััทั้ฯ ได้้ม้การส่งมอบ “อาคารระยุองรวมใจพัิ่ฒน์” ให้้เป็็น
กรรมสิทั้ธิ์�ข่องโรงพิ่ยุาบาลัระยุองในเดื้อนสิงห้าคม แลัะเริ�มเปิ็ด้
ให้้บริการตั้รวจโรควันท้ั้� 3 ธั์นวาคม 2563 ม้จำานวนผู้ท้ั้�เข้่ามารับ
การรักษัาจนถึงเดื้อนมกราคม 2564 กว่า 2,800 คน
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เด็ูกชิายธนภัูทร เดูชิจรัส เยาวชินในจังหวัดูระยอง ผู้้้พิัการขาขาดู
ตั�งแต่ระดัูบสะโพัก ไดู้รับการดู้แลซ่้อมแซ้มและใส่ขาเท่ยมจากบริษััทฯ 
ตั�งแต่อายุ 6 ปี มาอย่างต่อเนื�องจนถึืงปัจจุบันอายุ 16 ปี 

โครงการเพื�อิ่สังคมโด้ยรวม

โครงการขาเทีิยม 

บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินโครงการข่าเท้ั้ยุม เพืิ่�อสร้างป็ระโยุชั่น์แก่สังคม
อยุ่างยุั�งยุืนผ่านนวัตั้กรรมด้้านผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ข่องบริษััทั้ฯ ตัั้�งแต่ั้ปี็ 
2554 โด้ยุบริจาคเม็ด้พิ่ลัาสตั้ิก PP (Polypropylene) ปี็ลัะ
ป็ระมาณ์ 20 ตัั้น ให้้มูลันิธิ์ข่าเท้ั้ยุม ในสมเด็้จพิ่ระศร้นครินทั้รา 
บรมราชั่ชั่นน้ ใช้ั่เป็็นวัสดุ้ในการทั้ำาข่าเท้ั้ยุมแลัะอุป็กรณ์์ข่าเท้ั้ยุม
ให้้แก่คนพิิ่การข่าข่าด้ เพืิ่�อพัิ่ฒนาแลัะยุกระดั้บคุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ข่อง
คนพิิ่การข่าข่าด้ ตั้ามแนวทั้างสร้างคุณ์ค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) โด้ยุตัั้�งแต่ั้ปี็ 2554 - 2563 ม้ข่าเท้ั้ยุมท้ั้�ผลิัตั้ให้้แก่
ผู้พิิ่การโด้ยุใช้ั่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กข่องบริษััทั้ฯ ทัั้�งสิ�น จำานวน 
29,013 ข่า 

นอกจากการบริจาคผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กแล้ัว บริษััทั้ฯ ได้้ร่วมกับ
มูลันิธิ์ข่าเท้ั้ยุมฯ วิจัยุแลัะพัิ่ฒนาสร้างผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ Polypropylene 
Copolymer เกรด้ 3340H ซึ์�งม้คุณ์สมบัติั้โป็ร่งแสง ซึ์�งทั้ำาให้้ 
ช่ั่างทั้ำาข่าเท้ั้ยุมมองเห็้นการแนบข่องเบ้าข่าเท้ั้ยุมกับตั้อข่าได้้
อยุ่างชัั่ด้เจน แลัะสามารถป็รับแก้เบ้าข่าเท้ั้ยุมให้้พิ่อด้้กับตั้อข่า 
ได้้อยุา่งตั้รงจดุ้ ลัด้ระยุะเวลัาในการผลัติั้ข่าเท้ั้ยุม ทั้ำาให้้ผู้พิิ่การได้้
สวมใส่ข่าเท้ั้ยุมท้ั้�ม้ความพิ่อด้้ ไม่เกิด้ความเจ็บป็วด้แลัะไม่เกิด้แผลั
จากการเส้ยุด้ส้ จนทั้ำาให้้ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นวัตั้กรรม Polypropylene 
Copolymer เกรด้ 3340H ได้้รับรางวัลัรองชั่นะเลัิศอันดั้บ 1 
รางวัลันวัตั้กรรมแห่้งชั่าติั้ ป็ระจำาปี็ 2563 ด้้านสังคมแลัะ 
สิ�งแวด้ล้ัอม (ป็ระเภทั้องค์กรข่นาด้ให้ญ่) จากสำานักงานนวัตั้กรรม
แห่้งชั่าติั้ (องค์การมห้าชั่น) 

โครงการดู้แลิเยาวชนในโครงการขาเทีิยม

บริษััทั้ฯ ได้้จัด้โครงการดู้แลัเยุาวชั่นในโครงการข่าเท้ั้ยุม โด้ยุการ
ป็ระสานงานร่วมกับมูลันิธิ์ข่าเท้ั้ยุมฯ สำานักงานเช้ั่ยุงให้ม่ โด้ยุจัด้
ให้้พิ่นักงานข่องบริษััทั้ฯ นำาเยุาวชั่นแลัะผู้ป็กครองเดิ้นทั้างไป็ใส่
ข่าเท้ั้ยุม พิ่ร้อมดู้แลัป็ระสานงานให้้เยุาวชั่นได้้ม้โอกาสป็รับเป็ล้ั�ยุน
ข่นาด้ข่าเท้ั้ยุมในทุั้กช่ั่วงปี็ข่องอายุทุ้ั้�เติั้บโตั้ขึ่�น

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม

โครงการลิำาไทิรโยงโมเด้ลิ

บริษััทั้ฯ ได้้นำาองค์ความรู้ด้้านการบริห้ารจัด้การนำ�าไป็ช่ั่วยุแก้ไข่ปั็ญห้าการข่าด้แคลันนำ�าในพืิ่�นท้ั้�แห้้งแล้ัง โด้ยุพัิ่ฒนาแลัะบริห้ารจัด้การ
ให้้ม้พืิ่�นท้ั้�สำาห้รับกักเก็บนำ�าสำาห้รับทั้ำาการเกษัตั้รในฤดู้แล้ังเพิิ่�มมากขึ่�น โด้ยุเริ�มด้ำาเนินการตัั้�งแต่ั้ปี็ 2557 ในพืิ่�นท้ั้�ตั้ำาบลัลัำาไทั้รโยุง 
อำาเภอนางรอง จังห้วัด้บุร้รัมยุ์ แลัะได้้ด้ำาเนินการข่ยุายุพืิ่�นท้ั้�การทั้ำาโครงการลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั ออกไป็ยัุงพืิ่�นท้ั้�อื�น ๆ ได้้แก่  
จังห้วัด้อุบลัราชั่ธ์าน้ จังห้วัด้อุด้รดิ้ตั้ถ์ จังห้วัด้ศร้สะเกษั แลัะจังห้วัด้อุด้รธ์าน้ ปั็จจุบันบริษััทั้ฯ ได้้ริเริ�มด้ำาเนินโครงการลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั 
ตั้ามแนวคิด้ให้ม่ ท้ั้�มองนำ�า อาห้าร แลัะพิ่ลัังงาน แบบเชืั่�อมโยุงกันเป็็นระบบ (The Water-Food-Energy Nexus) เพืิ่�อนำาไป็สู่ 
การเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง แลัะพัิ่ฒนาคุณ์ภาพิ่ความเป็็นอยูุ่ข่องชุั่มชั่น สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม ให้้พิ่ร้อมรับมือกับผลักระทั้บจากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง
สภาพิ่ภูมิอากาศ (Climate Change) แลัะวิกฤติั้นำ�า (Water Crises) รวมถึงเป็็นการสร้างภาค้เครือข่่ายุในการด้ำาเนินโครงการ 
ทั้างสังคม ร่วมกับห้น่วยุงานอื�น ๆ ได้้แก่ ห้น่วยุงานข่องภาครัฐ เอกชั่น แลัะห้น่วยุงานท้ั้�ไม่แสวงห้าผลักำาไร
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จัำงหวััดำอุดำรธาน่ ตุำาบลบ�านม่วัง
บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินโครงการลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั ณ์ ศูนยุส์ง่เสริมพัิ่ฒนา
คนพิิ่การ สังฆมณ์ฑ์ลัอุด้รธ์าน้ บ้านศร้วัฒนา ตั้ำาบลับ้านม่วง 
อำาเภอบ้านดุ้ง จังห้วัด้อุด้รธ์าน้ มาตัั้�งแต่ั้ปี็ 2560 จากการท้ั้� 
ศูนยุ์ส่งเสริมพัิ่ฒนาคนพิิ่การฯ ป็ระสบปั็ญห้าข่าด้แคลันนำ�า
สำาห้รับทั้ำาการเกษัตั้รแลัะเลั้�ยุงสัตั้ว์ในฤดู้แล้ัง ทั้ำาให้้คนพิิ่การต้ั้อง
ห้ยุุด้ทั้ำางานแลัะข่าด้รายุได้้เล้ั�ยุงช้ั่พิ่ บริษััทั้ฯ จึงได้้กำาห้นด้แผน
ระยุะยุาวในการพัิ่ฒนารูป็แบบการทั้ำาเกษัตั้รกรรม โด้ยุยุึด้ห้ลััก
เศรษัฐกิจพิ่อเพ้ิ่ยุง แลัะการบริห้ารจัด้การพืิ่�นท้ั้�ข่องศูนยุ์ส่งเสริม
พัิ่ฒนาคนพิิ่การฯ ซึ์�งม้ป็ระมาณ์ 200 ไร่ ให้้เป็็นพืิ่�นท้ั้�ทั้ำาการเกษัตั้ร
แลัะเล้ั�ยุงสัตั้ว์อยุ่างเป็็นระบบ เป็็นต้ั้นแบบสำาห้รับการเร้ยุนรู้ 
ในการป็ระกอบอาช้ั่พิ่ทั้างการเกษัตั้รข่องคนพิิ่การต่ั้อไป็ ปั็จจุบัน
ศูนยุ์ฯ แห่้งน้�เปิ็ด้รับให้้คนพิิ่การแลัะผู้ดู้แลัคนพิิ่การ จำานวน  
51 คน เข้่ามาป็ระกอบอาช้ั่พิ่ ทัั้�งด้้านเกษัตั้รกรรมแลัะเล้ั�ยุงสัตั้ว์
ตั้ามความเห้มาะสมข่องร่างกายุแลัะความถนัด้  

โด้ยุในปี็ 2562 ต่ั้อเนื�องมาถึงปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการ 
ดั้งน้� 

โครงการลำาไทรโยงโมเดูล ณ ศ้นย์ส่งเสริมพััฒนาคนพิัการ สังฆมณฑ์ลอุดูรธาน่ฯ จังหวัดูอุดูรธาน่

• ขุ่ด้ลัอกแลัะข่ยุายุสระเก็บนำ�าเพืิ่�อการเกษัตั้รจำานวน 2 สระ 
เพืิ่�อรองรับนำ�าฝนแลัะนำ�าห้ลัากตั้ามธ์รรมชั่าติั้ในช่ั่วงฤดู้ฝน  
เมื�อแล้ัวเสร็จสามารถกักเก็บนำ�ารวม ทัั้�งสิ�น 27,000 ลับ.ม.

• ติั้ด้ตัั้�งระบบผลัิตั้ไฟฟ้าพิ่ลัังงานแสงอาทั้ิตั้ยุ์ ข่นาด้ 4.6 KW 
พิ่ร้อมก่อสร้างอาคารแลัะเครื�องสูบนำ�าโด้ยุใช้ั่พิ่ลัังงานแสง
อาทิั้ตั้ยุ์ รวมทัั้�งติั้ด้ตัั้�งถังเก็บนำ�าบนด้ินแลัะถังนำ�าสูง จำานวน  
12 ถัง เพืิ่�อนำานำ�าไป็ใช้ั่ทั้ำาการเกษัตั้ร เล้ั�ยุงสัตั้ว์ แลัะใช้ั่อุป็โภค
ภายุในศูนยุ์ฯ

• วางท่ั้อส่งนำ�าใต้ั้ดิ้นระยุะทั้าง 470 เมตั้ร เพืิ่�อส่งนำ�าไป็เก็บไว้ใน
ถังเก็บนำ�าท้ั้�ติั้ด้ตัั้�งอยุู่แต่ั้ลัะจุด้ภายุในศูนยุ์ฯ 

• ก่อสร้างอาคารถังเก็บนำ�าสูง (โครงสร้างเห้ล็ัก) ทั้ด้แทั้นข่องเดิ้ม
ท้ั้�ม้สภาพิ่ชั่ำารุด้จากการใช้ั่งาน

• ป็รับป็รุงห้้องนำ�ามาตั้รฐานสำาห้รับคนพิิ่การแลัะสร้างทั้างลัาด้ 
ตั้ามแบบมาตั้รฐานอารยุสถาปั็ตั้ยุ์ 



137

ผู้้้พิัการในศ้นย์ส่งเสริมพััฒนาคน
พิัการ สังฆมณฑ์ลอุดูรธาน่ฯ 
จังหวัดูอุดูรธาน่ กำาลังทำาแปลง
เพัาะปล้กพืัชิสวนครัวในช่ิวงฤดู้แล้ง 
หลังจากท่�บริษััทฯ ไดู้เข้าไปดูำาเนิน
โครงการลำาไทรโยง 

การดำำาเนินธ่รกิจ
ด้ำวัยควัามรับผิู้ดำชิอบต่ำอสังคม

• ก่อสร้างโรงเรือนเล้ั�ยุงไก่ไข่่เห้นือบ่อเล้ั�ยุงป็ลัา แลัะอาคาร 
โรงปุ็�ยุห้มักช้ั่วภาพิ่แลัะคอกห้มู 

• สร้างรั�วคาวบอยุ (Cowboy Fence) ระยุะทั้าง 800 เมตั้ร 
เพืิ่�อแบ่งพืิ่�นท้ั้�เกษัตั้รกรรมแลัะพืิ่�นท้ั้�ป็ศุสัตั้ว์ ให้้เป็็นสัด้ส่วน 

• ป็รับป็รุงอาคารท้ั้�พัิ่ก สำาห้รับผู้พิิ่การแลัะผู้เข้่ารับการอบรม
อาช้ั่พิ่ แลัะอาคารอเนกป็ระสงค์

• ติั้ด้ตัั้�งระบบผลัิตั้ไฟฟ้าจากพิ่ลัังงานแสงอาทั้ิตั้ยุ์ เพืิ่�อใช้ั่กับ
ระบบไฟฟ้าในภายุในศูนย์ุฯ โด้ยุเชืั่�อมกับระบบโซ์ล่ัาร์เซ์ลัล์ั
ข่องเครื�องสูบนำ�าพิ่ลัังงานแสงอาทิั้ตั้ยุ์ 

• สร้างคอกห้มูป็�าแบบกึ�งธ์รรมชั่าตั้ิ ล้ัอมพืิ่�นท้ั้�ป็ระมาณ์ 300 
ตั้ารางวา ซึ์�งม้สภาพิ่คล้ัายุป็�าแลัะม้แห้ล่ังนำ�าธ์รรมชั่าติั้ท้ั้� 
เห้มาะสมกับการเล้ั�ยุงห้มูป็�าให้้อยุู่ในสภาพิ่แวด้ล้ัอมแบบ
ธ์รรมชั่าติั้ ทั้ำาให้้ลัด้ความแออัด้แลัะลัด้ความเคร้ยุด้ข่องห้มูป็�า 
ทั้ำาให้้สามารถข่ยุายุพัิ่นธ์ุ์เพิิ่�มจำานวนห้มูป็�าได้้

จัำงหวััดำบุร่รัมย์ ตุำาบลลำาไที่รโยง
ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการพัิ่ฒนาแห้ล่ังกักเก็บนำ�าในพืิ่�นท้ั้�
โครงการลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั บ้านห้นองยุาง ตั้ำาบลัลัำาไทั้รโยุง 
อำาเภอนางรอง จังห้วัด้บุร้รัมยุ์ เพิิ่�มเติั้ม เนื�องจากป็ริมาณ์นำ�าฝน
ท้ั้�ตั้กน้อยุลังแลัะข่าด้ชั่่วงตัั้�งแต่ั้ ปี็ 2562 ก่อให้้เกิด้ปั็ญห้าความ
แห้้งแล้ังแลัะการข่าด้แคลันนำ�า โด้ยุการขุ่ด้บ่อบาด้าลั จำานวน 2 จุด้ 
เพืิ่�อนำานำ�าใต้ั้ดิ้นมาใช้ั่สำาห้รับอุป็โภคบริโภค แลัะใช้ั่ทั้ำาการเกษัตั้ร 
แลัะติั้ด้ตัั้�งเครื�องสูบนำ�าด้้วยุระบบพิ่ลัังงานแสงอาทิั้ตั้ย์ุ ม้ระยุะเวลัา
ในการด้ำาเนินงานโครงการตัั้�งแต่ั้เดื้อนมกราคม - กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 
แลัะเริ�มใช้ั่งานเมื�อวันท้ั้� 20 กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 ทัั้�งน้� คาด้การณ์์
ป็ระโยุชั่น์ท้ั้�ชุั่มชั่นในพืิ่�นท้ั้�จะได้้รับโครงการฯ โด้ยุสามารถเก็บนำ�า
สำารองไว้ในฤดู้แล้ัง จำานวน 1,620 ลับ.ม. ต่ั้อเดื้อน ทั้ำาให้้ชุั่มชั่น
ได้้รับป็ระโยุชั่น์จากการใช้ั่นำ�า จำานวน 352 ครัวเรือน/ พืิ่�นท้ั้�
เกษัตั้ร จำานวน 1,500 ไร่ ลัด้รายุจ่ายุสำาห้รับค่าไฟฟ้า จากการใช้ั่
ระบบพิ่ลัังงานแสงอาทิั้ตั้ยุ์ โด้ยุเฉีล้ั�ยุจำานวน 4,000 บาทั้/ เดื้อน 
นอกจากน้� ยุงัทั้ำาให้้ชุั่มชั่นเกดิ้ความตั้ระห้นกัในเรื�องการวางแผน
เพืิ่�อเตั้ร้ยุมพิ่ร้อมรับมือกับปั็ญห้าภัยุแล้ัง รวมถึงการบริห้าร
จัด้การนำ�าอยุ่างยุั�งยุืน แลัะการใช้ั่ทั้รัพิ่ยุากรนำ�าให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์
สูงสุด้ อ้กทัั้�งยุังได้้เร้ยุนรู้ในการม้ส่วนร่วม การแบ่งปั็น ร่วมแรง
ร่วมใจ ทั้ำาให้้เกิด้ความสามัคค้ภายุในพืิ่�นท้ั้�
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โครงการปัีนกัน

พิ่นักงานข่องบริษััทั้ฯ สำานักงานกรุงเทั้พิ่ฯ แลัะสำานักงานระยุอง
ร่วมกิจกรรม “โครงการเด้รสสวยุส่งน้องเร้ยุน” โด้ยุนำาชุั่ด้เด้รส
ท้ั้�ยุงัม้สภาพิ่ด้้มาบริจาค เพืิ่�อส่งไป็จำาห้น่ายุ ท้ั้� “ร้านปั็นกัน” โด้ยุ
มูลันิธิ์ยุุวพัิ่ฒน์ แลัะนำารายุได้้ (ไม่หั้กค่าใช้ั่จ่ายุ) มอบเป็็นทัุ้น 
การศึกษัาให้้แก่เยุาวชั่นท้ั้�ข่าด้แคลัน โด้ยุด้ำาเนินการระห้ว่างวันท้ั้� 
2 - 13 พิ่ฤศจิกายุน 2563 

ในการด้ำาเนินโครงการฯ ครั�งน้� นอกจากพิ่นักงานบริษััทั้ฯ ท้ั้�ได้้
นำาชุั่ด้เด้รส เสื�อผ้าแลัะข่องใช้ั่ท้ั้�ยุังม้สภาพิ่ด้้ มาบริจาคแล้ัว ยุังม้
พิ่นักงานจากห้น่วยุงานอื�นท้ั้�ป็ฏิิบัติั้งานอยูุ่ภายุในศูนย์ุเอนเนอร์ยุ้�
คอมเพิ่ล็ักซ์์ ร่วมบริจาคกับบริษััทั้ฯ ด้้วยุ 

โด้ยุห้ลัังจาก “ปั็นกัน” ทั้ำาการคัด้แยุกชุั่ด้เด้รส เสื�อผ้า สิ�งข่องท้ั้�
ได้้รับบริจาค แลัะกำาห้นด้ราคาเพืิ่�อนำาไป็จำาห้น่ายุท้ั้� “ร้านปั็นกัน” 
แล้ัว สามารถสรุป็ยุอด้การบริจาคได้้ ดั้งน้� 

• ชุั่ด้เด้รส จำานวน 331 ชุั่ด้ เสื�อผ้า 1,233 ชิั่�น คิด้เป็็นมูลัค่า  
 110,140 บาทั้

• ข่องใช้ั่ จำานวน 371 ชิั่�น คิด้เป็็นมูลัค่า 18,490 บาทั้

โครงการ “เด้รสสวยุส่งน้องเร้ยุน” นอกจากจะเป็็นการช่ั่วยุ
จัด้ห้าทัุ้นการศึกษัาให้้เยุาวชั่นท้ั้�ข่าด้แคลันแลั้ว ยุังเป็็นการสร้าง
ความตั้ระห้นักในเรื�อง “ป็ระโยุชั่น์ข่องการใช้ั่นำากลัับมาใช้ั่ซ์ำ�า 
(Reuse)” ซึ์�งเสื�อผ้ามือสองม้ป็ระโยุชั่น์ต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม คือ 
ป็ระห้ยุัด้นำ�าท้ั้� ใช้ั่กระบวนการผลิัตั้ ลัด้มลัพิ่ิษัทั้างนำ�าจาก
อุตั้สาห้กรรมการผลัิตั้เสื�อผ้า ลัด้การป็ลั่อยุก๊าซ์เรือนกระจก  
ลัด้การใช้ั่พิ่ลัังงาน ลัด้ข่ยุะจากสิ�งทั้อ ลัด้มลัพิ่ิษัแลัะข่องเส้ยุ 
จากกระบวนการผลิัตั้

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังได้้นำาแฟ้มใส่เอกสารท้ั้�ยุังม้สภาพิ่ด้้ 
จำานวน 600 ชิั่�น แลัะอุป็กรณ์์สำาห้รับทั้ำา Face Shield จำานวน 
320 ชิั่�น คิด้เป็็นมูลัค่า 18,490 บาทั้ บริจาคให้้แก่ร้านปั็นกัน 
เพืิ่�อสร้างโอกาสท้ั้�ด้้ให้้แก่เยุาวชั่นด้้านการศึกษัาอ้กด้้วยุ
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การจัดำการด้ำานค่ณภาพั ควัามมั�นคง ควัามปลอดำภัย 
อาช่ิวัอนามัย และสิ�งแวัดำล้อม

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจมุ่งสู่ความเป็็นเลิัศ แลัะการบริห้ารจัด้การ
อยุ่างม้คุณ์ภาพิ่ โด้ยุคำานึงถึงการรักษัาสมดุ้ลัด้้านเศรษัฐกิจ 
สังคม สิ�งแวด้ล้ัอมเพืิ่�อการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยืุน ตั้ามแนวทั้าง 
การด้ำาเนินการสอด้คล้ัองตั้ามมาตั้รฐานสากลั ม้นโยุบายุคุณ์ภาพิ่ 
ความมั�นคง ความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ สิ�งแวด้ล้ัอม (QSSHE) 
แลัะการจัด้การพิ่ลัังงาน ดั้งน้�

บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุอ่ยุ มุ่งมั�นในการด้ำาเนินธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ แลัะ
การกลัั�นแบบครบวงจรเพืิ่�อให้้เกิด้การพิ่ัฒนาการด้ำาเนินงานสู่
ความเป็็นเลัิศ ด้้านคุณ์ภาพิ่ ความมั�นคง ความป็ลัอด้ภัยุ 
อาช้ั่วอนามัยุ สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจัด้การพิ่ลัังงานอยุ่างม้
ป็ระสิทั้ธ์ิผลั สู่ความยุั�งยุืนข่ององค์กร จึงให้้นโยุบายุไว้ด้ังน้�

1. ด้ำาเนินการบริห้ารจัด้การอยุ่างเป็็นระบบ โด้ยุใช้ั่ห้ลัักป็ฏิิบัติั้  
6 ข้่อ (P-E-O-P-L-E) ข่องระบบป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ (OEMS) 
ซึ์�งครอบคลุัม 12 กรอบการด้ำาเนินงานห้ลััก (Elements) แลัะ

ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ั่เครื�องมือบริห้ารคุณ์ภาพิ่ทัั้�วทัั้�งองค์กร 
เพืิ่�อการเพิิ่�มผลัผลิัตั้แลัะการส่งมอบผลิัตั้ภัณ์ฑ์์แลัะบริการท้ั้�ม้
คุณ์ค่า ตั้อบสนองความคาด้ห้วังข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุในการด้ำาเนิน
ธุ์รกิจตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์อุป็ทั้าน

2. วางแผนการบริห้ารความเส้�ยุงอยุ่างเป็็นระบบ เพืิ่�อกำาห้นด้
มาตั้รการควบคุม ลัด้ความเส้�ยุง แลัะแสด้งความรับผิด้ชั่อบ
ต่ั้อสังคมในด้้าน ความมั�นคง ความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ  
สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจดั้การพิ่ลัังงาน ท้ั้�เกิด้จากการป็ฏิิบัติั้งาน
ตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์อุป็ทั้าน ในทุั้กกระบวนการข่ององค์กร ซึ์�งรวมถึง 
การบริห้ารการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง การจัด้ทั้ำาการป็ระเมินสถานะ
ข่องระบบบริห้ารงาน (Due-diligence) งานวิศวกรรมโครงการ 
งานบำารุงรักษัา การวิจัยุพัิ่ฒนา การพิ่ัฒนาศักยุภาพิ่องค์กร 
การบริห้ารจัด้การคู่ค้า การจัด้การนวัตั้กรรม การจัด้ห้า จัด้ส่ง
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์แลัะบริการท้ั้�เก้�ยุวเนื�อง เพืิ่�อป้็องกันอุบัติั้การณ์์ 
ป็กป้็องช้ั่วิตั้ ทั้รัพิ่ยุ์สิน ข้่อมูลั แลัะความต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ

การจัดำการด้ำานค่ณภาพั ควัามมั�นคง 
ควัามปลอดำภัย อาช่ิวัอนามัย และสิ�งแวัดำล้อม
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3. ป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ ระเบ้ยุบข้่อบังคับข่องราชั่การ พัิ่นธ์สัญญา 
แลัะข้่อกำาห้นด้ต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง รวมถึงมาตั้รฐานแลัะ 
ข้่อกำาห้นด้ด้้านคุณ์ภาพิ่ ความมั�นคง ความป็ลัอด้ภัยุ  
อาช้ั่วอนามัยุ สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจัด้การพิ่ลัังงานในห่้วงโซ่์
อุป็ทั้าน ซึ์�งห้มายุรวมถึงข้่อกำาห้นด้การควบคุมคุณ์ภาพิ่ 
สิ�งแวด้ล้ัอมในผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ข่องลูักค้า

4. กำาห้นด้แผนงาน เป้็าห้มายุ แลัะการนำาไป็ป็ฏิิบัติั้ เพืิ่�อควบคุม
ความเส้�ยุง แลัะลัด้ผลักระทั้บในป็ระเด็้นสาระสำาคัญ ท้ั้�อาจ
เกิด้ขึ่�นจากการด้ำาเนินธุ์รกิจ ตั้ามมาตั้รฐานสากลัแลัะแนว
ป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ในธ์ุรกิจปิ็โตั้รเคม้ แลัะการกลัั�น ตั้ามห้ลััก 7 Rs 
ควบคู่กับการควบคุมทั้างวิศวกรรม ในการบริห้ารจัด้การ
ทั้รัพิ่ยุากรนำ�า การระบายุมลัสาร ข่ยุะมูลัฝอยุแลัะกากข่องเส้ยุ 
การป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก การจัด้การแลัะส่งเสริมการอนุรักษ์ั
พิ่ลัังงาน ความห้ลัากห้ลัายุทั้างช้ั่วภาพิ่ การทั้ำางานกับคู่ค้า 
การจัด้การสารเคม้ท้ั้�เลืัอกใช้ั่สารทั้ด้แทั้น ห้รือสารท้ั้�ป็ลัอด้ภัยุ 
แลัะม้ผลัข้่างเค้ยุงท้ั้�น้อยุกว่า สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นแลัะการใช้ั่แรงงาน 
รวมถึงจัด้การความป็ลัอด้ภัยุในกระบวนการผลัิตั้ (Process 
Safety Management: PSM) พิ่ร้อมทัั้�งทั้บทั้วน ติั้ด้ตั้าม แลัะ
ตั้รวจสอบกระบวนการเห้ล่ัาน้� เพืิ่�อการป็รับป็รุงแลัะพัิ่ฒนา
อยุ่างต่ั้อเนื�อง

5. ใส่ใจแลัะส่งเสริมสุข่ภาพิ่ อาช้ั่วอนามัยุ แลัะสภาพิ่แวด้ลั้อม 
ในการทั้ำางานข่องผู้ป็ฏิิบัตั้ิงานแลัะชุั่มชั่น ผู้บริห้ารทุั้กระดั้บ
เป็็นผู้รับผิด้ชั่อบในการด้ำาเนินการให้้บรรลัุวัตั้ถุป็ระสงค์ 
แลัะเป้็าห้มายุข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุส่งเสริมให้้พิ่นักงานทุั้กคน 
ม้ส่วนร่วมในการนำานโยุบายุไป็ป็ฏิิบัติั้ เป็็นแบบอยุ่างในการ
พัิ่ฒนา แลัะสนับสนุนทั้รัพิ่ยุากรต่ั้าง ๆ อยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อเพืิ่�อ 
ธ์ำารงแลัะพัิ่ฒนาระบบบริห้ารงานคุณ์ภาพิ่ ความมั�นคง ความ
ป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจัด้การพิ่ลัังงาน 
ในทุั้กกระบวนการ โด้ยุให้้ม้การสื�อสารผลัการด้ำาเนินการให้้ 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุได้้ทั้ราบอยุ่างทัั้�วถึง

การบร่หารจัด้การด้้านคุณ์ภัาพ  

บริษััทั้ฯ ใช้ั่ระบบ Operational Excellence Management 
System: OEMS ห้รือระบบป็ฏิิบัติั้การท้ั้�เป็็นเลิัศ เป็็นระบบห้ลััก
ในการบริห้ารจัด้การในบริษััทั้ฯ ซึ์�งเป็็นระบบท้ั้�พัิ่ฒนาร่วมกัน 
ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ป็ระกอบด้้วยุ 12 กรอบการด้ำาเนินการห้ลััก แลัะ
องค์ป็ระกอบการป็ระเมินป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องระบบทั้ั�งห้มด้  
4 มิติั้ ได้้แก่ Content, Deployment, Conformance แลัะ  
Performance เพืิ่�อเพิิ่�มศักยุภาพิ่ในการด้ำาเนินงาน บริษััทั้ฯ  
ม้การใช้ั่ระบบดิ้จิทัั้ลัในการพัิ่ฒนาระบบแลัะเครื�องมือใน 
การบริห้ารจัด้การอยุ่างต่ั้อเนื�อง ภายุใต้ั้ห้ลัักการ Continuous 
Performance Improvement (CPI) เช่ั่น การพัิ่ฒนา  
Web Application: e-MoC (การบริห้ารการเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง) ใน 
การควบคุมผลักระทั้บจากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังต่ั้าง ๆ ให้้เกิด้ 
ความป็ลัอด้ภัยุแลัะป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ Effectiveness Chemical 
Management ในการบริห้ารการจัด้ทั้ำาแลัะควบคุมข้่อมูลั 
ความป็ลัอด้ภัยุข่องสารเคม้ ทัั้�งสารเคม้ท้ั้�ใช้ั่ในกระบวนการผลัิตั้ 
แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ส่งมอบให้้ลูักค้า ท้ั้�สอด้คล้ัองตั้ามกฎห้มายุ
ภายุในป็ระเทั้ศ แลัะมาตั้รฐาน GHS (Globally Harmonized 
System for Classification and labeling of Chemicals) 
ข่อง UN

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ได้้ป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่เครื�องมือด้้านคุณ์ภาพิ่ เช่ั่น  
Total Productive Maintenance and Management (TPM)
กิจกรรมกลุ่ัมคุณ์ภาพิ่ (QCC) แลัะกิจกรรมไคเซ็์น (Kaizen) 
ในการยุกระด้บัการทั้ำางาน เพิ่ิ�มป็ระสทิั้ธิ์ภาพิ่แลัะผลัผลัติั้ภายุใต้ั้
ห้ลัักการม้ส่วนร่วมข่องพิ่นักงานทุั้กระดั้บ ด้้วยุการบูรณ์าการ
ร่วมกับระบบ OEMS ครอบคลัุมตั้ลัอด้การบริห้ารห้่วงโซ่์คุณ์ค่า 
(Value Chain Management) ใส่ใจคุณ์ภาพิ่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์  
ความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม เพืิ่�อการตั้อบสนอง
แลัะสร้างความพึิ่งพิ่อใจแก่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัม

จากการด้ำาเนินงานดั้งกล่ัาว ทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ ได้้รับรางวัลั
อุตั้สาห้กรรมด้้เด่้น ด้้านการบริห้ารงานคุณ์ภาพิ่ อยุ่างต่ั้อเนื�อง 
เป็็นปี็ท้ั้� 4

บริษััทฯ ร่วมประชุิมเชิิง
ปฏิบัติการร่วมใจต้านภัูย 

Covid จ. ระยอง
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การบร่หารจัด้การด้้านความปีลิอิ่ด้ภััย  

การบริห้ารจัด้การความป็ลัอด้ภัยุในปี็ 2020 ในสถานการณ์์ท้ั้�ม้
การระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 บริษััทั้ฯ ม้นโยุบายุให้้พิิ่จารณ์าถึง
ความป็ลัอด้ภัยุมาเป็็นอันดั้บแรกในการทั้ำางานเสมอ โด้ยุทุั้ก
กิจกรรมจะไม่อนุญาตั้ให้้ด้ำาเนินการ ห้ากพิิ่จารณ์าแล้ัวเห็้นว่า 
ไม่ป็ลัอด้ภัยุ ทัั้�งความป็ลัอด้ภัยุส่วนบุคคลั แลัะความป็ลัอด้ภัยุ 
ในกระบวนการผลิัตั้ ซึ์�งถือได้้ว่าความป็ลัอด้ภัยุเป็็นสิ�งสำาคัญสุด้
ท้ั้�องค์กรใช้ั่ในการพิิ่จารณ์าด้ำาเนินการ พิ่นักงานแลัะผู้ป็ฏิิบัติั้งาน
ทุั้กคนในบริษััทั้ฯ จะต้ั้องได้้รับความป็ลัอด้ภัยุ ม้สุข่ภาพิ่อนามัยุ
ท้ั้�ด้้ เพิ่ราะบริษััทั้ฯ ถือว่าทั้รัพิ่ยุากรบุคคลัเป็็นทั้รัพิ่ยุากรท้ั้�ม้ค่า
สูงสุด้ข่ององค์กร ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้นำาระบบ ISO 45001 มาใช้ั่ใน
การบริห้ารจัด้การด้้านอาช้ั่วอนามัยุแลัะความป็ลัอด้ภัยุทัั้�วทัั้�ง
องค์กร ม้การกำาห้นด้นโยุบายุความป็ลัอด้ภัยุ การจัด้กิจกรรม 
แลัะโครงการความป็ลัอด้ภัยุด้้านต่ั้าง ๆ เพืิ่�อส่งเสริมให้้พิ่นักงาน
ทุั้กคนตั้ระห้นักถึงความป็ลัอด้ภัยุ ทัั้�งน้� ก็เพืิ่�อเป้็าห้มายุสูงสุด้คือ 
การเป็็นองค์กรป็ลัอด้อุบัติั้เห้ตุั้จากการทั้ำางาน (Zero Accident) 

แลัะป็ราศจากเห้ตัุ้การณ์์ฉุีกเฉิีน (Zero Emergency Case)  
โด้ยุกิจกรรมแลัะโครงการด้้านความป็ลัอด้ภัยุต่ั้าง ๆ ท้ั้�บริษััทั้ฯ
ด้ำาเนินการ ม้ดั้งน้�

1. โป็รแกรม “Behavior Safety Management (BSM)” เป็็น
โป็รแกรมเพืิ่�อใช้ั่ส่งเสริมให้้เกิด้วัฒนธ์รรมความป็ลัอด้ภัยุท้ั้�ด้้
ในองค์กร กระตุ้ั้นให้้พิ่นักงานตั้ระห้นักถึงความป็ลัอด้ภัยุ  
เป็็นโป็รแกรมการบริห้ารจัด้การพิ่ฤติั้กรรมด้้านความป็ลัอด้ภัยุ
อยุา่งเป็็นระบบ ครอบคลุัมพิ่นักงานทุั้กระดั้บ ทัั้�งระดั้บบริห้าร
แลัะระดั้บป็ฏิิบัติั้การ โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้พัิ่ฒนาป็รับป็รุง
ข่อบเข่ตั้การใช้ั่งานโป็รแกรมเพิิ่�มเติั้ม ดั้งน้� พิ่ฤติั้กรรมทัั้�วไป็ 
พิ่ฤติั้กรรมการทั้ำางาน i-CAREs แลัะ My Alert ทัั้�งน้� จาก 
การด้ำาเนินการอยุ่างต่ั้อเนื�องทั้ำาให้้วัฒนธ์รรมความป็ลัอด้ภัยุ 
ข่ององค์กรด้้ขึ่�น จะเห็้นได้้จากคะแนนผลัสำารวจวัฒนธ์รรม
ความป็ลัอด้ภัยุท้ั้�ผ่านมาด้้ขึ่�นเป็็นลัำาดั้บ

การประชุิมปฏิบัติการภูายในศ้นย์ควบคุมภูาวะฉุุกเฉิุนตลอดู 24 ชัิ�วโมงของบริษััทฯ

การจัดำการด้ำานค่ณภาพั ควัามมั�นคง 
ควัามปลอดำภัย อาช่ิวัอนามัย และสิ�งแวัดำล้อม
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2. โครงการ Goal Zero บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินโครงการมาอยุ่าง 
ต่ั้อเนื�อง ทัั้�งน้�เพืิ่�อลัด้อุบัตั้ิเห้ตุั้จากการทั้ำางานจนเป็็นศูนยุ์  
ซึ์�งปั็จจุบันด้ำาเนินโครงการมาถึง Step 5 ท้ั้� 999 วัน โด้ยุ 
ค่าสถิติั้วันป็ลัอด้อุบัติั้เห้ตุั้ด้้ขึ่�นเรื�อยุ ๆ จนถึงปั็จจุบันสามารถ
ทั้ำาวันป็ลัอด้อุบัติั้เห้ตุั้สูงสุด้ถึง 284 วัน ส่งผลัให้้ค่าสถิติั้ TRIR  
ในแต่ั้ลัะปี็ด้้ขึ่�นตั้ามลัำาดั้บ

3. โครงการ “Safety Excellence Award” เป็็นการตั้รวจ 
ป็ระเมินฯ การด้ำาเนินงานด้้านความป็ลัอด้ภัยุข่องแต่ั้ลัะพืิ่�นท้ั้�
ในองค์กร ตั้าม “Safety Excellence Program” เพืิ่�อใช้ั่เป็็น
เครื�องมือในการห้าสิ�งท้ั้�ต้ั้องป็รับป็รุงแก้ไข่ข่องแต่ั้ลัะพืิ่�นท้ั้� 
ทั้ำาให้้เกิด้การป็รับเป็ล้ั�ยุนพิ่ฤติั้กรรมเส้�ยุง สร้างวัฒนธ์รรม
ความป็ลัอด้ภัยุท้ั้�ด้้ รวมทัั้�งการสร้างแรงจูงใจ แลัะให้้กำาลัังใจ
แก่ห้น่วยุงานท้ั้�ด้ำาเนินงานด้้านความป็ลัอด้ภัยุได้้ด้้ โด้ยุบริษััทั้ฯ 
ม้การมอบรางวัลัให้้แก่ห้น่วยุงานท้ั้�ม้ผลัการด้ำาเนินงานด้้าน
ความป็ลัอด้ภัยุท้ั้�โด้ด้เด่้น

4. กิจกรรม “Safety Culture Survey” เป็็นการสำารวจ
วัฒนธ์รรมความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ แลัะสภาพิ่แวด้ลั้อม
ในการทั้ำางานข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้นำาหั้วข้่อ
ท้ั้�ผลัการสำารวจครั�งท้ั้�ผ่านมาได้้ค่าน้อยุกว่าความคาด้ห้วังข่อง

กําหนดพ้ืนท่ีอาคาร ห้ามผู้รับเหมาเข้าอาคาร 10 ป ี
หอประวัติศาสตร์ ช้ัน 4-10 โดยกําหนดจุดติดต่องาน ท่ีช้ัน 2

มาตรการป้องกัน COVID-19 

แนวทางมาตรการปอ้งกัน เฝ้าระวัง COVID-19 สําหรับ 
บริษัทผู้รับเหมา บริษัท Outsource บริษัทอ่ืน ๆ ท่ีต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีเขตประกอบการไออาร์พีซี โดยกําหนดให้ TOR ว่าจ้าง

• ยึดแนวทางตามประกาศสายบริหารและพัฒนาศักยภาพ 
  องค์กร เร่ืองมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
  อุบัติใหม่จากไวรัส วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563
  - ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาไม่อนุญาต
    ให้ลาหยุดพักผ่อนเพ่ือเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเส่ียง

• ตัวพนักงาน เม่ือเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเส่ียงให้ปฏิบัติตาม   
  มาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
• เม่ือเดินทางกลับมาถึงระยอง แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
  - ผู้บังคับบัญชาพิจารณา Work@Home 14 วัน 
    และช่วงWork@Home 14 วัน พนักงานสังเกตอาการ
    ตนเอง รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน ตัวพนักงาน
    ทําแบบสอบถาม COVID-19 (COVID-19 Survey) 
    เพ่ือประเมินกลุ่มเส่ียง

มาตรการดูแลพนักงาน

มาตรการดูแลคนภายนอก

มาตรการฯ เข้มแข็ง

CCR เป็นพ้ืนท่ี Clean Zone ผู้ไม่เก่ียวข้องห้ามเข้าพ้ืนท่ี
เด็ดขาด Process Area พิจารณาการเข้าพ้ืนท่ีผู้เก่ียวข้อง
ตามความจําเป็นโดยยึดหลักการ Minimize งาน คนท่ี
เก่ียวข้องให้น้อยท่ีสุด

คัดกรองบุคคลภายนอก หากมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงต้องได้รับ
การอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพ้ืนท่ีบริษัท

สวมหน้ากาก 100%

มาตรการระยะห่าง Social Distancing

จุดบริการแอลกอฮอล์

มาตรการทําความสะอาด

บุคคลภายนอกท่ีจะเข้าพ้ืนท่ี IRPC เพ่ือติดต่อหรือปฏิบัติงาน
ท่ีเดินทางหรืออาศัยอยู่ใน 10 จังหวัดชายแดนพม่า ต้องได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สวมหน้ากาก
ตลอดเวลา

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ

รักษาระยะห่าง
• พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี
• รถเมล์โดยสาร
• ฯลฯ

• ลิฟต์โดยสาร
• ห้องประชุม
• โรงอาหาร

องค์กร มาทั้ำาแผนเพืิ่�อป็รับป็รุงแก้ไข่ แลัะจากผลัการสำารวจ
ให้ม่ พิ่บว่าค่าท้ั้�ได้้ด้้ขึ่�นตั้ามลัำาดั้บ แสด้งให้้เห็้นว่าวัฒนธ์รรม
ความป็ลัอด้ภัยุฯ ข่องบริษััทั้ฯ ม้การพัิ่ฒนาไป็ในแนวทั้างท้ั้�ด้้ขึ่�น 

5. โครงการ “SHE 4.0” บริษััทั้ฯ ได้้นำาโป็รแกรมต่ั้าง ๆ มา
ป็รับป็รุงพัิ่ฒนาเพิิ่�มเติั้มให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่มากขึ่�น เพืิ่�อเพิิ่�ม
ความสะด้วกรวด้เร็วในการป็ฏิิบัติั้งาน การตั้รวจสอบ
กระบวนการทั้ำางาน การรวบรวมข้่อมูลั แลัะรายุงานผลั 
การป็ฏิิบัติั้งานได้้ด้้ยุิ�งขึ่�น เช่ั่น โป็รแกรม e-Contractor, 
e-Permit, e-Healthbook, IdMS แลัะ BSM

6. การบริห้ารจัด้การเพืิ่�อเฝ้าระวังแลัะป้็องกันการแพิ่ร่ระบาด้
ข่องไวรัสโควิด้-19 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการต่ั้าง ๆ ทัั้�งการจัด้ทั้ำา
มาตั้รการ Social Distancing การสวมห้น้ากากอนามัยุ 
ในพืิ่�นท้ั้�โรงงานร้อยุลัะ 100 เน้นยุำ�าการป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รการฯ 
9 ข้่อ สำาห้รับพิ่นักงานท้ั้�ไป็อยุู่ในพืิ่�นท้ั้�เส้�ยุง โด้ยุการสื�อสาร
แลัะป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์แนวทั้างป็ฏิิบัติั้แก่พิ่นักงานตั้รวจสอบ 
การด้ำาเนินการตั้ามมาตั้รการฯ ท้ั้�กำาห้นด้อยุ่างเคร่งครัด้ แลัะ 
การซ้์อมแผนฉุีกเฉิีน BCM โด้ยุพิ่นักงานให้้ความร่วมมือ
ป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รการต่ั้าง ๆ 
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การบร่หารจัด้การด้้านอิ่าชีวอิ่นามัย 

การบริห้ารจัด้การด้้านอาช้ั่วอนามัยุม้ความสำาคัญเป็็นอยุ่างยุิ�ง 
โด้ยุเฉีพิ่าะในสถานการณ์์ท้ั้�ม้การระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 ท้ั้�ม้
ผลักระทั้บต่ั้อทุั้กคนเป็็นวงกว้าง บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการแต่ั้งตัั้�ง
คณ์ะทั้ำางานเก้�ยุวกับเรื�องดั้งกล่ัาวโด้ยุเฉีพิ่าะ ม้การกำาห้นด้
มาตั้รการตั้่าง ๆ โด้ยุยุึด้ตั้ามข่้อกำาห้นด้แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ข่อง 
กรมควบคุมโรค กระทั้รวงสาธ์าณ์สุข่ งบป็ระมาณ์การบริห้าร
จัด้การทั้ำาได้้ด้้แลัะผลัลััพิ่ธ์์การบริห้ารจัด้การในช่ั่วงการระบาด้
ข่องไวรัสโควิด้-19 ได้้เป็็นท้ั้�น่าพิ่อใจ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังม้
การช่ั่วยุเห้ลืัอสังคมในด้้านต่ั้าง ๆ เช่ั่น แจกถุงยุังช้ั่พิ่ผู้รับเห้มา 
ท้ั้�ได้้รับผลักระทั้บจากการระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 มอบ 
เครื�องจ่ายุแอลักอฮีอลั์ล้ัางมือแก่โรงพิ่ยุาบาลัตั้่าง ๆ รวมทั้ั�ง 
การออกไป็ให้้ความรู้ชัุ่มชั่นเก้�ยุวกับการป้็องกันแลัะควบคุมโรค 
โด้ยุยุงัม้การด้ำาเนนิการงานด้้านอาช้ั่วอนามยัุอื�น ๆ อยุา่งต่ั้อเนื�อง 
ได้้แก่ การเฝ้าระวังสุข่ภาพิ่ข่องพิ่นักงานเชิั่งรุก โด้ยุได้้จัด้ให้้ม้ 
การป็ระเมินความเส้�ยุงด้้านสุข่ภาพิ่จากการป็ฏิิบัติั้งาน (Health 
Risk Assessment) การตั้รวจสุข่ภาพิ่ป็ระจำาปี็ ตั้รวจสุข่ภาพิ่
ตั้ามปั็จจัยุเส้�ยุงให้้แก่พิ่นักงาน แลัะจัด้ทั้ำาสมุด้สุข่ภาพิ่
อิเล็ักทั้รอนิกส์ (e-Health Book) แลัะอื�น ๆ

บริษััทฯ แจกถุืงยังช่ิพัผู้้้รับเหมาท่�ไดู้รับผู้ลกระทบจากการระบาดูของไวรัสโควิดู-19

บริษััทฯ บริจาค
เครื�องจ่ายแอลกอฮอล์
ให้ชุิมชิน

รางวัลสถืานประกอบการปลอดูบุหร่�ดู่เดู่น อันดัูบ 1 ในโครงการรณรงค์
งดูส้บบุหร่�ของบริษััทฯ จากสมาพัันธ์เครือข่ายแห่งชิาติเพืั�อสังคมไทย
ปลอดูบุหร่� 

การจัดำการด้ำานค่ณภาพั ควัามมั�นคง 
ควัามปลอดำภัย อาช่ิวัอนามัย และสิ�งแวัดำล้อม
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การบร่หารจัด้การด้้านส่�งแวด้ล้ิอิ่ม

การบริห้ารจัด้การเรื�องกลิั�นแลัะสารอินทั้ร้ยุ์ระเห้ยุง่ายุ (VOCs) 
ในพืิ่�นท้ั้�ป็ระกอบกจิการเพืิ่�อเป็็นการป็อ้งกันป็ระเด้น็ปั็ญห้าอยุา่ง
ยุั�งยืุน บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญกับการป็รับป็รุงท้ั้�แห้ล่ังกำาเนิด้ 
เป็็นห้ลััก ในปี็ 2563 ได้้ม้การด้ำาเนินการเพืิ่�อลัด้ป็ระเด็้นปั็ญห้า
เรื�องกลิั�นแลัะ VOCs จาก Slop Tank ในพืิ่�นท้ั้�ลัานถัง  
ด้้วยุโครงการติั้ด้ตัั้�งห้ลัังคารูป็โด้ม (Dome Roof) แทั้นห้ลัังคา 
ถังเดิ้ม ซึ์�งติั้ด้ตัั้�งแล้ัวเสร็จในปี็น้�เพิิ่�มอ้กจำานวน 2 ถัง รวมติั้ด้ตัั้�ง
แล้ัวเสร็จจำานวน 3 ถัง ได้้ครบถ้วนตั้ามเป้็าห้มายุ

การบร่หารจัด้การนำ�าในเขตปีระกอิ่บการ
อุิ่ตสาหกรรมไอิ่อิ่าร์พีซีี

บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญในการบริห้ารจัด้การนำ�าให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
สูงสุด้โด้ยุใช้ั่มาตั้รการ 3R คือ ลัด้การใช้ั่นำ�า (Reduce) นำานำ�ากลัับ
มาใช้ั่ซ์ำ�า (Reuse) แลัะการนำานำ�าทิั้�งกลัับมาใช้ั่ให้ม่ (Recycle) 
นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุงัให้้ความสำาคัญในการสำารองนำ�าดิ้บโด้ยุจัด้
เก็บนำ�าในช่ั่วงฤดู้นำ�าห้ลัากซึ์�งไห้ลัทิั้�งลังทั้ะเลัเป็็นจำานวนมาก โด้ยุ
ม้การสำารองนำ�าใน 5 บ่อ ข่องเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ 
เพืิ่�อให้้สามารถด้ำาเนินการผลิัตั้ได้้อยุ่างต่ั้อเนื�องในกรณ้์ท้ั้�เกิด้
ภาวะภัยุแล้ังในพืิ่�นท้ั้� 

144 แบบแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาป่ / 
รายงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ไออาร์พั่ซ่ จำากัดำ (มหาชิน)
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บริษััทฯ เข้าร่วมการสัมมนาเผู้ยแพัร่ผู้ลการดูำาเนินโครงการการพััฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิิงนิเวศ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

จากการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาวะอากาศป็ี 2562 ทั้ำาให้้พืิ่�นท้ั้�เข่ตั้
ระเบ้ยุงเศรษัฐกิจพิิ่เศษัภาคตั้ะวันออก ห้รือ EEC ซึ์�งป็ระกอบ
ด้้วยุ 3 จังห้วัด้ ได้้แก่ ฉีะเชิั่งเทั้รา ชั่ลับุร้ แลัะระยุอง ม้ป็ริมาณ์ฝน
ตั้ำ�ากว่าค่าเฉีล้ั�ยุมาก ทั้ำาให้้ต้ั้นทุั้นนำ�าในอ่างเก็บนำ�าม้ความเส้�ยุง 
ท้ั้�จะไม่เพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อการใช้ั่งานในช่ั่วงฤดู้แล้ังปี็ 2563 ภาครัฐโด้ยุ
กรมชั่ลัป็ระทั้าน แลัะคณ์ะทั้ำางานศูนย์ุป็ฏิิบัติั้การนำ�าภาคตั้ะวันออก 
(Water War Room) ได้้ออกมาตั้รการแก้ไข่ปั็ญห้าแลัะ 
การเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมรับมือภัยุแล้ังท้ั้�กำาลัังเกิด้ขึ่�นร่วมกัน  
โด้ยุกำาห้นด้มาตั้รการให้้ทุั้กภาคส่วนลัด้การใช้ั่นำ�าร้อยุลัะ 10 เพืิ่�อ

ร่วมเป็็นส่วนห้นึ�งข่องเข่ตั้พืิ่�นท้ั้� 3 ตั้ำาบลัข่องจังห้วัด้ระยุอง 
คือ เชิั่งเนิน ตั้ะพิ่ง แลัะบ้านแลัง เพืิ่�อรับการป็ระเมินเมือง
อุตั้สาห้กรรมเชิั่งนิเวศ การยืุนห้ยัุด้การด้ำาเนินงานในแนวทั้างข่อง
ความยุั�งยืุนมาอยุ่างต่ั้อเนื�อง ข่องบริษััทั้ฯ ในเข่ตั้ป็ระกอบการ

อุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ แลัะห้น่วยุงานท้ั้�เก้�ยุวข้่องในพืิ่�นท้ั้� ส่งผลั
ให้้ได้้รับการป็ระเมินเป็็นเมืองอุตั้สาห้กรรมเชิั่งนิเวศระด้ับท้ั้� 4 
คือ การพึิ่�งพิ่าอาศัยุ (Symbiosis) ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 2

การปีระเม่นระดั้บการเป็ีนเมือิ่งอุิ่ตสาหกรรมเช่งน่เวศ (Eco Industrial Town: EIT)

บริห้ารจัด้การนำ�าให้้ใช้ั่ได้้จนสิ�นฤดู้แล้ังในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ให้้
ความร่วมมือในการลัด้การใช้ั่นำ�าจากชั่ลัป็ระทั้านตั้ามมาตั้รการ 
ดั้งกล่ัาว โด้ยุจัด้ทั้ำามาตั้รการลัด้การใช้ั่นำ�า นำานำ�าจากบ่อสำารอง
นำ�าดิ้บเข้่ามาชั่ด้เชั่ยุป็ริมาณ์นำ�าท้ั้�ถูกป็รับลัด้แลัะจัด้ห้าแห้ล่ังนำ�า 
เข้่ามาเสริมในระบบ ทั้ำาให้้บริษััทั้ฯ ม้นำ�าเพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อกระบวนการ
ผลิัตั้จนสามารถผ่านวิกฤติั้ภัยุแล้ัง โด้ยุในปี็ 2562 - 2563 บริษััทั้ฯ 
ให้้การช่ั่วยุเห้ลืัอนำ�าแก่ชุั่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรม
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ท้ั้�ป็ระสบปั็ญห้าภัยุแล้ังมากกว่า 200,000 ลับ.ม.

บริษััทฯ บริการส้บนำ�าดิูบจากบ่อเก็บนำ�าสำารองของบริษััทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิื�น ในพืั�นท่�ตำาบลบ้านแลง และเทศบาล
ตำาบลเชิิงเนิน จังหวัดูระยอง

การจัดำการด้ำานค่ณภาพั ควัามมั�นคง 
ควัามปลอดำภัย อาช่ิวัอนามัย และสิ�งแวัดำล้อม
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััทั้ฯ ส่งเสริมด้้านข้่อมูลัข่่าวสาร แลัะผลัการตั้รวจวดั้คุณ์ภาพิ่
อากาศ ให้้ชุั่มชั่นห้รือห้น่วยุงานได้้ทั้ราบผลัการตั้รวจวัด้อยุ่าง
สะด้วกรวด้เร็วมากยุิ�งขึ่�น จึงได้้ม้การพิ่ฒันาการรายุงานข่อ้มูลัผลั
การตั้รวจวัด้คุณ์ภาพิ่อากาศข่องสถาน้ตั้รวจอากาศ ท้ั้�ตัั้�งอยูุ่ใน
แห้ลัง่ชุั่มชั่นรอบเข่ตั้ป็ระกอบการอตุั้สาห้กรรมไออารพ้์ิ่ซ้์ จำานวน 
6 สถาน้ แบบเร้ยุลัไทั้ม์ ทุั้ก ๆ 1 ชัั่�วโมง โด้ยุใช้ั่ชืั่�อ Application: 
“IRPC Air” ให้้ทุั้กคนสามารถ Download Application ลัง 
มือถือได้้ฟร้ ทัั้�งระบบ IOS แลัะ Android นอกจากน้� Application 

ดั้งกล่ัาวยัุงสามารถให้้ผู้ใช้ั่งาน แจ้งคำาแนะนำา/ ติั้ชั่ม ห้รือการ 
ร้องเร้ยุนด้้านสิ�งแวด้ล้ัอมผ่าน Application มายัุงเข่ตั้ป็ระกอบการ
อุตั้สาห้กรรมไออาร์พ้ิ่ซ้์ พิ่ร้อมการแชั่ร์พิิ่กัด้พืิ่�นท้ั้�ห้รือรูป็ภาพิ่ 
ท้ั้�ร้องเร้ยุนให้้ทั้ราบได้้อ้กด้้วยุ ทั้ำาให้้เจ้าห้น้าท้ั้�ผู้ดู้แลัรับผิด้ชั่อบ
สามารถรายุงานสภาพิ่ปั็ญห้ากลัับไป็ยุังผู้ร้องเร้ยุนได้้ทัั้นท้ั้  
พิ่ร้อมข้่อมูลัป็ระกอบเพิิ่�มเติั้ม ให้้ผู้ร้องเร้ยุนได้้ทั้ราบถึงปั็ญห้าแลัะ
สาเห้ตุั้ รวมถึงการแก้ไข่ปั็ญห้าข่องเข่ตั้ป็ระกอบการอุตั้สาห้กรรมฯ 
ให้้ทั้ราบได้้ในทัั้นท้ั้

การรายงานผลิการตรวจวัด้คุณ์ภัาพอิ่ากาศแลิะปีระชาสัมพันธ์ิข่าวสาร
ผ่าน Mobile Application

IRPC
Air 

มาตรการในการด้ำาเน่นการ

การจัดำการข้องเส่ย

การควับค่ม
การหกรั�วัไหล

การจัดำการนำ�าเส่ย การจัดำการด้ำานเส่ยง

ควัามปลอดำภัยและส่ข้ภาพั

แก้ไข้ป้องกัน
เร่�องร้องเร่ยน

การจัดำการด้ำานอากาศ

การบร่หารจัด้การเพื�อิ่ป้ีอิ่งกันผลิกระทิบต่อิ่
ส่�งแวด้ล้ิอิ่มจากงานซ่ีอิ่มบำารุง

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการตั้ามแนวทั้างข่องการซ่์อมบำารุงท้ั้�เป็็นมิตั้รต่ั้อ
สิ�งแวด้ล้ัอม ท้ั้�เร้ยุกว่า Green Turnaround Concept นำาไป็
ป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ในการด้ำาเนินการสำาห้รับงานซ่์อมบำารุง เพืิ่�อป้็องกัน
ผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม ทัั้�งในด้้านมลัพิิ่ษัอากาศ นำ�าทิั้�ง แลัะ
กากข่องเส้ยุ ในแนวทั้างข่อง 7Rs (Rethink, Reduce, Reuse, 
Recycle, Return, Refuse, Repair) ตั้ามนโยุบายุ QSSHE ข่อง 
บริษััทั้ฯ โด้ยุสามารถบรรลุัเป้็าห้มายุคือข้่อร้องเร้ยุนภายุนอก 
ท้ั้�ม้สาเห้ตุั้มาจากงานซ่์อมบำารุงเป็็นศูนย์ุ อ้กทัั้�งยัุงสามารถนำา 
ฉีนวนกันความร้อน (Hot Insulation) กลัับมาใช้ั่ให้ม่ได้้ 30 ตัั้น 
ป็ระห้ยุัด้ค่าใช้ั่จ่ายุในการส่งกำาจัด้ได้้กว่า 380,000 บาทั้

แอปพัลิเคชัิน
คุณ์ภัาพอิ่ากาศ
ผู้้้ใช้ิงานแจ้งคำาแนะนำา/ ติำชิม/ ร้องเร่ยนด้ำานสิ�งแวัดำล้อม
ผู่้าน Application มายังเข้ตำประกอบการอ่ตำสาหกรรมไออาร์พ่ัซ่
ได้ำอ่กด้ำวัย

รายงานผลิ   ตรวจวัด้



147การขั้บเคล่�อนธ่รกิจเพ่ั�อควัามยั�งย่น
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ฯ ได้ำปรับแผู้นการผู้ลิตำ
เพ่ั�อลดำผู้ลกระที่บจากควัามต้ำองการ
ผู้ลิตำภัณฑ์์ท่ี่�ปรับตัำวัลดำลงอย่าง
ม่นัยสำาคัญ่ จากสถัานการณ์
การแพัร่ระบาดำข้องเช่ิ�อไวัรัสโควิัดำ-19 
(COVID-19) อย่างไรก็ตำาม  
อัตำราการใช้ิกำาลังการผู้ลิตำยังคง
อย่้ในระดัำบส้ง
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คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ

บทิสรุปีผู้บร่หาร

ป็ริมาณ์นำ�ามันดิ้บนำาเข้่ากลัั�น

รายุได้้จากการข่ายุ (1)

รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ (2)

กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ตั้ามราคาตั้ลัาด้ 
(Market GIM) 

กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ทั้างบัญช้ั่ 
(Accounting GIM)

EBITDA

กำาไรสุทั้ธิ์

ล้ัานบาร์เรลั

ล้ัานบาทั้

ล้ัานบาทั้

ล้ัานบาทั้
USD/ bbl (3)

ล้ัานบาทั้
USD/ bbl

ล้ัานบาทั้

ล้ัานบาทั้

70.35

174,463

152,319

19,414
8.78

17,825
8.06

4,692

(6,152)

72.00

239,315

216,577

19,555
8.70

20,169
8.97

5,940

(1,174)

(3%)

(27%)

(30%)

(1%)
1%

(12%)
(10%)

(21%)

n.a.

หน่วย 2563 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

หมายเหตุุ: 
(1) รายุได้้จากการข่ายุ ป็ระกอบด้้วยุรายุได้้จาก (1) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (2) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ (3) ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ค่าบริการท่ั้าเรือ แลัะอื�น ๆ
(2) รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ ป็ระกอบด้้วยุรายุได้้จาก (1) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (ไม่รวมภาษ้ัสรรพิ่สามิตั้) (2) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ (3) ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค
(3) กำาไรขั่�นต้ั้นตั้ามราคาตั้ลัาด้ (Market GIM: USD/ bbl): [(กำาไรขั่�นต้ั้นตั้ามราคาตั้ลัาด้/ ป็ริมาณ์การผลิัตั้)/ อัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุน]

ปี 2563 เปร่ยบเท่ี่ยบกับ ปี 2562: ปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้รายุได้้
จากการข่ายุสุทั้ธิ์ 152,319 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังร้อยุลัะ 30 จากราคา
ข่ายุลัด้ลังร้อยุลัะ 24 ตั้ามราคานำ�ามันดิ้บ แลัะป็ริมาณ์ข่ายุลัด้ลัง
ร้อยุลัะ 6 โด้ยุโรงกลัั�นนำ�ามันม้อัตั้ราการกลัั�นอยุู่ท้ั้� 192,000 
บาร์เรลัต่ั้อวัน ลัด้ลังร้อยุลัะ 3 เนื�องจากบริษััทั้ฯ ได้้ป็รับแผน 
การผลิัตั้เพืิ่�อลัด้ผลักระทั้บจากความตั้อ้งการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ท้ั้�ป็รับตัั้ว 
ลัด้ลังอยุ่างม้นัยุสำาคัญจากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง 
เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 (COVID-19) อยุ่างไรก็ตั้าม อัตั้ราการใช้ั่กำาลััง
การผลิัตั้ยุังคงอยุูใ่นระดั้บสูง

บริษััทั้ฯ ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลัิตั้ตั้ามราคาตั้ลัาด้ (Market 
GIM) อยุู่ท้ั้� 19,414 ล้ัานบาทั้ (8.78 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั) 
ลัด้ลังร้อยุลัะ 1 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน สาเห้ตุั้ส่วนให้ญ่จากความ
ต้ั้องการสินค้าแลัะส่วนต่ั้างราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมป็รับตัั้ว 
ลัด้ลังอยุ่างมากจากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 
ข่ณ์ะท้ั้�ส่วนต่ั้างราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ท้ั้�ได้้รับผลักระทั้บจาก
สงครามการค้าในปี็ 2562 ป็รับตัั้วด้้ขึ่�นในป็ีน้�จากความตั้้องการ
ท้ั้� เ พิิ่�มขึ่�นข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมเวชั่ภัณ์ฑ์์ กลุ่ัมบรรจุภัณ์ฑ์์  
รวมถึงกลุ่ัมเครื�องใช้ั่ในบ้าน เนื�องจากพิ่ฤตั้ิกรรมข่องผู้บริโภคท้ั้�
เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ 

รายได้ำจากการข้ายส่ที่ธิ

67% 71%

152,319 216,577

2563 2562

31%
28%

2%
1%

30%

ปโิตำรเล่ยม ปโิตำรเคม่ ไฟิฟิา้และสาธารณ้ปโภค

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

สถานการณ์์ราคานำ�ามันดิ้บในปี็ 2563 ป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่างมาก 
โด้ยุราคานำ�ามันดิ้บป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่างต่ั้อเนื�องในชั่่วงต้ั้นปี็จาก
การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 รวมถึงสงครามราคาระห้ว่าง
ซ์าอุดิ้อาระเบ้ยุแลัะรัสเซ้์ยุ โด้ยุราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบลัด้ลังตั้ำ�าสุด้อยูุ่ท้ั้� 
13.55 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลัในเดื้อนเมษัายุน แลัะเริ�มฟ้�นตัั้ว
ในช่ั่วงครึ�งปี็ห้ลััง ห้ลัังจากผู้ผลิัตั้นำ�ามันดิ้บร่วมมือกันในการป็รับลัด้
กำาลัังการผลิัตั้เพืิ่�อให้้สอด้คล้ัองกับความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามัน 
ป็ระกอบกับห้ลัายุป็ระเทั้ศม้รายุงานความคืบห้น้าการพัิ่ฒนา
วัคซ้์นป้็องกัน COVID-19 ส่งผลัให้้บริษััทั้ฯ ม้ข่าด้ทุั้นจาก 

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์รวม 1,589 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.72 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั ป็ระกอบด้้วยุข่าด้ทุั้นจากสต๊ั้อกนำ�ามัน 3,485 ล้ัานบาทั้ 
ข่ณ์ะท้ั้�ม้ Realized Oil Hedging Gain (กำาไรจากการบริห้าร
ความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริง) 1,734 ล้ัานบาทั้ แลัะการกลัับ
รายุการค่าเผื�อการลัด้ลังข่องสินค้าคงเห้ลืัอ (LCM) 162 ล้ัานบาทั้ 
เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนท้ั้�ม้กำาไรจากสต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์ 614 ล้ัานบาทั้ 
ส่งผลัให้้บริษััทั้ฯ ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ทั้างบัญช้ั่ (Accounting 
GIM) จำานวน 17,825 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 8.06 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนท้ั้�ม้ Accounting GIM จำานวน 
20,169 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 8.97 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 
2,344 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 12 รายุได้้อื�น ๆ ม้จำานวน 2,176 
ล้ัานบาทั้ เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 8 ค่าใช้ั่จ่ายุด้ำาเนินงานม้จำานวน 13,934 
ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังร้อยุลัะ 6 ส่วนให้ญ่ลัด้ลังจากค่าใช้ั่จ่ายุพิ่นักงาน 
ส่งผลัให้้บริษััทั้ฯ ม้กำาไรก่อนด้อกเบ้�ยุ ภาษ้ั แลัะค่าเสื�อมราคา 
(EBITDA) จำานวน 4,692 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังร้อยุลัะ 21 

บริษััทั้ฯ บันทึั้กค่าเสื�อมราคาจำานวน 8,952 ล้ัานบาทั้ เพิ่ิ�มขึ่�น
ร้อยุลัะ 5 ส่วนให้ญ่เพิิ่�มขึ่�นจากโครงการป็รับป็รุงแลัะข่ยุายุงาน
ท้ั้�แล้ัวเสร็จ เช่ั่น โครงการ Catalyst Cooler แลัะโครงการ 
Floating Solar แลัะข่าด้ทัุ้นจากการทั้ำาสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้าง 
การเงิน 419 ล้ัานบาทั้ เท้ั้ยุบกับปี็ก่อนม้กำาไร 969 ล้ัานบาทั้ 
ข่ณ์ะท้ั้�ตั้้นทุั้นทั้างการเงินสุทั้ธิ์ม้จำานวน 1,847 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลัง
ร้อยุลัะ 3 จากอัตั้ราด้อกเบ้�ยุท้ั้�ป็รับลัด้ลัง นอกจากน้� บริษััทั้ฯ 
บันทึั้กข่าด้ทุั้นจากอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนจากเงินกู้สกุลัเงินเห้ร้ยุญ
สห้รัฐฯ 2 ล้ัานบาทั้ เท้ั้ยุบกับปี็ก่อนม้กำาไร 458 ล้ัานบาทั้ แลัะม้
ข่าด้ทุั้นจากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�ยุังไม่เกิด้ขึ่�นจริง 961 
ล้ัานบาทั้ ซึ์�งบันทึั้กตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน ฉีบับท้ั้� 9 
เรื�องเครื�องมือทั้างการเงิน (TFRS 9) ท้ั้�ม้ผลับังคับใช้ั่ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้�  
1 มกราคม 2563 บริษััทั้ฯ บันทึั้กข่าด้ทุั้นจากการด้้อยุค่าแลัะ
จำาห้น่ายุทั้รัพิ่ยุ์สิน 535 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่เกิด้จากการบันทึั้ก
ด้้อยุค่างานระห้ว่างก่อสร้างจากการชั่ะลัอโครงการ Maximum 
Aromatics (Mars) เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนม้กำาไร 770 ล้ัานบาทั้ 
จากการกลัับรายุการด้้อยุค่าท้ั้�ดิ้นแลัะเงินลังทุั้น แลัะม้กำาไรจาก
การข่ายุท้ั้�ดิ้น อำาเภอบ้านค่ายุ จังห้วัด้ระยุอง บรษัิัทั้ฯ ม้กำาไรจาก
การลังทุั้น 339 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังร้อยุลัะ 8 แลัะม้เครดิ้ตั้ภาษ้ั 
เงินได้้ 1,554 ล้ัานบาทั้ เพิิ่�มขึ่�น 775 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่จาก 
ผลัการด้ำาเนินงานท้ั้�ป็รับตัั้วลัด้ลัง ส่งผลัให้้ผลัการด้ำาเนินงาน 
ปี็ 2563 ม้ผลัข่าด้ทัุ้นสุทั้ธิ์ 6,152 ล้ัานบาทั้ เท้ั้ยุบกับปี็ก่อน 
ม้ผลัข่าด้ทุั้นสุทั้ธิ์ 1,174 ล้ัานบาทั้ 

เหตุการณ์์สำาคัญในปีี 2563

• งบการเงินปี 2563 
 จัด้ทั้ำาตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงินซึ์�งได้้ป็ระกาศใน

ราชั่กิจจานุเบกษัาแล้ัว แลัะม้ผลับังคับใช้ั่เมื�อวันท้ั้� 1 มกราคม 
2563 ป็ระกอบด้้วยุ

 1) มาตั้รฐานกลุ่ัมเครื�องมือทั้างการเงิน
 TAS 32  การแสด้งรายุการสำาห้รับเครื�องมือทั้างการเงิน
 TFRS 7  การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัสำาห้รับเครื�องมือทั้างการเงิน
 TFRS 9  เครื�องมือทั้างการเงิน
 TFRIC 16  การป้็องกันความเส้�ยุงข่องเงินลังทุั้นสุทั้ธิ์
  ในห้น่วยุงานต่ั้างป็ระเทั้ศ
 TFRIC 19  การชั่ำาระห้น้�สินทั้างการเงินด้้วยุตั้ราสารทุั้น

 2) มาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่ั่า 

• การออกและเสันอขายหุ�นก้� 
 เมื�อวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ออกแลัะเสนอข่ายุ

หุ้้นกู้ชั่นิด้ไม่ด้้อยุสิทั้ธิ์ ไม่ม้ป็ระกัน จำานวน 5 ชุั่ด้ มูลัค่ารวม 
12,000 ล้ัานบาทั้ ป็ระกอบด้้วยุ

 
 ชุ่ดำท่ี่� 1 และ 2: เสนอข่ายุให้้ผู้ลังทุั้นทัั้�วไป็ จำานวน 6,000 

ล้ัานบาทั้ อายุุ 3 ปี็ ถึง 5 ปี็ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุคงท้ั้�ร้อยุลัะ 3.00 
ถึง 3.50 ต่ั้อปี็ 

 
 ชุ่ดำท่ี่� 3 - 5: เสนอข่ายุแก่ผู้ลังทุั้นสถาบันแลัะ/ ห้รือผู้ลังทุั้น 

รายุให้ญ่ จำานวน 6,000 ล้ัานบาทั้ อายุุ 2 ปี็ ถึง 15 ปี็  
อัตั้ราด้อกเบ้�ยุคงท้ั้�ร้อยุลัะ 2.76 ถึง 4.40 ต่ั้อปี็

• การลงทุี่นในบริษััที่ ไมเท็ี่กซ์ื้ โพัล่เมอร์ (ประเที่ศไที่ย) จำำากัดำ
 เมื�อวันท้ั้� 3 ม้นาคม 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำาสัญญาซื์�อหุ้้น (Share 

Purchase Agreement) กับ Japan Polypropylene  
Corporation ซึ์�งเป็็นบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในป็ระเทั้ศญ้�ปุ็�นเพืิ่�อ
ซื์�อหุ้้นสามัญข่องบริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ล้ัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) 
จำากัด้ ซึ์�งเป็็นบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในป็ระเทั้ศไทั้ยุท้ั้�ด้ำาเนินธุ์รกิจ
ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กโพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันชั่นิด้พิิ่เศษั 
จำานวน 600,000 หุ้้น คิด้เป็็นร้อยุลัะ 50 ข่องทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุน 
ในราคา 350 ล้ัานบาทั้ โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้จ่ายุชั่ำาระคา่หุ้้นสำาห้รับ
เงินลังทุั้นดั้งกล่ัาว เมื�อวันท้ั้� 30 กรกฎาคม 2563
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ผลิการด้ำาเน่นงาน

1. ผลิการด้ำาเน่นงานตามกลุ่ิมธุิรก่จ

1.1. กลุ่มธุรกิจำปิโตุรเล่ยม
1.1.1 สัถืานการณ์ตุลาดำนำ�ามัน
สถานการณ์์ตั้ลัาด้นำ�ามันดิ้บในปี็ 2563 ป็ริมาณ์การใช้ั่นำ�ามันข่อง
โลักอยุู่ท้ั้� 93.3 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ลัด้ลัง 8.7 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน
จากปี็ 2562 ท้ั้� 102 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน โด้ยุราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบ
เคลืั�อนไห้วในกรอบ 13.55 - 69.60 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั 
แลัะราคานำ�ามันดิ้บเฉีล้ั�ยุทัั้�งปี็อยูุ่ท้ั้� 42.21 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อ
บาร์เรลั ป็รับลัด้ลังอยุ่างมากถึง 21.32 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อ
บาร์เรลั จากราคาเฉีล้ั�ยุปี็ 2562 ท้ั้� 63.53 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อ
บาร์เรลั โด้ยุม้สาเห้ตุั้ห้ลัักจากความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุม
ท้ั้�ใช้ั่สำาห้รับการคมนาคมลัด้ลังอยุ่างรุนแรงตั้ามมาตั้รการ 
ปิ็ด้ป็ระเทั้ศเพืิ่�อควบคุมการแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ซึ์�งเริ�มต้ั้น

จากป็ระเทั้ศจ้นตัั้�งแต่ั้ช่ั่วงป็ลัายุเดื้อนธั์นวาคม 2562 แลัะแพิ่ร่
กระจายุไป็ทัั้�วโลักอยุา่งรวด้เร็ว ป็ระกอบกบัการทั้ำาสงครามราคา
นำ�ามันข่องผู้ผลิัตั้นำ�ามันดิ้บรายุให้ญ่ ท้ั้�ไม่สามารถบรรลุัข้่อตั้กลัง
ในการป็รับลัด้ป็ริมาณ์การผลิัตั้ข่องกลุ่ัมโอเป็กแลัะพัิ่นธ์มิตั้ร 
เพืิ่�อให้้สอด้คล้ัองกับความต้ั้องการท้ั้�ป็รับลัด้ลังได้้ จนทั้ำาให้้ราคา
นำ�ามันดิ้บป็รับลัด้ลังอยุ่างมากเป็็นป็ระวัติั้การณ์์ โด้ยุลัด้ลังตั้ำ�าสุด้
ท้ั้� 13.55 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลัในเดื้อนเมษัายุน แล้ัวจึงเริ�ม
ป็รับตัั้วด้้ขึ่�นห้ลัังจากกลุ่ัมโอเป็กแลัะพัิ่นธ์มิตั้ร รวมถึงสห้รัฐฯ  
ได้้ร่วมมือกันในการลัด้กำาลัังการผลิัตั้มากกว่า 6 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน 
นอกจากน้� ความต้ั้องการบริโภคนำ�ามันท้ั้�ป็รับเพิิ่�มขึ่�นจากการ
ผ่อนคลัายุมาตั้รการ Lockdown ในห้ลัายุป็ระเทั้ศ ภัยุจากพิ่ายุุ
เฮีอร์ริเคนในสห้รัฐฯ ท้ั้�ม้ความรุนแรงมากในรอบ 10 ปี็ รวมถึง 
การเริ�มนำาวัคซ้์นป้็องกัน COVID-19 มาใช้ั่ในช่ั่วงป็ลัายุป็ี  
เป็็นปั็จจัยุท้ั้�ช่ั่วยุพิ่ยุุงราคานำ�ามันดิ้บ

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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ห้น่วยุ: เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั

ราคาเฉลีิ�ย ปีี 2562
63.53

ราคานำ�ามันด่้บดู้ไบ

ราคาเฉลีิ�ย ปีี 2563
42.21

69.60

13.55

นำ�ามันดิำบนำาเข�ากลั�น

ล้ัานบาร์เรลั

พัิ่นบาร์เรลัต่ั้อวัน

อัตุราการใช่�กำาลังการผู้ลิตุ

โรงกลัั�นนำ�ามัน

โรงงาน RDCC

โรงนำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน

70.35

192

 

89%

90%

85%

72.00

197

 

92%

102%

82%

(3%)

(3%)

(3%)

(12%)

3%

2563ปิีโตรเลีิยม 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

1.1.2 อัตุราการใช่�กำาลังการผู้ลิตุ 



152 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ในป ี2563 ปริมาณการกลั�นรวัมอย่้ท่ี่� 
70 ล้านบาร์เรล คิดำเปน็ 192,000 บาร์เรล
ต่ำอวััน โดำยม่อัตำราการใช้ิกำาลังการผู้ลิตำอย่้ท่ี่�
ร้อยละ 89 ปรับลดำลงร้อยละ 3 เม่�อเท่ี่ยบ
กับปก่ีอน จากการปรับแผู้นการผู้ลิตำภายใต้ำ
สถัานการณ์การแพัร่ระบาดำข้อง COVID-19 

ในปี็ 2563 ป็ริมาณ์การกลัั�นนำ�ามันรวมอยุู่ท้ั้� 70 ล้ัานบาร์เรลั  
คิด้เป็็น 192,000 บาร์เรลัต่ั้อวัน (192 KBD) โด้ยุม้อัตั้ราการใช้ั่
กำาลัังผลิัตั้อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 89 ลัด้ลังร้อยุลัะ 3 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 

รายได้ำจากการข้ายส่ที่ธิข้องกล่่มปโิตำรเล่ยม
ในป ี2563 ลดำลงร้อยละ 34 เม่�อเท่ี่ยบกับ
ปก่ีอน เน่�องจากราคาข้ายเฉล่�ยลดำลง
ร้อยละ 28 ตำามราคานำ�ามันดิำบและ
ปริมาณข้ายลดำลงร้อยละ 6

สำาห้รับปี็ 2563 กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมม้รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ 
101,429 ล้ัานบาทั้ เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ลัด้ลัง 52,022 ล้ัานบาทั้ 
ห้รือร้อยุลัะ 34 โด้ยุม้สาเห้ตุั้ห้ลัักจากราคาข่ายุเฉีล้ั�ยุข่อง
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ป็รับลัด้ลังร้อยุลัะ 28 ตั้ามราคานำ�ามันดิ้บท้ั้�ป็รับลัด้ลัง 
แลัะป็ริมาณ์ข่ายุลัด้ลังจาก 64.87 ล้ัานบาร์เรลั เป็็น 61.09  
ล้ัานบาร์เรลั ห้รือลัด้ลังร้อยุลัะ 6 จากผลักระทั้บข่อง COVID-19 
โด้ยุป็ริมาณ์ข่ายุท้ั้�ลัด้ลังส่วนให้ญ่จากนำ�ามันด้้เซ์ลั แนฟทั้า  
แลัะนำ�ามันเตั้า ในข่ณ์ะท้ั้�ป็ริมาณ์ข่ายุกลุ่ัมนำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน
เพิิ่�มขึ่�น 

นำ�ามันเชืั่�อเพิ่ลิัง

นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน

รวัม

57.99

6.88

64.87

87,025

14,404

101,429

 136,670 

 16,781 

153,451 

53.84

7.25

61.09

ปีร่มาณ์การขาย (ล้ิานบาร์เรลิ)

2563 25632562 2562

มูลิค่าการขาย (ล้ิานบาทิ)
ผล่ิตภััณ์ฑ์์

1.1.3 ปริมาณและม้ลค่าขายผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเล่ยม

นำ�ามันเชืั่�อเพิ่ลิัง

นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน

รวัม

38%

59%

41%

58%

41%

56%

42%

59%

44%

62%

41%

59%

2563

Local LocalExport Export

2562
ผล่ิตภััณ์ฑ์์

1.1.4 สััดำส่ัวันม้ลค่าขายผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเล่ยม

จากการป็รับแผนการผลิัตั้ภายุใต้ั้สถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้
ข่อง COVID-19 

สำาห้รับโรงงาน RDCC ในปี็ 2563 ม้อัตั้ราการใช้ั่กำาลัังการผลิัตั้ 
อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 90 ลัด้ลังร้อยุลัะ 12 จากปี็ 2562 ท้ั้�ม้อัตั้ราการใช้ั่
กำาลัังการผลิัตั้อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 102 เนื�องจากในปี็ 2562 ห้น่วยุ  
Hyvahl เดิ้นกำาลัังการผลิัตั้เต็ั้มท้ั้�เพืิ่�อเตั้ร้ยุมวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับผลิัตั้
นำ�ามันเตั้ากำามะถันตั้ำ�า (VLSFO) ตั้ามมาตั้รฐานให้ม่ข่อง IMO 

โรงงานผลิัตั้นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐานม้อัตั้ราการใช้ั่กำาลัังการผลิัตั้
ในปี็ 2563 อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 85 เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 3 
ตั้ามสถานการณ์์ตั้ลัาด้ท้ั้�ป็รับตัั้วด้้ขึ่�นจากสภาวะอุป็ทั้านตึั้งตัั้ว 
(Tight Supply) โด้ยุโรงกลัั�นทัั้�วโลักม้การป็รบัลัด้การผลิัตั้ ทั้ำาให้้
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน แลัะยุางมะตั้อยุลัด้ลัง
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สำาห้รับปี็ 2563 สัด้ส่วนการข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมปิ็โตั้รเล้ัยุมในป็ระเทั้ศแลัะส่งออกในอัตั้ราร้อยุลัะ 59:41 ตั้ามลัำาดั้บ โด้ยุสัด้ส่วนการ
ข่ายุในป็ระเทั้ศเพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 3 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน จากการท้ั้�บริษััทั้ฯ ได้้ป็รับกลัยุุทั้ธ์์ทั้างการตั้ลัาด้ โด้ยุมุ่งเน้นตั้ลัาด้ในป็ระเทั้ศ 
เป็็นห้ลััก (Domestic First) ส่วนให้ญ่สัด้ส่วนการข่ายุในป็ระเทั้ศเพิ่ิ�มขึ่�นจากนำ�ามันด้้เซ์ลัแลัะนำ�ามันเตั้า ทั้ั�งน้� การข่ายุส่งออกสำาห้รับ 
ปี็ 2563 ส่วนให้ญ่เป็็นการข่ายุไป็ยุังป็ระเทั้ศสิงคโป็ร์ ป็ระเทั้ศกัมพูิ่ชั่า แลัะป็ระเทั้ศมาเลัเซ้์ยุ ตั้ามลัำาดั้บ 

1.1.5 ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเล่ยมกับวััตุถุืดิำบ

นำ�ามันดิำบด้ำไบ (เหร่ยญ่สัหรัฐฯ ตุ่อบาร์เรล)

นำ�ามันเชื่�อเพัลิง (เหร่ยญ่สัหรัฐฯ ตุ่อบาร์เรล)
แนฟทั้า - นำ�ามันดิ้บดู้ไบ
ULG95 - นำ�ามันดิ้บดู้ไบ
Gas Oil 0.05%S - นำ�ามันดิ้บดู้ไบ
FO 180 3.5%S - นำ�ามันดิ้บดู้ไบ

นำ�ามันหล่อลื�นพืั�นฐาน (เหร่ยญ่สัหรัฐฯ ตุ่อตัุน)
500SN - FO 180 3.5%S
150BS - FO 180 3.5%S
Asphalt - FO 180 3.5%S

42.21

(1.8)
4.4
6.1

(3.0)

389
514
38

63.53

(6.6)
9.0

13.7
(4.9)

321
490
13

(34%)

73%
(51%)
(55%)
39%

21%
5%

192%

2563ราคาเฉลีิ�ย 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเล่ยมและวััตุถุืดิำบ

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์กลุ่มนำ�ามันเชื่�อเพัลิงกับราคา
นำ�ามันดิำบด้ำไบ
• Naphtha Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคาแนฟทั้ากับราคา

นำ�ามันดิ้บดู้ไบสำาห้รับปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� -1.8 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� -6.6 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั ป็รับตัั้วเพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 73 เนื�องจากการผลิัตั้
นำ�ามันดิ้บเบาจากสห้รัฐฯ ลัด้ลัง เมื�อนำาไป็กลัั�นทั้ำาให้้ได้้สัด้ส่วน
แนฟทั้าท้ั้�ลัด้ลัง รวมทั้ั�งการลัด้กำาลัังการผลัิตั้ข่องโรงกลัั�นจาก
ผลักระทั้บข่อง COVID-19 ข่ณ์ะท้ั้�ความตั้้องการใช้ั่แนฟทั้า
ป็รับตัั้วสูงขึ่�นเพืิ่�อเป็็นวัตั้ถุดิ้บสำาห้รับโรงงานปิ็โตั้รเคม้ (Naphtha 
Cracker) ทั้ด้แทั้น LPG ท้ั้�ราคาป็รับสูงขึ่�น ส่วนต่ั้างราคา 
แนฟทั้ากับราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� -1.3 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 อยุู่ท้ั้� 
0.2 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 1.5 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เนื�องจากโรงงานปิ็โตั้รเคม้ในเอเช้ั่ยุปิ็ด้ซ่์อมบำารุง
ตั้ามแผนแลัะนอกเห้นือจากแผน (Planned and Unplanned 
Shutdown) ทั้ำาให้้ความต้ั้องการใช้ั่แนฟทั้าลัด้ลัง

• ULG95 Spread ลดำลง ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันเบนซิ์น (ULG 95) 
กับราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบสำาห้รับปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� 4.4 เห้ร้ยุญ
สห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ท้ั้� 9.0 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 

ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลังร้อยุลัะ 51 เนื�องจากความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามัน
เบนซิ์นทัั้�วโลักป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่างมากจากการแพิ่ร่ระบาด้ข่อง 
COVID-19 โด้ยุส่วนต่ั้างราคาลัด้ลังไป็ถึงจุด้ตั้ำ�าสุด้ท้ั้� 0.1 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลัในเดื้อนเมษัายุน 2563 ส่งผลัให้้ 
โรงกลัั�นทัั้�วโลักป็รับลัด้กำาลัังการผลัิตั้ เพืิ่�อพิ่ยุุงราคา ทั้ำาให้้
ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันเบนซิ์นป็รับตัั้วด้้ขึ่�นมาอยุู่ในระดั้บ 3 - 5 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ในช่ั่วงครึ�งปี็ห้ลััง ส่วนต่ั้างราคา
นำ�ามันเบนซิ์น (ULG 95) กับราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบในไตั้รมาส 
4/2563 อยุู่ท้ั้� 4.1 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับ
ไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� 4.4 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 
ร้อยุลัะ 7 จากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 
ระลัอก 2 ป็ระกอบกับการเดิ้นทั้างท้ั้�ลัด้ลังในช่ั่วงฤดู้ห้นาว

• Gas Oil Spread ลดำลง ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันด้้เซ์ลั (Gasoil 
0.05%S) กับราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบสำาห้รับปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� 6.1 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� 13.7 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลังร้อยุลัะ 55 สาเห้ตุั้จากการ
แพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ทั้ำาให้้ภาคอุตั้สาห้กรรมป็รับลัด้
กำาลัังการผลิัตั้ ส่งผลัต่ั้อการลัด้ลังข่องความตั้้องการใช้ั่นำ�ามัน

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ด้้เซ์ลั ป็ระกอบกับอุป็ทั้านท้ั้�ล้ันตั้ลัาด้ห้ลัังจากโรงกลัั�นป็รับลัด้
สัด้ส่วนการผลิัตั้นำ�ามันเครื�องบิน โด้ยุนำามาผลิัตั้นำ�ามันด้้เซ์ลั
เพิิ่�มขึ่�น เนื�องจากความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันเครื�องบินได้้รับ 
ผลักระทั้บมากท้ั้�สุด้จากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง 
COVID-19 จากการลัด้เท้ั้�ยุวบินในป็ระเทั้ศแลัะระห้ว่างป็ระเทั้ศ 
ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันด้้เซ์ลั (Gasoil 0.05%S) กับราคานำ�ามันดิ้บ
ดู้ไบในไตั้รมาส 4/2563 อยูุ่ท้ั้� 3.7 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั 
เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� 4.2 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั  
ลัด้ลังร้อยุลัะ 12 โด้ยุส่วนต่ั้างราคาป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่างต่ั้อเนื�องจาก 
ไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้�สถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 
ยัุงคงทั้ว้ความรุนแรง นอกจากน้�การกลัับมาเดิ้นกำาลัังการผลิัตั้
ข่องจ้นแลัะอินเด้้ยุทั้ำาให้้การส่งออกยัุงอยุูใ่นระดั้บสูง

• Fuel Oil Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันเตั้ากับราคา
นำ�ามันดิ้บดู้ไบสำาห้รับปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� -3.0 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� -4.9 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 39 จากเดิ้มคาด้ว่าส่วนต่ั้างราคา
นำ�ามันเตั้าในปี็ 2563 จะลัด้ลังตั้ำ�ามากจากการเป็ล้ั�ยุน
มาตั้รฐานนำ�ามันเดิ้นเรือตั้ามข้่อบังคับข่อง IMO จากนำ�ามันเตั้า
กำามะถันสูง (HSFO) เป็็นนำ�ามันเตั้ากำามะถันตั้ำ�า (VLSFO) แต่ั้
ส่วนต่ั้างราคานำ�ามันเตั้ากลัับป็รับตัั้วด้้ขึ่�นจากปี็ 2562 
เนื�องจากโรงกลัั�นลัด้กำาลัังการผลิัตั้ ทั้ำาให้้ป็ริมาณ์นำ�ามันเตั้า
กำามะถันสูงลัด้ลัง ข่ณ์ะท้ั้�ความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันเตั้ากำามะถัน
สูงสำาห้รับห้น่วยุเพิิ่�มคุณ์ภาพิ่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ยัุงคงเพิิ่�มขึ่�น นอกจากน้�
ความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันเตั้ากำามะถันสูงสำาห้รับเรือท้ั้�ติั้ด้ตัั้�ง 
Scrubber แลัะโรงไฟฟ้า ช่ั่วยุสนับสนุนราคานำ�ามันเตั้า 
สำาห้รับส่วนต่ั้างราคานำ�ามันเตั้ากับราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบในไตั้รมาส 
4/2563 อยุู่ท้ั้� -0.6 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เมื�อเท้ั้ยุบกับ
ไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� -2.5 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ป็รับตัั้ว
เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 76 จากการป็รับลัด้กำาลัังการผลิัตั้ข่องโรงกลัั�น

ส่งผลัให้้ป็ริมาณ์นำ�ามันเตั้าลัด้ลัง ป็ระกอบกับความตั้้องการ
นำ�ามันเตั้าสำาห้รับโรงไฟฟ้าเพิิ่�มขึ่�นเนื�องจากราคา LNG อยุู่ใน
ระด้บัสูงในชั่ว่งฤด้หู้นาว ทั้ำาให้้โรงไฟฟา้เป็ล้ั�ยุนมาใช้ั่นำ�ามันเตั้า
แทั้น

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์กลุ่มนำ�ามันหล่อลื�นกับราคานำ�ามันเตุา 

• 500 SN Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคากลุ่ัมผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
นำ�ามันห้ล่ัอลืั�น (500 SN) กับราคานำ�ามันเตั้า สำาห้รับปี็ 2563 
อยุู่ท้ั้� 389 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� 321 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 21 จากอุป็ทั้านท้ั้�ตึั้งตัั้ว
จากการลัด้กำาลัังการผลิัตั้ข่องโรงกลัั�นแลัะโรงผลิัตั้นำ�ามัน 
ห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐาน สำาห้รับส่วนต่ั้างราคากลุ่ัมผลัิตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
ห้ล่ัอลืั�น (500 SN) กับราคานำ�ามันเตั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยูุ่ท้ั้� 
473 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� 340 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 39 จากอุป็ทั้านท้ั้�ยุังคง
ตึั้งตัั้วจากการท้ั้�โรงกลัั�นลัด้กำาลัังการผลิัตั้ จากผลักระทั้บข่อง 
COVID-19

• Asphalt Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคายุางมะตั้อยุกับ
ราคานำ�ามันเตั้าสำาห้รับปี็ 2563 อยูุ่ท้ั้� 38 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น 
เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� 13 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�น 
ร้อยุลัะ 192 โด้ยุม้ปั็จจัยุสนับสนุนจากความต้ั้องการท้ั้�ยุังม้
อยุ่างต่ั้อเนื�องทัั้�งจากป็ระเทั้ศเว้ยุด้นาม มาเลัเซ้์ยุ แลัะไทั้ยุ 
ข่ณ์ะท้ั้�ป็ริมาณ์สินค้าในภูมิภาคยุังคงตึั้งตัั้วจากการท้ั้�โรงกลัั�น
ป็รับลัด้กำาลัังการผลิัตั้ สำาห้รับส่วนต่ั้างราคายุางมะตั้อยุกับ
ราคานำ�ามันเตั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� 20 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� 64 เห้ร้ยุญสห้รฐัฯ ต่ั้อตัั้น 
ป็รับลัด้ลังร้อยุลัะ 69 จากความตั้้องการท้ั้�ชั่ะลัอตัั้วจาก
ป็ระเทั้ศจ้น แลัะเว้ยุด้นาม ท้ั้�ป็ระสบปั็ญห้าจากฤดู้มรสุม

1.1.6 กำาไรขั�นตุ�นจำากการกลั�น (Gross Refining Margin)
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 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้) (ห้น่วยุ: เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั)
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1.2.2 กำาลังการผู้ลิตุปิโตุรเคม่

สำาหรับป ี2563 Market GRM อย่้ท่ี่� 
3,381 ล้านบาที่ หร่อ 1.53 เหร่ยญ่สหรัฐฯ 
ต่ำอบาร์เรล ลดำลง 2,123 ล้านบาที่ 
หร่อ 0.92 เหร่ยญ่สหรัฐฯ ต่ำอบาร์เรล 
เม่�อเท่ี่ยบกับปก่ีอน โดำยม่สาเหต่ำหลัก
จากส่วันต่ำางราคาผู้ลิตำภัณฑ์์ปโิตำรเล่ยม
ส่วันใหญ่่ปรับตัำวัลดำลง 

สำาห้รับปี็ 2563 กำาไรขั่�นต้ั้นจากการกลัั�นตั้ามราคาตั้ลัาด้ (Market 
GRM) อยุู่ท้ั้� 3,381 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 1.53 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 2,123 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.92 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน โด้ยุม้สาเห้ตุั้ห้ลัักจากส่วนต่ั้าง
ราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมส่วนให้ญ่ป็รับตัั้วลัด้ลัง โด้ยุห้ลัักจาก
นำ�ามันด้้เซ์ลัแลัะนำ�ามันเบนซิ์น จากผลักระทั้บข่อง COVID-19 
แม้ว่าต้ั้นทุั้น Crude Premium ป็รับตัั้วลัด้ลัง โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้
กำาไรจากสต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์ 2,334 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 1.05 เห้ร้ยุญ
สห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั แบ่งเป็็นกำาไรจากสต๊ั้อกนำ�ามัน 600 ล้ัานบาทั้ 
แลัะกำาไรจากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริง 1,734 
ล้ัานบาทั้ ทั้ำาให้้ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการกลัั�นทั้าง
บัญช้ั่ (Accounting GRM) จำานวน 5,715 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 2.58 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 1,039 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.43 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั จากปี็ก่อน

1.2 กลุ่มธุรกิจำปิโตุรเคม่ 
1.2.1 สัถืานการณ์ตุลาดำปิโตุรเคม่
สถานการณ์์ตั้ลัาด้ปิ็โตั้รเคม้ในปี็ 2563: ความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
กลุ่ัมปิ็โตั้รเคม้ในภาพิ่รวมป็รับตัั้วลัด้ลังตั้ามการห้ด้ตั้ัวข่อง
เศรษัฐกจิโลักจากการป็ระเมนิข่อง World Bank ท้ั้�ป็รับตัั้วลัด้ลัง
ร้อยุลัะ 4.3 ในปี็ 2563 จากผลักระทั้บข่องการแพิ่ร่ระบาด้ข่อง 
COVID-19 โด้ยุท้ั้�จ้นเป็็นเพ้ิ่ยุงป็ระเทั้ศเด้้ยุวท้ั้�ยุงัคงม้การข่ยุายุตัั้ว
ทั้างเศรษัฐกิจ ข่ณ์ะท้ั้�เศรษัฐกิจข่องป็ระเทั้ศแถบยุุโรป็แลัะสห้รัฐฯ 
ห้ด้ตัั้วถึงร้อยุลัะ 7.4 แลัะร้อยุลัะ 3.6 ตั้ามลัำาดั้บ อยุ่างไรก็ด้้  
การแพิ่รร่ะบาด้ข่อง COVID-19 ส่งผลัต่ั้อความตั้อ้งการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น
ในกลุ่ัมเวชั่ภัณ์ฑ์์ บรรจุภัณ์ฑ์์เพืิ่�อธุ์รกิจ Food Delivery แลัะ
ธุ์รกิจออนไลัน์ ทั้ำาให้้ราคาข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมโอเลัฟินส์ป็รับตัั้ว
ลัด้ลังไม่มากนัก ข่ณ์ะท้ั้�ราคาวัตั้ถุดิ้บแนฟทั้าป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่าง
รุนแรงตั้ามราคานำ�ามันดิ้บเนื�องจากความต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันห้ด้ตัั้ว
จากการป็ระกาศใช้ั่มาตั้รการปิ็ด้เมือง (Lockdown) เพืิ่�อควบคุม
การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ซึ์�งกลัับเป็็นผลัด้้ต่ั้อส่วนต่ั้าง
ราคาผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ (Product Spread) ท้ั้�ป็รับตัั้วสูงขึ่�น 
สำาห้รับผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์ก็ได้้รับป็ระโยุชั่น์เช่ั่นเด้้ยุวกัน 
จากการ Work from Home ทั้ำาให้้ความต้ั้องการใช้ั่เครื�องใช้ั่
ภายุในบ้าน แลัะเครื�องใช้ั่ไฟฟ้าป็รับตัั้วเพิิ่�มขึ่�น รวมถึงผลิัตั้ภัณ์ฑ์์
บางตัั้ว เช่ั่น ABS ท้ั้�ได้้รับผลัด้้จากนโยุบายุ “One Helmet,  
One Belt” ข่องจ้น ข่ณ์ะท้ั้�ความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัม 
อะโรเมตั้ิกส์ป็รับลัด้ลังตั้ามความตั้้องการท้ั้�ลัด้ลังข่องผลัิตั้ภัณ์ฑ์์
กลุ่ัมโพิ่ล้ัเอสเตั้อร์ แลัะกำาลัังการผลิัตั้ให้ม่ท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นมากในปี็ 2563 
กด้ดั้นส่วนต่ั้างราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมอะโรเมติั้กส์อยุ่างม้นัยุสำาคัญ

อัตุราการใช่�กำาลังการผู้ลิตุ

กลุ่ัมโอเลัฟินส์ 

กลุ่ัมอะโรเมติั้กส์แลัะสไตั้ร้นิคส์

93%

98%

95%

93%

(2%)

5%

2563ปิีโตรเคมี 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

ในป็ี 2563 อัตั้ราการใช้ั่กำาลัังการผลัิตั้ข่องกลุ่ัมโอเลัฟินส์อยูุ่ท้ั้�ร้อยุลัะ 93 ใกลั้เค้ยุงกับปี็ 2562 ท้ั้�ม้อัตั้ราการใช้ั่กำาลัังการผลัิตั้ร้อยุลัะ 
95 แลัะอตัั้ราการใช้ั่กำาลัังการผลัติั้ข่องกลุ่ัมอะโรเมตั้กิส์แลัะสไตั้ร้นคิส์อยูุ่ท้ั้�ร้อยุลัะ 98 เพิ่ิ�มขึ่�นร้อยุลัะ 5 เมื�อเท้ั้ยุบกับอัตั้ราการใช้ั่กำาลััง
การผลิัตั้ในปี็ 2562 ท้ั้�ร้อยุลัะ 93 เนื�องจากปี็ 2562 ม้การเป็ล้ั�ยุนตัั้วเร่งป็ฏิิกริยุา (Catalyst) ในโรงงาน EBSM แลัะเป็ล้ั�ยุนอุป็กรณ์์
ควบคุมการผลิัตั้ข่องโรงงาน ABS เพืิ่�อเพิ่ิ�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การผลิัตั้ข่องโรงงาน ป็ระกอบกับสถานการณ์์ตั้ลัาด้ข่องกลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์ 
ป็รับตัั้วด้้ขึ่�นมากเมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ท้ั้�แล้ัว

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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กลุ่ัมโอเลัฟินส์

กลุ่ัมอะโรเมติั้กส์แลัะสไตั้ร้นิคส์

รวัม

 1,117 

 702 

 1,819 

29,578

17,879

47,457

 37,671 

 21,985 

59,656 

1,029

703

1,732

ปีร่มาณ์การขาย (พันตัน)

2563 25632562 2562

มูลิค่าการขาย (ล้ิานบาทิ)
ผล่ิตภััณ์ฑ์์

1.2.3 ปริมาณและม้ลค่าขายผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเคม่

รายได้ำจากการข้ายส่ที่ธิข้องกล่่มธ่รกิจ
ปโิตำรเคม่ในป ี2563 ลดำลงร้อยละ 20 
เม่�อเท่ี่ยบกับป ี2562 เน่�องจากราคาเฉล่�ย
ข้องผู้ลิตำภัณฑ์์ลดำลงร้อยละ 15 และ
ปริมาณข้ายลดำลงร้อยละ 5

สำาห้รับปี็ 2563 กลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ม้รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ 
47,457 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลัง 12,199 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 20 จาก
ปี็ก่อน โด้ยุม้สาเห้ตุั้ห้ลัักมาจากราคาข่ายุเฉีล้ั�ยุลัด้ลังร้อยุลัะ 15 
ตั้ามราคาวัตั้ถุดิ้บท้ั้�ป็รับลัด้ลัง แลัะป็ริมาณ์ข่ายุรวมลัด้ลัง 
87,000 ตัั้น ห้รือลัด้ลังร้อยุลัะ 5 จากผลักระทั้บข่อง COVID-19 
โด้ยุส่วนให้ญ่ป็ริมาณ์ข่ายุลัด้ลังจากผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ PP ในกลุ่ัม 
โอเลัฟินส์ แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์มิกซ์์ไซ์ล้ัน แลัะโทั้ลูัอ้น ในกลุ่ัม 
อะโรเมติั้กส์ 

กลุ่ัมโอเลัฟินส์

กลุ่ัมอะโรเมติั้กส์แลัะสไตั้ร้นิคส์

รวัม

36%

60%

45%

59%

45%

54%

41%

55%

46%

64%

40%

55%

2563

Local LocalExport Export

2562
ผล่ิตภััณ์ฑ์์

1.2.4 สััดำส่ัวันม้ลค่าขายผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเคม่

สำาห้รับปี็ 2563 สัด้ส่วนการข่ายุข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมปิ็โตั้รเคม้ ม้สัด้ส่วนการข่ายุในป็ระเทั้ศแลัะส่งออกในอัตั้ราร้อยุลัะ 55:45  
ตั้ามลัำาดั้บ โด้ยุสัด้ส่วนการข่ายุในป็ระเทั้ศเพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 1 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน ส่วนให้ญ่เพิิ่�มขึ่�นจากผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ PP ในกลุ่ัมโอเลัฟินส์ 
แลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ABS ในกลุ่ัมสไตั้ร้นิคส์ ทัั้�งน้� การข่ายุส่งออกส่วนให้ญ่ในปี็ 2563 เป็็นการข่ายุไป็ยัุงฮ่ีองกง ป็ระเทั้ศสิงคโป็ร์ แลัะ
ป็ระเทั้ศเว้ยุด้นาม ตั้ามลัำาดั้บ
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1.2.5 ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเคม่กับวััตุถุืดิำบ 

แนฟที่า 

โอเลฟินส์ั 

เอทิั้ล้ัน - แนฟทั้า

HDPE - เอท้ั้ล้ัน

HDPE - แนฟทั้า

โพิ่รพิิ่ล้ัน - แนฟทั้า

PP - โพิ่รพิิ่ล้ัน

PP - แนฟทั้า

อะโรเมติุกส์ั 

เบนซ้์น - แนฟทั้า

โทั้ลูัอ้น - แนฟทั้า

มิกซ์์ไซ์ล้ัน - แนฟทั้า

สัไตุร่นิคส์ั 

SM - แนฟทั้า

ABS - แนฟทั้า

PS (GPPS) - แนฟทั้า

380

333

294

627

395

207

602

105

58

91

383

1,142

731

523

301

298

599

316

256

572

118

121

169

484

934

724

(27%)

11%

(1%)

5%

25%

(19%)

5%

(11%)

(52%)

(46%)

(21%)

22%

1%

2563ราคาเฉลีิ�ย 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์ปิโตุรเคม่กับวััตุถุืดิำบ
 
ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์กลุ่มโพัล่โอเลฟินส์ักับราคาแนฟที่า
• HDPE Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคา HDPE กับแนฟทั้า

สำาห้รับปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� 627 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับ 
ปี็ 2562 อยุู่ท้ั้� 599 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 5 
จากความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมบรรจุภัณ์ฑ์์ท้ั้�ป็รับเพิิ่�มขึ่�นมาก 
จากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ทั้ำาให้้ม้การ
สั�งสินค้าออนไลัน์มากขึ่�น รวมถึงการกลัับมาใช้ั่ Single-use 
Plastic มากขึ่�นในช่ั่วงท้ั้�เกิด้สถานการณ์์ COVID-19 สำาห้รับ
ส่วนต่ั้างราคา HDPE กับแนฟทั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� 
687 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 8 เมื�อเท้ั้ยุบกับ
ไตั้รมาส 3/2563 ท้ั้� 638 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น จาก 
ความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมบรรจุภัณ์ฑ์์ท้ั้�ยุังอยุู่ในระดั้บสูง
จากพิ่ฤติั้กรรม Work From Home เนื�องจากการติั้ด้เชืั่�อ 
ทั้ว้ความรุนแรงมากขึ่�นทัั้�วโลัก

• PP Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคา PP กับแนฟทั้าสำาห้รับ 
ปี็ 2563 อยุูท้่ั้� 602 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ท้ั้� 
572 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 5 เนื�องจากความ
ต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นในกลุ่ัมเวชั่ภัณ์ฑ์์ แลัะบรรจุภัณ์ฑ์์เพืิ่�อธุ์รกิจ 
Food Delivery อยุ่างไรก็ด้้ การเพิ่ิ�มขึ่�นข่องกำาลัังการผลัิตั้
ให้ม่ในภูมิภาคจำานวนมาก เป็็นปั็จจัยุกด้ดั้นราคา สำาห้รับ 
ส่วนต่ั้างราคา PP กับแนฟทั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� 739 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 33 เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 
3/2563 ท้ั้� 557 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น จากภาวะอุป็ทั้าน
ตึั้งตัั้ว ป็ระกอบกับความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นข่องกลุ่ัมยุานยุนต์ั้

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์กลุ่มอะโรเมติุกส์ักับราคาแนฟที่า
• TOL Spread และ MX Spread ลดำลง ในปี็ 2563 ส่วนต่ั้าง

ราคาโทั้ลูัอ้นกับแนฟทั้าอยุู่ท้ั้� 58 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น แลัะ
มิกซ์์ไซ์ล้ันกับแนฟทั้าอยุู่ท้ั้� 91 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น ลัด้ลัง

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ

(เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น)
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ร้อยุลัะ 52 แลัะร้อยุลัะ 46 ตั้ามลัำาดั้บเมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 
เนื�องจากกำาลัังการผลัิตั้พิ่าราไซ์ล้ันให้ม่ครบวงจรในป็ระเทั้ศ
จ้นเพิิ่�มขึ่�น ทั้ำาให้้อุป็ทั้านข่องผลัติั้ภัณ์ฑ์์ล้ันตั้ลัาด้ ป็ระกอบกบั
ความต้ั้องการท้ั้�ลัด้ลังข่องอุตั้สาห้กรรมเครื�องนุ่งห่้มท้ั้�ได้้รับ
ผลักระทั้บจากภาวะเศรษัฐกิจถด้ถอยุ ทั้ำาให้้ความตั้้องการใช้ั่
โทั้ลูัอ้นแลัะมิกซ์์ไซ์ล้ัน ซึ์�งเป็็นวัตั้ถุดิ้บในการผลิัตั้ป็รับลัด้ลัง
เช่ั่นเด้้ยุวกัน สำาห้รับไตั้รมาส 4/2563 ส่วนต่ั้างราคาโทั้ลูัอ้น
แลัะแนฟทั้า อยุู่ท้ั้� 26 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น แลัะมิกซ์์ไซ์ล้ัน 
กับแนฟทั้า อยุู่ท้ั้� 49 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 
271 แลัะร้อยุลัะ 14 ตั้ามลัำาดั้บ เมื�อเท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 
จากการท้ั้�ผู้ผลิัตั้ในภูมิภาคเอเช้ั่ยุตั้ะวันออกเฉ้ียุงใต้ั้ส่วนให้ญ่
ด้ำาเนินการผลิัตั้ด้้วยุอัตั้ราการผลิัตั้ในระดั้บตั้ำ�าอยุ่างต่ั้อเนื�อง 
ข่ณ์ะท้ั้�จ้นม้การเพิิ่�มกำาลัังการผลิัตั้แลัะเริ�มส่งออกมาในตั้ลัาด้
ภูมิภาคเอเช้ั่ยุ 

ส่ัวันตุ่างราคาผู้ลิตุภัณฑ์์กลุ่มโพัล่สัไตุร่นิคส์ักับราคาแนฟที่า
• ABS Spread เพิั�มขึ�น ส่วนต่ั้างราคา ABS กับแนฟทั้าสำาห้รับ

ปี็ 2563 อยุูท้่ั้� 1,142 เห้ร้ยุญสห้รฐัฯ ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับปี็ 2562 
อยุู่ท้ั้� 934 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 22 โด้ยุม้
สาเห้ตุั้จากความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นข่องสินค้าทัั้�วไป็ทัั้�งเครื�องใช้ั่

ภายุในบ้าน เครื�องใช้ั่ไฟฟ้า แลัะสินค้าเพืิ่�อสุข่ภาพิ่ จาก
พิ่ฤติั้กรรมการทั้ำางานท้ั้�บ้าน (Work from Home) รวมถงึการ
ฟ้�นตัั้วข่องอุตั้สาห้กรรมยุานยุนต์ั้ แลัะความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�น
ข่องอุป็กรณ์์ทั้างความป็ลัอด้ภัยุตั้ามนโยุบายุ One Helmet 
One Belt ข่องป็ระเทั้ศจ้นในชั่่วงครึ�งปี็ห้ลััง ข่ณ์ะท้ั้�ม้กำาลััง
การผลิัตั้ให้ม่เพิิ่�มขึ่�นเพ้ิ่ยุงเล็ักน้อยุ สำาห้รับส่วนต่ั้างราคา ABS 
กับแนฟทั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� 1,627 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อตัั้น เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 อยุูท้่ั้� 1,131 เห้ร้ยุญสห้รฐัฯ 
ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 44 จากภาวะอุป็ทั้านตึั้งตัั้ว ป็ระกอบ
กับม้การเร่งผลิัตั้สินค้าสำาห้รับใช้ั่ในงานเทั้ศกาลัช่ั่วงสิ�นปี็

• PS Spread ที่รงตัุวั ส่วนต่ั้างราคา PS กับแนฟทั้าสำาห้รับปี็ 
2563 อยุู่ท้ั้� 731 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น ใกล้ัเค้ยุงกับปี็ 2562 
ท้ั้� 724 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น จากความต้ั้องการท้ั้�ป็รับเพิิ่�มขึ่�น
ในกลุ่ัม Food Packaging ข่ณ์ะท้ั้�ความต้ั้องการในกลุ่ัมอื�น
ป็รับตัั้วลัด้ลังจากผลักระทั้บข่อง COVID-19 สำาห้รับส่วนต่ั้าง
ราคา PS กับแนฟทั้าในไตั้รมาส 4/2563 อยุู่ท้ั้� 975 เห้ร้ยุญ
สห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 56 เท้ั้ยุบกับไตั้รมาส 3/2563 
ท้ั้� 625 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อตัั้น จากภาวะอุป็ทั้านตึั้งตัั้ว 
เนื�องจากเห้ตุั้การณ์์ไฟไห้ม้ท้ั้�โรงงาน LG ป็ระเทั้ศเกาห้ล้ัใต้ั้

1.2.6 กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุ (Product to Feed: PTF) 

13,262

(3,923)

9,339

5.99

(1.77)

4.22

2563 2563

11,379

(636)

10,743

5.06

(0.29)

4.77

2562 2562

กล่่มโอเลฟินิส์

กล่่มอะโรเมติำกส์ 
และสไตำร่นิคส์

Market PTF

กล่่มโอเลฟินิส์

กล่่มอะโรเมติำกส์ 
และสไตำร่นิคส์

Market PTF

9,108
4,154

13,262

4.11
1.88
5.99

7,938
3,441

11,379

3.53
1.53
5.06

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้) (ห้น่วยุ: เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั)

กำาไร/ (ข้าดำท่ี่น)
จากสต๊ำอกนำ�ามันส่ที่ธิ
Market PTF

Accounting PTF

กำาไร/ (ข้าดำท่ี่น)
จากสต๊ำอกนำ�ามันส่ที่ธิ
Market PTF

Accounting PTF
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ป ี2563 บริษััที่ฯ ม่ Market PTF 
อย่้ท่ี่� 13,262 ล้านบาที่ เพิั�มขึ้�น 1,883 
ล้านบาที่ เม่�อเท่ี่ยบกับปก่ีอน เน่�องจาก
ส่วันต่ำางราคาผู้ลิตำภัณฑ์์ส่วันใหญ่่
ปรับตัำวัเพิั�มขึ้�น 

1.3 ผู้ลการดำำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจำสัาธารณ้ปโภค
1.3.1 กำาลังการผู้ลิตุและรายไดำ�จำากการขาย

อัตุราการใช่�กำาลังการผู้ลิตุ

ไฟฟ้า

ไอนำ�า

รายไดำ�จำากการขาย (ล�านบาที่)

ไฟฟ้า

ไอนำ�า

อื�น ๆ

รวัม

70%

64%

2,027 

1,175 

 231 

3,433 

71%

60%

2,071 

1,153 

 246 

3,470

(1%)

4%

(2%)

2%

(6%)

(1%)

2563 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

อัตุราการผู้ลิตุไฟฟ้าและไอนำ�า ในปี็ 2563 อัตั้ราการผลิัตั้ไฟฟ้า
อยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 70 ใกล้ัเค้ยุงกับปี็ 2562 ท้ั้�ม้อัตั้ราการผลิัตั้ร้อยุลัะ 
71 สำาห้รับอัตั้ราการผลิัตั้ไอนำ�าอยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 64 เพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 4 
เนื�องจากโรงงาน RDCC ห้ยุุด้ผลิัตั้ตั้ามแผนเพืิ่�อติั้ด้ตัั้�งระบบ  
Catalyst Cooler ในปี็ 2562 

รายไดำ�จำากการขายกลุ่มธุรกิจำสัาธารณ้ปโภค ปี 2563 บริษััทั้ฯ 
ม้รายุได้้จากการข่ายุกลุ่ัมธุ์รกิจสาธ์ารณู์ป็โภคอยูุ่ท้ั้� 3,433 ล้ัานบาทั้ 
ลัด้ลัง 37 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 1 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562  
ท้ั้� 3,470 ล้ัานบาทั้ โด้ยุป็ริมาณ์ข่ายุลัด้ลังร้อยุลัะ 4 ข่ณ์ะท้ั้� 
ราคาข่ายุเฉีล้ั�ยุป็รับเพิิ่�มขึ่�นร้อยุลัะ 3 

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ

สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ตั้ามราคา
ตั้ลัาด้ข่องกลุ่ัมธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ (Market PTF) จำานวน 13,262 
ล้ัานบาทั้ ห้รือ 5.99 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เพิิ่�มขึ่�น 1,883 
ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.93 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน 
โด้ยุม้สาเห้ตุั้ห้ลัักมาจากส่วนต่ั้างราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ปิ็โตั้รเคม้ 
ส่วนให้ญป่็รับตัั้วเพิิ่�มขึ่�น เมื�อเท้ั้ยุบกับในปี็ 2562 ท้ั้�ส่วนต่ั้างราคา
ข่องผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้กับวัตั้ถุดิ้บส่วนให้ญ่ป็รับตัั้วลัด้ลังอยุ่าง
มาก จากผลักระทั้บข่องสงครามการค้าระห้ว่างสห้รัฐฯ แลัะจ้น 
โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้ข่าด้ทุั้นจากสต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์ 3,923 ล้ัานบาทั้ 
แบ่งเป็็นข่าด้ทุั้นจากสต๊ั้อกนำ�ามัน 4,085 ล้ัานบาทั้ ข่ณ์ะท้ั้�ม้กำาไร
จากการกลัับรายุการ LCM 162 ล้ัานบาทั้ ส่งผลัให้้ธุ์รกิจ
ปิ็โตั้รเคม้ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ทั้างบัญช้ั่ (Accounting 
PTF) จำานวน 9,339 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 4.22 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 1,404 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.55 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั จากปี็ก่อน
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

อัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนถัวเฉีล้ั�ยุ
ป็ริมาณ์นำ�ามันดิ้บนำาเข้่ากลัั�น (ล้ัานบาร์เรลั)
ราคานำ�ามันดิ้บถัวเฉีล้ั�ยุ (เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั) (1)

รายุได้้จากการข่ายุ (2)

รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ (3)

ต้ั้นทุั้นวัตั้ถุดิ้บตั้ามราคาตั้ลัาด้
กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุตุามราคาตุลาดำ (Market GIM)
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากสต๊ั้อกนำ�ามัน
ค่าเผื�อการลัด้ลังข่องสินค้าคงเห้ลืัอ (LCM)
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริง
กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากสัตุ๊อกนำ�ามันสุัที่ธิ
กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุที่างบัญ่ช่่ (Accounting GIM)
รายุได้้อื�น ๆ (4)

ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ
กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุที่างบัญ่ช่่ และรายไดำ�อื�น ๆ
ค่าใช้ั่จ่ายุด้ำาเนินงาน
EBITDA
ค่าเสื�อมราคา
EBIT
ต้ั้นทุั้นทั้างการเงินสุทั้ธิ์ (5)

กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการทั้ำาสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงิน
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนจากเงินกู้
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�ยุังไม่เกิด้ขึ่�นจริง
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการด้้อยุค่าแลัะจำาห้น่ายุทั้รัพิ่ยุ์สิน
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการลังทุั้น
ค่าใช้ั่จ่ายุอื�น
กำาไร (ขาดำทุี่น) สุัที่ธิก่อนภาษ่ัเงินไดำ�
ภาษ้ัเงินได้้นิติั้บุคคลั
กำาไร (ข่าด้ทุั้น) ในส่วนได้้เส้ยุท้ั้�ไม่ม้อำานาจควบคุม
กำาไร (ขาดำทุี่น) สุัที่ธิ
กำาไร (ขาดำทุี่น) สุัที่ธิตุ่อหุ�น (บาที่/ หุ�น)
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 70.35 
 43.80 

 174,463 
 152,319 

 (132,905)
 19,414 
 (3,485)

 162 
 1,734 

 (1,589)
 17,825 

 2,176 
 (1,375)
 18,626 

 (13,934)
 4,692 

 (8,952)
 (4,260)
 (1,847)

 (419)
 (2)

 (961)
 (535)
 339 

 1 
 (7,684)

 1,554 
 (22)

 (6,152)
 (0.30)

ล้ิานบาทิ

2563 25632562 2562

เหรียญสหรัฐฯ ต่อิ่บาร์เรลิ

2. ผลิการด้ำาเน่นงานรวม

ผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุป็ระจำาปี็ 2563

หมายเหตุุ: 
(1) ราคาตั้ลัาด้ถัวเฉีล้ั�ยุข่องนำ�ามันดิ้บรวมซึ์�งใช้ั่ในกระบวนการผลิัตั้
(2) รายุได้้จากการข่ายุ ป็ระกอบด้้วยุรายุได้้จาก (1) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (2) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ (3) ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค (4) ค่าบริการถังบรรจุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ ค่าบริการท่ั้าเรือ แลัะอื�น ๆ
(3) รายุได้้จากการข่ายุสุทั้ธิ์ ป็ระกอบด้้วยุรายุได้้จาก (1) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุม (ไม่รวมภาษ้ัสรรพิ่สามิตั้) (2) ธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ (3) ธุ์รกิจไฟฟ้าแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค
(4) ป็ระกอบด้้วยุ รายุได้้จากการข่ายุท้ั้�ดิ้น ค่าบริการท่ั้าเรือ ค่าเช่ั่าถังบรรจุสินค้า แลัะอื�น ๆ
(5) ต้ั้นทุั้นทั้างการเงินสุทั้ธิ์ ไม่รวมกำาไร (ข่าด้ทุั้น) จากการทั้ำาสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงิน
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2.1 กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุตุามราคาตุลาดำ (Market Gross Integrated Margin)

2.2 กำาไรขั�นตุ�นจำากการผู้ลิตุที่างบัญ่ช่่ (Accounting Gross Integrated Margin)
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2562

สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ตั้ามราคาตั้ลัาด้ (Market GIM) จำานวน 19,414 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 8.78 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 141 ล้ัานบาทั้ เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ท้ั้�แล้ัว โด้ยุม้สาเห้ตั้หุ้ลัักจากส่วนต่ั้างราคาผลัติั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมส่วนให้ญ่ป็รับตัั้วลัด้ลัง 
จากผลักระทั้บข่องการแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ถึงแม้ว่าต้ั้นทุั้น Crude Premium ป็รับลัด้ลัง 1.87 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั

สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้กำาไรขั่�นต้ั้นจากการผลิัตั้ทั้างบัญช้ั่ (Accounting GIM) จำานวน 17,825 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 8.06 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อบาร์เรลั ลัด้ลัง 2,344 ล้ัานบาทั้ ห้รือลัด้ลัง 0.91 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั จากปี็ก่อน เนื�องจาก Market GIM ลัด้ลัง 141 ล้ัานบาทั้ 
แลัะม้ข่าด้ทุั้นจากสต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์รวม 1,589 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.72 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ป็ระกอบด้้วยุข่าด้ทุั้นจากสต๊ั้อกนำ�ามัน
จำานวน 3,485 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 1.57 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั ข่ณ์ะท้ั้�ม้กำาไรจากการกลัับรายุการค่าเผื�อการลัด้ลังข่องสินค้าคงเห้ลืัอ 
(LCM) 162 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.07 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั แลัะกำาไรจากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามันท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริงจำานวน 1,734 ล้ัานบาทั้ 
ห้รือ 0.78 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ท้ั้�ม้กำาไรจากสต๊ั้อกนำ�ามันสุทั้ธิ์รวม 614 ล้ัานบาทั้ ห้รือ 0.27 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ 
ต่ั้อบาร์เรลั 

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ

GRM
PTF
ไฟิฟิา้และสาธารณ้ปโภค
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

Market GIM

กำาไร/ (ข่าด้ทุั้น) จากสต๊ั้อกนำ�ามัน

ค่าเผื�อการลัด้ลังข่องสินค้าคงเห้ลืัอ (LCM)

กำาไร/ (ข่าด้ทุั้น) จากการบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามัน

กำาไร/ (ขาดำทุี่น) จำากสัตุ๊อกนำ�ามันสุัที่ธิ

Accounting GIM

19,414

(3,485)

162

1,734

(1,589)

17,825

19,555

(740)

678

676

614

20,169

(1%)

n.a.

(76%)

157%

n.a.

(12%)

2563 2562 เปีลีิ�ยนแปีลิง

2.3 รายไดำ�อื�น
รายุได้้อื�น ป็ระกอบด้้วยุ รายุได้้จากการให้้บริการท่ั้าเรือแลัะ 
ถังบรรจุภัณ์ฑ์์แลัะอื�น ๆ สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้รายุได้้อื�น
จำานวน 2,176 ล้ัานบาทั้ เพิิ่�มขึ่�น 155 ล้ัานบาทั้ เมื�อเท้ั้ยุบกับ 
ปี็ก่อน ส่วนให้ญ่เพิิ่�มขึ่�นจากรายุได้้ข่องบริษััทั้ ไอพิ่อลิัเมอร์ จำากัด้  
ซึ์�งเป็็นธุ์รกิจซื์�อข่ายุสินค้าผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เม็ด้พิ่ลัาสติั้กแลัะเคม้ภัณ์ฑ์์
ผ่านระบบ e-Commerce

2.4 ค่าใช่�จ่ำายในการดำำาเนินงาน
สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้ค่าใช้ั่จ่ายุด้ำาเนินงาน 13,934 ล้ัานบาทั้ 
ลัด้ลัง 852 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 6 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน ส่วนให้ญ่
ลัด้ลังเนื�องจากในป็ีก่อนม้การบันทึั้กค่าใช้ั่จ่ายุผลัป็ระโยุชั่น์
พิ่นักงานในอด้้ตั้เพิิ่�มขึ่�นตั้ามพิ่.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉีบับให้ม่ 
แลัะค่าใช้ั่จ่ายุอื�น ๆ ลัด้ลังจากมาตั้รการควบคุมค่าใช้ั่จ่ายุ
 
สำาห้รับค่าใช้ั่จ่ายุเก้�ยุวกับการวิจัยุแลัะพัิ่ฒนาในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ 
ม้ค่าใช้ั่จ่ายุในการด้ำาเนินงานวิจัยุแลัะพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ให้ม่  
ส่งเสริมนวัตั้กรรมเพืิ่�อเพิิ่�มความสามารถในการแข่่งขั่นทั้างธุ์รกิจ
จำานวน 232 ล้ัานบาทั้ ป็ระกอบด้้วยุ ค่าใช้ั่จ่ายุในการด้ำาเนนิงาน
วิจัยุแลัะพัิ่ฒนาภายุใน ค่าใช้ั่จ่ายุในการด้ำาเนินงานวิจัยุร่วมกับ 
ผู้เช้ั่�ยุวชั่าญภายุนอก เงินเดื้อนข่องนักวิจัยุแลัะบุคลัากรในสายุงาน
วิจัยุแลัะพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ จำานวน 202 ล้ัานบาทั้ แลัะค่าใช้ั่จ่ายุ
สำาห้รับอุป็กรณ์์ เครื�องมือสำาห้รับงานวิจัยุแลัะพัิ่ฒนาจำานวน  
30 ล้ัานบาทั้ 

2.5 ค่าเสืั�อมราคา
ค่าเสื�อมราคาสำาห้รับปี็ 2563 ม้จำานวน 8,952 ล้ัานบาทั้ เพิิ่�มขึ่�น 
410 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 5 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ส่วนให้ญ่ 
เพิิ่�มขึ่�นจากโครงการป็รับป็รุงแลัะข่ยุายุงานท้ั้�แล้ัวเสร็จ เช่ั่น 
โครงการ Catalyst Cooler แลัะโครงการ Floating Solar ท้ั้� 
ติั้ด้ตัั้�งแล้ัวเสร็จแลัะม้การผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ย์ุในเดื้อนมิถุนายุน 2563

2.6 ตุ�นทุี่นที่างการเงินสุัที่ธิ 
ต้ั้นทุั้นทั้างการเงินสุทั้ธิ์สำาห้รับปี็ 2563 ม้จำานวน 1,847 ล้ัานบาทั้ 
ลัด้ลัง 56 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 3 เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน ส่วนให้ญ่
เป็็นผลัจากอัตั้ราด้อกเบ้�ยุเงินกู้ท้ั้�ป็รับลัด้ลัง 

2.7 กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากตุราสัารอนุพัันธ์ที่างการเงิน
สำาห้รับปี็ 2563 ม้ผลัข่าด้ทัุ้นจากการทั้ำาสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้าง 
การเงิน 419 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่เกิด้จากผลัข่าด้ทุั้นจาก IRS 
จำานวน 225 ล้ัานบาทั้ แลัะข่าด้ทุั้นจาก CCS จำานวน 205 ล้ัานบาทั้ 
เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนท้ั้�ม้กำาไรจากการทั้ำาสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้าง 
การเงิน 969 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่เกิด้จากในป็ีก่อนม้การบันทึั้ก
กำาไรท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริงข่องสัญญา CCS จำานวน 950 ล้ัานบาทั้ 

2.8 กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากอัตุราแลกเปล่�ยนจำากเงินก้�
สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ข่าด้ทุั้นจากอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนจากเงินกู้
ท้ั้�ส่วนให้ญ่ยุังไม่เกิด้ขึ่�นจริง 2 ล้ัานบาทั้ เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนท้ั้�ม้
กำาไรจากอัตั้ราแลักเป็ล้ั�ยุนท้ั้�ส่วนให้ญ่ยัุงไม่เกิด้ขึ่�นจริง 458 ล้ัานบาทั้ 
โด้ยุค่าเงินบาทั้แข็่งค่าขึ่�นเล็ักน้อยุจากสิ�นปี็ 2562 ท้ั้� 30.33 บาทั้
ต่ั้อเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ มาปิ็ด้ท้ั้� 30.21 บาทั้ต่ั้อเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ณ์ สิ�นปี็ 
2563 ทัั้�งน้� ณ์ สิ�นปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้เงินกู้ระยุะยุาวสกุลัเงิน
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ จำานวน 140 ล้ัานเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ

2.9 กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากการบริหารควัามเส่ั�ยงนำ�ามันท่ี่�ยัง 
ไม่เกิดำขึ�นจำริง
สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ บันทึั้กผลัข่าด้ทุั้นท้ั้�ยุงัไม่เกิด้ขึ่�นจริงจาก
การบริห้ารความเส้�ยุงนำ�ามัน 961 ล้ัานบาทั้ เพืิ่�อป้็องกันความเส้�ยุง
จากความผันผวนข่องราคานำ�ามันดิ้บแลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ โด้ยุบันทึั้ก
ตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน ฉีบับท้ั้� 9 เรื�องเครื�องมือ
ทั้างการเงิน (TFRS 9) ซึ์�งกำาห้นด้ให้้รายุการท้ั้�ม้การป้็องกัน 
ความเส้�ยุงต้ั้องวัด้มูลัค่าสัญญาท้ั้�ยุังไม่ครบกำาห้นด้ตั้ามมูลัค่า
ยุุติั้ธ์รรม โด้ยุม้ผลับังคับใช้ั่ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2563

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)
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2.10 กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากการดำ�อยค่าและจำำาหน่ายที่รัพัย์สิัน
สำาห้รับปี็ 2563 ม้ข่าด้ทุั้นจากการด้้อยุค่าแลัะจำาห้น่ายุทั้รัพิ่ยุ์สิน 
535 ล้ัานบาทั้ เนื�องจากในป็ี 2563 ม้การรับรู้การด้้อยุค่าจาก
การชั่ะลัอโครงการ Maximum Aromatics (MARS) จำานวน 456 
ล้ัานบาทั้ แลัะการตัั้ด้จำาห้น่ายุสินทั้รัพิ่ยุ์ไม่ม้ตัั้วตั้น ค่าขุ่ด้ลัอก 
ร่องนำ�าท่ั้าเรือไออาร์พ้ิ่ซ้์ ในข่ณ์ะท้ั้�ปี็ 2562 ม้กำาไร 770 ล้ัานบาทั้ 
จากการกลัับรายุการด้้อยุค่าท้ั้� ดิ้นแลัะเงินลังทุั้นในบริษััทั้ 
ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับผู้บริห้ารเดิ้ม แลัะม้กำาไรจากการข่ายุท้ั้�ดิ้น อำาเภอ
บ้านค่ายุ จังห้วัด้ระยุอง ให้้กับบริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั 
เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้

ส่นทิรัพย์

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้สินทั้รัพิ่ยุ์รวม 173,491 
ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังจาก ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2562 จำานวน 4,359 
ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 2 เป็็นผลัจาก

• ล้กหน่�การค�า: ลัด้ลัง 475 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 5 เมื�อเท้ั้ยุบ
กับสิ�นปี็ 2562 ส่วนให้ญ่จากราคาข่ายุ ป็รับตัั้วลัด้ลังตั้ามราคา
นำ�ามันดิ้บ ลูักห้น้�การค้าส่วนให้ญ่ข่องบริษััทั้ฯ ชั่ำาระห้น้� 

2.11 กำาไร (ขาดำทุี่น) จำากการลงทุี่น
สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้กำาไรจากการลังทุั้น 339 ล้ัานบาทั้ 
ลัด้ลัง 29 ล้ัานบาทั้ เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อน ส่วนให้ญ่เกิด้จาก 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลังทุั้นในบริษััทั้ร่วมแลัะกิจการร่วมค้าลัด้ลัง 

2.12 ภาษ่ัเงินไดำ�นิติุบุคคล 
สำาห้รับปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ม้เครดิ้ตั้ภาษ้ัเงินได้้ 1,554 ล้ัานบาทั้ 
เพิิ่�มขึ่�น 775 ล้ัานบาทั้ เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ก่อนท้ั้�ม้เครดิ้ตั้ภาษ้ัเงินได้้ 
779 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่เกิด้จากผลัการด้ำาเนินงานป็รับตัั้วลัด้ลัง 

ฐานะการเง่น ณ์ วันทีิ� 31 ธัินวาคม 2563

สินที่รัพัย์ไม่หม่นเว่ัยน

ล้กหน่�การค้า

สินค้าคงเหล่อ

สินที่รัพัย์หม่นเว่ัยนอ่�น

เงินก้้ย่มระยะสั�น
เจ้าหน่�การค้า
หน่�สินหม่นเว่ัยนอ่�น

เงินก้้ย่มระยะยาวั
(รวัมส่วันท่ี่�ถึังกำาหนดำชิำาระใน 1 ปี)

หน่�สินไม่หม่นเว่ัยนอ่�น

ส่วันข้องผู้้้ถ่ัอห้่น

173,491 177,850

134,203

10,100
25,995

7,551

83,402

52,071

6,900
24,871

4,860

5,745

130,120

12,576

9,626
21,169

75,665

61,932

23,983

5,169

6,741

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

2%

ตั้ามกำาห้นด้ โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้นโยุบายุการให้้สินเชืั่�อการค้า 
(Credit Term) อยุูท้่ั้� 7 - 120 วัน ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 
ลูักห้น้�การค้าท้ั้�เกินกำาห้นด้ชั่ำาระมากกว่า 3 เดื้อน ม้จำานวน 
30 ล้ัานบาทั้ คิด้เป็็นเพ้ิ่ยุงร้อยุลัะ 0.31 ข่องลูักห้น้�การค้า
ทัั้�งห้มด้ โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้ตั้ั�งค่าเผื�อห้น้�สงสัยุจะสูญไว้จำานวน 30 
ล้ัานบาทั้ ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ม้ระยุะเวลัาเก็บห้น้�เฉีล้ั�ยุสำาห้รับ 
ปี็ 2563 อยุู่ท้ั้� 20 วัน เพิิ่�มขึ่�น 3 วัน เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ยังไม่ครบกำาหนดำ

เกินกำาหนดำช่ำาระ

- น้อยุกว่า 3 เดื้อน

- เกินกว่า 3 เดื้อนแต่ั้ไม่เกิน 12 เดื้อน

- เกินกว่า 12 เดื้อน

รวัม

หั้ก ค่าเผื�อห้น้�สงสัยุจะสูญ

รวัมล้กหน่�การค�า

3,628

12

12

-

-

3,640

-

3,640

8,900

756

726

2

28

9,656

(30)

9,626

5,272

744

714

2

28

6,016

(30)

5,986

4,023

426

417

9

-

4,449

-

4,449

9,282

850

807

17

26

10,132

(32)

10,100

5,259

424

390

8

26

5,683

(32)

5,651

2563 2562

ก่จการอืิ่�น ก่จการอืิ่�นก่จการทีิ�
เกี�ยวข้อิ่งกัน

ก่จการทีิ�
เกี�ยวข้อิ่งกัน

รวม รวม

ลูักห้น้�การค้าแบ่งตั้ามระยุะเวลัาการถึงกำาห้นด้ชั่ำาระได้้ ดั้งน้�
(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

• สิันค�าคงเหลือ: ลัด้ลัง 4,826 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 19 
เนื�องจากราคานำ�ามันดิ้บแลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ป็รับตัั้วลัด้ลังตั้าม
สถานการณ์์ราคาตั้ลัาด้ ในข่ณ์ะท้ั้�ป็ริมาณ์สินค้าคงเห้ลืัอเพิิ่�มขึ่�น 
โด้ยุระยุะเวลัาข่ายุสินค้าเฉีล้ั�ยุอยุู่ท้ั้� 49 วัน เพิิ่�มขึ่�นจากป็ี 
2562 จำานวน 8 วัน

• สิันที่รัพัย์หมุนเว่ัยนอื�น: เพิิ่�มขึ่�น 5,025 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 
67 ส่วนให้ญ่เกิด้จากเงินสด้แลัะเงินฝากธ์นาคารเพิ่ิ�มขึ่�น 
5,815 ล้ัานบาทั้ ในข่ณ์ะท้ั้�ลูักห้น้�กรมสรรพิ่ากร ภาษ้ัมูลัค่าเพิิ่�ม 
ลัด้ลัง 1,048 ล้ัานบาทั้ 

• สิันที่รัพัย์ไม่หมุนเว่ัยน: ลัด้ลัง 4,083 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 3 
สาเห้ตุั้ห้ลัักจากสินทั้รัพิ่ยุ์ถาวรแลัะอสังห้าริมทั้รัพิ่ยุ์เพืิ่�อ 
การลังทุั้นลัด้ลัง 6,518 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่ลัด้ลังจากค่าเสื�อม
สะสมเพิิ่�มขึ่�น ในข่ณ์ะท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นจากสินทั้รัพิ่ยุ์ภาษ้ัเงินได้้ 
รอตัั้ด้บัญช้ั่เพิิ่�มขึ่�น 1,436 ล้ัานบาทั้ เงินลังทุั้นในบริษััทั้ร่วม
แลัะกิจการร่วมค้าเพิิ่�มขึ่�น 451 ล้ัานบาทั้ แลัะสินทั้รัพิ่ยุ์ไม่ม้
ตัั้วตั้นเพิิ่�มขึ่�น 211 ล้ัานบาทั้ 

หนี�ส่น

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้ห้น้�สินรวม 97,825 ล้ัานบาทั้ 
เพิิ่�มขึ่�นจาก ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2562 จำานวน 3,376 ล้ัานบาทั้ 
ห้รือร้อยุลัะ 4 เนื�องจาก

• เงินก้�ยืมระยะสัั�นจำากสัถืาบันการเงิน: ลัด้ลัง 6,900 ล้ัานบาทั้ 
ห้รือร้อยุลัะ 100 เนื�องจากสภาพิ่คล่ัองเพิิ่�มขึ่�นจากการออกหุ้้นกู้
จำานวน 12,000 ล้ัานบาทั้

• เจำ�าหน่�การค�า: ลัด้ลัง 889 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 4 เนื�องจาก
ราคานำ�ามันดิ้บป็รับลัด้ลังตั้ามสถานการณ์์ราคาตั้ลัาด้ ในข่ณ์ะท้ั้�
ป็ริมาณ์นำ�ามันดิ้บค้างจ่ายุเพิิ่�มขึ่�น โด้ยุระยุะเวลัาชั่ำาระห้น้� 
เฉีล้ั�ยุอยุู่ท้ั้� 50 วัน เพิิ่�มขึ่�นจากปี็ 2562 จำานวน 11 วัน สาเห้ตุั้
จากการข่ยุายุระยุะเวลัาการชั่ำาระห้น้�ค่าซื์�อนำ�ามันดิ้บ เพืิ่�อ
เสริมสภาพิ่คล่ัองให้้บริษััทั้ฯ 
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รายละเอ่ยดำเงินก้�ยืมระยะยาวั สรุป็ได้้ดั้งน้�

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

• หน่�สิันหมุนเว่ัยนอื�น: เพิิ่�มขึ่�น 996 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 17 
ส่วนให้ญ่จากเจ้าห้น้�อื�นเพิิ่�มขึ่�น 1,248 ล้ัานบาทั้ แลัะห้น้�สิน
จากสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงินเพิิ่�มขึ่�น 341 ล้ัานบาทั้  
ในข่ณ์ะท้ั้�ลัด้ลังจากโบนัสค้างจ่ายุ 721 ล้ัานบาทั้

• เงินก้�ยืมระยะยาวัรวัมส่ัวันท่ี่�ถึืงกำาหนดำช่ำาระภายในหนึ�งปี: 
เพิิ่�มขึ่�น 9,861 ล้ัานบาทั้ ส่วนให้ญ่จากการออกหุ้้นกู้ชั่นิด้ 
ไม่ด้้อยุสิทั้ธิ์ ไม่ม้ป็ระกันจำานวน 12,000 ล้ัานบาทั้ แลัะการ
เบิกเงินกู้ยุมืระยุะยุาว 6,050 ล้ัานบาทั้ ข่ณ์ะท้ั้�ม้การจ่ายุชั่ำาระ
คืนเงินกู้ให้้กับสถาบันการเงินท้ั้�ถึงกำาห้นด้ชั่ำาระ 8,203 ล้ัานบาทั้ 

6,445 6,945 7,371 7,500
10,591

7,989

601
1,202 1,202
1,997

1,202
1,9986,890

13,335
10,145 10,570

8,702

19,180

2564 25662565 2567 >2567

ห้่นก้้สก่ลเงินบาที่
ห้่นก้้สก่ลเงินเหร่ยญ่สหรัฐฯ
เงินก้้สก่ลบาที่

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

• หน่�สิันไม่หมุนเว่ัยนอื�น: เพิิ่�มขึ่�น 309 ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 6 ส่วนให้ญ่เกิด้จากห้น้�สินจากสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงินเพิิ่�มขึ่�น  
154 ล้ัานบาทั้ ห้น้�สินจากสัญญาเช่ั่าเพิิ่�มขึ่�น 90 ล้ัานบาทั้ โด้ยุเป็็นการบันทึั้กภาระตั้ามสัญญาเช่ั่าตั้ลัอด้อายุุสัญญาตั้าม 
มาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน ฉีบับท้ั้� 16 เรื�อง สัญญาเช่ั่า ท้ั้�เริ�มม้ผลับังคับใช้ั่ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2563 

หุ้้นกู้สกุลัเงินบาทั้

เงินกู้สกุลัเงินเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ

เงินกู้สกุลัเงินบาทั้

รวัม

หั้ก ส่วนท้ั้�ครบกำาห้นด้ชั่ำาระภายุใน 1 ปี็

รวัมเงินก้�ยืมระยะยาวัสุัที่ธิ

18,873

4,207

38,852

61,932

(13,335) 

48,597

6,888

6,021

39,162

52,071

(8,190) 

43,881

11,985 

(1,814) 

(310) 

9,861 

(5,145) 

4,716 

31 ธิ.ค. 63 31 ธิ.ค. 62 เปีลีิ�ยนแปีลิง

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ

หมายเหตุุ: เงินกู้ยืุมระยุะยุาว ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563

หมายเหตุุ: 
ณ์ วันท้ั้� 31 ธ์.ค. 2563 บริษััทั้ฯ ม้สัญญาแลักเป็ล้ั�ยุนเงินต้ั้นแลัะอัตั้ราด้อกเบ้�ยุสกุลัเงินบาทั้เป็็นสกุลัเงินเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จำานวน 90 ล้ัานเห้ร้ยุญสห้รัฐฯ

กราฟแสด้งกำาหนด้ชำาระเง่นกู้ยืมระยะยาว
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ส่วนขอิ่งผู้ถือิ่หุ้น

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้ส่วนข่องผู้ถือหุ้้นรวม 75,665 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังจาก ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2562 จำานวน 7,737 
ล้ัานบาทั้ ห้รือร้อยุลัะ 9 ส่วนให้ญ่ลัด้ลังจากข่าด้ทุั้นสุทั้ธิ์ 6,152 ล้ัานบาทั้ จ่ายุเงินปั็นผลั 2,041 ล้ัานบาทั้ แลัะการวัด้มูลัค่าให้ม่ข่อง
ป็ระมาณ์การห้น้�สินผลัป็ระโยุชั่น์พิ่นักงานเพิิ่�มขึ่�น 111 ล้ัานบาทั้ ในข่ณ์ะท้ั้�ม้การป็รับป็รุงกำาไรสะสมตั้้นงวด้เพิิ่�มขึ่�น 546 ล้ัานบาทั้ 
เนื�องจากการรับรู้กำาไรจากสัญญาอนุพัิ่นธ์์ท้ั้�ยุังไม่ครบกำาห้นด้สัญญา ตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน ฉีบับท้ั้� 9 เรื�อง เครื�องมือ
ทั้างการเงิน

งบกระแสเง่นสด้

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้เงินสด้คงเห้ลัือจำานวน 
8,851 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้กระแสเงินสด้สุทั้ธิ์เพิิ่�มขึ่�น 5,815 ล้ัานบาทั้ 
ป็ระกอบด้้วยุ

• กระแสัเงินสัดำไดำ�มาจำากกิจำกรรมดำำาเนินงาน 11,149 ล้ัานบาทั้ 
โด้ยุรายุการห้ลัักท้ั้�ทั้ำาให้้กระแสเงินสด้เพิิ่�มขึ่�นป็ระกอบด้้วยุ 
กำาไรก่อนหั้กค่าเสื�อมราคา ภาษ้ัแลัะด้อกเบ้�ยุจ่ายุ (EBITDA) 
จำานวน 4,692 ล้ัานบาทั้ สินค้าคงเห้ลืัอลัด้ลัง 4,799 ล้ัานบาทั้ 
ภาษ้ัมูลัค่าเพิิ่�มรอข่อคืนลัด้ลัง 1,048 ล้ัานบาทั้ เจ้าห้น้�อื�น 
เพิิ่�มขึ่�น 1,383 ล้ัานบาทั้ ห้น้�สินไม่ห้มุนเว้ยุนอื�นเพิิ่�มขึ่�น 663 
ล้ัานบาทั้ แลัะลูักห้น้�การค้าลัด้ลัง 472 ล้ัานบาทั้ ในข่ณ์ะท้ั้�
รายุการห้ลัักท้ั้�ทั้ำาให้้กระแสเงินสด้ลัด้ลังป็ระกอบด้้วยุ เจ้าห้น้�
การค้าลัด้ลัง 888 ล้ัานบาทั้ โบนัสค้างจ่ายุลัด้ลัง 721 ล้ัานบาทั้ 
แลัะเงินสด้จ่ายุผลัป็ระโยุชั่น์พิ่นักงาน 488 ล้ัานบาทั้ 

• กระแสัเงินสัดำใช่�ไปในกิจำกรรมลงทีุ่น 3,871 ล้ัานบาทั้  
ส่วนให้ญ่เกิด้จากการจ่ายุซื์�อสินทั้รัพิ่ย์ุถาวรแลัะอสังห้าริมทั้รัพิ่ย์ุ
เพืิ่�อการลังทุั้นจากโครงการป็รับป็รุงแลัะข่ยุายุงานท้ั้�แล้ัวเสร็จ
จำานวน 3,313 ล้ัานบาทั้ เช่ั่น โครงการ Floating Solar 
โครงการ RDCC Catalyst Cooler เงนิสด้จ่ายุลังทั้นุในบรษัิัทั้ 
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ คล้ัน พิ่าวเวอร์ จำากัด้ บริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ลิัเมอร์ 
(ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ แลัะบริษััทั้ ดั้บบลิัวเอชั่เอ อินดั้สเตั้ร้ยุลั 

EBITDA

การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังในสินทั้รัพิ่ยุ์แลัะห้น้�สินด้ำาเนินงาน

เงินสด้สุทั้ธิ์ได้้มาจาก (ใช้ั่ไป็ใน) กิจกรรมด้ำาเนินงาน

เงินสด้สุทั้ธิ์ได้้มาจาก (ใช้ั่ไป็ใน) กิจกรรมลังทุั้น

เงินสด้สุทั้ธิ์ได้้มาจาก (ใช้ั่ไป็ใน) กิจกรรมจัด้ห้าเงิน

เงินสัดำสุัที่ธิเพิั�มขึ�น (ลดำลง)

เงินสด้ยุกมาต้ั้นงวด้

เงินสัดำคงเหลือสิั�นงวัดำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4,692

6,457

11,149

(3,871)

(1,463)

5,815

3,036

8,851

 5,940 

 1,587 

 7,527 

 (5,954)

 (875)

 698 

 2,338 

 3,036 

2563 2562

เอสเตั้ทั้ ระยุอง จำากัด้ จำานวนรวม 528 ล้ัานบาทั้ แลัะเงินสด้
จ่ายุซื์�อสินทั้รัพิ่ยุ์ไม่ม้ตัั้วตั้น 352 ล้ัานบาทั้ ในข่ณ์ะท้ั้�ม้กระแส
เงินสด้รับจากเงินปั็นผลัรับ 264 ล้ัานบาทั้ 

• กระแสัเงินสัดำใช่�ไปในกิจำกรรมจัำดำหาเงิน 1,463 ล้ัานบาทั้ 
ส่วนให้ญ่ใช้ั่ไป็เพืิ่�อจ่ายุชั่ำาระเงินกู้ยืุมระยุะยุาว 8,203 ล้ัานบาทั้ 
จ่ายุชั่ำาระเงินกู้ยุืมระยุะสั�น 6,900 ล้ัานบาทั้ จ่ายุเงินปั็นผลั 
2,041 ล้ัานบาทั้ จ่ายุชั่ำาระด้อกเบ้�ยุเงินกู้ยุืม 1,799 ล้ัานบาทั้ 
แลัะข่าด้ทุั้นจากสัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงิน 380 ล้ัานบาทั้  
ในข่ณ์ะท้ั้�เงินสด้รับจากการออกหุ้้นกู้ 11,982 ล้ัานบาทั้ แลัะ
เงินกู้ยืุมระยุะยุาวจากสถาบันการเงิน 6,037 ล้ัานบาทั้ 

สภัาพคล่ิอิ่งแลิะโครงสร้างเง่นทุิน

อัตั้ราส่วนสภาพิ่คล่ัองในปี็ 2563 เท่ั้ากับ 0.98 เท่ั้า เพิิ่�มขึ่�น  
0.03 เท่ั้า เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ 2562 ท้ั้� 0.95 เท่ั้า โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้ 
สภาพิ่คล่ัองอยุู่ในระด้ับท้ั้�เพ้ิ่ยุงพิ่อตั้่อการด้ำาเนินธุ์รกิจ ณ์ สิ�นปี็ 
2563 อัตั้ราส่วนห้น้�สนิท้ั้�ม้ภาระด้อกเบ้�ยุสุทั้ธิ์ตั้อ่ส่วนข่องผู้ถือหุ้้น
อยุู่ท้ั้� 0.71 เทั้่า เพิิ่�มขึ่�น 0.04 เทั้่า เมื�อเท้ั้ยุบกับ ณ์ สิ�นปี็ 2562 
ท้ั้� 0.67 เทั้่า เนื�องจากส่วนข่องผู้ถือหุ้้นลัด้ลังจากข่าด้ทัุ้นสุทั้ธิ์
ในปี็ 2563 ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ สามารถชั่ำาระห้น้�สินได้้ตั้ามกำาห้นด้แลัะ
สามารถป็ฏิิบัติั้ตั้ามเงื�อนไข่การกู้ยืุมเงินได้้ครบถ้วน

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)
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ปัีจจัยสำาคัญอืิ่�นทีิ�จะมีผลิต่อิ่ฐานะการเง่นแลิะการด้ำาเน่นงานในอิ่นาคต

แนวโน้มธุิรก่จปีี 2564

1. ธุิรก่จปิีโตรเลีิยม

ทิั้ศทั้างแลัะแนวโน้มราคานำ�ามันดิ้บปี็ 2564 คาด้การณ์์ความ
ต้ั้องการใช้ั่นำ�ามันข่องโลักอยุู่ท้ั้�ป็ระมาณ์ 99.6 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน 
เพิิ่�มขึ่�นป็ระมาณ์ 6.3 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน เท้ั้ยุบกับปี็ท้ั้�แล้ัวท้ั้�อยุู่ท้ั้� 
93.3 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ซึ์�งห้ด้ตัั้วถึง 8.7 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน  
จากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 โด้ยุในปี็ 2564 
ความต้ั้องการท้ั้�เพิิ่�มขึ่�นเกิด้จากการคาด้การณ์์ว่าสถานการณ์์ 
การแพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ม้แนวโน้มคล้ั�คลัายุ ห้ลัังจากการ
พัิ่ฒนาวัคซ้์นป้็องกัน COVID-19 ม้ความคืบห้น้าไป็ในทิั้ศทั้างท้ั้�ด้้ 
แลัะเริ�มม้การนำาวัคซ้์นมาใช้ั่แล้ัวในบางป็ระเทั้ศ ทั้ำาให้้ม้การ 
ผ่อนป็รนมาตั้รการควบคุมพืิ่�นท้ั้� (Lockdown) ส่งผลัต่ั้อการ 
เพิิ่�มขึ่�นข่องกิจกรรมทั้างเศรษัฐกิจแลัะเกิด้ความเชืั่�อมั�นในการ 
ฟ้�นตัั้วข่องเศรษัฐกิจโลัก ทั้ั�งน้� ธ์นาคารโลัก (World Bank) ได้้
ป็ระมาณ์การเศรษัฐกิจโลักม้แนวโน้มข่ยุายุตัั้วอยุู่ท้ั้�ร้อยุลัะ 4 ใน
ปี็น้� เมื�อเท้ั้ยุบกับปี็ท้ั้�แล้ัวท้ั้�ห้ด้ตัั้วอยุูท้่ั้�ร้อยุลัะ 4.3 โด้ยุการฟ้�นตัั้ว
ม้ปั็จจัยุสนับสนุนห้ลัักจากการผ่อนคลัายุมาตั้รการ Lockdown 
รวมถึงการกระตุ้ั้นเศรษัฐกิจข่องภาครัฐ ผ่านทั้างนโยุบายุการคลััง
แลัะนโยุบายุการเงินเพืิ่�อบรรเทั้าผลักระทั้บท้ั้�เกิด้จากการ 
แพิ่ร่ระบาด้ข่อง COVID-19 ในปี็ท้ั้�ผ่านมา ข่ณ์ะท้ั้�ป็ริมาณ์การ
ผลิัตั้นำ�ามันดิ้บในปี็น้�คาด้ว่าจะป็รับเพิิ่�มขึ่�นเพ้ิ่ยุง 3.8 ล้ัานบาร์เรลั
ต่ั้อวัน ซึ์�งป็ริมาณ์การผลัิตั้อยุู่ในระด้ับท้ั้�ใกล้ัเค้ยุงกับป็ริมาณ์
ความตั้้องการใช้ั่นำ�ามัน ทัั้�งน้� ป็ริมาณ์การผลัิตั้ส่วนให้ญ่เพิิ่�มขึ่�น
จากผู้ผลิัตั้กลุ่ัมโอเป็ก 2.6 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ห้ลัังจากได้้ป็รับลัด้
การผลิัตั้ 4 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ในปี็ 2563 โด้ยุผู้ผลิัตั้กลุ่ัมโอเป็ก
แลัะพัิ่นธ์มิตั้รยุังคงป็รับลัด้การผลิัตั้ 7.2 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน 
ตั้ลัอด้ไตั้รมาส 1/2564 แลัะซ์าอุด้ิอาระเบ้ยุได้้ป็ระกาศลัด้ 
การผลิัตั้เพิิ่�มขึ่�นอ้ก 1 ล้ัานบาร์เรลัต่ั้อวัน ในเดื้อนกุมภาพัิ่นธ์์แลัะ
ม้นาคม ซึ์�งส่งผลัด้้ต่ั้อราคานำ�ามันดิ้บ โด้ยุนักวิเคราะห์้คาด้การณ์์
ราคานำ�ามันดิ้บดู้ไบปี็ 2564 อยุู่ท้ั้� 45 - 55 เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ  
ต่ั้อบาร์เรลั ป็รับตัั้วสูงขึ่�นจากปี็ 2563 ท้ั้�ราคาเฉีล้ั�ยุทัั้�งปี็อยุู่ท้ั้� 42 
เห้ร้ยุญสห้รัฐฯ ต่ั้อบาร์เรลั อยุ่างไรก็ตั้าม การฟ้�นตัั้วข่องราคา
นำ�ามันดิ้บยุงัคงม้ความเส้�ยุง ห้ากการแพิ่รร่ะบาด้ข่อง COVID-19 
ยุังม้อยุู่อยุ่างต่ั้อเนื�องแลัะไม่สามารถควบคุมได้้ รวมถึงการเพิิ่�ม
ป็ริมาณ์การผลิัตั้ข่องสห้รัฐฯ ห้ากราคานำ�ามันดิ้บป็รับตัั้วสูงขึ่�นมาก

2. ธุิรก่จปิีโตรเคมี

ความตั้้องการผลัิตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ ปี็ 2564 ม้แนวโน้มข่ยุายุตัั้ว
ตั้ามการฟ้�นตัั้วข่องเศรษัฐกิจโลัก ห้ลัังจากการพัิ่ฒนาวัคซ้์น
ป้็องกัน COVID-19 ป็ระสบความสำาเร็จในช่ั่วงป็ลัายุปี็ 2563 
แลัะคาด้ว่าจะถูกนำามาใช้ั่อยุ่างแพิ่ร่ห้ลัายุในช่ั่วงครึ�งห้ลัังข่อง 

ปี็ 2564 รวมถึงมาตั้รการกระตุ้ั้นเศรษัฐกิจข่องภาครัฐ โด้ยุ 
World Bank คาด้การณ์์ว่าเศรษัฐกิจโลักปี็ 2564 จะข่ยุายุตัั้ว
ป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 4 แลัะเศรษัฐกิจในภูมภิาคเอเช้ั่ยุม้แนวโน้มท้ั้�จะ
เติั้บโตั้มากกว่าแถบยุุโรป็ เนื�องจากสามารถควบคุมการแพิ่ร่ระบาด้
ข่อง COVID-19 ได้้ด้้กว่า ซึ์�งจะช่ั่วยุผลัักดั้นธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้ 
ในภูมิภาคเอเช้ั่ยุให้้กลัับมาด้้ขึ่�นอ้กครั�ง นอกจากน้� พิ่ฤติั้กรรม 
การบริโภคท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ในยุุค Next Normal เช่ั่น สังคม
ออนไลัน์ ความใส่ใจในสุข่ภาพิ่มากขึ่�น Work from Home  
เป็็นอ้กปั็จจัยุท้ั้�สนับสนุนความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ในกลุ่ัม 
เครื�องใช้ั่ในบ้าน เครื�องใช้ั่ไฟฟ้า บรรจุภัณ์ฑ์์ หุ่้นยุนต์ั้ แลัะ 
ยุานยุนต์ั้ (EV Car) 

ถึงแม้ว่าความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้จะป็รับตัั้วสูงขึ่�น  
แต่ั้กำาลัังการผลัิตั้ให้ม่ท้ั้�จะเริ�มด้ำาเนินการผลัิตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุ์ก็เพิิ่�ม 
มากขึ่�นเช่ั่นกัน โด้ยุเฉีพิ่าะจากจ้น ท้ั้เร่งสร้างโรงงานปิ็โตั้รเคม้ 
เพืิ่�อตั้อบสนองนโยุบายุเศรษัฐกิจแบบพึิ่�งพิ่าตั้นเอง (Self  
Sufficiency) แลัะม้กำาลัังการผลิัตั้ให้ม่บางส่วนท้ั้�เลืั�อนการผลิัตั้
จากปี็ท้ั้�แล้ัว เนื�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ท้ั้�ทั้ำาให้้การก่อสร้าง
ล่ัาช้ั่า ซึ์�งอาจส่งผลัต่ั้อส่วนต่ั้างราคาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์บ้าง นอกจากน้�  
ยุังม้ปั็จจัยุสำาคัญอื�นท้ั้�ต้ั้องคอยุติั้ด้ตั้าม อาทิั้ นโยุบายุการค้าข่อง
สห้รัฐฯ ภายุใต้ั้การนำาข่อง โจ ไบเด้น ผลักระทั้บแลัะอุป็สรรค
ข่องการนำาวัคซ้์นป้็องกัน COVID-19 มาใช้ั่ ซึ์�งส่งผลักระทั้บต่ั้อ
ความต้ั้องการผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้

โครงการลิงทุิน

1. ความคืบหน้าโครงการลิงทุินทีิ�สำาคัญ

1.1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็็นโครงการ
ป็รับป็รุงป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่โรงกลัั�นแลัะป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่นำ�ามัน
ด้้เซ์ลัให้้ได้้ตั้ามมาตั้รฐานยุูโร 5 (Euro V) เพืิ่�อสนับสนุน
มาตั้รการภาครัฐท้ั้�คาด้ว่าจะป็ระกาศใช้ั่นำ�า มันด้้เซ์ลั
มาตั้รฐานให้ม่น้�ในปี็ 2567 โด้ยุนำ�ามันด้้เซ์ลัมาตั้รฐานยุูโร 5 
จะช่ั่วยุลัด้การป็ลัด้ป็ล่ัอยุค่ากำามะถันจาก 50 ppm 
(มาตั้รฐานยูุโร 4) เป็็น 10 ppm (มาตั้รฐานยูุโร 5) โด้ยุ
โครงการจะเพิ่ิ�มความสามารถในการแข่่งข่ันข่องบริษััทั้ฯ 
จากแนวโน้มความต้ั้องการท้ั้�สูงขึ่�นข่องนำ�ามันด้้เซ์ลักำามะถัน 
ตั้ำ�า (Low Sulfur Diesel) ทัั้�งภายุในป็ระเทั้ศแลัะกลุ่ัม
ป็ระเทั้ศอาเซ้์ยุน (AEC) นอกจากโครงการ UCF จะชั่่วยุ
เสริมสร้างความแข็่งแกร่งให้้บริษััทั้ฯ ซึ์�งม้นำ�ามันด้้เซ์ลั 
เป็็นผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเล้ัยุมห้ลัักแล้ัว โครงการน้�ยุงัเป็็นมิตั้รกับ
สิ�งแวด้ลั้อม แลัะตั้อบสนองนโยุบายุข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�มุ่งมั�น 
สู่การเป็็นโรงงานส้เข้่ยุว (Eco Factory) ท้ั้�ทัั้นสมัยุ  

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ
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ปั็จจุบันโครงการอยุู่ในขั่�นตั้อนการป็ระมูลัห้าผู้รับเห้มาเพืิ่�อ
ด้ำาเนินการก่อสร้างโรงงาน โด้ยุจะสามารถผลิัตั้เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ย์ุได้้
ในปี็ 2566 

1.2 โครงการขยายกำาลังการผู้ลิตุผู้งพัลาสัติุก ABS (ABS 
Powder Expansion) เป็็นโครงการป็รับป็รุงห้น่วยุ  
Polymerization ทั้ำาให้้ผงพิ่ลัาสติั้ก ABS (ABS Powder) 
ม้คุณ์สมบัติั้ด้้ขึ่�น ลัด้ต้ั้นทุั้นการผลิัตั้ แลัะกำาลัังการผลิัตั้ 

เพิิ่�มขึ่�น 6,000 ตัั้นต่ั้อปี็ รวมทัั้�งช่ั่วยุลัด้การระบายุสารอินทั้ร้ย์ุ
ระเห้ยุง่ายุต่ั้อสิ� งแวด้ล้ัอม โด้ยุการนำากลัับมาใช้ั่ใน
กระบวนการผลิัตั้อ้กครั�ง ซึ์�งผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ผงพิ่ลัาสติั้ก ABS 
สามารถนำาไป็ใช้ั่ป็ระโยุชั่น์ได้้ห้ลัากห้ลัายุ โด้ยุเฉีพิ่าะการ
ป็รับป็รุงคุณ์ภาพิ่เม็ด้พิ่ลัาสติั้กท้ั้�นำากลัับมาใช้ั่ให้ม่ (Recycle 
Plastic) ท้ั้�ความต้ั้องการข่องตั้ลัาด้ม้แนวโน้มเติั้บโตั้อยุ่าง 
ต่ั้อเนื�อง ปั็จจุบันการก่อสร้างแล้ัวเสร็จ แลัะรอการตั้รวจสอบ
เพืิ่�อรับรองโรงงานจากผู้เช้ั่�ยุวชั่าญ คาด้ว่าจะสามารถผลิัตั้
เชิั่งพิ่าณิ์ชั่ยุ์ได้้ใน ปี็ 2564 

2. แผนการลิงทุิน 

คณ์ะกรรมการข่องบริษััทั้ฯ ได้้ม้มติั้อนุมัติั้แผนการลังทุั้น 5 ปี็ (ปี็ 2564 - 2568) วงเงินรวม 36,251 ล้ัานบาทั้ โด้ยุม้รายุลัะเอ้ยุด้ดั้งน้�

โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF)

โครงการ Strengthen

โครงการลังทุั้นทัั้�วไป็แลัะค่าใช้ั่จ่ายุซ่์อมบำารุงโรงงาน

อื�น ๆ

รวัม

1.

2.

3.

4.

 3,492 

 1,262 

 4,617 

 4,153 

 13,524 

 4,400 

 693 

 2,117 

 3,788 

 10,998 

 4,826 

 415 

 1,476 

 450 

 7,167 

 - 

 - 

 1,363 

 - 

 1,363 

 1,530 

 - 

 1,669 

 - 

 3,199 

 14,248 

 2,370 

 11,242 

 8,391 

 36,251 

2564โครงการลิงทุิน 2565 2566 2567 2568 รวม

ทัั้�งน้� โครงการลังทัุ้นดั้งกล่ัาวข้่างต้ั้นเป็็นโครงการลังทัุ้นท้ั้�ม้
แผนการด้ำาเนินงานรองรับ ม้เป้็าห้มายุเพืิ่�อสร้างการเติั้บโตั้ทั้าง
ธุ์รกิจ โด้ยุส่วนให้ญ่เป็็นโครงการลังทุั้นเชิั่งกลัยุทุั้ธ์์ แลัะเพิิ่�มมูลัค่า
ให้้บริษััทั้ฯ

การบร่หารจัด้การความยั�งยืน

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจควบคู่กับการสร้างสมดุ้ลัทัั้�งทั้างด้้าน
เศรษัฐกิจ สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม ตั้ามกรอบการบริห้ารจัด้การ
ความยุั�งยุืนท้ั้�เป็็นมาตั้รฐานระด้ับป็ระเทั้ศแลัะระด้ับสากลั ในป็ี 
2563 บริษััทั้ฯ ยุงัรักษัาการเป็็นสมาชิั่กดั้ชั่น้ความยุั�งยุนืด้าวโจนส์ 
ป็ระจำาปี็ 2563 (Dow Jones Sustainability Indices ห้รือ 
DJSI) ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 7 แลัะได้้รับการจัด้อันดั้บให้้อยูุ่ในระดั้บ 
Gold Class จาก The Sustainability Yearbook 2021 ใน
กลุ่ัมอุตั้สาห้กรรม Oil & Gas Refining and Marketing สำาห้รับ
ในป็ระเทั้ศไทั้ยุ บริษััทั้ฯ ได้้รับโล่ัเก้ยุรติั้คุณ์ บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน 
ท้ั้�อยูุ่ในรายุชืั่�อหุ้้นยัุ�งยืุน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ป็ระจำาปี็ 2563 ในกลุ่ัมทั้รัพิ่ยุากร แลัะยุังเป็็นองค์กร
เอกชั่นข่นาด้ให้ญ่องค์กรเด้้ยุวท้ั้�ได้้รับรางวัลัองค์กรต้ั้นแบบด้้าน
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น 2 ปี็ซ้์อน 

ในปี็ 2563 ภายุใต้ั้สถานกาณ์์ COVID-19 บริษััทั้ฯ ดู้แลัผู้ม้ส่วน
ได้้เส้ยุทุั้กภาคส่วนในด้้านต่ั้าง ๆ อาทิั้ 

การด้ำแลพันักงาน แต่ั้งตัั้�งคณ์ะทั้ำางาน War Room COVID-19 
เพืิ่�อเป็็นศูนยุ์กลัางการบริห้ารจัด้การแลัะสื�อสารภายุในองค์กร 
ให้้พิ่นักงานป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�บ้านให้้มากท้ั้�สุด้ โด้ยุใช้ั่ระบบการ
ป็ระชุั่มทั้างไกลั Teleconference สำาห้รับพิ่นักงานท้ั้�จำาเป็็นต้ั้อง
เข้่าทั้ำางานในสถานป็ฏิิบัติั้งาน ต้ั้องสวมใสห่้น้ากากอนามยัุ วัด้ไข้่ 
ล้ัางมือ เว้นระยุะห่้างท้ั้�ป็ลัอด้ภัยุจากการติั้ด้เชืั่�อ (Social  
Distancing) แลัะม้การทั้ำาความสะอาด้แบบฆ่าเชืั่�อแลัะ 
อบโอโซ์นในพืิ่�นท้ั้�สัมผัสร่วมตั้ามระยุะเวลัาท้ั้�กำาห้นด้ 

การด้ำแลสัังคม เน้นการสร้างเครือข่่ายุความร่วมมือ ในการ
พัิ่ฒนานวัตั้กรรมอุป็กรณ์์ทั้างการแพิ่ทั้ย์ุ โด้ยุใช้ั่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ข่อง 
บริษััทั้ฯ เพืิ่�อสร้างโอกาสทั้างธุ์รกิจแลัะยุกระดั้บมาตั้รฐานข่อง
เครื�องมือทั้างการแพิ่ทั้ย์ุแลัะผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เพืิ่�อสุข่ภาพิ่ให้้สามารถ 
เข้่าถึงได้้ ลัด้การนำาเข้่าจากต่ั้างป็ระเทั้ศ อาทิั้ ร่วมกับบริษััทั้ลูักค้า
แลัะคณ์ะแพิ่ทั้ยุศาสตั้ร์วชิั่รพิ่ยุาบาลั มห้าวิทั้ยุาลััยุนวมินทั้ราธิ์ราชั่ 
ร่วมกันต่ั้อยุอด้พิ่ัฒนาผ้าสปั็นบอนด้์ ให้้ม้คุณ์สมบัติั้กันนำ�าแลัะ

(ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)
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สารคัด้ห้ลัั�ง เห้มาะสำาห้รับใช้ั่ผลิัตั้ชุั่ด้ PPE (Personal Protective 
Equipment) โด้ยุม้คุณ์ภาพิ่เท้ั้ยุบเท่ั้าผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำาเข้่าจาก 
ต่ั้างป็ระเทั้ศ โครงการความร่วมมือกับมห้าวิทั้ยุาลััยุนวมินทั้ราธิ์ราชั่ 
เพืิ่�อร่วมทุั้นจัด้ตัั้�งห้้องป็ฏิิบัติั้การกลัางเพืิ่�อตั้รวจสอบมาตั้รฐาน
ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ทั้างการแพิ่ทั้ยุ์ เช่ั่น ห้น้ากากอนามัยุ ห้น้ากาก N95 
แลัะชุั่ด้คลุัมป็ฏิิบัติั้การป้็องกันตัั้วเอง (PPE) 

การด้ำแลผู้้�รบัเหมา บริษััทั้ฯ ควบคุมแลัะบริห้ารจัด้การผู้รับเห้มา 
เฉีพิ่าะท้ั้�ม้ความจำาเป็็นท้ั้�จะต้ั้องเข้่ามาป็ฏิิบัติั้งานเท่ั้านั�น โด้ยุ 
ผู้รับเห้มาท้ั้�ต้ั้องเข้่าทั้ำางานในสถานป็ฏิิบัติั้งาน ต้ั้องสวมใส่ห้น้ากาก
อนามัยุ วัด้ไข้่ ล้ัางมือ เว้นระยุะห่้างท้ั้�ป็ลัอด้ภัยุจากการติั้ด้เชืั่�อ 
(Social Distancing) แลัะม้การทั้ำาความสะอาด้แบบฆ่าเชืั่�อใน
พืิ่�นท้ั้�สัมผัสร่วมตั้ามระยุะเวลัาท้ั้�กำาห้นด้ ในพืิ่�นท้ั้�ระยุองม้การจัด้
กิจกรรมโครงการพิ่นกังานไออารพ้์ิ่ซ้์เพืิ่�อนช่ั่วยุเพืิ่�อน เพืิ่�อส่งมอบ
ถุงยุังช้ั่พิ่ให้้ผู้รับเห้มา/ ผู้รับเห้มาช่ั่วงท้ั้�ได้้รับผลักระทั้บ 

ในการบรหิ้ารจดั้การอยุา่งยุั�งยุนืเพืิ่�อสร้างความยุดื้ห้ยุุน่ทั้างธ์รุกิจ
ในระยุะยุาว บริษััทั้ฯ นำากลัยุทุั้ธ์์ 3 เรื�อง ท้ั้�ขั่บเคลืั�อนการด้ำาเนิน
ธุ์รกิจ ได้้แก่ การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ (Climate 
Change Strategy) เศรษัฐกิจห้มุนเว้ยุน (Circular Economy) 
แลัะการสร้างคุณ์ค่าเพืิ่�อสังคม (Creating Social Value) มา 
จัด้ทั้ำากรอบกลัยุทุั้ธ์์การบริห้ารจัด้การอยุา่งยุั�งยุนืในระดั้บองค์กร 
(Corporate Sustainability Strategy) ผ่านกลัยุุทั้ธ์์ 3Cs โด้ยุม้
รายุลัะเอ้ยุด้ ดั้งน้�

1)  การเปล่�ยนแปลงสัภาพัภ้มิอากาศ (Climate Change 
Strategy) มุ่งสู่การลัด้การป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก (GHG, 
Green House Gas) เพืิ่�อเป็็นส่วนห้นึ�งในการลัด้อุณ์ห้ภูมิ
โลักร้อน การรับมือการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังสภาพิ่ภูมิอากาศ ผ่าน
กระบวนการผลิัตั้ การพัิ่ฒนาสินค้าแลัะบริการท้ั้�เป็็นมิตั้รต่ั้อ
สิ�งแวด้ล้ัอม ช่ั่วยุในการลัด้การป็ลัด้ป็ล่ัอยุก๊าซ์เรือนกระจก 
โด้ยุม้การด้ำาเนินงาน อาทั้ิ โครงการโรงไฟฟ้าพิ่ลัังงานแสง
อาทิั้ตั้ยุ์แบบทุ่ั้นลัอยุนำ�า การเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่การใช้ั่
พิ่ลัังงาน การกำาห้นด้ราคาคารบ์อนภายุในองคก์ร (Internal 
Carbon Pricing, ICP) 

2)  เศรษัฐกิจำหมุนเว่ัยน (Circular Economy) เพืิ่�อคิด้ค้น
นวัตั้กรรมในการใช้ั่ทั้รัพิ่ยุากรให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้แลัะ
นำาข่องเส้ยุกลัับมาเพิิ่�มมูลัค่า (Turning Waste into Value) 
สร้างห้ลัักป็ระกันให้้ม้รูป็แบบการผลิัตั้แลัะการบริโภค 
ท้ั้�ยุั�งยุืน เป็็นเป้็าห้มายุห้ลััก โด้ยุม้การด้ำาเนินงาน ดั้งน้� อาทิั้ 
การสร้างเครือข่่ายุการเก็บรวบรวม (Collector Network) 
เพืิ่�อรวบรวมวัสดุ้พิ่ลัาสติั้กท้ั้�ผ่านการใช้ั่งานแล้ัวจากกิจกรรม
ครัวเรือน พิ่าณิ์ชั่ยุ์ อุตั้สาห้กรรม แลัะบริการอื�น ๆ ห้รือ 
Post-consumer Recycled (PCR) แลัะ Post-industry 
Recycled (PIR) เพืิ่�อทั้ำาการคัด้แยุกป็ระเภทั้ตั้ามวัตั้ถุป็ระสงค์
ในการร้ไซ์เคิลั 

3)  การสัร�างคุณค่าเพืั�อสัังคม (Creating Social Value) 
การสร้างผลักระทั้บเชิั่งบวก คุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ แลัะความเป็็นอยุู่
ท้ั้�ด้้ให้้กับสังคม ผ่านโครงการความรับผิด้ชั่อบทั้างสังคม 
โด้ยุม้การด้ำาเนินงาน อาทิั้ การศึกษัาการผลิัตั้วัตั้ถุดิ้บสำาห้รับ
อุป็กรณ์์ทั้างการแพิ่ทั้ยุ์แลัะสาธ์ารณ์สุข่ร่วมกับ ป็ตั้ทั้. 
โครงการข่าเท้ั้ยุมพิ่ระราชั่ทั้าน แลัะโครงการลัำาไทั้รโยุงโมเด้ลั 

คำาอธิบายและการวิัเคราะห์
ข้องฝั่ายจัดำการ



170 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้้อม้ลหลักที่รัพัย์และผู้้้ถ่ัอห้่น 
และข้้อม้ลสำาคัญ่อ่�น 

ชืั่�อบริษััทั้

ชืั่�อยุ่อห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์

เลัข่ทั้ะเบ้ยุนบริษััทั้

ป็ระเภทั้ธุ์รกิจ

กลุ่ัมอุตั้สาห้กรรม

ห้มวด้ธุ์รกิจ

ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุน

ทุั้นท้ั้�ออกแลัะชั่ำาระแล้ัว

ท้ั้�ตัั้�งบริษััทั้

เว็บไซ์ต์ั้

บุคคลัอ้างอิง

นายุทั้ะเบ้ยุนห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์

ผู้สอบบัญช้ั่

บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)

IRPC

0107537002567 

ธุ์รกิจการกลัั�นแลัะปิ็โตั้รเคม้

ทั้รัพิ่ยุากร

พิ่ลัังงานแลัะสาธ์ารณู์ป็โภค

20,475,000,000 บาทั้ แบ่งออกเป็็นหุ้้นสามัญจำานวน 
20,475,000,000 หุ้้น มูลัค่าท้ั้�ตั้ราไว้หุ้้นลัะ 1 บาทั้

20,434,419,246 บาทั้ แบ่งออกเป็็นหุ้้นสามัญจำานวน
20,434,419,246 หุ้้น มูลัค่าท้ั้�ตั้ราไว้หุ้้นลัะ 1 บาทั้

สัำานักงานใหญ่่และโรงงาน
เลัข่ท้ั้� 299 ห้มู่ 5 ถนนสุขุ่มวิทั้ ตั้ำาบลัเชิั่งเนิน 
อำาเภอเมืองระยุอง จังห้วัด้ระยุอง
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-3861-1333 โทั้รสาร 0-3861-2813

สัำานักงานกรุงเที่พัฯ
เลัข่ท้ั้� 555/2 ศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 6-10
ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 10900
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2765-7000 โทั้รสาร 0-2765-7001

www.irpc.co.th

บริษััทั้ ศูนยุ์รับฝากห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้
เลัข่ท้ั้� 93 ถนนรัชั่ด้าภิเษัก แข่วงดิ้นแด้ง เข่ตั้ดิ้นแด้ง กรุงเทั้พิ่ฯ 10400 
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2009-9000 โทั้รสาร 0-2009-9991

นายุมงคลั สมผลั
ผู้สอบบัญช้ั่รับอนุญาตั้เลัข่ท้ั้� 8444
บริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ ทู้ั้ชั่ โธ์มัทั้สุ ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้
เลัข่ท้ั้� 11/1 อาคารเอไอเอ สาทั้ร ทั้าวเวอร์ ชัั่�น 23-27 
ถนนสาทั้รใต้ั้ แข่วงยุานนาวา เข่ตั้สาทั้ร กรุงเทั้พิ่ฯ 10120 
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2034-0000 โทั้รสาร 0-2034-0100



171

หุ้้นกู้ ชุั่ด้ปี็ 2557 (IRPC215A, IRPC215B)
ธ์นาคารทั้ห้ารไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 3000 ถนนพิ่ห้ลัโยุธิ์น แข่วงจอมพิ่ลั เข่ตั้จตุั้จักร
กรุงเทั้พิ่ฯ 10900 
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2299-1111

หุ้้นกู้ ปี็ 2563 (IRPC239A, IRPC259A, IRPC229A, IRPC309A, IRPC359A)
ธ์นาคารกสิกรไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 1 ซ์อยุราษัฎร์บูรณ์ะ 27/1 ถนนราษัฎร์บูรณ์ะ 
แข่วงราษัฎร์บูรณ์ะ เข่ตั้ราษัฎร์บูรณ์ะ กรุงเทั้พิ่ฯ 10140
โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2470-1038

ธ์นาคารทั้ห้ารไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)  
เลัข่ท้ั้� 3000 ถนนพิ่ห้ลัโยุธิ์น แข่วงจอมพิ่ลั เข่ตั้จตุั้จักร 
กรุงเทั้พิ่ฯ 10900

ธ์นาคารกรุงไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 35 ถนนสุขุ่มวิทั้ แข่วงคลัองเตั้ยุเห้นือ เข่ตั้วัฒนา
กรุงเทั้พิ่ฯ 10110

ธ์นาคารกสิกรไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
เลัข่ท้ั้� 1 ซ์อยุราษัฎร์บูรณ์ะ 27/1 ถนนราษัฎร์บูรณ์ะ 
แข่วงราษัฎร์บูรณ์ะ เข่ตั้ราษัฎร์บูรณ์ะ กรุงเทั้พิ่ฯ 10140

ธ์นาคารไทั้ยุพิ่าณิ์ชั่ยุ์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 9 ถนนรัชั่ด้าภิเษัก เข่ตั้จตุั้จักร
กรุงเทั้พิ่ฯ 10900

ธ์นาคารซ้์ไอเอ็มบ้ไทั้ยุ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 44 อาคารห้ลัังสวน ถนนห้ลัังสวน แข่วงลุัมพิิ่น้
เข่ตั้ป็ทุั้มวัน กรุงเทั้พิ่ฯ 10330

นายุทั้ะเบ้ยุนหุ้้นกู้ สกุลัเงินบาทั้

สถาบันการเงินท้ั้�ติั้ด้ต่ั้อป็ระจำา

ข้้อม้ลหลักที่รัพัย์และผู้้้ถ่ัอห้่น 
และข้้อม้ลสำาคัญ่อ่�น 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ข้้อม้ลหลักที่รัพัย์และผู้้้ถั่อห่้น

หุ้นสามัญ

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้ทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุน 20,475,000,000 บาทั้ ทุั้นท้ั้�ออกแลัะเร้ยุกชั่ำาระแล้ัว 20,434,419,246 บาทั้ 
มูลัค่าท้ั้�ตั้ราไว้หุ้้นลัะ 1 บาทั้

ผู้ถือิ่หุ้น 

รายุชั่ื�อผู้ถือหุ้้น 10 อันด้ับแรกข่องบริษััทั้ฯ ณ์ วันป็ิด้สมุด้ทั้ะเบ้ยุน วันทั้้� 1 มิถุนายุน 2563 ม้ด้ังน้�

บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) (1)

บริษััทั้ ไทั้ยุเอ็นว้ด้้อาร์ จำากัด้ (2)

สำานักงานป็ระกันสังคม

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE) NOMINEES LIMITED

STATE STREET EUROPE LIMITED

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

นายุสุพิ่จน์ ทั้รัพิ่ยุ์ทั้ว้ชัั่ยุกุลั

N.C.B. TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING 

COUNTRIES FUND, LLC

บริษััทั้ สยุามแมนเนจเม้นท์ั้ โฮีลัดิ้�ง จำากัด้ (1)

(ถือหุ้้นโด้ยุ ป็ตั้ทั้. ร้อยุลัะ 100 - โด้ยุทั้างอ้อม)

GIC PRIVATE LIMITED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9,717,524,600

1,226,765,085

497,374,500

380,582,825

336,663,765

186,201,000

129,000,000

102,659,293

102,170,000

85,983,500

47.55

6.00

2.43

1.86

1.65

0.91

0.63

0.50

0.50

0.42

จำานวนหุ้นรายชื�อิ่ผู้ถือิ่หุ้น สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น
 (ร้อิ่ยลิะ)

หมายเหตุุ: 
(1)  บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ในฐานะเป็็นผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ข่องบริษััทั้ฯ ม้ส่วนในการกำาห้นด้นโยุบายุการจัด้การแลัะการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุผ่านความเห้็นชั่อบข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
 ทั้ั�งน้� ณ์ วันทั้้� 31 ธ์ันวาคม 2563 ม้กรรมการทั้้�เป็็นกรรมการห้รือผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) จำานวน 3 คน จากจำานวนกรรมการข่องบริษััทั้ฯ ทั้ั�งห้มด้ 14 คน
(2)  บริษััทั้ ไทั้ยุเอ็นว้ด้้อาร์ จำากัด้ เป็็นบริษััทั้ยุ่อยุข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห้่งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ทั้้�ป็ระกอบธ์ุรกิจโด้ยุการออกตั้ราสาร Non-voting Depository Receipt (NVDR) ซ์ึ�งเป็็นห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์จด้ทั้ะเบ้ยุน 
 ในตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ เพิ่ื�อข่ายุให้้ผู้ลังทัุ้น แลัะนำาเงินทั้้�ได้้จากการข่ายุ NVDR ไป็ลังทัุ้นในห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์อ้างอิงไทั้ยุท้ั้�เป็็นห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์จด้ทั้ะเบ้ยุนในตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ โด้ยุผู้ลังทัุ้น ทั้้�ถือ NVDR จะได้้รับ 
 สิทั้ธ์ิป็ระโยุชั่น์ทั้างการเงิน เชั่่น เงินป็ันผลัสิทั้ธ์ิในการจองซ์ื�อหุ้้นเพิ่ิ�มทัุ้น เสมือนผู้ถือหุ้้นข่องบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน แตั้่ไม่ม้สิทั้ธ์ิออกเส้ยุงในทั้้�ป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้น ทั้ั�งน้� สามารถทั้ราบข่้อมูลันักลังทัุ้น 
 ในบริษััทั้ ไทั้ยุเอ็นว้ด้้อาร์ จำากัด้ ได้้ในเว็บไซ์ตั้์ www.set.or.th
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หุ้นกู้

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้เงินกู้ยืุมในป็ระเทั้ศ 
ในรูป็หุ้้นกู้สกุลัเงินบาทั้ จำานวน 18,889.90 ล้ัานบาทั้ สรุป็ได้้ดั้งน้�

หุ�นก้�สักุลเงินบาที่ 
เมื�อวันท้ั้� 9 พิ่ฤษัภาคม 2557 บริษััทั้ฯ ออกหุ้้นกู้ชั่นิด้ระบุชืั่�อผู้ถือ 
ป็ระเภทั้ไม่ด้้อยุสิทั้ธิ์ ไม่ม้ป็ระกัน แลัะม้ผู้แทั้นผู้ถือหุ้้นกู้จำานวน 
6 ชุั่ด้ รวมจำานวน 15,000 ล้ัานบาทั้ มูลัค่าท้ั้�ตั้ราไว้ห้น่วยุลัะ 
1,000 บาทั้ แบ่งเป็็น

(1) หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 1 อายุุ 3 ปี็ จำานวน 1,366,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
1,366 ล้ัานบาทั้ แลัะหุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 4 อายุุ 3 ปี็ จำานวน 
3,380,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 3,380 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุ
ร้อยุลัะ 3.96 ต่ั้อปี็ ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 9 พิ่ฤษัภาคม 
2560 ระห้ว่างปี็ 2560 บริษััทั้ฯ ได้้ไถ่ถอนหุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 1 แลัะ
หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 4 ซึ์�งครบกำาห้นด้แล้ัวทัั้�งจำานวน

(2) หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 2 อายุุ 5 ปี็ จำานวน 1,944,100 ห้น่วยุ มูลัค่า 
1,944 ล้ัานบาทั้ แลัะหุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 5 อายุุ 5 ปี็ จำานวน 
1,420,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 1,420 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุ
ร้อยุลัะ 4.50 ต่ั้อปี็ ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 9 พิ่ฤษัภาคม 
2562 ระห้ว่างปี็ 2562 บริษััทั้ฯ ได้้ไถ่ถอนหุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 2 แลัะ
หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 5 ซึ์�งครบกำาห้นด้แล้ัวทัั้�งจำานวน

(3) หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 3 อายุุ 7 ปี็ จำานวน 2,939,900 ห้น่วยุ มูลัค่า 
2,939.9 ล้ัานบาทั้ แลัะหุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 6 อายุุ 7 ปี็ จำานวน 
3,950,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 3,950 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุ
ร้อยุลัะ 4.96 ต่ั้อปี็ ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 9 พิ่ฤษัภาคม 
2564

เมื�อวันท้ั้� 21 สิงห้าคม 2563 บริษััทั้ฯ ได้้รับอนุญาตั้จาก
สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
(ก.ลั.ตั้.) ให้้ออกแลัะเสนอข่ายุหุ้้นกู้ภายุใต้ั้โครงการหุ้้นกู้ข่อง
บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ปี็ 2563 วงเงินรวมทัั้�งสิ�น 
ไม่เกิน 28,000 ล้ัานบาทั้ (“โครงการหุ้้นกู้”) ซึ์�งเป็็นโครงการ 
หุ้้นกู้ท้ั้�จะออกแลัะเสนอข่ายุภายุในรอบ 2 ปี็ (Medium Term 
Note Program: MTN) แลัะเมื�อวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2563 
บริษััทั้ฯ ได้้ออกหุ้้นกู้ชั่นิด้ระบุชืั่�อผู้ถือ ป็ระเภทั้ไม่ด้้อยุสิทั้ธิ์ ไม่ม้
ป็ระกัน แลัะม้ผู้แทั้นผู้ถือหุ้้นกู้ ภายุใต้ั้โครงการหุ้้นกู้ จำานวน  
5 ชุั่ด้ รวมจำานวน 12,000 ล้ัานบาทั้ มูลัค่าท้ั้�ตั้ราไว้ห้น่วยุลัะ 
1,000 บาทั้ แบ่งเป็็น 

(1) หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 1 อายุุ 3 ปี็ จำานวน 2,000,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
2,000 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุร้อยุลัะ 3.00 ต่ั้อปี็  
ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2566

(2)  หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 2 อายุุ 5 ปี็ จำานวน 4,000,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
4,000 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุร้อยุลัะ 3.50 ต่ั้อปี็  
ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2568

(3)  หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 3 อายุุ 2 ปี็ จำานวน 2,000,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
2,000 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุร้อยุลัะ 2.76 ต่ั้อปี็  
ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2565

(4)  หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 4 อายุุ 10 ปี็ จำานวน 1,300,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
1,300 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุร้อยุลัะ 3.93 ต่ั้อปี็  
ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2573

(5)  หุ้้นกู้ชุั่ด้ท้ั้� 5 อายุุ 15 ปี็ จำานวน 2,700,000 ห้น่วยุ มูลัค่า 
2,700 ล้ัานบาทั้ อัตั้ราด้อกเบ้�ยุร้อยุลัะ 4.40 ต่ั้อปี็  
ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนวันท้ั้� 11 กันยุายุน 2578
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

IRPC215A

IRPC215B

IRPC229A

IRPC239A

IRPC259A

IRPC309A

IRPC359A

รวัม

2,939.90

3,950.00 

2,000.00

2,000.00

4,000.00

1,300.00

2,700.00

18,889.90 

ร้อยุลัะ 4.96 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 4.96 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 2.76 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 3.00 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 3.50 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 3.93 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

ร้อยุลัะ 4.40 ชั่ำาระด้อกเบ้�ยุทุั้ก 6 เดื้อน

อายุุ 7 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2564

อายุุ 7 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2564

อายุุ 2 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2565

อายุุ 3 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2566

อายุุ 5 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2568

อายุุ 10 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2573

อายุุ 15 ปี็ กำาห้นด้ไถ่ถอน 2578

หมายเหตุุ: 
หุ้้นกู้ดั้งกล่ัาวข้่างต้ั้น เป็็นตั้ราสารห้น้�ท้ั้�เสนอข่ายุต่ั้อป็ระชั่าชั่นทัั้�วไป็แลัะนักลังทุั้นสถาบัน เพืิ่�อใช้ั่ชั่ำาระคืนห้น้�เดิ้ม แลัะ/ ห้รือข่ยุายุธุ์รกิจ แลัะ/ ห้รือใช้ั่เป็็นงินทุั้นห้มุนเว้ยุนในบริษััทั้ฯ

หุ้นกู้  จำานวน (ล้ิานบาทิ) อัิ่ตราด้อิ่กเบี�ยต่อิ่ปีี อิ่ายุ/ กำาหนด้การไถ่ถอิ่น

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้รายุลัะเอ้ยุด้ท้ั้�สำาคัญข่องหุ้้นกู้ท้ั้�ยุังไม่ครบกำาห้นด้ไถ่ถอนสามารถสรุป็ได้้ดั้งน้�

หุ้้นกู้สกุลัเงินบาทั้ข้่างต้ั้นทัั้�งห้มด้ได้้รับการจัด้อันดั้บความน่าเชืั่�อถือจากบริษััทั้ ฟิทั้ช์ั่ เรทั้ติั้�งส์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ โด้ยุอันดั้บ 
ความน่าเชืั่�อถือล่ัาสุด้ ณ์ วันท้ั้� 9 กรกฎาคม 2563 อยุู่ในระดั้บ A-(tha) แลัะแนวโน้มอันดั้บความน่าเชืั่�อถือ (Outlook) ข่องบริษััทั้ฯ 
อยุู่ในระดั้บม้เสถ้ยุรภาพิ่ (Stable Outlook) 

นโยบายการจ่ายเง่นปีันผลิ

บริษััที่ ไออาร์พั่ซื้่ จำำากัดำ (มหาช่น)
บริษััทั้ฯ ม้นโยุบายุจ่ายุเงินปั็นผลัในอัตั้ราไม่น้อยุกว่าร้อยุลัะ 25 ข่องกำาไรสุทั้ธิ์ป็ระจำาปี็ ห้ลัังหั้กภาษ้ัแลัะทุั้นสำารองต่ั้าง ๆ ทุั้กป็ระเภทั้
ตั้ามข้่อบังคับข่องบริษััทั้ฯ แลัะตั้ามกฎห้มายุแล้ัว ทัั้�งน้� การจ่ายุเงินปั็นผลัดั้งกล่ัาวจะขึ่�นอยูุ่กับแผนการลังทุั้นแลัะความเห้มาะสมอื�น ๆ  
ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการข่องบริษััทั้ฯ เห็้นสมควร

บริษััที่ย่อย
บริษััทั้ยุ่อยุแต่ั้ลัะแห่้งจะพิิ่จารณ์าการจ่ายุเงินปั็นผลั โด้ยุพิิ่จารณ์าจากผลัการด้ำาเนินงาน กระแสเงินสด้ แลัะ/ ห้รือแผนลังทุั้นข่อง
บริษััทั้ยุ่อยุนั�น ๆ แลัะได้้ตัั้�งสำารองตั้ามกฎห้มายุแล้ัว ห้รือกรณ้์อื�นใด้ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ยุ่อยุเห็้นสมควร

ข�อม้ลการจำ่ายเงินปันผู้ล

หมายเหตุุ: 
(1) มติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เมื�อวันท้ั้� 9 กุมภาพัิ่นธ์์ 2564 เห็้นชั่อบให้้เสนอท้ั้�ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นปี็ 2564 เพืิ่�อพิิ่จารณ์าอนุมัติั้จ่ายุเงินปั็นผลัสำาห้รับผลัการด้ำาเนินงานปี็ 2563 ในอัตั้รา 
 หุ้้นลัะ 0.06 บาทั้ต่ั้อหุ้้น 

กำาไรสุทั้ธิ์ต่ั้อหุ้้น (บาทั้)

เงินปั็นผลัต่ั้อหุ้้น (บาทั้)

อัตั้ราการจ่ายุเงินปั็นผลั 

(0.30)

(1) 0.06

N/A

2563

(0.06)

0.10

N/A

2562

0.38

0.19

50%

2561

0.56

0.29

52%

2560

0.48

0.23

48%

2559



175ข้้อม้ลหลักที่รัพัย์ และผู้้้ถ่ัอห้่น 



176 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นิติำบ่คคลท่ี่�บริษััที่ฯ ถ่ัอห้่นตัำ�งแต่ำร้อยละ 10 

บริษััที่ นำ�ามัน ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 555/2 อาคารศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 7 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2765-7000 โทั้รสาร 0-2765-7001

ประเภที่ธุรกิจำ: จำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน

บริษััที่ รักษ์ัป่าสััก จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 555/2 อาคารศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 7 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2765-7000 โทั้รสาร 0-2765-7001

ประเภที่ธุรกิจำ: บริการข่นส่งทั้างทั้ะเลั
หมายเหตุุ: บริษััทั้ยุ่อยุข่องบริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้

บริษััที่ เที่คโนโลย่ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 309 ห้มู่ท้ั้� 5 ถนนสุขุ่มวิทั้ ตั้ำาบลัเชิั่งเนิน อำาเภอเมืองระยุอง จังห้วัด้ระยุอง 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-3802-2835 โทั้รสาร 0-3802-2835 ต่ั้อ 301

ประเภที่ธุรกิจำ: โรงเร้ยุนอาช้ั่วะ 

บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ เอ แอนด์ำ แอล จำำากัดำ 

ท่ี่�อย่้: 555/2 อาคารศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 9 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2765-7508 โทั้รสาร 0-2765-7550

ประเภที่ธุรกิจำ: จำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก

บริษััที่ ไอพัอลิเมอร์ จำำากัดำ 

ท่ี่�อย่้: 555/2 อาคารศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 9 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2117-3994, 06-5717-8856 

ประเภที่ธุรกิจำ: จำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กแลัะเคม้ภัณ์ฑ์์ผ่านระบบ e-Commerce 

บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ โพัล่ออล จำำากัดำ 

ท่ี่�อย่้: 555/2 อาคารศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้ ชัั่�น 7 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2765-6666 โทั้รสาร 0-2765-6677

ประเภที่ธุรกิจำ: ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ล้ัออลั

บริษััที่ ไมเท็ี่กซ์ื้ โพัลิเมอร์ (ประเที่ศไที่ย) จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 100/60 อาคารสาธ์รนครทั้าวเวอร์ ชัั่�นท้ั้� 29 

 ถนนสาทั้รเห้นือ แข่วงส้ลัม เข่ตั้บางรัก กรุงเทั้พิ่ฯ

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2267-1854

ประเภที่ธุรกิจำ: ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุเคม้ภัณ์ฑ์์

บริษััที่ ดัำบบลิวัเอช่เอ อินดัำสัเตุร่ยล เอสัเตุที่ ระยอง จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 9/187 อาคารยุูเอ็มทั้าวเวอร์ ชัั่�น 18 

 ถนนรามคำาแห้ง แข่วงสวนห้ลัวง เข่ตั้สวนห้ลัวง กรุงเทั้พิ่มห้านคร 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2719-9555 โทั้รสาร 0-2719-9546-7

ประเภที่ธุรกิจำ: พัิ่ฒนานิคมอุตั้สาห้กรรม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

99.99%

99.99%

99.99%

57.48%

55.00% 

50.00%

50.00%(1)

40.00%

2,000

30

750

10

120

370

120

665

สัด้ส่วน
การถือิ่หุ้น

บร่ษัทิลิำาดั้บ ทุินชำาระแล้ิว
(หน่วย: ล้ิานบาทิ)



177นิติำบ่คคลท่ี่�บริษััที่ฯ ถ่ัอห้่นตัำ�งแต่ำร้อยละ 10 

บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ คล่น พัาวัเวัอร์ จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 299 ห้มู่ 5 ตั้ำาบลัเชิั่งเนิน อำาเภอเมืองระยุอง จังห้วัด้ระยุอง 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-3861-1333 โทั้รสาร 0-3861-2813

ประเภที่ธุรกิจำ: ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุไฟฟ้าแลัะไอนำ�า 

บริษััที่ อ้เบะ เคมิคอลส์ั (เอเช่่ย) จำำากัดำ (มหาช่น)

ท่ี่�อย่้: 98 อาคารสาทั้รสแควร์ ออฟฟิศทั้าวเวอร์ ชัั่�นท้ั้� 18 

 ถนนสาทั้รเห้นือ แข่วงส้ลัม เข่ตั้บางรัก กรุงเทั้พิ่มห้านคร

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2206-9300 โทั้รสาร 0-2206-9312

ประเภที่ธุรกิจำ: ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้

บริษััที่ พ่ัท่ี่ท่ี่ เอนเนอร์ย่� โซื้ล้ชั่�นส์ั จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 888 ถนนมาบชั่ลูัด้-แห้ลัมสน ตั้ำาบลัห้้วยุโป็�ง 

 อำาเภอเมืองระยุอง จังห้วัด้ระยุอง

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-3897-8300 โทั้รสาร 0-3897-8333

ประเภที่ธุรกิจำ: ท้ั้�ป็รึกษัาทั้างวิศวกรรม

Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd.

ท่ี่�อย่้: G314, No. 201, Kezhu Road, New and Hi-tech Industrial 

 Development Zone, Science City, Guangzhou, China, 510000

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ (86) 020-28143100, (86) 020-28143180 

ประเภที่ธุรกิจำ: จำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้กแลัะเคม้ภัณ์ฑ์์ผ่านระบบ e-Commerce

  ในป็ระเทั้ศจ้น

บริษััที่ สัานพัลัง วิัสัาหกิจำเพืั�อสัังคม จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 555/1 ศูนย์ุเอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารเอ ชัั่�น 10 

 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร กรุงเทั้พิ่ฯ

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2537-2971 

ประเภที่ธุรกิจำ: สนับสนุนการด้ำาเนินกิจการด้้านวิสาห้กิจเพืิ่�อสังคม

บริษััที่ ระยองอะเซื้ที่ท่ี่ล่น จำำากัดำ

ท่ี่�อย่้: 2/3 ห้มู่ท้ั้� 14 ถนนบางนา-ตั้ราด้ กม.6.5 

 ตั้ำาบลับางแก้ว อำาเภอบางพิ่ล้ั จังห้วัด้สมุทั้รป็ราการ 

 โทั้รศัพิ่ท์ั้ 0-2338-6100  โทั้รสาร 0-2312-0126

ประเภที่ธุรกิจำ: ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุแก๊สอะเซ์ทั้ท้ั้ล้ัน

9.

10.

11.

12.

13.

14.

48.99%

25.00%

20.00%

15.00%

15.00%

13.04%

3,362

10,739

150

8.9

(ล้ัานห้ยุวน)

2.5

115

 

สัด้ส่วน
การถือิ่หุ้น

บร่ษัทิลิำาดั้บ ทุินชำาระแล้ิว
(หน่วย: ล้ิานบาทิ)

หมายเหตุุ: 
แสด้งเฉีพิ่าะบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้การด้ำาเนินงาน 
(1) ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำาสัญญาซื์�อหุ้้น (Share Purchase Agreement) กับ Japan Polypropylene Corporation ซึ์�งเป็็นบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในป็ระเทั้ศญ้�ปุ็�นเพืิ่�อซื์�อหุ้้นสามัญข่อง
 บริษััทั้ ไมเท็ั้กซ์์ โพิ่ล้ัเมอร์ (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) จำากัด้ ซึ์�งเป็็นบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในป็ระเทั้ศไทั้ยุท้ั้�ด้ำาเนินธุ์รกิจผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุเม็ด้พิ่ลัาสติั้ก โพิ่ลิัโพิ่รพิิ่ล้ันชั่นิด้พิิ่เศษั จำานวน 600,000 หุ้้น 
 คิด้เป็็นร้อยุลัะ 50 ข่องทุั้นจด้ทั้ะเบ้ยุน
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การกำากับด้ำแลกิจการ

นโยบายการกำากับดู้แลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดู้แลกิจการ และข้อม้ลสำาคัญ
เก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุิดูย่อย 
และผู้้้บริหาร

รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญ
ดู้านการกำากับดู้แลกิจการ

การบริหารทรัพัยากรบุคคล

การควบคุมภูายในและรายการระหว่างกัน



180 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

IRPC ยึดำมั�นในการดำำาเนินธ่รกิจ
ภายใต้ำหลักการกำากับด้ำแลกิจการท่ี่�ด่ำ 
ม่การบริหารจัดำการท่ี่�เป็นเลิศ 
ม่ควัามโปร่งใส ตำรวัจสอบได้ำ
ม่่งเน้นการสร้างประโยชิน์ส้งส่ดำ
ให้แก่ผู้้้ถ่ัอห้่น
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นโยบายการกำากับด้ำแลกิจการ

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญกับการด้ำาเนินงานด้้านการ 
กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้มาโด้ยุตั้ลัอด้ โด้ยุกำาห้นด้ให้้บริษััทั้ฯ 
ป็ระกาศนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ จัด้ทั้ำาคู่มือการกำากับ
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ตั้ลัอด้จนจริยุธ์รรมในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่อง 
คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้ารระดั้บสูง ฝ�ายุจัด้การ แลัะพิ่นักงาน เพืิ่�อ
เป็็นแนวทั้างป็ฏิิบัติั้ข่ององค์กรท้ั้�ได้้มาตั้รฐานทัั้�งในระดั้บป็ระเทั้ศ
แลัะระด้ับสากลั โด้ยุได้้นำาห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะ 
แนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (สำานักงาน ก.ลั.ตั้.) ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ (ตั้ลัทั้.) ข้่อเสนอแนะจากรายุงาน Corporate 
Governance Assessment Report ข่องสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) รวมทัั้�งห้ลัักสากลัข่อง  
The Organization for Economic Cooperation and  
Development, ASEAN CG Scorecard เกณ์ฑ์์การป็ระเมิน 
ผลัการด้ำา เ นินงานด้้านความยุั� ง ยืุนข่อง Dow Jones  
Sustainability Index (DJSI) แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ 
ชัั่�นนำาในระดั้บสากลั มาใช้ั่เป็็นแนวทั้างในการพัิ่ฒนาเพืิ่�อสร้าง
ความเชืั่�อมั�นต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทัุ้กฝ�ายุ รวมถึงทั้ำาให้้องค์กรม้ 
การจัด้การท้ั้�เห้มาะสม ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่่งขั่นข่ององค์กรให้้เติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยืุน ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้
เปิ็ด้เผยุคู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะจรรยุาบรรณ์ในการ
ด้ำาเนินธุ์รกิจฉีบับเต็ั้มไว้ในเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ (www.irpc.co.th)

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้เจตั้นารมณ์์ท้ั้�จะส่งเสริมให้้ บริษััทั้  
ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ “กลุ่ัมไออาร์พ้ิ่ซ้์” 
เป็็นองค์กรท้ั้�ยุึด้มั�นการด้ำาเนินธุ์รกิจภายุใต้ั้ห้ลัักการกำากับ 
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ม้การบริห้ารจัด้การท้ั้�เป็็นเลิัศ ม้ความโป็ร่งใส 

ตั้รวจสอบได้้ มุ่งเน้นการสร้างป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ให้้แก่ผู้ถือหุ้้น 
คำานึงถึงผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุโด้ยุรวม โด้ยุนำาห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการ
ท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ 6 ป็ระการตั้ามแนวทั้างข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ มาใช้ั่ในการด้ำาเนินงาน เพืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงาน ยุดึ้ถือเป็็นแนวทั้างป็ฏิิบติัั้ ได้้แก่ 

1. การม้วิสัยุทัั้ศน์ในการสร้างมูลัค่าเพิิ่�มให้้กับองค์กรในระยุะยุาว 
(Creation of Long Term Value) 

2. ความรับผิด้ชั่อบตั้่อการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ด้้วยุข้่ด้ความสามารถ
แลัะป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ท้ั้�เพ้ิ่ยุงพิ่อ (Responsibility) 

3. การป็ฏิิบัติั้ต่ั้อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน ม้ความเป็็นธ์รรม 
แลัะม้คำาอธิ์บายุได้้ (Equitable Treatment)

4. ความรับผิด้ชั่อบตั้่อการตัั้ด้สินใจแลัะการกระทั้ำาข่องตั้นเอง 
สามารถช้ั่�แจงแลัะอธิ์บายุการตัั้ด้สินใจนั�นได้้ (Accountability)

5. ความโป็ร่งใสในการด้ำาเนินงานท้ั้�สามารถตั้รวจสอบได้้ แลัะม้
การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัอยุ่างโป็ร่งใสแก่ผู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง (Transparency)

6. การม้จริยุธ์รรมแลัะจรรยุาบรรณ์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ (Ethics 
and Code of Conduct) 

นอกจากการป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ 
6 ป็ระการตั้ามแนวทั้างข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ยุังได้้พิิ่จารณ์าป็รับป็รุงแนวทั้างการ
กำากับดู้แลักิจการ โด้ยุได้้นำาห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้สำาห้รบั
บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน ปี็ 2560 (CG Code) ซึ์�งออกโด้ยุสำานักงาน
คณ์ะกรรมการห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (สำานักงาน 
ก.ลั.ตั้.) มาป็ระยุุกตั้์ใช้ั่เพืิ่�อกำาห้นด้เป็็นนโยุบายุการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้ห้ลัักป็ฏิิบัติั้สำาห้รับคณ์ะกรรมการ 
ดั้งน้�

นโยบายการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 1: ตั้ระห้นักถึงบทั้บาทั้แลัะความรับผิด้ชั่อบข่อง 
  คณ์ะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท้ั้�สร้างคุณ์ค่า 
  ให้้แก่กิจการอยุ่างยุั�งยุืน 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 2: กำาห้นด้วัตั้ถุป็ระสงค์แลัะเป้็าห้มายุห้ลัักข่อง 
  กิจการท้ั้�เป็็นไป็เพืิ่�อความยุั�งยุืน 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 3: เสริมสร้างคณ์ะกรรมการท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 4: สรรห้าแลัะพัิ่ฒนาผู้บริห้ารระดั้บสูงแลัะการบริห้าร 
  บุคลัากร 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 5: ส่งเสริมนวัตั้กรรมแลัะการป็ระกอบธ์ุรกิจอยุ่าง 
  ม้ความรับผิด้ชั่อบ 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 6: ดู้แลัให้้ม้ระบบการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะ 
  การควบคุมภายุในท้ั้�เห้มาะสม 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 7: รักษัาความน่าเชืั่�อถือทั้างการเงินแลัะการเปิ็ด้เผยุ 
  ข้่อมูลั 
ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 8: สนับสนุนการม้ส่วนร่วมแลัะการสื�อสารกับผู้ถือหุ้้น 

พัฒนาการทีิ�สำาคัญขอิ่งนโยบาย แนวปีฏ่ิบัต่ แลิะ
ระบบการกำากับดู้แลิก่จการในปีี 2563

ในป็ี 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินงานด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
เพืิ่�อพัิ่ฒนาแลัะยุกระดั้บการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ให้้ม้มาตั้รฐาน
แลัะเข้่มแข็่งยุิ�งขึ่�น โด้ยุได้้ด้ำาเนนิงานตั้ามแผนงานการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ป็ระจำาปี็ 2563 ซึ์�งได้้รับการอนุมัติั้โด้ยุคณ์ะกรรมการ
กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ สรุป็สาระสำาคัญได้้ดั้งน้�

1. การปฏิิบัติุหน�าท่ี่�ของคณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ 
• ในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ม้การป็ระชุั่ม

รวมทัั้�งสิ�น 6 ครั�ง ได้้พิิ่จารณ์าอนุมัติั้/ ให้้ความเห็้นชั่อบ 
เรื�องสำาคัญด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ อาทิั้ 
เห็้นชั่อบนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ (ฉีบับป็รับป็รุง 
ปี็ 2563) คู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะจรรยุาบรรณ์ 
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ เห็้นชั่อบนโยุบายุการป็ระชัุ่มผ่าน 
สื�ออิเล็ักทั้รอนิกส์ กฎบัตั้รคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
(ฉีบับป็รับป็รุงปี็ 2563) มาตั้รการป้็องกันความขั่ด้แยุ้งทั้าง 
ผลัป็ระโยุชั่น์ นโยุบายุป้็องกันการใช้ั่ข้่อมูลัภายุในโด้ยุมิชั่อบ 
(Insider Trading) แลัะชั่่วงเวลัาห้้ามซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
(Blackout Period) นโยุบายุการเป็็นกลัางทั้างการเมือง 
ตั้ลัอด้จนได้้อนุมัติั้แผนงานการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ป็ระจำาปี็ 
2564 แผนงานการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์  
(Corporate Compliance) ป็ระจำาปี็ 2564 อนุมัติั้แผนงาน
ด้้านความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม ชุั่มชั่น แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม ป็ระจำา
ปี็ 2564 อนุมัติั้แผนงานการบริห้ารความยัุ�งยืุน ป็ระจำาปี็ 2564 
เป็็นต้ั้น

• การป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัตั้ิงานข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุป็ระจำาปี็ โด้ยุม้การทั้บทั้วนแบบ

ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการ แลัะคณ์ะกรรมการ
ชุั่ด้ยุ่อยุ แลัะป็ระเมินป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องการจัด้ป็ระชัุ่ม 
คณ์ะกรรมการ ให้้สมบูรณ์์ยุิ�งขึ่�น

• การพัิ่ฒนากรรมการ โด้ยุจัด้ให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทุั้กท่ั้าน
เข้่าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ 
(IOD) ในหั้วข้่อ “บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�ข่องกรรมการในการกำากับ
ดู้แลั IT เพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ต่ั้อองค์กร”

2. การกำาหนดำกรอบและนโยบายการปฏิิบัตุิตุามเกณฑ์์  
 แนวัที่างการส่ังเสัริมจำริยธรรม ควัามโปร่งใสั และการ 
 ตุ่อตุ�านการทุี่จำริตุคอร์รัปชั่น 
• พิิ่จารณ์าเห็้นชั่อบการป็รับป็รุงคู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 

แลัะนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เพืิ่�อให้้สอด้คลั้องกับ
ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้สำาห้รับบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนข่อง
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ สำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์  ASEAN CG  
Scorecard มาตั้รการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้คอร์รัป็ชัั่น แลัะ 
แนวป็ฏิิบัติั้อันเป็็นสากลัอื�น ๆ ท้ั้�นำามาป็รับใช้ั่ เช่ั่น UN Global 
Compact, SDGs, ห้ลัักการช้ั่�แนะข่องสห้ป็ระชั่าชั่าติั้  
โด้ยุเฉีพิ่าะการด้ำาเนินธุ์รกิจท้ั้�คำานึงถึงสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นในมิตั้ิ
สำาคัญท้ั้�เก้�ยุวข้่อง 

• พิิ่จารณ์าเห็้นชั่อบการป็รับป็รุงนโยุบายุต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้แลัะ
คอร์รัป็ชัั่น เพืิ่�อให้้สอด้คลั้องตั้ามแนวป็ฏิิบัติั้ข่องกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. 
(PTT Group Way of Conduct) 

• พิิ่จารณ์าเห็้นชั่อบการป็รับป็รุงนโยุบายุกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้าม
กฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) ให้้ครอบคลุัมป็ระเด็้นสำาคัญอยุ่าง
ครบถ้วนตั้ามมาตั้รฐานสากลั เพืิ่�อให้้สามารถนำาไป็ป็ฏิิบัตั้ิได้้
อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

3. กิจำกรรมสัร�างจิำตุสัำานึกและการตุระหนักร้�ดำ�านการกำากับ 
 ด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ (CG) ในปี 2563 
 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการเพืิ่�อเสริมสร้างความตั้ระห้นักรู้ แลัะ

ความเข้่าใจด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เผยุแพิ่ร่องค์ความรู้ 
ห้ลัักการ แนวคิด้ แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�สำาคัญ อันเป็็นรากฐาน 
ข่องการยึุด้เป็็นแนวเพืิ่�อการพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุนื ให้้กับผู้บริห้าร 
พิ่นักงาน คู่ค้า ลูักค้า แลัะพิ่นักงานในกลุ่ัมเข้่าร่วมกิจกรรม 
ดั้งน้� 

 กิจำกรรมดำ�านการตุ่อตุ�านทุี่จำริตุ
• บริษััทั้ฯ แลัะวิทั้ยุาลััยุเทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ได้้รับการต่ั้ออายุุ

สมาชิั่กแนวร่วมป็ฏิิบัติั้ข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุในการต่ั้อต้ั้าน 
การทุั้จริตั้ (CAC) ต่ั้อเนื�องเป็็นสมัยุท้ั้� 2
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• บริษััทั้ นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ ยุื�นคำาป็ระกาศเจตั้นารมณ์์การ
เป็็นสมาชิั่กแนวร่วมป็ฏิิบัติั้ข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุในการต่ั้อต้ั้าน
การทุั้จริตั้ (CAC) 

• ร่วมกิจกรรมวันต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่น ป็ระจำาปี็ 2563 ผ่านระบบ
ออนไลัน์ Facebook Live ข่ององค์กรต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่น  
ภายุใต้ั้แนวคิด้ จับโกงโคตั้รง่ายุแค่ป็ลัายุนิ�ว “Power of Data”

 
• ร่วมกิจกรรมวันต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่นสากลั (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ) 

ป็ระจำาปี็ 2563 ผ่านทั้าง Facebook Live ข่องสำานักงาน 
ป็.ป็.ชั่ ภายุใต้ั้แนวคิด้ “Zero Tolerance คนไทั้ยุไม่ทั้นต่ั้อ
การทุั้จริตั้”

• ร่วมป็ระชุั่มกับคณ์ะกรรมาธิ์การศึกษัาตั้รวจสอบเรื�องการ
ทุั้จริตั้ป็ระพิ่ฤติั้มิชั่อบแลัะเสริมสร้างธ์รรมาภิบาลั/ วุฒิสภา 
เพืิ่�อแลักเป็ล้ั�ยุนความคิด้เห็้นเก้�ยุวกับผลังานการบริห้ารจัด้การ
องค์กรข่นาด้ให้ญ่ จนได้้รับรางวัลัองค์กรโป็ร่งใส ครั�งท้ั้� 8 รวมถึง
มุมมองในการจัด้การปั็ญห้า อุป็สรรค แลัะข้่อเสนอแนะ 
แนวทั้างการด้ำาเนินงานเพืิ่�อให้้เกิด้ความโป็ร่งใสภายุในองค์กร

• ร่วมการอบรมเชิั่งป็ฏิิบัติั้การพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่โค้ชั่ STRONG 
องค์กรพิ่อเพ้ิ่ยุงต้ั้านทุั้จริตั้ เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้� เป็็นผู้นำาการ 
ป็ฏิิบัติั้การในโครงการ STRONG จิตั้พิ่อเพ้ิ่ยุงต้ั้านทุั้จริตั้ 
ร่วมกับสำานักงาน ป็.ป็.ชั่.

• ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงาน จัด้ทั้ำารายุงานความขั่ด้แยุ้งทั้าง 
ผลัป็ระโยุชั่น์ “COI” ครบ 100% ต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 6

 กิจำกรรมดำ�านส่ังเสัริมสิัที่ธิมนุษัยช่น
• ร่วมป็ระชุั่มเชิั่งป็ฏิิบัติั้การกับกรมคุ้มครองสิทั้ธิ์แลัะเสร้ภาพิ่ 

เพืิ่�อขั่บเคลืั�อนแผนป็ฏิิบัติั้การระดั้บชั่าติั้ว่าด้้วยุธุ์รกิจกับ 
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น 

• การไฟฟ้านครห้ลัวง โด้ยุ รองผู้ว่าการกิจการองค์กรแลัะสังคม
การไฟฟ้านครห้ลัวง พิ่ร้อมคณ์ะฯ ศึกษัาดู้งาน เรื�อง Human 
Rights ในฐานะท้ั้�บริษััทั้ฯ ได้้รับรางวัลัองค์กรต้ั้นแบบด้้าน
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น ต่ั้อเนื�อง 2 ปี็ 

• ร่วมเป็็นคณ์ะอนุกรรมการด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นแลัะแรงงาน 
ข่อง GCNT เพืิ่�อร่วมป็ระชุั่มแลักเป็ล้ั�ยุน แลัะนำาเสนอแนวคิด้
ในการสร้างความตั้ระห้นักรู้แลัะการม้ส่วนร่วมในบทั้บาทั้ 
ด้้านความยุั�งยุืน

 กิจำกรรมสัร�างควัามตุระหนักร้�
• ร่วมกับบริษััทั้ในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. จัด้กิจกรรม PTT Group CG Day 

2020 ภายุใต้ั้แนวคิด้ “โลักยุุคให้ม่ในแบบ CG (Step to the 
Future)” ในรูป็แบบออนไลัน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% 
Virtual Conference) เพืิ่�อสอด้คล้ัองกับการด้ำาเนินช้ั่วิตั้ 
วิถ้ให้ม่ (New Normal) แลัะป้็องกันการแพิ่ร่ระบาด้ข่อง 
ไวรัสโควิด้-19 ด้้วยุวัตั้ถุป็ระสงค์เพืิ่�อให้้พิ่นักงานกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. 
ป็ฏิิบัติั้งานโด้ยุตั้ระห้นักถึงจริยุธ์รรม ความโป็ร่งใสตั้ามห้ลัักการ
กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะเป็็นการเสริมสร้างความเชืั่�อมั�นข่อง
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุให้้ไว้วางใจในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องกลุ่ัม ป็ตั้ทั้. 
โด้ยุม้ผู้เข้่าชั่มงานรวมทัั้�งสิ�น 3,027 คน ผลัการป็ระเมิน 
ความพึิ่งพิ่อใจคิด้เป็็น 91.37%

• จัด้การอบรมโครงการ IRPC Cubic Academy โด้ยุเริ�ม
ด้ำาเนินการตัั้�งแต่ั้ปี็ 2558 ด้้วยุวัตั้ถุป็ระสงค์ในการพัิ่ฒนา 
ให้้เกิด้องค์กรแลัะสังคมแห้่งการเร้ยุนรู้ อันป็ระกอบด้้วยุ 
บุคลัากรท้ั้� ม้ทั้ั�งคุณ์ภาพิ่แลัะคุณ์ธ์รรม ส่งเสริมความรู้ 

นโยบายการกำากับด้ำแลกิจการ
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ความเข้่าใจ แลัะสร้างจิตั้สำานึกในความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม 
แลัะการด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างยุั�งยุืน ให้้กับพิ่นักงานแลัะกลุ่ัม 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ อาทิั้ คู่ค้า ลูักค้า โด้ยุไม่ม้ค่าใช้ั่จ่ายุ ในปี็ 2563 
IRPC Cubic Academy จัด้อบรมใน 6 ห้มวด้ ท้ั้�สนับสนุน 
การด้ำาเนินธุ์รกิจให้้เติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืน ได้้แก่ 1. Global 
Trend 2. Human Rights 3. Climate Change 4. ESG  
5. Anti-Corruption แลัะ 6. Ethics โด้ยุม้วิทั้ยุากรจาก 
ภายุในบริษััทั้ฯ แลัะผู้ทั้รงคุณ์วุฒิจากภายุนอก ม้ผู้เข้่าร่วม
อบรมรวมเฉีล้ั�ยุป็ระมาณ์ 200 คน ต่ั้อห้ลัักสูตั้ร

• สร้างความตั้ระห้นกัรู้ให้้แก่พิ่นักงาน ผ่าน CG e-Learning ใน
รูป็ Infographic โด้ยุในปี็ 2563 เผยุแพิ่ร่องค์ความรู้ 3 เรื�อง 
ได้้แก่ (1) What is CG/ ห้ลัักการท้ั้�สำาคัญข่อง CG 6 ป็ระการ 
“CREATE”/ การตัั้ด้สินใจอยุ่างม้จริยุธ์รรม (2) What is 
COI?/ COI ม้ความสำาคัญอยุ่างไร แลัะ (3) No Gift Policy

 กิจำกรรมดำ�านการสัร�างเครือข่าย Global Compact  
 Network Thailand 
• ร่วมป็ระชุั่มในวาระครบรอบ 20 ปี็ UN Global Compact 

ผ่านระบบออนไลัน์ โด้ยุม้ผู้แทั้นสมาคมเครือข่่ายุโกลับอลั
คอมแพ็ิ่กในแต่ั้ลัะป็ระเทั้ศกว่า 1,000 คน มาถ่ายุทั้อด้มุมมอง
ด้้านความยุั�งยุืน 

• ร่วมป็ระชุั่มทั้บทั้วนห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ้์การป็ระเมินผลั การ 
ขั่บเคลืั�อนองค์กรต้ั้นแบบสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น ร่วมกับกรมคุ้มครอง
สิทั้ธิ์แลัะเสร้ภาพิ่ กระทั้รวงยุุติั้ธ์รรม ในฐานะคณ์ะกรรมการ
สมาคม GCNT

IRPC Cubic Academy จัดูอบรม “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal” โดูยคุณวรณัฐ เพ่ัยรธรรม ผู้้้อำานวยการสถืาบันไทยพััฒน์ 

• ร่วมป็ระกาศเจตั้นารมณ์์การด้ำาเนินงานเพืิ่�อส่งเสริมเป้็าห้มายุ
ท้ั้�ยุั�งยุืน (SDGs) ตั้ามแนวทั้างสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ ในงาน “GCNT 
Forum 2020: Thailand Business Leadership for 
SDGs” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี็ ข่องเครือข่่ายุโกลับอลั 
คอมแพิ่็กแห่้งสห้ป็ระชั่าชั่าตั้ิ (UNGC) แลัะครบรอบ 75 ปี็ 
ข่ององค์กรสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (UN) โด้ยุม้พิ่ลัเอก ป็ระยุุทั้ธ์์  
จันทั้ร์โอชั่า นายุกรัฐมนตั้ร้แลัะรัฐมนตั้ร้ว่าการกระทั้รวง
กลัาโห้ม เป็็นป็ระธ์านเปิ็ด้งาน

• ร่วมโครงการผลิัตั้คลิัป็ว้ดิ้ทัั้ศน์ป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์ “CEO Special 
Series” นำาเสนอ Best Practices ในรูป็แบบการสัมภาษัณ์์ 
CEO กึ�งสารคด้้ ในรายุการ “เราป็รับ..โลักเป็ล้ั�ยุน” ใน
บทั้บาทั้การเป็็นสมาชั่ิก GCNT แลัะผลัการด้ำาเนินงานด้้าน
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ (อาทิั้ โครงการข่าเท้ั้ยุม การช่ั่วยุเห้ลืัอ
สนับสนุนสังคมในช่ั่วงสถานการณ์์โควิด้) 

 • ร่วมงานสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs 
Impact Measurement and Management Framework 
in Business and Investment Strategies” จัด้โด้ยุ
สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ 
(“สำานักงาน ก.ลั.ตั้.”) โครงการพิ่ัฒนาแห้่งสห้ป็ระชั่าชั่าตั้ิ 
(United Nations Development Program: “UNDP”) 
แลัะสมาคมเครือข่่ายุโกลับอลัคอมแพ็ิ่กแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
(Global Compact Network Thailand: “GCNT”) เพืิ่�อ
สร้างความรู้ความเข้่าใจเก้�ยุวกับการด้ำาเนนิงานข่องภาคธ์รุกิจ
ให้้สอด้คล้ัองกับเป้็าห้มายุการพัิ่ฒนาท้ั้�ยุั�งยืุน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ข่ององค์การสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ 
ตั้ลัอด้จนแนะนำาแนวทั้างในการวัด้ผลัแลัะจัด้การกับผลักระทั้บ
ท้ั้�ม้ต่ั้อการบรรลุั SDG
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คณ์ะกรรมการชุด้ย่อิ่ย

กรรมการอ่ิ่สระ

คณะกรรมการตำรวัจสอบ

แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
สมาชิั่กป็ระกอบด้้วยุกรรมการอิสระ
อยุ่างน้อยุ 3 คน ทั้ำาห้น้าท้ั้�ตั้รวจสอบ 
งบการเงิน แลัะให้้แนวทั้างในการ 
ตั้รวจสอบภายุในโด้ยุม้กรรมการ 
อยุ่างน้อยุ 1 คน ม้ความรู้แลัะ
ป็ระสบการณ์์เพ้ิ่ยุงพิ่อในการสอบทั้าน
ความน่าเชืั่�อถือข่องงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดำค่าตำอบแที่น

แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
สมาชั่ิกป็ระกอบด้้วยุกรรมการ 
อยุ่างน้อยุ 3 คน ทั้ำาห้น้าท้ั้�คัด้เลืัอก
บุคคลัท้ั้�ควรได้้รับการเสนอชืั่�อเป็็น 
กรรมการบริษััทั้ฯ กรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ
ป็ระธ์าน เจ้าห้ น้า ท้ั้� บ ริห้ารแลัะ
กรรมการผู้ จัด้การให้ญ่ รวมทัั้� ง
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นอยุ่างเป็็นธ์รรม 
โด้ยุม้กรรมการอยุ่างน้อยุ 1 คน เป็็น
กรรมการอิสระ

เป็็นกรรมการท้ั้�ม้ความเป็็นอิสระจาก 
ผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ ห้รือกลุ่ัมข่องผู้ถือหุ้้น
รายุให้ญ่ ผู้ม้อำานาจควบคุม แลัะ 
ผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ ม้ห้น้าท้ั้�แสด้ง
ความเห็้นอยุ่างเสร้ ตั้ามภารกิจท้ั้�ได้้รับ
มอบห้มายุในการป็กป้็องผลัป็ระโยุชั่น์
ข่องผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้ก
ฝ�ายุอยุา่งเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน ณ์ สิ�นปี็ 2563 
ม้จำานวนกรรมการอิสระ 8 คน กรณ้์
ท้ั้�ป็ระธ์านกรรมการมิใช่ั่กรรมการอิสระ 
อาจตัั้�งป็ระธ์านกรรมการอิสระ เพืิ่�อ
ทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการป็ระชัุ่มบางวาระ 
ห้รือบางโอกาส

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจด้้วยุความเป็็น
ธ์รรมเพืิ่�อป็ระโยุชั่น์สูงสุด้แก่ผู้ถือหุ้้น 
โด้ยุคำานึงถึงการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืน แลัะ
ให้้ผลัตั้อบแทั้นท้ั้�เห้มาะสมอยุ่างต่ั้อเนื�อง 
ผู้ถือหุ้้นแต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
ในการป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้น ท้ั้�ป็ระชัุ่ม 
ผู้ถือหุ้้นรับทั้ราบผลัการด้ำาเนินงาน 
ป็ระจำาปี็ข่องบริษััทั้ฯ แลัะพิิ่จารณ์าวาระ
การป็ระชัุ่มตั้ามกฎห้มายุ รวมถึง 
การอนุมัติั้งบการเงินแลัะค่าตั้อบแทั้น 
กรรมการบริษััทั้ฯ

ผู้ถือิ่หุ้น

คณ์ะกรรมการบร่ษัทิ

ป็ระกอบด้้วยุกรรมการ 15 คน ม้ห้น้าท้ั้�
จัด้การกำากับดู้แลักิจการทัั้�งป็วงข่อง 
บริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุ แนวทั้าง
แลัะเป้็าห้มายุท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์สูงสุด้แก่
ผู้ถือหุ้้น โด้ยุคำานึงถึงป็ระโยุชั่น์ข่อง 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กฝ�ายุอยุ่างเป็็นธ์รรม  
ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคมภายุใต้ั้กรอบ
จริยุธ์รรมท้ั้�ด้้ แลัะแนวป็ฏิิบัตั้ิท้ั้� มุ่งสู่ 
การเป็็นพิ่ลัเมืองด้้ข่องโลัก

คณะกรรมการบริษััที่ฯ กำาหนดำวิัสัยทัี่ศน์ให้ไออาร์พ่ัซ่ก้าวัไป
ส่้การเปน็บรษัิัที่ปโิตำรเคม่ครบวังจรชัิ�นนำาข้องเอเช่ิย กำาหนดำ
แผู้นกลย่ที่ธ์ทัี่�งระยะสั�นและระยะยาวั เพ่ั�อให้มั�นใจว่ัาบริษััที่ฯ 
จะสามารถัเติำบโตำไปตำามทิี่ศที่างท่ี่�วัางไว้ั

รายงาน

แตำ
งตำ

�ง

186 แบบแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาป่ / 
รายงานประจำาป่ 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ไออาร์พั่ซ่ จำากัดำ (มหาชิน)

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย 
และผู้้้บริหาร
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ปีระธิานกรรมการ

ปีระธิานเจ้าหน้าทีิ�บร่หาร
แลิะกรรมการผู้จัด้การใหญ่

เลิขานุการบร่ษัทิ

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เลืัอกกรรมการ 1 คน เป็็นป็ระธ์าน
กรรมการทั้ำาห้นา้ท้ั้�สนับสนุนแลัะสง่เสรมิให้้คณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อยุา่งเต็ั้มความสามารถ ตั้ามข่อบเข่ตั้
ความรับผิด้ชั่อบ พิ่ร้อมดู้แลัแลัะตั้ิด้ตั้ามการบริห้ารงาน
ข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ 
ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะบรรลุัตั้ามวัตั้ถุป็ระสงค์

คณะกรรมการกำากับด้ำแล
กิจการท่ี่�ด่ำ

แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
สมาชิั่กป็ระกอบด้้วยุกรรมการอยุ่าง
น้อยุ 3 คน ทั้ำาห้น้าท้ั้�พิิ่จารณ์าเสนอ
แนวป็ฏิิบัติั้แลัะให้้คำาแนะนำาด้้านการ
กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ต่ั้อคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ แลัะกำากับดู้แลัการด้ำาเนินงาน
ด้้ า น ก า ร กำา กับ ดู้แ ลั กิจ ก า ร ท้ั้� ด้้ 
ข่องบริษััทั้ฯ ใ ห้้ เ ป็็น ไป็อ ยุ่ า ง ม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ โด้ยุม้กรรมการอยุ่าง
น้อยุ 1 คน เป็็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
ควัามเส่�ยง

แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
สมาชิั่กป็ระกอบด้้วยุกรรมการอยุ่าง
น้อยุ 3 คน ทั้ำาห้น้าท้ั้�กำาห้นด้นโยุบายุ
บริห้ารความเส้�ยุง แผนจัด้การ 
ความเส้�ยุง แลัะกระบวนการบริห้าร
ความเส้�ยุงทัั้�วทัั้�งองค์กร

แต่ั้งตัั้�งแลัะกำากับดู้แลัโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การ
งานข่องบริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามวัตั้ถุป็ระสงค์ นโยุบายุ แลัะกลัยุุทั้ธ์์ท้ั้� 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้ไว้ แลัะรายุงานผลัต่ั้อคณ์ะกรรมการ 
อยุ่างถูกต้ั้องโป็ร่งใส
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ปีระธิานเจ้าหน้าทีิ�บร่หาร
แลิะกรรมการผู้จัด้การใหญ่

แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ

ผู้้้บริหารระดัำบรองกรรมการ 
ผู้้้จัดำการใหญ่่
แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ บริห้าร
งานในความรับผิด้ชั่อบตั้ามนโยุบายุ 
แลัะเป้็าห้มายุท้ั้�ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่มอบห้มายุ

คณะกรรมการจัดำการ
บริห้ารจัด้การให้้เกิด้ระบบการทั้ำางานท้ั้� 
เป็็นไป็ในทิั้ศทั้างเด้้ยุวกัน พิิ่จารณ์า
ป็ระเด็้นสำาคัญต่ั้อการด้ำาเนินธุ์รกิจ 
แลัะกลัั�นกรองวาระ เ พืิ่� อนำา เสนอ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าอนุมัติั้

ป็ระกอบด้้วยุ
 • ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
 กรรมการผู้จัด้การให้ญ่
 • รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
 • ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
  ทุั้กสายุงาน

เลิขานุการบร่ษัทิ
แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทั้ำา
ห้น้าท้ั้�เลัข่านุการบริษััทั้ตั้ามพิ่ระราชั่
บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุแ์ลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รพัิ่ยุ์ 
(ฉีบับท้ั้� 4) พิ่.ศ. 2551 แลัะตั้ามท้ั้� 
คณ์ะกรรมการกำากับตั้ลัาด้ทุั้นกำาห้นด้  
รวมทัั้�งป็ฏิิบัติั้งานตั้ามท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุ
จากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย 
และผู้้้บริหาร

โครงสร้างการจัด้การ ห้รือ โครงสร้างองค์กร บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ 
จำากัด้ (มห้าชั่น) ป็ระกอบด้้วยุ ผู้ถือหุ้้น คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
แลัะฝ�ายุจัด้การ โด้ยุม้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ เป็็นผู้บริห้ารสูงสุด้ข่องฝ�ายุจัด้การ คณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ม้ความรับผิด้ชั่อบตั้ามห้น้าท้ั้�ตั้อ่ผู้ถอืหุ้้น แลัะฝ�ายุจัด้การ
ม้ความรับผิด้ชั่อบตั้ามห้น้าท้ั้�ต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ โด้ยุได้้ม้
การนำาห้ลัักการบริห้ารอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ มาใช้ั่ในการกำาห้นด้โครงสรา้งการจัด้การข่องบรษัิัทั้ฯ 
โด้ยุคำานึงถึงความสัมพัิ่นธ์์ระห้ว่างผู้ถือหุ้้น คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
แลัะฝ�ายุจัด้การ เพืิ่�อสร้างความสามารถในการแข่่งข่ัน แลัะเพิ่ิ�ม
มูลัค่าให้้กับผู้ถือหุ้้นในระยุะยุาว รวมถึงคำานึงถึงผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ
ทุั้กฝ�ายุอยุา่งเท่ั้าเท้ั้ยุม เป็็นธ์รรม แลัะม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม 
นำาไป็สู่การเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืน

ในระบบการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ผู้ถือหุ้้นจะเป็็นผู้แต่ั้งตัั้�ง 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อเป็็นตั้ัวแทั้นในการกำากับดู้แลั 
การบริห้ารกิจการ คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ จะทั้ำาห้น้าท้ั้�กำาห้นด้
วิสัยุทัั้ศน์ ทิั้ศทั้าง นโยุบายุ เป้็าห้มายุ แผนกลัยุุทั้ธ์์ แลัะ 
งบป็ระมาณ์ป็ระจำาปี็ แลัะมอบห้มายุให้้ฝ�ายุจัด้การนำาไป็ 
ด้ำาเนินการเพืิ่�อให้้สำาเร็จตั้ามเป้็าห้มายุ พิ่ร้อมติั้ด้ตั้ามดู้แลัให้้ 
การด้ำาเนินงานเป็็นไป็อยุ่างโป็ร่งใส ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะเกิด้

ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ เพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้นได้้รับผลัตั้อบแทั้นท้ั้�คุ้มค่ากับ 
เงินลังทุั้น บริษััทั้ฯ ม้กำาไร ม้การเติั้บโตั้ก้าวห้น้าอยุ่างยุั�งยุืน แลัะ
พิ่นักงานได้้รับการดู้แลัแลัะม้ผลัตั้อบแทั้นอยุ่างเป็็นธ์รรม 

คณ์ะกรรมการบร่ษัทิฯ

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการจำานวน 15 คน 
ซึ์�งเป็็นจำานวนท้ั้�เห้มาะสมกับข่นาด้ ป็ระเภทั้ แลัะความซั์บซ้์อน
ทั้างธุ์รกิจ ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 ม้กรรมการจำานวน 14 คน 
เนื�องจากม้กรรมการลัาออก เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563 1 คน 
ทั้ำาให้้ม้ตั้ำาแห้น่งว่าง 1 ตั้ำาแห้น่ง แบ่งป็ระเภทั้ได้้ ดั้งน้�

ณ์ 31 ธั์นวาคม 2563 ม้กรรมการจำานวน 14 คน
• กรรมการท้ั้�ไม่เป็็นผู้บริห้าร 13 คน (ร้อยุลัะ 93 ข่องกรรมการ 
 ทัั้�งคณ์ะ)
• กรรมการท้ั้�เป็็นผู้บริห้าร 1 คน (ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ 
 กรรมการผู้จัด้การให้ญ่)

โด้ยุกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�ง 14 คนน้� เป็็นกรรมการท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้
เป็็นกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยุลัะ 50 ข่องกรรมการ 
ทัั้�งคณ์ะ) แลัะเป็็นกรรมการเพิ่ศห้ญิง 1 คน

โครงสร้างการจัด้การปีี 2563
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รายช่ิ�อคณะกรรมการบริษััที่ฯ ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคม 2563 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร (1)

นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ

นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า

นายุสมนึก บำารุงสาล้ั

นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั

นายุเอกนิติั้ 
นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ

นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง 

พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ 
ป็ระสิทั้ธิ์� 
นางสาวสิริวรรณ์
เจ้ยุระพิ่งษ์ั
นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้
นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้
นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั

นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา (2)

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ (3)

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ
 
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการ/
ป็ระธ์าน
เจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้าร
แลัะกรรมการ
ผู้จัด้การให้ญ่

20 ตุั้ลัาคม 2558
4 เมษัายุน 2561
19 มิถุนายุน 2558
4 เมษัายุน 2560
3 กรกฎาคม 2563
29 เมษัายุน 2559
4 เมษัายุน 2561
9 เมษัายุน 2557
4 เมษัายุน 2560
3 กรกฎาคม2563
27 สิงห้าคม 2559
4 เมษัายุน 2560
3 กรกฎาคม 2563
17 พิ่ฤศจิกายุน 2558
4 เมษัายุน 2560
3 กรกฎาคม 2563
2 ธั์นวาคม 2560
3 เมษัายุน 2562
3 เมษัายุน 2562

3 เมษัายุน 2562

22 พิ่ฤษัภาคม 2562
21 สิงห้าคม 2562
16 ตุั้ลัาคม 2562
3 กรกฎาคม 2563
1 กุมภาพัิ่นธ์์ 2562
1 ธั์นวาคม 2563
1 ธั์นวาคม 2563 

วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 3
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 3
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 3
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 3
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 1

วาระท้ั้� 1

วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 1
วาระท้ั้� 2
วาระท้ั้� 1

ป็ระธ์านกรรมการ

ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะ
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น

ป็ระธ์านกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ

ป็ระธ์านกรรมการกำากับ
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้

กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

กรรมการสรรห้าแลัะ
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
กรรมการสรรห้าแลัะ
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
กรรมการตั้รวจสอบ

กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
กรรมการตั้รวจสอบ

กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้

กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง/
เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ

หมายเหตุุ: 
ท้ั้�ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น ห้รือคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้การแต่ั้งตัั้�งกรรมการให้ม่แทั้นกรรมการท้ั้�ครบวาระ ห้รือลัาออกในปี็ 2563 ดั้งน้� 
(1) นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร ลัาออกจากกรรมการ ป็ระธ์านกรรมการ ม้ผลัตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2564
(2) นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ลัาออกจาก กรรมการ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
 แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ เมื�อวันท้ั้� 30 พิ่ฤศจิกายุน 2563 แลัะเข้่าด้ำารงตั้ำาแห้น่ง กรรมการ แลัะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
 ม้ผลัตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563 แทั้นพิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ กรรมการอิสระ ซึ์�งลัาออกเมื�อวันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2563
(3) นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ เข้่าด้ำารงตั้ำาแห้น่ง กรรมการ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริการแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
 แลัะเลัข่านุการคณ์ะกรรมการ ม้ผลัตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563 แทั้น นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ซึ์�งลัาออกเมื�อวันท้ั้� 30 พิ่ฤศจิกายุน 2563
(4) นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ ลัาออกจาก กรรมการ กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ม้ผลัตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563

ตำาแหน่งชื�อิ่ วันทีิ�ได้้รับการแต่งตั�งเป็ีนกรรมการ/วาระลิำาดั้บ

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้้�ม่อำานาจำลงลายมือชื่�อแที่นบริษััที่ฯ
กรรมการผู้ม้อำานาจลังลัายุมือชืั่�อแทั้นบริษััทั้ฯ ตั้ามห้นังสือรับรอง 
บริษััทั้ฯ ณ์ วันท้ั้� 7 มกราคม 2564 ป็ระกอบด้้วยุกรรมการ 3 คน 
ได้้แก่ (1) นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา (2) นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง แลัะ (3) 
นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ โด้ยุกรรมการ 2 ใน 3 คนน้� ลังลัายุมือชืั่�อ
ร่วมกันแลัะป็ระทัั้บตั้ราสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ

องค์ประกอบและคุณสัมบัติุของคณะกรรมการบริษััที่ฯ
1. คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการจำานวน 
 ไม่น้อยุกว่า 5 คน แต่ั้ไม่เกิน 15 คน 
2. ม้กรรมการอิสระไม่น้อยุกว่า 1 ใน 3 ข่องกรรมการทัั้�งห้มด้  
 แลัะต้ั้องม้จำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยุกว่า 3 คน
3. กรรมการต้ั้องม้อายุุไม่เกิน 70 ปี็บริบูรณ์์
4. วาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่งข่องกรรมการ แลัะกรรมการอิสระ  
 คราวลัะ 3 ปี็ โด้ยุอาจได้้รับการเลืัอกตัั้�งให้้กลัับเข้่าด้ำารง 
 ตั้ำาแห้น่งต่ั้อได้้อ้กตั้ามท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ รวมกันไม่เกิน  
 3 วาระ ห้รือติั้ด้ต่ั้อกันไม่เกิน 9 ปี็ (โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น) 
5. การด้ำารงตั้ำาแห้นง่กรรมการในรฐัวิสาห้กจิ แลัะ/ ห้รือบริษััทั้ 
 จด้ทั้ะเบ้ยุนในตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ม้สาระสำาคัญ  
 ดั้งน้�
 (1) ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในรัฐวิสาห้กิจแลัะ/ ห้รือ 
  นิติั้บุคคลัท้ั้�รัฐวิสาห้กิจเป็็นผู้ถือหุ้้น ได้้ไม่เกิน 3 แห่้ง
 (2) ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในตั้ลัาด้ 
  ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ได้้ไม่เกิน 3 แห่้ง ทัั้�งน้�  
  การด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการตั้ามความใน (1) แลัะ (2)  
  รวมกันแล้ัวต้ั้องไม่เกิน 5 แห่้ง
6. เป็็นผู้ทั้รงคุณ์วุฒิในสาข่าต่ั้าง ๆ เพืิ่�อผสมผสานความรู้ 
 ความสามารถท้ั้�จำาเป็็น โด้ยุป็ระกอบด้้วยุ ผู้ท้ั้�ม้ความรู้ด้้าน 
 ธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมห้รือปิ็โตั้รเคม้อยุ่างน้อยุ 3 คน ผู้ม้ความรู้ 
 ด้้านกฎห้มายุอยุ่างน้อยุ 1 คน แลัะผู้ม้ความรู้ด้้านบัญช้ั่แลัะ 
 การเงินอยุ่างน้อยุ 1 คน ทัั้�งน้� ต้ั้องเป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุแลัะ 
 ห้ลัักเกณ์ฑ์์การสรรห้าฯ โด้ยุพิิ่จารณ์ารวมถึงพืิ่�นฐานการศึกษัา  
 ป็ระสบการณ์์การบริห้ารจัด้การในด้้านนั�น ๆ  แลัะความสำาเร็จ 
 ท้ั้�เป็็นท้ั้�ยุอมรับในธุ์รกิจท้ั้�ม้ข่นาด้เท้ั้ยุบเค้ยุงได้้กับบริษััทั้ฯ
7. ม้ คุณ์สมบัติั้ครบถ้วนแลัะไม่ม้ ลัักษัณ์ะต้ั้องห้้ามตั้าม 

พิ่ระราชั่บัญญัติั้บริษััทั้มห้าชั่นจำากัด้ พิ่ระราชั่บัญญัติั้ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ ป็ระกาศคณ์ะกรรมการ 
กำากับตั้ลัาด้ทุั้น กฎระเบ้ยุบข่องคณ์ะกรรมการกำากับ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ กฎระเบ้ยุบข่องตั้ลัาด้ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ ห้ลัักการกำากับ
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ แลัะข้่อกำาห้นด้อื�น ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง 
รวมถึงไม่ม้ลัักษัณ์ะท้ั้�แสด้งถึงการข่าด้ความเห้มาะสมท้ั้� 
จะได้้รับความไว้วางใจให้้บริห้ารจัด้การกิจการข่องบริษััทั้ฯ

8. ม้คุณ์สมบัติั้ครบถ้วนแลัะไม่ม้ลัักษัณ์ะต้ั้องห้้ามตั้ามมตั้ิ 
 คณ์ะรัฐมนตั้ร้ เมื�อวันท้ั้� 24 มกราคม 2554 เรื�องการแต่ั้งตัั้�ง 

 ข้่าราชั่การระดั้บสูง ห้รือบุคคลัด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการ 
 ในรัฐวิสาห้กิจ แลัะ/ ห้รือนิติั้บุคคลัท้ั้�รัฐวิสาห้กิจเป็็นผู้ถือหุ้้น 
 ห้ลัายุแห่้ง
9. ม้คุณ์ลัักษัณ์ะแลัะภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�สนับสนุนแลัะส่งเสริม 
 การด้ำาเนินงานด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เพืิ่�อสร้างคุณ์ค่า 
 ให้้แก่บริษััทั้ฯ อาทิั้ คุณ์ธ์รรม จริยุธ์รรม ความเป็็นอิสระ  
 กล้ัาแสด้งความคิด้เห็้น ม้ความคิด้สร้างสรรค์ ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� 
 ด้้วยุความระมัด้ระวัง แลัะความซื์�อสัตั้ยุ์ (Duty of Care  
 and Duty of Loyalty) ทุ่ั้มเทั้ อุทิั้ศเวลัา แลัะเป็็นท้ั้�ยุอมรับ 
 ข่องสังคม 
10. ห้ากเคยุด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าจาก 
 การป็ฏิิบัตั้ิห้น้าท้ั้�ในฐานะกรรมการอยุ่างเต็ั้มความสามารถ  
 แลัะการให้้ข้่อคิด้เห็้น ข้่อเสนอแนะท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ 

กรรมการอิสัระ
ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ให้้ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการอิสระไม่น้อยุว่า  
1 ใน 3 ข่องจำานวนกรรมการทั้ั�งคณ์ะ โด้ยุกรรมการอิสระม้วาระ
การด้ำารงตั้ำาแห้น่งเท่ั้ากับวาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ  
คือ คราวลัะไม่เกิน 3 ปี็ โด้ยุกรรมการอิสระท้ั้�ครบวาระ อาจ 
ได้้รับการเลืัอกตัั้�งจากผู้ถือหุ้้นให้้กลัับเข้่าด้ำารงตั้ำาแห้น่งอ้กได้้  
แต่ั้ต้ั้องไม่เกิน 3 วาระตั้ิด้ต่ั้อกัน ห้รือรวมกันแล้ัวไม่เกิน 9 ปี็  
โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น 

กรรมการอิสระ ต้ั้องเป็็นผู้ท้ั้�ม้ความรู้ความสามารถแลัะม้
คุณ์สมบัติั้ความเป็็นอิสระ ตั้ามป็ระกาศคณ์ะกรรมการกำากับ
ตั้ลัาด้ทุั้นฯ แลัะตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้ ซึ์�ง
คุณ์สมบติัั้กรรมการอิสระข่องบริษััทั้ฯ จะเข้่มกว่าข้่อกำาห้นด้ข่อง
ป็ระกาศคณ์ะกรรมการกำากับตั้ลัาด้ทุั้นฯ ในเรื�องสัด้ส่วนการ 
ถือหุ้้นไม่เกินร้อยุลัะ 0.5 (สำานักงาน ก.ลั.ตั้. กำาห้นด้ไว้ไม่เกิน 
ร้อยุลัะ 1) โด้ยุได้้เปิ็ด้เผยุนิยุามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือ 
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ กรรมการอิสระ
สามารถให้้ความคิด้เห็้นในการป็ระชุั่มได้้อยุ่างเป็็นอิสระ เข้่าป็ระชุั่ม
อยุ่างสมำ�าเสมอ แลัะเข้่าถึงข้่อมูลัทั้างการเงินแลัะทั้างธุ์รกิจ 
อยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อท้ั้�จะสามารถแสด้งความเห็้นได้้อยุ่างเป็็นอิสระ 
รักษัาป็ระโยุชั่น์ข่องผู้เก้�ยุวข้่องแลัะดู้แลัไม่ให้้เกิด้ความขั่ด้แยุ้ง
ทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ระห้ว่างบริษััทั้ฯ กับผู้บริห้าร กรรมการบริษััทั้ฯ 
ห้รือผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ 

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 บริษััทั้ฯ ม้กรรมการอิสระทัั้�งห้มด้  
8 คน ห้รือมากกว่ากึ�งห้นึ�งข่องจำานวนกรรมการทัั้�งคณ์ะ 
(มากกว่า 1 ใน 3 ข่องกรรมการทั้ั�งคณ์ะ แลัะมากกว่าเกณ์ฑ์์ 
ท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้) โด้ยุรายุชืั่�อกรรมการอิสระ ม้ดั้งน้�
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1.  นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ กรรมการอิสระ
2.  นายุสมนึก บำารุงสาล้ั กรรมการอิสระ
3.  นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั กรรมการอิสระ
4.  นายุณั์ฐชั่าติั้  จารุจินด้า  กรรมการอิสระ
5.  พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ  ป็ระสิทั้ธิ์�  กรรมการอิสระ
6.  นางสาวสิริวรรณ์  เจ้ยุระพิ่งษ์ั กรรมการอิสระ
7.  นายุชั่าคร้ย์ุ  บูรณ์กานนท์ั้ กรรมการอิสระ
8.  นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระม้ห้น้าท้ั้�แลัะความรับผิด้ชั่อบ ดั้งน้�
1.  ทั้ำาความเข้่าใจห้น้าท้ั้�รับผิด้ชั่อบตั้าม พิ่.ร.บ. บริษััทั้มห้าชั่น 
  จำากัด้ พิ่.ศ. 2535 พิ่.ร.บ. ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์  
  พิ่.ศ. 2535 แนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ข่อง ตั้ลัทั้. สำานักงาน ก.ลั.ตั้. แลัะ 
  ห้น่วยุงานกำากับดู้แลัอื�น ๆ 
2.  กระตุ้ั้นแลัะผลัักดั้นให้้กรรมการแลัะผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ  
  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ด้้วยุความรับผิด้ชั่อบ ระมัด้ระวัง แลัะซื์�อสัตั้ยุ์  
  สุจริตั้ เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ วัตั้ถุป็ระสงค์ ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ  
  มติั้คณ์ะกรรมการแลัะมติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น ตั้ลัอด้จน 
  กฎเกณ์ฑ์์ข่องห้น่วยุงานกำากับดู้แลั
3.  กระตุ้ั้นแลัะผลัักดั้นให้้บริษััทั้ฯ นำาห้ลัักการแลัะแนวป็ฏิิบัติั้ 
  ท้ั้�ด้้ข่องการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้มาป็ฏิิบัติั้อยุ่างจริงจัง
4.  ดู้แลัให้้ม้ระบบการควบคุมภายุในแลัะการบริห้ารความเส้�ยุง 
  ท้ั้�เห้มาะสมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
5.  ดู้แลัให้้ม้การป็ฏิิบัติั้แลัะเปิ็ด้เผยุนโยุบายุด้้านการทั้ำารายุงาน 
  ท้ั้�เก้�ยุวโยุงกัน การทั้ำารายุการกับผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ การเปิ็ด้เผยุ 
  ข้่อมูลัเก้�ยุวกับเห้ตั้กุารณ์์สำาคัญ การให้้ข้่อมูลัท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ 
  ต่ั้อผู้ถือหุ้้น ห้รือการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังท้ั้�อาจม้ผลักระทั้บต่ั้อราคา 
  ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ ให้้เป็็นไป็ตั้ามเงื�อนไข่แลัะระยุะเวลัาตั้าม 
  ข้่อบังคับข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์
6.  ให้้ข้่อเสนอแนะแลัะความคิด้เห็้นต่ั้อคณ์ะกรรมการอยุ่างเป็็น 
  อิสระ เพืิ่�อป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ ผู้ถือหุ้้นรายุยุ่อยุ แลัะ 
  ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอื�น ๆ
7.  ป็ฏิิบัติั้การอื�นใด้ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มอบห้มายุ  
  โด้ยุจะต้ั้องไม่ม้ผลัต่ั้อการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อยุ่างเป็็นอิสระ
8.  กรรมการอิสระต้ั้องม้การป็ระชุั่มเฉีพิ่าะกรรมการอิสระ 
  อยุ่างน้อยุปี็ลัะห้นึ�งครั�ง

ทัั้�งน้� ห้ากม้กรรมการอิสระพ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่ง บริษััทั้ฯ จะพิิ่จารณ์า
สรรห้าผู้ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้เห้มาะสมแลัะม้คุณ์สมบัติั้เป็็นกรรมการ
อิสระมาทั้ด้แทั้นเป็็นอันดั้บแรก รวมทัั้�งรักษัาจำานวนกรรมการ
อิสระให้้ครบถ้วนตั้ามเกณ์ฑ์์ข่องคณ์ะกรรมการกำากับตั้ลัาด้ทุั้น 
แลัะห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ อยุ่างไรก็ตั้าม กรรมการคน
อื�น ๆ ห้ากต่ั้อมาม้คุณ์สมบัติั้เป็็นกรรมการอสิระได้้ตั้ามท้ั้�กำาห้นด้
เมื�อใด้ กรรมการคนนั�น ๆ ก็สามารถม้ฐานะเป็็นกรรมการอิสระ
ข่องบริษััทั้ฯ ได้้ โด้ยุในทั้างป็ฏิิบัติั้แล้ัว บริษััทั้ฯ จะนำาเสนอ 

คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น เพืิ่�อพิิ่จารณ์า
ทั้บทั้วนคุณ์สมบัติั้อ้กครั�งห้นึ�ง

การแต่งตั�งแลิะการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบร่ษัทิฯ 

บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้เก้�ยุวกับการแตั้่งตัั้�งแลัะการพิ่้นจากตั้ำาแห้น่ง
กรรมการบริษััทั้ฯ สรุป็ได้้ดั้งน้�

การแตุ่งตัุ�งกรรมการบริษััที่ฯ
1.  ผู้ถือหุ้้นเป็็นผู้ม้อำานาจเลืัอกตั้ั�งกรรมการบริษััทั้ฯ โด้ยุ 
  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น จะทั้ำาห้น้าท้ั้� 
  คัด้เลืัอกบุคคลัท้ั้�สมควรได้้รับการเสนอชืั่�อเป็็นกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ แลัะนำาเสนอต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้ 
  ความเห็้นชั่อบ ก่อนนำาเสนอต่ั้อท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นพิิ่จารณ์า 
  อนุมัตั้ิ โด้ยุม้ห้ลัักเกณ์ฑ์์ด้ังตั้่อไป็น้�
  (1) ผู้ถือหุ้้นคนห้นึ�งม้คะแนนเส้ยุงเท่ั้ากับจำานวนหุ้้นท้ั้�ตั้นถือ  
    โด้ยุ 1 หุ้้นต่ั้อ 1 เส้ยุง
  (2) การเลืัอกตัั้�งกรรมการ จะลังคะแนนเส้ยุงเลืัอกตัั้�งเป็็น 
    รายุบุคคลั ห้รือเป็็นครั�งเด้้ยุวเต็ั้มตั้ามจำานวนกรรมการ 
    ทัั้�งห้มด้ท้ั้�จะต้ั้องเลืัอกตัั้�งในคราวนั�นก็ได้้ ทัั้�งน้� ตั้ามแต่ั้ 
    ท้ั้�ป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้นจะเห้็นสมควร โด้ยุในการออกเส้ยุง 
    ลังคะแนน ไม่ว่าจะเป็็นการเลืัอกตัั้�งเป็็นรายุบุคคลั ห้รือ 
    เป็็นคณ์ะบุคคลั แต่ั้ลัะคนท้ั้�ผู้ถือหุ้้นออกเส้ยุงเลืัอกตัั้�ง  
    จะได้้รับคะแนนเส้ยุงจากผู้ถือหุ้้นตั้ามจำานวนหุ้้นท้ั้�ผู้ถือหุ้้น 
    คนนั�นม้อยุู่ทัั้�งห้มด้ตั้าม (1) โด้ยุผู้ถือหุ้้นดั้งกล่ัาว จะแบ่ง 
    คะแนนเส้ยุงให้้แก่ผู้ห้นึ�งผู้ใด้ มากห้รือน้อยุเพ้ิ่ยุงใด้ไม่ได้้ 
  (3) บุคคลัซึ์�งได้้รับคะแนนเส้ยุงสูงสุด้ตั้ามลัำาดั้บลังมา  
    เป็็นผู้ได้้รับการเลืัอกตัั้�งเป็็นกรรมการตั้ามจำานวนเท่ั้ากับ 
    จำานวนกรรมการท้ั้�จะพึิ่งม้ห้รือจะพึิ่งเลืัอกตัั้�งในครั�งนั�น  
    ในกรณ้์ท้ั้�บุคคลัซึ์�งได้้รับการเลืัอกตัั้�งในลัำาดั้บถัด้ลังมา 
    ม้คะแนนเส้ยุงเท่ั้ากันเกินจำานวนกรรมการท้ั้�จะพึิ่งม้ ห้รือ 
    จะพึิ่งเลืัอกตัั้�งในครั�งนั�น ให้้ผู้เป็็นป็ระธ์านในท้ั้�ป็ระชุั่มนั�น  
    เป็็นผู้ออกเส้ยุงช้ั่�ข่าด้
2.  คณ์ะกรรมการเลืัอกกรรมการคนห้นึ�งเป็็นป็ระธ์านกรรมการ  
  แลัะคณ์ะกรรมการสามารถพิิ่จารณ์าเลืัอกกรรมการคนห้นึ�ง 
  ห้รือห้ลัายุคนเป็็นรองป็ระธ์านกรรมการได้้ เพืิ่�อป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� 
  ตั้ามข้่อบังคับบริษััทั้ฯ แลัะตั้ามท้ั้�ป็ระธ์านกรรมการมอบห้มายุ  
  (ปั็จจุบันไม่ม้การแต่ั้งตัั้�งรองป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ)
3.  คณ์ะกรรมการแต่ั้งตัั้�งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่ ซึ์�งมาจากการสรรห้าตั้ามกระบวนการแลัะ 
  กฎระเบ้ยุบท้ั้�เก้�ยุวข้่อง แลัะให้้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ 
  กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง กรรมการแลัะ 
  เลัข่านุการคณ์ะกรรมการด้้วยุ
4.  ในกรณ้์ท้ั้�ตั้ำาแห้น่งกรรมการว่างลังเพิ่ราะเห้ตุั้อื�นนอกจาก 
  ถึงคราวออกตั้ามวาระ ให้้คณ์ะกรรมการเลัือกบุคคลัซึ์�งม้ 

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

  คุณ์สมบัติั้ครบถ้วนแลัะไม่ม้ลัักษัณ์ะต้ั้องห้้ามตั้ามกฎห้มายุ  
  เข้่าเป็็นกรรมการแทั้นในการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการคราวถัด้ไป็  
  เว้นแต่ั้วาระข่องกรรมการท้ั้�ว่างลังจะเห้ลืัอน้อยุกว่า 2 เดื้อน  
  บุคคลัซึ์�งเป็็นกรรมการแทั้นดั้งกล่ัาวจะอยูุ่ในตั้ำาแห้น่งกรรมการ 
  ได้้เพ้ิ่ยุงเท่ั้าวาระท้ั้�ยุังเห้ลืัออยุู่ข่องกรรมการท้ั้�ตั้นแทั้น  
  มติั้ข่องคณ์ะกรรมการในการเลัือกตัั้�งกรรมการแทั้นน้� ต้ั้อง 
  ป็ระกอบด้้วยุคะแนนเส้ยุงไม่น้อยุกว่า 3 ใน 4 ข่องจำานวน 
  กรรมการท้ั้�ยุังเห้ลืัออยุู่
5.  กรณ้์ท้ั้�ตั้ำาแห้น่งกรรมการว่างลังจนเห้ลืัอน้อยุกว่าจำานวนท้ั้� 
  จะเป็็นองค์ป็ระชุั่ม ให้้กรรมการท้ั้�เห้ลืัออยุูก่ระทั้ำาการในนาม 
  ข่องคณ์ะกรรมการได้้แต่ั้เฉีพิ่าะการจัด้ให้้ม้การป็ระชุั่ม 
  ผู้ถือหุ้้นเพืิ่�อเลืัอกตัั้�งกรรมการแทั้นตั้ำาแห้น่งท้ั้�ว่างทัั้�งห้มด้ 
  เท่ั้านั�น โด้ยุให้้กระทั้ำาภายุใน 1 เดื้อนนับแต่ั้วันท้ั้�จำานวน 
  กรรมการว่างลังเห้ลืัอน้อยุกว่าจำานวนท้ั้�จะเป็็นองค์ป็ระชุั่ม  
  แลัะบุคคลัซึ์�งเข้่าเป็็นกรรมการแทั้นจะอยุูใ่นตั้ำาแห้น่งได้้เพ้ิ่ยุง 

  เท่ั้าวาระท้ั้�ยุังเห้ลืัออยุู่ข่องกรรมการซึ์�งตั้นแทั้น
6.  กรรมการท้ั้�ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งให้ม่ ควรได้้รับฟังการบรรยุายุ 
  สรุป็เก้�ยุวกับข้่อมูลัท้ั้�จำาเป็็น แลัะเป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อการป็ฏิิบัติั้ 
  ห้น้าท้ั้�กรรมการ (Director Orientation) ภายุในเวลัา  
  3 เดื้อนนับจากวันท้ั้�ได้้รับการแต่ั้งตัั้�ง 

การพั�นจำากตุำาแหน่งกรรมการบริษััที่ฯ
1.  ครบวาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่ง 3 ปี็ (กรรมการซึ์�งพ้ิ่นจาก 
  ตั้ำาแห้น่งตั้ามวาระ จะเลืัอกเข้่ารับตั้ำาแห้น่งอ้กก็ได้้)
2.  นอกจากการพ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่งตั้ามวาระแล้ัว กรรมการ 
  จะพ้ิ่นจากตั้ำาแห้นง่เมื�อตั้ายุ ห้รือลัาออก ห้รือข่าด้คุณ์สมบัติั้  
  ห้รือม้ลัักษัณ์ะต้ั้องห้้ามตั้ามท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ ห้รือท้ั้�ป็ระชุั่ม 
  ผู้ถือหุ้้นลังมติั้ให้้ออก ห้รือศาลัม้คำาสั�งให้้ออก
3.  กรรมการคนใด้จะลัาออกจากตั้ำาแห้น่ง ให้้ยุื�นใบลัาออกตั้่อ 
  บริษััทั้ฯ การลัาออกม้ผลันับแต่ั้วันท้ั้�ใบลัาออกไป็ถึงบริษััทั้ฯ

คณะกรรมการบริษััทฯ เย่�ยมชิมศ้นย์นวัตกรรม IRPC Innovation Center

อิ่ำานาจหน้าทีิ�ขอิ่งคณ์ะกรรมการบร่ษัทิฯ

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้ห้น้าท้ั้�จัด้การกิจการข่องบริษััทั้ฯ  
ทัั้�งป็วงด้้วยุความระมัด้ระวัง แลัะความซื์�อสัตั้ยุ์สุจริตั้ (Duty  
of Care and Duty of Loyalty) ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อผู้ถือหุ้้น
เก้�ยุวกับการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ แลัะกำากับดู้แลัให้้การ
บริห้ารจัด้การเป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุ แนวทั้างแลัะเป้็าห้มายุท้ั้�จะ
ก่อให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้แก่ผู้ถือหุ้้น อยุู่ในกรอบข่องการม้
จริยุธ์รรมท้ั้�ด้้ แลัะคำานึงถึงผลัป็ระโยุชั่น์ข่องผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กฝ�ายุ 
ดั้งน้� 
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1.  กำาห้นด้วิสัยุทัั้ศน์ ทิั้ศทั้าง แลัะกลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้� 
  สนับสนุนการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยืุน ทัั้�งด้้านเศรษัฐกิจ สังคม  
  แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม โด้ยุร่วมกันแสด้งความคิด้เห็้นอยุ่างเต็ั้มท้ั้�  
  ให้้ความสำาคัญในการแสวงห้าข้่อมูลัท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อการ 
  กำาห้นด้ทิั้ศทั้างดั้งกล่ัาว รวมถึงพิิ่จารณ์าป็ระเด็้นความเส้�ยุง 
  ท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�นทัั้�งด้้านการเงิน แลัะท้ั้�ไม่เก้�ยุวข้่องกับการเงิน  
  เพืิ่�อให้้มั�นใจได้้ว่า ฝ�ายุจัด้การจะสามารถนำาวิสัยุทัั้ศน์  
  ทิั้ศทั้าง แลัะกลัยุุทั้ธ์์ท้ั้�กำาห้นด้ขึ่�นไป็ป็ฏิิบัติั้ให้้เกิด้ผลัได้้อยุ่าง 
  ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะเป็็นไป็ตั้ามเป้็าห้มายุ
2.  ทั้บทั้วนแลัะให้้ความเห็้นชั่อบกลัยุุทั้ธ์์แลัะนโยุบายุท้ั้�สำาคัญ  
  รวมถึงวัตั้ถุป็ระสงค์ เป้็าห้มายุทั้างการเงิน แลัะแผนงานต่ั้าง ๆ   
  ข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างน้อยุปี็ลัะ 1 ครั�ง พิ่ร้อมทัั้�งติั้ด้ตั้ามให้้ม้ 
  กระบวนการรายุงาน แลัะการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้ตั้าม 
  แผนงานท้ั้�กำาห้นด้ ตั้ามทิั้ศทั้างแลัะกลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ  
  อยุ่างสมำ�าเสมอ 
3.  จัด้ให้้ม้ระบบบัญช้ั่ การรายุงานทั้างการเงิน แลัะการสอบบัญช้ั่ 
  ท้ั้�ม้ความน่าเชืั่�อถือ รวมทั้ั�งดู้แลัให้้ม้กระบวนการป็ระเมิน 
  ความเห้มาะสมข่องการควบคุมภายุใน แลัะการตั้รวจสอบ 
  ภายุในทั้้�ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพิ่เเลัะป็ระสิทั้ธ์ิผลั
4.  จัด้ให้้ม้การพิิ่จารณ์าปั็จจัยุเส้�ยุงสำาคัญท้ั้�อาจเกิด้ขึ่�น แลัะ 
  กำาห้นด้แนวทั้างบริห้ารจัด้การความเส้�ยุงดั้งกล่ัาวอยุ่าง 
  ครอบคลัมุ ดู้แลัให้้ม้ระบบห้รอืกระบวนการท้ั้�ม้ป็ระสทิั้ธิ์ภาพิ่ 
  ในการบริห้ารจัด้การความเส้�ยุง รวมถึงการแสวงห้าโอกาส 
  ทั้างธุ์รกิจท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�นจากความเส้�ยุงดั้งกล่ัาว
5.  สอด้ส่อง ดู้แลั แลัะจัด้การแก้ไข่ปั็ญห้าความขั่ด้แยุ้งทั้าง 
  ผลัป็ระโยุชั่น์ท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�น รวมถึงรายุการท้ั้�เก้�ยุวโยุงกัน  
  ให้้ความสำาคัญในการพิิ่จารณ์าธุ์รกรรมห้ลัักท้ั้�ม้ความสำาคัญ  
  โด้ยุมุ่งเน้นให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วน 
  ได้้เส้ยุโด้ยุรวม
6.  จัด้ให้้ม้ระบบห้รือกลัไกการจ่ายุค่าตั้อบแทั้นผู้บริห้ารระดั้บสูง 
  ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้ความเห้มาะสม สอด้คล้ัองกับผลัป็ระกอบการ 
  แลัะแผนธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เพืิ่�อก่อให้้เกิด้แรงจูงใจทัั้�งใน 
  ระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว
7.  กำาห้นด้การด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้อื�นข่องป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ จะต้ั้องได้้รับ 
  ความเห็้นชั่อบจากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ส่วนผู้บริห้าร 
  ระดั้บสูงจะต้ั้องได้้รับความเห็้นชั่อบจากป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� 
  บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ทัั้�งน้� การแตั้่งตัั้�ง 
  กรรมการข่องบริษััทั้ในเครือ ห้รือบริษััทั้ร่วมทุั้นตั้ามจำานวน 
  สัด้ส่วนการถือหุ้้น ห้รือข้่อตั้กลังในสัญญาระห้ว่างผู้ถือหุ้้น 
  เป็็นอำานาจข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
8.  กำาห้นด้องค์ป็ระกอบแลัะเป็้าห้มายุในการป็ฏิิบัติั้งานข่อง 
  ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
  โด้ยุเชืั่�อมโยุงกับแผนธุ์รกิจแลัะแนวทั้างการบริห้ารแบบ  
  Balanced Scorecard รวมถึงจัด้ให้้ม้การป็ระเมินผลั 

  การป็ฏิิบัตั้ิงานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่อยุ่างสมำ�าเสมอ แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
  ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
  ให้้สอด้คล้ัองกับผลัการด้ำาเนินงาน เพืิ่�อให้้เกิด้แรงจูงใจ 
  ทัั้�งในระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว
9.  จัด้ให้้ม้ช่ั่องทั้างการสื�อสารกับผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
  แต่ั้ลัะกลุ่ัมอยุ่างเห้มาะสม ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะม้การ 
  ป็ระเมินผลัในด้้านการเป็ดิ้เผยุข้่อมูลั เพืิ่�อให้้มั�นใจว่า ม้ความ 
  ถูกต้ั้อง ชัั่ด้เจน โป็ร่งใส น่าเชืั่�อถือ แลัะม้มาตั้รฐาน
10. เป็็นผู้นำาแลัะเป็็นแบบอยุ่างในการป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�ด้้ สอด้คล้ัอง 
  กับแนวทั้างการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะแนวทั้างความ 
  รับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม
11. สนับสนุนให้้บริษััทั้ฯ ม้การด้ำาเนินงานเพืิ่�อต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้ 
  คอร์รัป็ชัั่นทุั้กรูป็แบบ ส่งเสริมห้ลัักธ์รรมาภิบาลั
12. แต่ั้งตัั้�งเลัข่านุการบริษััทั้ฯ โด้ยุบุคคลัท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้เห้มาะสม 
  ตั้ามท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ เพืิ่�อรับผิด้ชั่อบห้น้าท้ั้�เลัข่านุการบริษััทั้ 
  ตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้ในพิ่ระราชั่บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ 
  ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะกฎห้มายุท้ั้�เก้�ยุวข้่อง

อำานาจำการอนุมัติุของคณะกรรมการบริษััที่ฯ 
1.  อนุมัติั้วิสัยุทัั้ศน์ กลัยุุทั้ธ์์ แผนธุ์รกิจระยุะสั�น ระยุะยุาว แลัะ 
  นโยุบายุท้ั้�สำาคัญ เช่ั่น นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้  
  นโยุบายุการบริห้ารความเส้�ยุง นโยุบายุการแข่่งขั่นทั้าง 
  การค้า นโยุบายุการต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่น นโยุบายุการทั้ำา 
  รายุการระห้ว่างกัน นโยุบายุการเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัสารสนเทั้ศ 
2.  อนุมัติั้ห้ลัักเกณ์ฑ์์การเงิน การลังทุั้น แลัะทิั้ศทั้างการลังทุั้น 
  ข่องบริษััทั้ฯ รวมถึงเป้็าห้มายุทั้างการเงิน แผนงาน แลัะ 
  งบป็ระมาณ์ป็ระจำาปี็
3.  อนุมัติั้การข่อซื์�อข่อจ้างในส่วนท้ั้�เกินวงเงินอนุมัติั้ข่อง 
  ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
4.  อนุมัติั้โครงการลังทุั้นแลัะการด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญข่อง 
  บริษััทั้ฯ ภายุใต้ั้ข้่อกำาห้นด้ข่องกฎห้มายุ กรอบวัตั้ถุป็ระสงค์  
  ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ แลัะมติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น รวมถึงติั้ด้ตั้าม 
  ดู้แลัให้้ม้การด้ำาเนินตั้ามนโยุบายุแลัะแผนงานท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 
  อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั 
5.  อนุมัตั้ิการทั้ำารายุการตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ข่องพิ่ระราชั่บัญญัตั้ิ 
  ห้ลัักทั้รัพิ่ยุแ์ลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ ์รวมถึงกฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง  
  เช่ั่น รายุการท้ั้�เก้�ยุวโยุงกัน รายุการได้้มาห้รือจำาห้น่ายุไป็ 
  ซึ์�งสินทั้รัพิ่ยุ์ 
6.  อนุมัติั้การจ่ายุเงินปั็นผลัระห้ว่างกาลัให้้แก่ผู้ถือหุ้้น แลัะ 
  วงเงินป็รับค่าตั้อบแทั้นป็ระจำาปี็ แลัะโบนัสข่องพิ่นักงาน
7.  อนุมัติั้องค์ป็ระกอบแลัะเป็้าห้มายุในการป็ฏิิบัติั้งาน  
  ผลัการป็ฏิิบัตั้ิงาน แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
8.  อนุมัติั้การไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่งในองค์กรอื�นข่องป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร



194 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

9.  อนุมัติั้รายุชืั่�อผู้บริห้ารเพืิ่�อไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการข่อง 
  บริษััทั้ยุ่อยุ ห้รือบริษััทั้ร่วมทุั้น ตั้ามข้่อตั้กลังในสัญญาห้รือ 
  ตั้ามสัด้ส่วนการถือหุ้้น

อิ่ำานาจการอิ่นุมัต่ขอิ่งผู้ถือิ่หุ้น

เว้นแต่ั้กรณ้์ท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ การด้ำาเนินงานในเรื�องสำาคัญ 
ท้ั้�ต้ั้องได้้รับอนุมัติั้จากท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นด้้วยุคะแนนเส้ยุงไม่น้อยุ
กว่าสามในส้� (3/4) ข่องจำานวนเส้ยุงทัั้�งห้มด้ข่องผู้ถือหุ้้นซึ์�งมา
ป็ระชุั่มแลัะม้สิทั้ธิ์ออกเส้ยุงลังคะแนน ม้ดั้งต่ั้อไป็น้�
1.  การข่ายุห้รือโอนกิจการข่องบริษััทั้ฯ ทั้ั�งห้มด้ห้รือบางส่วน 
  ท้ั้�สำาคัญให้้แก่บุคคลัอื�น
2.  การซื์�อห้รือรับโอนกิจการข่องบริษััทั้อื�นห้รือบริษััทั้เอกชั่น 
  มาเป็็นข่องบริษััทั้ฯ
3.  การทั้ำา แก้ไข่ ห้รือการยุกเลิักสัญญาเก้�ยุวกับการให้้เช่ั่า 
  กิจการข่องบริษััทั้ฯ ทัั้�งห้มด้ห้รือบางส่วนท้ั้�สำาคัญ 
4.  การมอบห้มายุให้้บุคคลัอื�นเข้่าจัด้การธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 
5.  การรวมกิจการกับบุคคลัอื�น โด้ยุม้วัตั้ถุป็ระสงค์จะแบ่งกำาไร 
  ข่าด้ทุั้นกัน
6.  การแก้ไข่เพิิ่�มเติั้มห้นังสือบริคณ์ห์้สนธิ์ห้รือข้่อบังคับ
7.  การเพิิ่�มทุั้นห้รือลัด้ทุั้นข่องบริษััทั้ฯ ห้รือการออกหุ้้นกู้ 
8.  การควบบริษััทั้ห้รือเลิักบริษััทั้

อิ่ำานาจหน้าทีิ�ขอิ่งปีระธิานกรรมการ

เพืิ่�อให้้อำานาจห้นา้ท้ั้�ในเรื�องการกำาห้นด้นโยุบายุ แลัะการบรหิ้าร
งานข่องบริษััทั้ฯ สามารถแบ่งแยุกจากกันได้้อยุา่งชัั่ด้เจน รวมถึง
เพืิ่�อให้้บทั้บาทั้ในการเป็็นผู้นำาคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะการ
กำากับดู้แลัการด้ำาเนินงานข่องฝ�ายุบริห้ารห้รือฝ�ายุจัด้การ เป็็นไป็
อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ จึงได้้กำาห้นด้ให้้ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ 
แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ เป็็น
คนลัะบุคคลักัน โด้ยุป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ ม้อำานาจห้น้าท้ั้� 
ดั้งน้�
1.  เร้ยุกป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นป็ระธ์านการป็ระชุั่ม 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะการป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้นตั้ลัอด้จน 
  กำาห้นด้ระเบ้ยุบวาระการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  ร่วมกับป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
2.  อนุมัติั้เรื�องท้ั้�จะบรรจุเป็็นวาระการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ ร่วมกับป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่
3.  เข้่าร่วมป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น  
  แลัะควบคุมการป็ระชุั่มให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ เป็็นไป็ตั้าม 
  ระเบ้ยุบข้่อบังคับบริษััทั้ฯ ส่งเสริม สนับสนุนแลัะเป็ดิ้โอกาส 
  ให้้กรรมการแลัะผู้ถือหุ้้นได้้รับทั้ราบข้่อมูลัอยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ  
  แลัะสามารถแสด้งความเห็้นได้้อยุ่างเป็็นอิสระ

4.  ส่งเสริมการใช้ั่สิทั้ธิ์แลัะรักษัาป็ระโยุชั่น์ข่องผู้ถือหุ้้นอยุ่าง 
  เท่ั้าเท้ั้ยุมกัน
5.  สนับสนุนแลัะส่งเสริมให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ 
  ห้น้าท้ั้�อยุ่างเต็ั้มความสามารถตั้ามข่อบเข่ตั้อำานาจห้น้าท้ั้�  
  ความรับผิด้ชั่อบ แลัะห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะ 
  สนับสนุนการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ 
  กรรมการผู้จัด้การให้ญ่
6.  ดู้แลั ติั้ด้ตั้ามการบรหิ้ารงานข่องคณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ แลัะ 
  คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุอื�น ๆ ให้้บรรลุัตั้ามวัตั้ถุป็ระสงค์ท้ั้� 
  กำาห้นด้ไว้
7.  ลังคะแนนเส้ยุงช้ั่�ข่าด้ในการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  ในกรณ้์ท้ั้�คะแนนเส้ยุงทัั้�ง 2 ฝ�ายุเท่ั้ากัน

คณ์ะกรรมการชุด้ย่อิ่ย

เพืิ่�อให้้เป็็นไป็ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ปั็จจุบัน  
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ 4 คณ์ะ 
เพืิ่�อพิิ่จารณ์ากลัั�นกรองการด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญเป็็นการเฉีพิ่าะเรื�อง 
ให้้เป็็นไป็อยุ่างรอบคอบแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ โด้ยุโครงสร้างข่อง
คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ม้ดั้งต่ั้อไป็น้�

1. คณะกรรมการตุรวัจำสัอบ 
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ แต่ั้งตัั้�งจากกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระกอบ
ด้้วยุกรรมการอิสระอยุ่างน้อยุ 3 คน ซึ์�งม้คุณ์สมบัติั้ ห้น้าท้ั้�  
ความรับผิด้ชั่อบครบถ้วนตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�กำาห้นด้ในป็ระกาศ
คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ แลัะ
ข่อบเข่ตั้การด้ำาเนินงานตั้ามป็ระกาศคณ์ะกรรมการกำากับตั้ลัาด้ทุั้น 
โด้ยุกรรมการตั้รวจสอบ ต้ั้องเป็็นผู้ม้ความรู้ ความเช้ั่�ยุวชั่าญ แลัะ
ป็ระสบการณ์์เพ้ิ่ยุงพิ่อท้ั้�จะทั้ำาห้น้าท้ั้�กรรมการตั้รวจสอบ ทัั้�งน้�
กรรมการตั้รวจสอบอยุ่างน้อยุ 1 คน ต้ั้องเป็็นผู้ม้ความรู้แลัะ
ป็ระสบการณ์์ด้้านบัญช้ั่แลัะการเงินเพ้ิ่ยุงพิ่อท้ั้�จะทั้ำาห้น้าท้ั้� 
สอบทั้านความน่าเชืั่�อถือข่องรายุงานทั้างการเงิน โด้ยุม้รายุชืั่�อ
ดั้งน้�

1 2 3

1)  นายุสมนึก บำารุงสาล้ั (กรรมการอิสระ)    
  ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ

2)  นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั (กรรมการอิสระ)   
  กรรมการตั้รวจสอบ

3)  นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั (กรรมการอิสระ)    
  กรรมการตั้รวจสอบ 
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โด้ยุกรรมการตั้รวจสอบทั้ั�ง 3 ท่ั้าน เป็็นผู้ม้ความรู้แลัะ
ป็ระสบการณ์์ในการสอบทั้านงบการเงินข่องบริษััทั้ฯ ได้้ 
รายุลัะเอ้ยุด้ ดั้งน้�

1. นายุสมนึก บำารุงสาล้ั ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ
 ระยุะเวลัา ป็ระสบการณ์์ในการทั้ำาห้น้าท้ั้� 
     สอบทั้านงบการเงิน
 พิ่.ยุ. 2561 – ปั็จจุบัน กรรมการตั้รวจสอบ  
     บริษััทั้ เมกาเคม (ป็ระเทั้ศไทั้ยุ)  
     จำากัด้ (มห้าชั่น)
 ธ์.ค. 2560 – ปั็จจุบัน ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ 
     บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ ซ้์  จำา กัด้  
     (มห้าชั่น)

2. นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั กรรมการตั้รวจสอบ
 ระยุะเวลัา ป็ระสบการณ์์ในการทั้ำาห้น้าท้ั้� 
     สอบทั้านงบการเงิน
 เม.ยุ. 2562 – ปั็จจุบัน กรรมการตั้รวจสอบ   
     บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ ซ้์  จำา กัด้  
     (มห้าชั่น)

3. นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั กรรมการตั้รวจสอบ
 ระยุะเวลัา ป็ระสบการณ์์ในการทั้ำาห้น้าท้ั้� 
     สอบทั้านงบการเงิน
 ตั้.ค. 2562 – ปั็จจุบัน กรรมการตั้รวจสอบ  
     บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ ซ้์  จำา กัด้  
     (มห้าชั่น)

ผู้้�จัำดำการสัำานักตุรวัจำสัอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ
ตุรวัจำสัอบ
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ได้้มอบห้มายุให้้สำานักตั้รวจสอบภายุใน 
ทั้ำาห้น้าท้ั้�ตั้รวจสอบการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ ผู้บริห้ารแลัะ
พิ่นักงานให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ แลัะระบบควบคมุ
ภายุในท้ั้�วางไว้ รวมถึงการรับข้่อร้องเร้ยุนจากบุคคลัภายุนอก
แลัะภายุในบริษััทั้ฯ โด้ยุผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุใน จะม้
ความเป็็นอิสระแลัะรายุงานตั้รงต่ั้อคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ได้้แต่ั้งตัั้�งผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบ
ภายุใน เป็็นเลัข่านุการคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�
ช่ั่วยุเห้ลืัอการด้ำาเนินงานข่องคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบเก้�ยุวกับ
การจัด้ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ การนัด้ห้มายุป็ระชุั่ม 
การจัด้เตั้ร้ยุมวาระ การส่งเอกสารป็ระกอบการป็ระชุั่ม แลัะ 
การบันทึั้กรายุงานการป็ระชุั่ม รวมถึงการด้ำาเนินงานตั้ามนโยุบายุ
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ โด้ยุพิิ่จารณ์าจากบุคคลัท้ั้�ม้ความรู้ 
ความสามารถ แลัะป็ระสบการณ์์ในการป็ฏิิบัติั้งาน 

นายธรรมศักดิำ� ปัญ่โญ่วััฒน์ก้ล
ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุใน แลัะเลัข่านุการ
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2559 - 31 
ธั์นวาคม 2563 (ข้่อมูลัป็ระวัติั้นายุธ์รรมศักดิ้� ปั็ญโญวัฒน์กูลั  
รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิในป็ระวัติั้คณ์ะผู้บริห้าร ห้น้า 47)

นายประสิัที่ธิ�ศักดิำ� สัวััสัดิำ�ดำวัง
ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบภายุใน แลัะเลัข่านุการ
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ตั้ั�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2564 - ปั็จจุบัน
(ข้่อมูลัป็ระวัตั้ินายุป็ระสิทั้ธิ์�ศักดิ้� สวัสดิ้�ด้วง รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิ
ในป็ระวัติั้คณ์ะผู้บริห้าร ห้น้า 48)

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการตุรวัจำสัอบ
1.  กรรมการตั้รวจสอบ ม้วาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่งตั้ามระยุะเวลัา 
  การด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ (คราวลัะไม่เกิน 3 ปี็)
2.  กรรมการตั้รวจสอบท้ั้�พ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่งตั้ามวาระ อาจได้้รับ 
  การแตั้่งตัั้�งให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งให้ม่ได้้อ้กตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าเห็้นสมควร (รวมแล้ัวไม่เกิน 3 วาระ ห้รือ  
  9 ปี็ติั้ด้ต่ั้อกัน - โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น)
3.  กรณ้์กรรมการตั้รวจสอบพิ่้นจากตั้ำาแห้น่งไม่ว่าในกรณ้์ใด้ 
  กรณ้์ห้นึ�ง บริษััทั้ฯ จะต้ั้องช้ั่�แจงสาเห้ตุั้ให้้ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
  แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุทั้ราบ 
4.  ในกรณ้์ท้ั้�กรรมการตั้รวจสอบว่างลังเพิ่ราะเห้ตุั้อื�นนอกจาก 
  ถึงคราวออกตั้ามวาระ ให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์า 
  แต่ั้งตัั้�งกรรมการอื�นท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ครบถ้วน เป็็นกรรมการ 
  ตั้รวจสอบรายุให้ม่ภายุในระยุะเวลัา 3 เดื้อน นับแต่ั้วันท้ั้�ม้ 
  จำานวนกรรมการตั้รวจสอบไม่ครบตั้ามท้ั้�กำาห้นด้

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
1.  สอบทั้านให้้บริษััทั้ฯ ม้การรายุงานทั้างการเงินตั้ามมาตั้รฐาน 
  การบัญช้ั่ท้ั้�กำาห้นด้โด้ยุกฎห้มายุอยุ่างถูกต้ั้องแลัะเพ้ิ่ยุงพิ่อ
2.  สอบทั้านให้้บริษััทั้ฯ ม้ระบบการควบคุมภายุใน (Internal  
  Control) แลัะระบบการตั้รวจสอบภายุใน (Internal Audit)  
  ท้ั้�เห้มาะสมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั แลัะสอบทั้านป็ระสิทั้ธิ์ผลัแลัะ 
  ความเพ้ิ่ยุงพิ่อข่องกระบวนการบริห้ารความเส้�ยุง
3.  สอบทั้านให้้บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุว่าด้้วยุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
  แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ ์แลัะกฎห้มายุท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับธุ์รกิจข่อง 
  บริษััทั้ฯ 
4.  พิิ่จารณ์ารายุการเก้�ยุวโยุงกัน ห้รือรายุการท้ั้�อาจม้ความขั่ด้แยุ้ง 
  ทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ ให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุแลัะข้่อกำาห้นด้ 
  ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รพัิ่ยุฯ์ ทัั้�งน้� เพืิ่�อให้้มั�นใจว่ารายุการด้งักล่ัาว 
  สมเห้ตุั้สมผลัแลัะเป็็นป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ
5.  พิิ่จารณ์าคัด้เลืัอก เสนอแต่ั้งตัั้�งแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
  ผู้สอบบญัช้ั่ท้ั้�ม้ความเป็็นอสิระ เพืิ่�อทั้ำาห้นา้ท้ั้�เป็็นผู้สอบบัญช้ั่ 
  ข่องบริษััทั้ฯ รวมถึงเสนอถอด้ถอนผู้สอบบัญช้ั่ในกรณ้์ 

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

  ท้ั้�เห็้นว่าไม่สามารถป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ได้้ ห้รือลัะเลัยุไม่ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�  
  ห้รือป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�โด้ยุมิชั่อบ รวมทัั้�งเข้่าป็ระชุั่มร่วมกับ 
  ผู้สอบบัญช้ั่โด้ยุไม่ม้ฝ�ายุจัด้การเข้่าร่วมป็ระชุั่มด้้วยุ อยุ่างน้อยุ 
  ปี็ลัะ 1 ครั�ง
6.  พิิ่จารณ์าข่อบเข่ตั้การตั้รวจสอบแลัะแผนการตั้รวจสอบ 
  ข่องผู้ตั้รวจสอบบญัช้ั่แลัะสำานักตั้รวจสอบภายุใน ให้้ม้ความ 
  สัมพัิ่นธ์์แลัะเกื�อกูลักัน แลัะลัด้ความซ์ำ�าซ้์อนในส่วนท้ั้�เก้�ยุวกับ 
  การตั้รวจสอบด้้านการเงิน
7.  ให้้ความเห้็นชั่อบแผนการตั้รวจสอบ รวมทั้ั�งให้้ความเห้็น 
  ป็ระกอบการพิิ่จารณ์างบป็ระมาณ์แลัะอัตั้รากำาลัังข่อง 
  สำานักตั้รวจสอบภายุใน
8.  พิิ่จารณ์าแต่ั้งตัั้�ง โยุกยุ้ายุ เลิักจ้าง ผู้จัด้การสำานักตั้รวจสอบ 
  ภายุใน รวมทัั้�งพิิ่จารณ์าความเป็็นอสิระข่องสำานักตั้รวจสอบ 
  ภายุใน
9.  สอบทั้านความม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องระบบ 
  เทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการควบคุมภายุในแลัะ 
  การบริห้ารความเส้�ยุง
10. จัด้ทั้ำารายุงานข่องคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบแลัะเป็ิด้เผยุไว้ 
  ในรายุงานป็ระจำาปี็ข่องบริษััทั้ฯ 
11. ม้อำานาจในการเข้่าถึงข้่อมูลัข่องการตั้รวจสอบ แลัะสอบสวน 
  ผู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องภายุใต้ั้ข่อบเข่ตั้อำานาจห้นา้ท้ั้�ข่องคณ์ะกรรมการ 
  ตั้รวจสอบ โด้ยุป็ฏิิบัติั้ตั้ามระเบ้ยุบข่องบริษััทั้ฯ
12. ห้ากพิ่บห้รือม้ข้่อสงสัยุว่าม้รายุการ ห้รือการกระทั้ำาซึ์�งอาจ 
  ม้ผลักระทั้บอยุ่างม้นัยุสำาคัญต่ั้อฐานะการเงินแลัะผลัการ 
  ด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ ให้้คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบรายุงาน 
  ต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อด้ำาเนินการป็รับป็รุงแก้ไข่ 
  อยุ่างทัั้นเวลัา ได้้แก่
  (1) รายุการท้ั้�เกิด้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์
  (2) การทุั้จริตั้ห้รือม้สิ�งผิด้ป็กติั้ห้รือม้ความบกพิ่ร่องท้ั้�สำาคัญ 
    ในระบบควบคุมภายุใน
  (3) การฝ�าฝ้นกฎห้มายุว่าด้้วยุห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ  
    ข้่อกำาห้นด้ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ ห้รือกฎห้มายุ ท้ั้� 
    เก้�ยุวข้่องกับธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 
  ห้ากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ห้รือผู้บริห้ารไม่ด้ำาเนินการ 
  ให้้ม้การป็รับป็รุงแก้ไข่ภายุในเวลัาท้ั้�เห้มาะสมโด้ยุไม่ม้ 
  เห้ตุั้อันควร คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบจะตั้้องรายุงานว่า 
  ม้รายุการห้รือการกระทั้ำาท้ั้�ฝ� า ฝ้นกฎห้มายุด้ังกล่ัาว 
  ต่ั้อสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ 
  ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ ห้รือตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุทัั้นท้ั้ 
  เมื�อได้้รับทั้ราบข่้อมูลัด้ังกลั่าว
13. ป็ฏิิบัติั้การอื�นใด้ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มอบห้มายุ 

2. คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น
คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น แต่ั้งตัั้�งจาก 
กรรมการบริษััทั้ฯ อยุ่างน้อยุ 3 คน แลัะอยุ่างน้อยุ 1 คนเป็็น

กรรมการอิสระข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้รายุชืั่�อ ดั้งน้�

1) นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ (กรรมการอิสระ)  
 ป็ระธ์านกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น

2) นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง (กรรมการ)
 กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น

3) พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์� (กรรมการอิสระ)  
 กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 

นางสาวอาริสรา สุธ์าสุทั้ธิ์� ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานัก
กิจการองค์กร แลัะเลัข่านุการบริษััทั้ ป็ฏิิบัตั้ิห้น้าท้ั้�เลัข่านุการ
คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้�  
1 ตุั้ลัาคม 2562 - ปั็จจุบัน

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำ
ค่าตุอบแที่น
1.  กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ม้วาระการด้ำารง 
  ตั้ำาแห้น่งตั้ามระยุะเวลัาการด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ  
  (คราวลัะไม่เกิน 3 ปี็)
2.  กรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นท้ั้�พ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่ง 
  ตั้ามวาระ อาจได้้รับการแต่ั้งตัั้�งให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งให้ม่ได้้อ้ก 
  ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ พิิ่จารณ์าเห้น็สมควร (รวมแลัว้ 
  ไม่เกิน 3 วาระ ห้รือ 9 ปี็ติั้ด้ต่ั้อกัน - โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น)

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
บทั้บาทั้แลัะห้น้าท้ั้�ข่องคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
ค่าตั้อบแทั้น แบ่งเป็็น 2 ส่วน ได้้แก่

ส่ัวันท่ี่� 1 ดำ�านการสัรรหากรรมการ
1.  พิิ่จารณ์าเสนอแนะโครงสร้าง ข่นาด้ แลัะองค์ป็ระกอบข่อง 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ให้้ม้ 
  ความเห้มาะสมกับข่นาด้ ป็ระเภทั้ แลัะความซ์ับซ้์อนข่อง 
  ธุ์รกิจ ด้้วยุความโป็ร่งใส ป็ราศจากอิทั้ธิ์พิ่ลัข่องผู้ถือหุ้้นท้ั้�ม้ 
  อำานาจควบคุม แลัะสร้างความมั�นใจให้้กับบุคคลัภายุนอก  
  เพืิ่�อเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะ/ ห้รือท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น 
  พิิ่จารณ์าอนุมัติั้ แล้ัวแต่ั้กรณ้์
2.  พิิ่จารณ์าคุณ์ลัักษัณ์ะข่องบุคคลัท้ั้�จะมาเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ  
  ให้้ม้ความเห้มาะสม โด้ยุม้แนวทั้างในการพิิ่จารณ์า ดั้งต่ั้อไป็น้�
  1)  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการท้ั้�ม้ทัั้กษัะ  
    ความรู้ความสามารถ ม้คุณ์สมบัติั้ แลัะไม่ม้ลัักษัณ์ะ 

1 2 3
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    ต้ั้องห้้าม ตั้ามกฎห้มายุแลัะห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง  
    คู่มือกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะข้่อบังคับข่องบริษััทั้ฯ 
  2)  คุณ์ลัักษัณ์ะทัั้�วไป็ (General Characteristics) อาทั้ิ  
    ความม้คุณ์ธ์รรมแลัะความรับผิด้ชั่อบ การตัั้ด้สินใจด้้วยุ 
    ข้่อมูลัเห้ตุั้ผลั ความม้วุฒิภาวะ กล้ัาแสด้งความคิด้เห็้น 
    ท้ั้�แตั้กต่ั้างแลัะเป็็นอิสระ การยุึด้มั�นในห้ลัักการแลัะ 
    มาตั้รฐานเยุ้�ยุงมืออาช้ั่พิ่ แลัะความห้ลัากห้ลัายุในด้้าน 
    ต่ั้าง ๆ  เช่ั่น ความรู้ ป็ระสบการณ์์ในการทั้ำางาน อายุุ แลัะเพิ่ศ
  3)  คุณ์ลัักษัณ์ะด้้านความรู้ความชั่ำานาญเฉีพิ่าะด้้าน  
    (Skill Characteristics) ท้ั้�สอด้คล้ัองกับธุ์รกิจแลัะ 
    ความต้ั้องการข่องบริษััทั้ฯ ห้รือตั้ามเงื�อนไข่ท้ั้�ม้ความ 
    จำาเป็็น แลัะห้ากอยุูใ่นบัญช้ั่รายุชืั่�อข่องห้น่วยุราชั่การท้ั้�ม้ 
    การรับรอง ก็จะเป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ 
  4)  พิิ่จารณ์ากรรมการท้ั้�สามารถอุทิั้ศเวลัาในการทั้ำาห้น้าท้ั้� 
    กรรมการได้้อยุ่างเต็ั้มท้ั้� โด้ยุการด้ำารงตั้ำาแห้น่งข่อง 
    กรรมการบริษััทั้อื�น แลัะ/ ห้รือรัฐวิสาห้กิจ แลัะ/ ห้รือ 
    บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนในตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ  
    ม้สาระสำาคัญ ดั้งน้�
    (1) ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในรัฐวิสาห้กิจแลัะ/ ห้รือ 
      นิติั้บุคคลัท้ั้�รัฐวิสาห้กิจเป็็นผู้ถือหุ้้น ได้้ไม่เกิน 3 แห่้ง
    (2) ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนใน 
      ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ได้้ไม่เกิน 3 แห่้ง  
      ทัั้�งน้� การด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการตั้ามความใน (1)  
      แลัะ (2) รวมกันแล้ัวต้ั้องไม่เกิน 5 แห่้ง
3.  พิิ่จารณ์าคุณ์สมบัติั้ข่องบุคคลัท้ั้�จะมาเป็็นกรรมการอิสระ  
  ให้้ม้ความเห้มาะสมกับบริษััทั้ฯ เป็็นไป็ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลั 
  กิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ แลัะห้ลัักเกณ์ฑ์์ข่องสำานักงาน 
  คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ แลัะ 
  ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ รวมถึงไม่ม้ลัักษัณ์ะ 
  ต้ั้องห้้ามตั้ามท้ั้�กฎห้มายุแลัะห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกำาห้นด้
4.  เสนอห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะกระบวนการในการสรรห้ากรรมการ 
  บริษััทั้ฯ ท้ั้�จะมาด้ำารงตั้ำาแห้น่งเพืิ่�อเสนอให้้คณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์า
5.  พิิ่จารณ์าคัด้สรรบุคคลัท้ั้�สมควรได้้รับการเสนอชืั่�อเป็็น 
  กรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งในกรณ้์ท้ั้�ม้ตั้ำาแห้น่งว่าง ห้รือกรณ้์ 
  กรรมการครบวาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่ง เพืิ่�อเสนอคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ แลัะ/ ห้รือท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นพิิ่จารณ์าอนุมัติั้ แล้ัวแต่ั้ 
  กรณ้์
6.  พิิ่จารณ์ารายุชืั่�อกรรมการบริษััทั้ฯ ท้ั้�สมควรได้้รับการแต่ั้งตัั้�ง 
  เป็็นคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุเพืิ่�อเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  พิิ่จารณ์าอนุมัติั้
7.  พิิ่จารณ์ากลัั�นกรองรายุชืั่�อแลัะป็ระวัติั้ข่องบุคคลัท้ั้�จะเสนอชืั่�อ 
  ให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่ อยุ่างรอบคอบเห้มาะสม แลัะเกิด้ป็ระโยุชั่น์ 
  สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ เพืิ่�อเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์า 
  อนุมัติั้

8.  พิิ่จารณ์ากำาห้นด้องค์ป็ระกอบแลัะเป้็าห้มายุในการป็ฏิิบัติั้งาน 
  ข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
  ทัั้�งในเรื�องความเป็็นผู้นำา ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม  
  การกำาห้นด้แลัะการด้ำาเนินการตั้ามกลัยุทุั้ธ์์ ผลัป็ระกอบการ 
  ด้้านการเงิน ความสัมพัิ่นธ์์กับคณ์ะกรรมการแลัะฝ�ายุบริห้าร  
  การวางแผนสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง การเสริมสร้างภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ 
  ข่ององค์กร เป็็นต้ั้น เพืิ่�อใช้ั่เป็็นเกณ์ฑ์์ในการป็ระเมินผลั 
  การป็ฏิิบัติั้งาน แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นป็ระจำาปี็ เพืิ่�อเสนอ 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าอนุมัติั้
9.  พิิ่จารณ์าป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� 
  บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�กำาห้นด้  
  รวมถึงอัตั้ราการป็รับเงินเดื้อนป็ระจำาปี็ บำาเห้น็จ โบนัส  
  สวัสดิ้การ แลัะผลัป็ระโยุชั่น์ตั้อบแทั้นอื�น ๆ ทัั้�งท้ั้�เป็็นตัั้วเงิน 
  แลัะมิใช่ั่ตัั้วเงิน เพืิ่�อเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์า 
  อนุมัติั้
10. พิิ่จารณ์าแผนผู้สืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่งข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้� 
  บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แลัะผู้บริห้ารระดั้บสูง  
  เพืิ่�อเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมให้้ม้ผู้สืบทั้อด้งาน ในกรณ้์ท้ั้�ป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ห้รือผู้บริห้าร 
  ระด้ับสูง เกษ้ัยุณ์อายุุห้รือไม่สามารถป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ได้้  
  เพืิ่�อให้้การบริห้ารงานข่องบริษััทั้ฯ สามารถด้ำาเนินไป็ได้้ 
  อยุ่างต่ั้อเนื�อง 

ส่ัวันท่ี่� 2 ดำ�านการกำาหนดำค่าตุอบแที่นกรรมการ
1.  พิิ่จารณ์าเสนอแนะโครงสร้าง ห้ลัักเกณ์ฑ์์ แลัะรูป็แบบ 
  การจ่ายุค่าตั้อบแทั้นกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ  
  เช่ั่น ค่าตั้อบแทั้นป็ระจำา (Retainer Fees) โบนัส เบ้�ยุป็ระชุั่ม  
  แลัะค่าตั้อบแทั้นในรูป็แบบอื�น ๆ ทัั้�งท้ั้�เป็็นตัั้วเงินแลัะมิใช่ั่ 
  ตัั้วเงินท้ั้�เห้มาะสมกับข่นาด้ข่องธุ์รกิจ เพ้ิ่ยุงพิ่อ แลัะเป็็นธ์รรม  
  สามารถจูงใจแลัะรักษัากรรมการท้ั้�ม้คุณ์ภาพิ่ไว้ได้้ แลัะ 
  สอด้คล้ัองกับผลัป็ระโยุชั่น์ข่องผู้ถือหุ้้น โด้ยุค่าตั้อบแทั้น 
  กรรมการบริษััทั้ฯ แลัะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ จะต้ั้องนำาเสนอต่ั้อ 
  ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นเพืิ่�อพิิ่จารณ์าอนุมัติั้
2.  กำาห้นด้ห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะรูป็แบบการจ่ายุค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ โด้ยุคำานึงถึง 
  ความเห้มาะสม เพ้ิ่ยุงพิ่อ แลัะเป็็นธ์รรม เพืิ่�อสร้างแรงจูงใจ 
  ให้้เกิด้การสร้างมูลัค่าเพิิ่�มอยุ่างยุั�งยุืนให้้แก่บริษััทั้ฯ แลัะ 
  สามารถรักษัาผู้บริห้ารท้ั้�ม้ความสามารถให้้อยุู่กับบริษััทั้ฯ  
  โด้ยุค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่ คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นผู้อนุมัติั้ 
3.  ในกรณ้์จำาเป็็นอาจพิิ่จารณ์าว่าจ้างท้ั้�ป็รึกษัาภายุนอกท้ั้�เป็็น 
  อิสระ เพืิ่�อให้้คำาแนะนำาในการกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นข่อง 
  กรรมการ แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่ ให้้เป็็นไป็อยุ่างเห้มาะสม โด้ยุค่าใช้ั่จ่ายุ 
  ดั้งกล่ัาวถือเป็็นความรับผิด้ชั่อบข่องบริษััทั้ฯ
4.  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อื�น ๆ ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มอบห้มายุ

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษััทฯ เย่�ยมชิม “สวนโซ้ลาร์ลอยนำ�า IRPC” จังหวัดูระยอง

ขั�นตุอนการพิัจำารณาสัรรหากรรมการ 
เมื�อคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นได้้คัด้เลืัอก
รายุชืั่�อบุคคลัท้ั้�ถูกเสนอชืั่�อเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ ห้รือกรรมการ
ชุั่ด้ยุ่อยุแล้ัว ให้้คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
พิิ่จารณ์าคัด้กรองคุณ์สมบัติั้ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
กำาห้นด้แลัะตั้ามเงื�อนไข่ ดั้งต่ั้อไป็น้� 
1.  พิิ่จารณ์าความเห้มาะสมข่องความรู้ ป็ระสบการณ์์  
  ความสามารถเฉีพิ่าะด้้าน ท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ ห้รือ 
  เก้�ยุวข้่องในธุ์รกิจห้รืออุตั้สาห้กรรมห้ลัักท้ั้�บริษััทั้ฯ ด้ำาเนิน 
  กิจการอยุูเ่พืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้องค์ป็ระกอบตั้าม 
  ท้ั้�กำาห้นด้ เพืิ่�อช่ั่วยุให้้ม้ความสอด้คล้ัองกับทิั้ศทั้างการด้ำาเนิน 
  ธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ
2.  พิิ่จารณ์าความห้ลัากห้ลัายุทัั้�งเพิ่ศ อายุุ เชืั่�อชั่าติั้ สัญชั่าติั้  
  ความชั่ำานาญ ทัั้กษัะ แลัะป็ระสบการณ์์ (Board Skills  
  Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทัั้�งทั้าง 
  ด้้านวิชั่าการ (Hard Skills แลัะ Soft Skills) แลัะด้้านป็จัจัยุ 
  สนับสนุนความยุั�งยุืน เพืิ่�อให้้ได้้มาซึ์�งกรรมการท้ั้�สามารถ 
  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะสนับสนุนให้้ 
  องค์ป็ระกอบคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งคณ์ะม้ความ 
  ครบถ้วนสมบูรณ์์ ทัั้� ง ในมิ ติั้ความรู้  ความสามารถ  
  ป็ระสบการณ์์ แลัะมิติั้ความห้ลัากห้ลัายุ ท้ั้�เอื�อป็ระโยุชั่น์ 
  ให้้การทั้ำางานม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้ โด้ยุใช้ั่ข้่อมูลักรรมการ 
  ท้ั้�ม้รายุชืั่�อในบัญช้ั่รายุชืั่�อกรรมการรัฐวิสาห้กิจ แลัะสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (Directors Pool)  
  ป็ระกอบการพิิ่จารณ์าด้้วยุ 
3.  ตั้รวจสอบบุคคลัท้ั้�จะถูกเสนอชืั่�อว่าม้คุณ์สมบัติั้ แลัะไม่ม้ 
  ลัักษัณ์ะต้ั้องห้้ามตั้ามกฎห้มายุแลัะข้่อกำาห้นด้ข่องห้น่วยุงาน 

  กำากับดู้แลั เช่ั่น พิ่.ร.บ. บริษััทั้มห้าชั่นจำากัด้ พิ่.ศ. 2535  
  พิ่.ร.บ. ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ พิ่.ศ. 2535 
4.  พิิ่จารณ์าการอุ ทิั้ศเวลัาข่องกรรมการ โด้ยุห้ากเป็็น 
  กรรมการเดิ้มท้ั้�จะกลัับเข้่าด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการอ้กวาระ ให้้ 
  พิิ่จารณ์าผลัการป็ฏิิบัติั้งานในช่ั่วงท้ั้�ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการ  
  รวมถึงพิิ่จารณ์าจำานวนบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนท้ั้�กรรมการแต่ั้ลัะคน 
  ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง ให้้เห้มาะสมกับลัักษัณ์ะห้รือสภาพิ่ธุ์รกิจ 
  ข่องบริษััทั้ฯ ซึ์�งต้ั้องด้ำารงตั้ำาแห้น่งในบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนอื�น 
  ไม่เกินตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้ แลัะสอด้คล้ัองกับมติั้คณ์ะรัฐมนตั้ร้ 
  เมื�อวันท้ั้� 24 มกราคม 2554 เก้�ยุวกับมาตั้รการป้็องกัน 
  การทุั้จริตั้ข่องรัฐวิสาห้กิจ เรื�องการแต่ั้งตัั้�งข้่าราชั่การระดั้บสูง 
  ห้รือบุคคลัด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในรัฐวิสาห้กิจห้ลัายุแห่้ง
5.  กรณ้์การเสนอแตั้่งตัั้�งกรรมการอิสระ พิิ่จารณ์าความเป็็น 
  อิสระข่องบุคคลัท้ั้�จะเสนอชืั่�อให้้เป็็นกรรมการอิสระตั้าม 
  ห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�สำานักงาน ก.ลั.ตั้. กำาห้นด้ แลัะห้ลัักเกณ์ฑ์์ข่อง 
  บริษััทั้ฯ ตั้ลัอด้จนพิิ่จารณ์าความจำาเป็็นในการสรรห้า 
  กรรมการอิสระเพิิ่�มเติั้ม กรณ้์ท้ั้�ป็รากฏิว่าม้กรรมการอิสระ 
  ปั็จจุบันข่าด้คณุ์สมบติัั้ ทัั้�งน้� เพืิ่�อให้้โครงสรา้งคณ์ะกรรมการ 
  ข่องบริษััทั้ฯ เป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  กำาห้นด้ 
6.  พิิ่จารณ์าวาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่งข่องกรรมการอิสระ  
  (คราวลัะ 3 ปี็) โด้ยุห้ากเป็็นกรรมการอสิระเดิ้มท้ั้�จะกลัับเข้่า 
  ด้ำารงตั้ำาแห้น่งอ้กวาระ จะต้ั้องม้วาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่ง 
  ต่ั้อเนื�องนับจากวันท้ั้�ได้้รับแต่ั้งตัั้�งให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการ 
  อิสระครั�งแรกได้้ไม่เกิน 3 วาระติั้ด้ต่ั้อกัน ห้รือรวมแล้ัว 
  ไม่เกิน 9 ปี็ 
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7.  ด้ำาเนินการทั้าบทั้ามบุคคลัท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้สอด้คล้ัองกับเกณ์ฑ์์ 
  คุณ์สมบัติั้ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ เพืิ่�อมั�นใจว่าบุคคลัดั้งกล่ัาวม้ความยิุนด้้ 
  ท้ั้�จะมารับตั้ำาแห้น่งกรรมการข่องบริษััทั้ฯ ห้ากได้้รับการแต่ั้งตัั้�ง 
8.  เสนอรายุชืั่�อบุคคลัท้ั้�ได้้พิิ่จารณ์าคัด้กรองตั้ามเกณ์ฑ์์ข้่างต้ั้น  
  พิ่ร้อมคุณ์สมบัติั้แลัะเห้ตุั้ผลัในการคัด้เลืัอกต่ั้อคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าให้้ความเห็้นชั่อบเพืิ่�อนำาเสนอผู้ถือหุ้้น 
  อนุมัติั้ ห้รือคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ สามารถอนุมัติั้แต่ั้งตัั้�งได้้ 
  ในกรณ้์เป็็นการแต่ั้งตัั้�งกรรมการเพืิ่�อทั้ด้แทั้นตั้ำาแห้น่งท้ั้�ว่าง  
  ห้รือทั้ด้แทั้นกรรมการท้ั้�ลัาออกระห้ว่างปี็ ซึ์�งเป็็นไป็ตั้ามท้ั้� 
  กำาห้นด้ไว้ในข้่อบังคับบริษััทั้ฯ แลัะพิ่.ร.บ.บริษััทั้ มห้าชั่น 
  จำากัด้ พิ่.ศ. 2535
9.  สำาห้รับกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
  ค่าตั้อบแทั้น จะพิ่ิจารณ์าความรู้ความสามารถท้ั้�เห้มาะสม  
  องค์ป็ระกอบข่องกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุทัั้�งคณ์ะ แลัะเกณ์ฑ์์การ 
  ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง Board Skills Matrix/ Board Diversities  
  คุณ์สมบัติั้ความเป็็นอิสระข่องกรรมการ แลัะนำาเสนอ 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าอนุมัติั้

3. คณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แต่ั้งตัั้�งจากกรรมการ 
บริษััทั้ฯ อยุ่างน้อยุ 3 คน แลัะอยุ่างน้อยุ 1 คน เป็็นกรรมการ
อิสระ เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�พิิ่จารณ์าเสนอแนวป็ฏิิบัติั้แลัะให้้คำาแนะนำา
ด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ โด้ยุม้
รายุชืั่�อ ดั้งน้�

1)  นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั (กรรมการอิสระ)    
  ป็ระธ์านกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้

2)  นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้ (กรรมการอิสระ) 
  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้

3)  นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา (กรรมการ)    
  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้

นางสาวอาริสรา สุธ์าสุทั้ธิ์� ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานัก
กิจการองค์กร แลัะเลัข่านุการบริษััทั้ ป็ฏิิบัตั้ิห้น้าท้ั้�เลัข่านุการ
คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2562 
- ปั็จจุบัน

1 2 3

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
1.  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ม้วาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่ง 
  ตั้ามระยุะเวลัาการด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบรษัิัทั้ฯ (คราวลัะ 
  ไม่เกิน 3 ปี็)
2.  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ท้ั้�พ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่ง อาจได้้รับ 
  การแต่ั้งตัั้�งให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งให้ม่ได้้อ้ก ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าเห็้นสมควร (รวมแล้ัวไม่เกิน 3 วาระ ห้รือ  
  9 ปี็ติั้ด้ต่ั้อกัน - โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น)
3.  ค่าตั้อบแทั้นคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ให้้เป็็นไป็ 
  ตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�ผู้ถือหุ้้นอนุมัติั้

บที่บาที่ หน�าท่ี่� และควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการกำากับ
ด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
1.  พิิ่จารณ์าแลัะให้้คำาแนะนำาต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ในการ 
  กำาห้นด้กรอบการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ (CG Framework) ท้ั้� 
  ม้ความสอด้คลั้องกับโครงสร้างการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ  
  แลัะเท้ั้ยุบเค้ยุงได้้กับแนวป็ฏิิบัติั้ห้รือห้ลัักการท้ั้�เป็็นสากลั
2.  กำาห้นด้นโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้ด้้านการกำากับดู้แลักิจการ 
  ท้ั้�ด้้ รวมถึงการด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญแลัะเก้�ยุวเนื�อง ได้้แก่  
  จริยุธ์รรมแลัะจรรยุาบรรณ์ทั้างธ์รุกิจ การบรหิ้ารความยุั�งยืุน  
  ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม ชุั่มชั่น แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม การต่ั้อต้ั้าน 
  การทุั้จริตั้แลัะคอร์รัป็ชัั่น รวมถึงนโยุบายุท้ั้�เก้�ยุวข้่องทั้างด้้าน  
  GRC (Good Governance, Risk Management, and  
  Compliance Management) ให้้สอด้คล้ัองกับห้ลัักการ  
  มาตั้รฐาน แลัะข้่อกำาห้นด้ข่องสถาบัน ห้รือองค์กรกำากับ 
  บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนต่ั้าง ๆ ได้้แก่ ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้ง 
  ป็ระเทั้ศไทั้ยุ สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะ 
  ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รพัิ่ยุ ์ตั้ลัอด้จนห้นว่ยุงานห้รอืองค์กรท้ั้�ม้ชืั่�อเส้ยุง 
  เป็็นท้ั้�ยุอมรับทัั้�งในระดั้บป็ระเทั้ศแลัะระดั้บสากลั เพืิ่�อ 
  สนับสนุนกลัยุุทั้ธ์์แลัะเป้็าห้มายุข่องบริษััทั้ฯ ตั้ลัอด้จน 
  ม้การพิิ่จารณ์าทั้บทั้วนแลัะป็รับป็รุงนโยุบายุ แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ 
  ดั้งกล่ัาวอยุ่างสมำ�าเสมอ
3.  กำาห้นด้แนวทั้าง กำากับดู้แลั แลัะติั้ด้ตั้ามผลั เพืิ่�อให้้มั�นใจว่า  
  บริษััทั้ฯ ม้การด้ำาเนินการท้ั้�สอด้คล้ัองกับนโยุบายุแลัะ 
  แนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ ทัั้�งน้� เพืิ่�อพัิ่ฒนาแลัะยุกระดั้บ 
  การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างต่ั้อเนื�อง
4.  สอบทั้านการป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้ด้้าน 
  การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ รวมถงึการด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญแลัะ 
  เก้�ยุวเนื�อง
5.  พิิ่จารณ์าให้้ความเห็้นชั่อบวิธ้์การป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� 
  ข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ แลัะ 
  รายุงานผลัตั้่อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะผู้ถือหุ้้นเป็็น 
  ป็ระจำาทุั้กปี็
6.  ให้้คำาป็รึกษัา คำาแนะนำา แลัะข้่อเสนอแนะแนวป็ฏิิบัติั้ 
  ด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
7.  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อื�น ๆ ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มอบห้มายุ

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง แต่ั้งตัั้�งจากกรรมการบริษััทั้ฯ 
อยุ่างน้อยุ 3 คน ซึ์�งเป็็นผู้เช้ั่�ยุวชั่าญในธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมห้รือ
ปิ็โตั้รเคม้โด้ยุม้อำานาจห้น้าท้ั้�กำาห้นด้นโยุบายุการบริห้ารความเส้�ยุง 
แผนการจัด้การความเส้�ยุง แลัะกระบวนการบริห้ารความเส้�ยุง
ทัั้�วทัั้�งองค์กรให้้สอด้คล้ัองกับแผนธุ์รกิจแลัะแผนกลัยุุทั้ธ์์ 
ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้รายุชืั่�อ ดั้งน้�

1)  นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า (กรรมการ) 
  ป็ระธ์านกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

2)  นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ (กรรมการ)   
  กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

3)  นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้ (กรรมการ)  
  กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง

4)  นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ (กรรมการ)  
  กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง 

นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่  
สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�เลัข่านุการคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส้�ยุง ตัั้�งแต่ั้เดื้อนกุมภาพัิ่นธ์์ 2562 - ปั็จจุบัน

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
1.  กรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ม้วาระการด้ำารงตั้ำาแห้น่งตั้าม 
  ระยุะเวลัาการด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ (คราวลัะ 
  ไม่เกิน 3 ปี็)
2.  กรรมการบริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�พ้ิ่นจากตั้ำาแห้น่ง อาจได้้รับการ 
  แต่ั้งตัั้�งให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งให้ม่ได้้อ้ก ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าเห็้นสมควร (รวมแล้ัวไม่เกิน 3 วาระ ห้รือ  
  9 ปี็ติั้ด้ต่ั้อกัน - โด้ยุไม่ม้ข้่อยุกเว้น)

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
1.  กำาห้นด้นโยุบายุแลัะเสนอแนะแนวทั้างการบริห้ารความเส้�ยุง 

1 2

3 4

  ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างเห้มาะสม 
  แลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
2.  กำากับดู้แลัให้้ม้การระบคุวามเส้�ยุงทัั้�วทัั้�งองค์กร โด้ยุพิ่จิารณ์า 
  จากปั็จจัยุภายุนอกแลัะภายุใน ม้การป็ระเมินผลักระทั้บ 
  แลัะโอกาสเกิด้ จัด้ลัำาดั้บความเส้�ยุงแลัะเลืัอกใช้ั่มาตั้รการ 
  จัด้การความเส้�ยุงอยุ่างเห้มาะสม 
3.  สนับสนุนแลัะพัิ่ฒนาระบบการบริห้ารความเส้�ยุง รวมถึง 
  การใช้ั่เครื�องมือต่ั้าง ๆ ในการบริห้ารความเส้�ยุงอยุ่างม้ 
  ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ เช่ั่น สัญญาอนุพัิ่นธ์์ทั้างการเงิน สัญญาซื์�อ/  
  ข่ายุสินค้าล่ัวงห้น้า สัญญากำาห้นด้ส่วนต่ั้างราคา เป็็นต้ั้น
4.  กำากับดู้แลั ติั้ด้ตั้าม แลัะสอบทั้านให้้การบริห้ารความเส้�ยุง 
  องค์กรเป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั พิ่ร้อมทัั้�งป็ระเมินผลั 
  การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกรอบข่องการบริห้ารความเส้�ยุง 
5.  รายุงานการกำากับผลัการป็ระเมินความเส้�ยุง แลัะการ 
  ด้ำาเนินงานเพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  ทั้ราบเป็็นป็ระจำา ในกรณ้์ท้ั้�ม้เรื�องสำาคัญซึ์�งกระทั้บต่ั้อ 
  บริษััทั้ฯ อยุ่างม้นัยุสำาคัญต้ั้องรายุงานต่ั้อคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ เพืิ่�อพิิ่จารณ์าโด้ยุเร็วท้ั้�สุด้ 
6.  ส่งเสริมแลัะสนับสนุนการด้ำาเนินการบริห้ารความเส้�ยุง เพืิ่�อ 
  ให้้ม้การบริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�เป็็นไป็อยุ่างต่ั้อเนื�อง สอด้คล้ัอง 
  กับแผนธุ์รกิจองค์กร
7.  กลัั�นกรองแลัะให้้คำาแนะนำาต่ั้อการบริห้ารความเส้�ยุงข่อง 
  โครงการลังทุั้น ห้รือกิจกรรมท้ั้�ม้ความซั์บซ้์อนเชิั่งเทั้คนิคสูง  
  ม้ภาระผูกพัิ่นระยุะยุาว แลัะม้ความเส้�ยุงอยุ่างม้นัยุสำาคัญ
8.  เปิ็ด้เผยุรายุงานข่องคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงไว้ 
  ในรายุงานป็ระจำาปี็
9.  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�อื�นใด้ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มอบห้มายุ

คณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยงในระดัำบฝ่่ายจัำดำการ
นอกจากคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงในระดั้บกรรมการ 
บริษััทั้ฯ แล้ัว บริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
ในระดั้บฝ�ายุจัด้การ คณ์ะทั้ำางาน แลัะตัั้วแทั้นความเส้�ยุง  
เพืิ่�อติั้ด้ตั้ามดู้แลัการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะระบบควบคุมภายุใน 
ทัั้�งองค์กรให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ยุิ�งขึ่�น ได้้แก่ 
1.  คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะควบคุมภายุใน (Risk  
  Management and Internal Control Committee:  
  RMCC) 
2.  คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงด้้านห่้วงโซ่์อุป็ทั้านแลัะ 
  ด้้านการเงิน (Hedging Committee)
3.  ผู้จัด้การความเส้�ยุง (Risk Manager) ม้ห้น้าท้ั้�รับผิด้ชั่อบ 
  ในการจัด้การบริห้ารความเส้�ยุงในภาพิ่รวมข่องห้น่วยุงาน
4.  ผู้รับผิด้ชั่อบความเส้�ยุง (Risk Owner) ม้ห้น้าท้ั้�ในการบริห้าร 
  จัด้การความเส้�ยุง กำาห้นด้แผนบริห้ารความเส้�ยุง
5.  ผู้ป็ระสานงานการบริห้ารความเส้�ยุง (Risk Agent) ม้ห้น้าท้ั้� 
  ป็ระสานให้้ห้น่วยุงาน ห้รือโครงการ ร่วมกันด้ำาเนินการ 
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  จัด้ทั้ำาแผนบรหิ้ารความเส้�ยุง แลัะรายุงานความคบืห้น้า ห้รือ 
  ผลัการบริห้ารความเส้�ยุงต่ั้อผู้จัด้การฝ�ายุ ห้รือผู้จัด้การ 

  โครงการ เพืิ่�อให้้มั�นใจว่าม้การบริห้ารความเส้�ยุงท้ั้�ตั้อบสนอง 
  ต่ั้อความเส้�ยุงระดั้บห้น่วยุงานอยุ่างเห้มาะสมแลัะเพ้ิ่ยุงพิ่อ

การปีระชุมคณ์ะกรรมการบร่ษทัิฯ แลิะคณ์ะกรรมการชุด้ย่อิ่ย 

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ตั้ารางป็ระชุั่มแลัะวาระ 
การป็ระชุั่มท้ั้�สำาคัญไว้ล่ัวงห้น้าตั้ลัอด้ปี็ โด้ยุจะม้การนำาเสนอ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อพิิ่จารณ์าอนุมัติั้กำาห้นด้การป็ระชุั่ม
ล่ัวงห้น้าในช่ั่วงเดื้อนตุั้ลัาคม ห้รือเดื้อนพิ่ฤศจิกายุนข่องทัุ้กปี็  
ม้ห้ลัักเกณ์ฑ์์แนวป็ฏิิบัติั้ในการจัด้ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
เดื้อนลัะ 1 ครั�ง ในวันอังคารสัป็ด้าห์้ท้ั้� 3 ข่องเดื้อน แลัะอาจ 
ม้การป็ระชุั่มวาระพิิ่เศษัเพิิ่�มเติั้มตั้ามความจำาเป็็นแลัะเห้มาะสม 

ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ จะเป็็นผู้ร่วมกันกำาห้นด้ระเบ้ยุบวาระ 
การป็ระชัุ่ม แลัะเรื�องท้ั้�จะบรรจุเป็็นวาระการป็ระชัุ่ม โด้ยุเปิ็ด้
โอกาสให้้กรรมการบริษััทั้ฯ แต่ั้ลัะคนสามารถเสนอเรื�องเพืิ่�อเข้่ารับ

การพิิ่จารณ์าบรรจุเป็็นวาระการป็ระชุั่มได้้ กำาห้นด้วาระสำาคัญ 
ท้ั้�ต้ั้องพิิ่จารณ์าเป็็นป็ระจำาในแต่ั้ลัะเด้ือนไว้อยุ่างชัั่ด้เจน รวมทั้ั�ง 
ม้การจัด้ทั้ำาวาระสืบเนื�องเพืิ่�อติั้ด้ตั้ามความคืบห้น้าข่องโครงการ
ลังทุั้นห้รือผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ ตั้ลัอด้จนม้การติั้ด้ตั้าม
การด้ำาเนินการตั้ามความเห้็นแลัะมติั้ท้ั้�ป็ระชัุ่มคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ เพืิ่�อติั้ด้ตั้ามดู้แลัให้้ม้การนำานโยุบายุแลัะกลัยุุทั้ธ์์ไป็
ป็ฏิิบัติั้อยุ่างถูกต้ั้อง 

เลัข่านุการบริษััทั้ ม้ห้น้าท้ั้�จัด้เตั้ร้ยุมการป็ระชัุ่มแลัะเอกสาร
ป็ระกอบการป็ระชุั่มให้้เป็็นไป็ด้้วยุความเร้ยุบร้อยุ ครบถ้วน แลัะ
เพ้ิ่ยุงพิ่อ เพืิ่�อเอื�อป็ระโยุชั่น์ต่ั้อการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ข่องกรรมการ
อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ อาทิั้ การให้้คำาแนะนำาแลัะข้่อมูลัด้้าน

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ การจัด้ทั้ำาเอกสาร
สนับสนุนวาระการป็ระชุั่ม การจด้บันทึั้กรายุงานการป็ระชุั่ม 
การเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมข่องสถานท้ั้�ป็ระชุั่ม เป็็นต้ั้น

ตัั้�งแต่ั้ป็ี 2560 บริษััทั้ฯ ใช้ั่ระบบสนับสนุนการป็ฏิิบัตั้ิงานข่อง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ (Board Portal) ผ่านอินเทั้อร์เน็ตั้จาก 
Computer, Smartphone แลัะ Tablet ซึ์�งเป็็นการนำาระบบ
อิเล็ักทั้รอนิกส์มาใช้ั่สนับสนุนการทั้ำาห้น้าท้ั้�ข่องคณ์ะกรรมการให้้
ม้ความคล่ัองตัั้วแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ยุิ�งขึ่�น เช่ั่น การจัด้เก็บแลัะ
สืบค้นเอกสารสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ เอกสารป็ระกอบการป็ระชัุ่ม
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ รวมถึง
แผนการพิ่ัฒนา เร้ยุนรู้ แลัะข่้อมูลัข่่าวสารสำาคัญสำาห้รับ
กรรมการ ซึ์�งจะบรรจุทัั้�งข้่อมูลัปั็จจุบันแลัะข้่อมูลัยุอ้นห้ลััง ควบคู่
กับการจัด้ส่งห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่ม แลัะระเบ้ยุบวาระการป็ระชุั่ม 
ตั้ามข่้อบังคับบริษััทั้ฯ ซึ์�งม้รายุลัะเอ้ยุด้แลัะเห้ตัุ้ผลัครบถ้วน 
เพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อการตัั้ด้สินใจข่องกรรมการ (ล่ัวงห้น้าก่อนวันป็ระชุั่ม 
5 วันทั้ำาการ เพืิ่�อให้้กรรมการม้เวลัาเพ้ิ่ยุงพิ่อในการศึกษัาก่อน
การป็ระชุั่ม)  

ในการป็ระชัุ่มทุั้กครั�ง กรรมการท้ั้�เข้่าข่่ายุม้ความเก้�ยุวข้่อง ห้รือ
ม้ส่วนได้้เส้ยุในแตั้่ลัะวาระการป็ระชัุ่ม จะออกจากห้้องป็ระชัุ่ม 
ห้รืองด้ออกเส้ยุงในวาระนั�น ๆ นอกจากน้� เพืิ่�อเป็็นการป็ฏิิบัติั้ตั้าม
นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ป็ระธ์านกรรมการจะเปิ็ด้โอกาส
ให้้กรรมการแต่ั้ลัะคนได้้เสนอความคิด้เห็้นอยุ่างเป็็นอิสระ  
แลัะให้้ม้การชั่้�แจงข้่อซั์กถามในทุั้กป็ระเด็้นก่อนท้ั้�จะลังมติั้  
โด้ยุคะแนนเส้ยุงข้่างมากห้รือมติั้พิิ่เศษั (ตั้ามท้ั้�ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ 
กำาห้นด้) 

ในการลังมติั้ ต้ั้องม้กรรมการอยุู่ไม่น้อยุกว่า 2 ใน 3 ข่อง
กรรมการทัั้�งห้มด้ โด้ยุจะม้การบันทึั้กข้่อคิด้เห็้นแลัะข้่อสังเกตั้ข่อง
กรรมการไว้อยุา่งชัั่ด้เจน แลัะจะนำาเสนอท้ั้�ป็ระชั่มุคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ รับรองในการป็ระชุั่มครั�งถัด้ไป็ รายุงานการป็ระชุั่มท้ั้� 
ได้้รับการรับรองแลั้ว พิ่ร้อมเอกสารป็ระกอบวาระการป็ระชัุ่ม 
จะถูกจัด้เก็บไว้อยุ่างเป็็นระบบในรูป็แบบอิเล็ักทั้รอนิกส์ เพืิ่�อ
สะด้วกต่ั้อการสืบค้นอ้างอิง แลัะม้ลัำาดั้บชัั่�นความลัับข่องการ 
เข้่าถึงข้่อมูลั 

ในปี็ 2563 ม้การป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 14 ครั�ง  
การป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ นัด้พิิ่เศษั 2 ครั�ง รวม 16 ครั�ง 
โด้ยุม้การป็ระชุั่มเพืิ่�อกำาห้นด้ ห้รือทั้บทั้วนทิั้ศทั้าง กลัยุุทั้ธ์์  
แลัะแผนธุ์รกิจข่ององค์กร (BOD-STS) เป็็นวาระพิิ่เศษั 1 ครั�ง  
ม้การป็ระชัุ่มคณ์ะกรรมการอิสระ 2 ครั�ง แลัะม้การป็ระชัุ่ม 
คณ์ะกรรมการโด้ยุไม่ม้ผู้บริห้ารเข้่าป็ระชุั่มด้้วยุ 1 ครั�ง ทัั้�งน้�  
เพืิ่�อสนับสนุนห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ โด้ยุกรรมการ 
ได้้ให้้ข้่อเสนอแนะห้ลัากห้ลัายุท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อบริษััทั้ฯ แลัะ 
ได้้อภิป็รายุการทั้ำางานข่องฝ�ายุจัด้การอยุ่างกว้างข่วางอิสระ  
โด้ยุท้ั้�ป็ระชุั่มได้้มอบห้มายุให้้ฝ�ายุจัด้การนำาข้่อเสนอแนะดั้งกล่ัาว 
ไป็พิิ่จารณ์าด้ำาเนินการ แลัะให้้รายุงานผลัการด้ำาเนินการต่ั้อ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทั้ราบเป็็นระยุะ 

การป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการอิสระ (วันท้ั้� 15 พิ่ฤษัภาคม 2563 
แลัะวันท้ั้� 20 ตุั้ลัาคม 2563) ได้้ห้ารือเรื�องสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ 
อาทิั้ การด้ำาเนินงานด้้านวิจัยุแลัะพัิ่ฒนา (Research and  
Development) ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�เชืั่�อมโยุงกับโครงการระเบ้ยุง
เข่ตั้เศรษัฐกิจภาคตั้ะวันออก (EEC: Eastern Economic  
Corridor) การวางแผนการผลัิตั้ให้้ได้้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่สูงสุด้  
การวางแผนการตั้ลัาด้แลัะช่ั่องทั้างการข่นส่ง เป็็นต้ั้น 

การป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการโด้ยุไม่ม้ผู้บริห้าร (วันท้ั้� 21 กรกฎาคม 
2563) ท้ั้�ป็ระชุั่มได้้พิิ่จารณ์าป็ระเด็้นสำาคัญท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อ
การด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ อาทิั้ การด้ำาเนินงานกรณ้์โครงการ
ลังทุั้นไม่ตั้รงตั้ามเป็้าห้มายุ การวางแผนผู้สืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง  
การด้ำาเนินการเชิั่งรุกภายุใต้ั้ห้ลัักธ์รรมาภิบาลัสิ�งแวด้ล้ัอม  
(Environmental Governance) กรณ้์ศึกษัาด้้านธ์รรมาภิบาลั 
การจัด้ซื์�อจัด้จ้าง เป็็นต้ั้น

สัด้ส่วนกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งคณ์ะท้ั้�เข้่าร่วมป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ในปี็ 2563 คิด้เป็็นร้อยุลัะ 98 แลัะกรรมการบริษััทั้ฯ 
แต่ั้ลัะคนม้สัด้ส่วนเข้่าร่วมป็ระชุั่มไม่น้อยุกว่าร้อยุลัะ 75 (ร้อยุลัะ 
75 - 100) โด้ยุม้รายุลัะเอ้ยุด้ตั้ามตั้ารางการเข้่าร่วมป็ระชัุ่มข่อง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ดั้งน้�
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นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร

นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ 

นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า 

นายุสมนึก บำารุงสาล้ั

นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั

นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ 

นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง

พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์�

นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั

นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้

นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้

นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั

นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

การเข้้าร่วัมประช่ิมข้องคณะกรรมการบริษััที่ฯ และคณะกรรมการช่ิดำย่อยในปี 2563 

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
 16 ครั�ง

คณ์ะ
กรรมการ
บร่ษัทิฯ

คณ์ะ
กรรมการ
บร่ษัทิฯ
โด้ยไม่มี
กรรมการ

ทีิ�เป็ีนผู้บร่หาร

คณ์ะ
กรรมการ

อ่ิ่สระ

คณ์ะ
กรรมการ
ตรวจสอิ่บ

คณ์ะ
กรรมการ
บร่หาร

ความเสี�ยง

คณ์ะ
กรรมการ
กำากับดู้แลิ
ก่จการทีิ�ดี้

คณ์ะ
กรรมการ
สรรหาแลิะ
กำาหนด้

ค่าตอิ่บแทิน

การปีระชุม
สามัญ
ผู้ถือิ่หุ้น
ปีระจำาปีี 
2563

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
 1 ครั�ง

(จำานวัน 8 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
 2 ครั�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
11 ครั�ง

(จำานวัน 5 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
7 ครั�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
6 ครั�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
10 ครั�ง

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการ
ปีระชุม
1 ครั�ง

พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ (1)

นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ (2)
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14/14
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1/1

1/1

-

-

-

-

6/6

3/3

-

-

-

-

1/1

15.

16.

 รายชื�อิ่

กรรมการทีิ�ครบวาระแลิะลิาอิ่อิ่กระหว่างปีี 2563

หมายเหตุุ:  
(1) พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ ลัาออกจากกรรมการบริษััทั้ฯ ม้ผลัวันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2563
(2) นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ ลัาออกจากกรรมการบริษััทั้ฯ ม้ผลัวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563

 (ห้น่วยุ: ครั�ง)

ฝ่่ายจัด้การ 

บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ม้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จดั้การให้ญ่ เป็็นผู้บริห้ารสูงสุด้ รับผิด้ชั่อบในการ
บริห้ารกิจการตั้ามท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุจากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
ให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ แลัะผู้ถือหุ้้น ตั้ามสถานการณ์์
ท้ั้�เห้มาะสม เมื�อม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังโครงสร้างฝ�ายุจัด้การอยุ่างม้
นัยุสำาคัญ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
จะนำาเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อพิิ่จารณ์าอนุมัติั้ 

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินโครงการเพิิ่�มสมรรถนะองค์กร 
(New Organization with Agile Human: NOAH) โด้ยุม้

วัตั้ถุป็ระสงค์ห้ลััก คือ ป็รับป็รุงโครงสร้างองค์กรให้้สอด้คลั้อง 
กับความต้ั้องการทั้างธุ์รกิจ ท้ั้� มุ่งเน้นการจัด้การต้ั้นทุั้นท้ั้�ม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ม้ต้ั้นทุั้นท้ั้�ตั้ำ�าลัง แข่่งขั่นได้้ ม้โครงสร้างอัตั้รากำาลััง
ท้ั้�กระชัั่บ เห้มาะสมกับภารกิจ 

การด้ำาเนินการดั้งกล่ัาวยุังคงโครงสร้างเดิ้มภายุใต้ั้สายุต่ั้าง ๆ  
ภายุใต้ั้อำานาจอนุมัติั้ข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ
ผู้จัด้การให้ญ่ แต่ั้ในเดื้อนตุั้ลัาคม 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนิน 
โครงการฯ ระยุะท้ั้� 1 เพืิ่�อบริห้ารจัด้การการเป็ล้ั�ยุนผ่านองค์กร 
(No Regret Move) ทั้ั�งในการมอบห้มายุงาน รับโอนงาน 

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ถ่ายุทั้อด้งานระห้ว่างผู้รับผิด้ชั่อบเดิ้มแลัะผู้รับผิด้ชั่อบให้ม่  
รวมถึงการด้ำาเนินกระบวนการป็รับป็รุงรูป็แบบวิธ้์การทั้ำางาน 
ตั้ารางอำานาจต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง การป็รับป็รุงดั้งกล่ัาวม้กิจกรรม
สำาคัญ เช่ั่น การจัด้กลุ่ัมงาน การยุุบห้น่วยุงาน การควบรวมงาน 
(Job Enlargement) การลัด้ลัำาดั้บชัั่�นแลัะเพิ่ิ�มช่ั่วงการ  
ควบคุมต่ั้าง ๆ (Delayering and Increased Span of Control) 
แลัะการจัด้ตัั้�งห้น่วยุงานท้ั้�จำาเป็็นสำาห้รับธุ์รกิจ (Job Created) 
การป็รับเป็ล้ั�ยุนชืั่�อตั้ำาแห้น่ง (Retitling) เพืิ่�อให้้สอด้คลั้องกับ
ระบบค่างานในกลุ่ัม ความคาด้ห้วังองค์กร แลัะการป็รับวิธ้์คิด้ต่ั้อ
เส้นทั้างการบริห้ารจัด้การความก้าวห้น้าในอาช้ั่พิ่ท้ั้�จะด้ำาเนินการ
ต่ั้อไป็ เป็็นต้ั้น

ปีระธิานเจ้าหน้าทีิ�บร่หารแลิะกรรมการผู้จัด้การใหญ่

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้มอบห้มายุให้้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ในฐานะหั้วห้น้าสูงสุด้ข่อง
ฝ�ายุจัด้การ เป็็นผู้ม้อำานาจห้น้าท้ั้�ในการบริห้ารจัด้การงานข่อง 
บริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามวัตั้ถุป็ระสงค์ ข้่อบังคับ แลัะนโยุบายุ 
ท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้ไว้ โด้ยุกำาห้นด้ข่อบเข่ตั้อำานาจ 
ไว้เป็็นลัายุลัักษัณ์์อักษัรอยุ่างชั่ัด้เจน รวมถึงม้การจัด้ทั้ำาระเบ้ยุบ
บริษััทั้ฯ ในการด้ำาเนินงานด้้านต่ั้าง ๆ  เพืิ่�อให้้ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงาน
ทั้ราบแลัะยุึด้ถือป็ฏิิบัติั้ 

นายนพัดำล ปิ�นสุัภา 
ด้ำารงตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 กุมภาพัิ่นธ์์ 2562 - 30 พิ่ฤศจิกายุน 2563
 
นายช่วัลิตุ ทิี่พัพัาวันิช่ 
ด้ำารงตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563 - ปั็จจุบัน 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและ
กรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
1.  บริห้ารกิจการข่องบริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ  
  วัตั้ถุป็ระสงค์ ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ มติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น แลัะ 

  นโยุบายุข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
2.  บังคับบัญชั่าผู้บริห้าร พิ่นักงาน แลัะลูักจ้างข่องบริษััทั้ฯ  
  บรรจุ แต่ั้งตัั้�ง กำาห้นด้ระเบ้ยุบข้่อบังคับในการทั้ำางาน อัตั้รา 
  เงินเดื้อน ค่าจ้าง สวัสดิ้การ โยุกยุ้ายุ ถอด้ถอน ป็ลัด้ ห้รือ 
  ป็รับเลืั�อนขั่�น เลืั�อนเงินเดื้อน เลืั�อนตั้ำาแห้น่ง แลัะการลังโทั้ษั 
  ทั้างวินัยุต่ั้าง ๆ  ภายุใต้ั้กรอบนโยุบายุท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
  มอบห้มายุ
3.  ป็ฏิิบัติั้งานตั้ามแผนนโยุบายุ แผนกลัยุุทั้ธ์์ แผนธุ์รกิจ  
  วิสัยุทัั้ศน์ แลัะพิ่ันธ์กิจข่องบริษััทั้ฯ ตั้ามแนวทั้างท้ั้�ได้้รับ 
  อนุมัติั้จากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็อยุ่างม้ 
  ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะเกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้
4.  อนุมัติั้งบป็ระมาณ์การลังทัุ้น การพิ่ัสดุ้ การจัด้ซื์�อ จัด้จ้าง  
  รวมถึงค่าใช้ั่จ่ายุในการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ ภายุใต้ั้ 
  แผนธ์ุรกิจแลัะงบป็ระมาณ์ป็ระจำาปี็ท้ั้�ได้้รับอนุมัติั้จาก 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
5.  บริห้ารกระแสเงินสด้ การลังทัุ้น งบป็ระมาณ์ แผนแลัะ 
  กระบวนการบริห้ารความเส้�ยุงภายุใต้ั้แนวทั้างแลัะกรอบ 
  อำานาจท้ั้�ได้้รับอนุมัติั้จากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ อยุ่าง 
  ครอบคลุัมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
6.  พิิ่จารณ์าผลัป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ แลัะนำาเสนอการ 
  จ่ายุเงินปั็นผลัระห้ว่างกาลั เงินปั็นผลัป็ระจำาปี็ เพืิ่�อข่ออนุมัติั้ 
  ต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ห้รือผู้ถือหุ้้น (แล้ัวแต่ั้กรณ้์)
7.  ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องบริษััทั้ฯ แลัะรายุงานความ 
  ก้าวห้น้าตั้ามแผนงานต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นป็ระจำา 
  ทุั้กไตั้รมาส
8.  เป็็นผู้นำาแลัะเป็็นแบบอยุ่างท้ั้� ด้้ในการป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลััก 
  จริยุธ์รรมแลัะจรรยุาบรรณ์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ (Compliance  
  and Code of Conduct) 
9.  เป็็นผู้นำาแลัะเป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ เพืิ่�อสนับสนุนแลัะกระตุ้ั้น 
  ให้้พิ่นักงานม้การป็ฏิิบัติั้ตั้ามวัฒนธ์รรมองค์กร ม้การตัั้ด้สินใจ 
  ในทิั้ศทั้างท้ั้�เห้มาะสม ม้การสื�อสารเพืิ่�อสร้างความเชืั่�อมั�น 
  แลัะภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ข่ององค์กร การดู้แลัรักษัาสิ�งแวด้ล้ัอม  
  ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม ชุั่มชั่น แลัะการให้้ความสำาคัญ 
  กับเรื�องความป็ลัอด้ภัยุแลัะอาช้ั่วอนามัยุ 
10. ด้ำาเนินการให้้บริษััทั้ฯ ม้การป็ฏิิบัติั้ตั้ามแนวทั้างการต่ั้อต้ั้าน 
  คอร์รัป็ชัั่นแลัะทุั้จริตั้ติั้ด้สินบน
11. ด้ำาเนินการให้้บริษััทั้ฯ ม้การป็ฏิิบัติั้ตั้ามเป้็าห้มายุความยุั�งยุนื  
  Sustain Development Goals (SDGs) เพืิ่�อมุ่งสู่การเป็็น 
  บรรษััทั้พิ่ลัเมืองด้้ข่องโลักท้ั้� ด้้  (Good Corporate  
  Citizenship)
12. ด้ำาเนินการใด้ ๆ เพืิ่�อสนับสนุนการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ  
  ตั้ามอำานาจห้น้าท้ั้�ท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุจากคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ
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1.  นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
2.  นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุป็ฏิิบัติั้การผลิัตั้ปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น
3.  นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุกลัยุทุั้ธ์์องค์กร 
4.  นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุบัญช้ั่แลัะการเงิน
5.  นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุพิ่าณิ์ชั่ยุกิจแลัะการตั้ลัาด้
6.  นายุว้รวัฒน์ ศร้นรดิ้ษัฐ์เลิัศ รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุบริห้ารแลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่องค์กร แลัะ
    รักษัาการรองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สายุนวัตั้กรรมแลัะป็ฏิิบัติั้การเพืิ่�อความเป็็นเลิัศ

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของผู้้�บริหาร
1.  นำานโยุบายุแลัะเป้็าห้มายุจากป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ 
  กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ไป็ป็ฏิิบัติั้ 
2.  กำาห้นด้แผนกลัยุุทั้ธ์์ วัตั้ถุป็ระสงค์ แลัะเป้็าห้มายุสำาคัญข่อง 
  สายุงานท้ั้�สอด้คล้ัองกับวิสัยุทัั้ศน์แลัะพัิ่นธ์กิจข่ององค์กร  
  เพืิ่�อด้ำาเนินการแลัะใช้ั่เป็็นแนวป็ฏิิบัติั้ข่องผู้ใต้ั้บังคับบัญชั่า 
3.  รับผิด้ชั่อบการบริห้ารงานให้้ป็ระสบความสำาเร็จตั้ามเป้็าห้มายุ  
  วัตั้ถุป็ระสงค์ แลัะแผนกลัยุทุั้ธ์์ ทัั้�งในระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว 
  ภายุใต้ั้ข่อบเข่ตั้การบริห้ารจัด้การตั้ามโครงสร้างองค์กร  
  ตั้ามภาระห้น้าท้ั้�ท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุ
4.  แนะนำา สนับสนุน ช่ั่วยุเห้ลืัอ แลัะแก้ไข่ปั็ญห้าให้้กับท้ั้มงาน  
  สร้างแรงจูงใจแลัะสภาพิ่แวด้ลั้อมท้ั้�ด้้ในการทั้ำางาน เพืิ่�อให้้ 
  ผู้ใต้ั้บังคับบัญชั่าสามารถป็ฏิิบัติั้งานได้้อยุ่างเต็ั้มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
  แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั
5.  สนับสนุนผู้ใต้ั้บังคับบัญชั่าให้้ม้การพัิ่ฒนา แลัะดึ้งศักยุภาพิ่ 
  ออกมาใช้ั่ให้้เกิด้ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อตัั้วเองแลัะองค์กร
6.  สนับสนุนการเติั้บโตั้อยุา่งยุั�งยุนืข่องบริษััทั้ฯ ภายุใต้ั้ห้ลัักการ 
  กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ การเป็็นบรรษััทั้ภิบาลั แลัะเป็็นองค์กร 
  ท้ั้�ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม
7.  เป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ให้้แก่ผู้ใต้ั้บังคับบัญชั่า (IRPC DNA Role  
  Model)

คณะกรรมการจัำดำการ 
เพืิ่�อให้้การบริห้ารงานข่องบริษััทั้ฯ ด้ำาเนินไป็อยุ่างม้ระบบแลัะ 
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ เสริมสร้างความเชืั่�อมโยุงแลัะการป็ระสานงานท้ั้�ด้้
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ บริษััทั้ร่วมทุั้นแลัะบริษััทั้ในเครือ 
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่จึงได้้แต่ั้งตัั้�ง
คณ์ะกรรมการจัด้การ (Management Committee: MC) 
ป็ระกอบด้้วยุป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แลัะผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 

ทุั้กสายุงาน โด้ยุม้ผู้ชั่่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานักกิจการ
องค์กร ทั้ำาห้น้าท้ั้�เลัข่านุการคณ์ะกรรมการจัด้การ
 
คณ์ะกรรมการจัด้การ ได้้กำาห้นด้การป็ระชุั่มล่ัวงห้น้าตั้ลัอด้ปี็ 
โด้ยุม้การป็ระชุั่มสัป็ด้าห์้ลัะ 1 ครั�ง ทุั้กวันจันทั้ร์ข่องสัป็ด้าห์้  
โด้ยุในปี็ 2563 ม้การป็ระชุั่มรวม 44 ครั�ง 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการจัำดำการ
คณ์ะกรรมการจดั้การ ม้ห้น้าท้ั้�ป็รึกษัาห้ารือแลัะพิิ่จารณ์าร่วมกัน
เพืิ่�อการตัั้ด้สินใจป็ระเด็้นท้ั้�สำาคัญต่ั้อกลัยุทุั้ธ์์ ทิั้ศทั้าง การด้ำาเนิน
ธุ์รกิจ แผนการด้ำาเนินงาน ผลัการด้ำาเนินงาน แผนการลังทุั้น  
งบป็ระมาณ์ แนวทั้างการบริห้ารทั้รัพิ่ยุากรบุคคลั แลัะการจัด้สรร
ทั้รัพิ่ยุากรให้้แก่บริษััทั้ฯ ห้รือบริษััทั้ในเครือ การบริห้ารจัด้การ
ให้้เกิด้ระบบการทั้ำางานท้ั้�เป็็นไป็ในทิั้ศทั้างเด้้ยุวกัน รวมทัั้�ง 
นำาเสนอข้่อมูลัต่ั้อป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ เพืิ่�อการตัั้ด้สินใจ ห้รือนำาเสนอคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าในกรณ้์ท้ั้�เกินอำานาจข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ โด้ยุสรุป็ภารกิจได้้ดั้งน้�

1)  พิิ่จารณ์ากลัั�นกรองการบริห้ารการลังทุั้น การจัด้สรร 
  งบป็ระมาณ์เพืิ่�อการลังทัุ้น แลัะสนับสนุนการด้ำาเนินธุ์รกิจ  
  ข่องบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ในเครือ
2)  พิิ่จารณ์ากลัั�นกรองเรื� องสำา คัญทั้างธุ์ร กิจท้ั้�นำา เสนอ 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ อนุมัติั้
3)  พิิ่จารณ์าแนวทั้างการด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญข่องบริษััทั้ฯ  
  บนพืิ่�นฐานข้่อมูลัท้ั้�นำาเสนออยุ่างถูกต้ั้อง ครบถ้วน 
4)  รับทั้ราบรายุงานสถานการณ์์บริษััทั้ฯ สถานการณ์์ป็ระเทั้ศ  
  แลัะสถานการณ์์โลัก ท้ั้�ม้ผลัต่ั้อธุ์รกิจ
5)  พิิ่จารณ์าแลัะรับทั้ราบความคืบห้น้าการด้ำาเนินงานตั้าม 
  กลัยุทุั้ธ์์ท้ั้�สำาคัญข่องบริษััทั้ฯ 

ผู้บร่หาร 

ผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ ตั้ามนิยุามสำานักงาน ก.ลั.ตั้. ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 ม้จำานวน 6 คน โด้ยุม้รายุชืั่�อ ดั้งน้�

 รายชื�อิ่ ตำาแหน่ง

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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6)  พิิ่จารณ์าให้้ความเห็้นชั่อบงบป็ระมาณ์ลังทุั้นท้ั้�สำาคัญภายุใต้ั้ 
  อำานาจการอนุมัติั้ข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ 
  กรรมการผู้จัด้การให้ญ่
7)  พิิ่จารณ์านโยุบายุการบริห้ารทั้รัพิ่ยุากรบุคคลั สร้างกลัไก 
  การบริห้ารจัด้การระบบทั้รัพิ่ยุากรบุคคลั
8)  พิิ่จารณ์ากลัั�นกรองการบริห้ารความเส้�ยุงในการด้ำาเนินธุ์รกิจ
9)  พิิ่จารณ์าการด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม สังคม แลัะการ 
  กำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ (ESG)
10) พิิ่จารณ์าการด้ำาเนินงานด้้านความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ  
  แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม แลัะเสนอแนะแนวทั้างแก้ปั็ญห้า เพืิ่�อสร้าง 
  ความตั้ระห้นักแลัะพัิ่ฒนาร่วมกัน เช่ั่น ข้่อร้องเร้ยุนห้รือ 
  อุบัติั้การณ์์ เป็็นต้ั้น 
11) ติั้ด้ตั้ามผลัการตั้รวจสอบภายุในแลัะแนวทั้างแก้ปั็ญห้า  
  ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบให้้ข้่อแนะนำาเพืิ่�อการพัิ่ฒนา 
  ร่วมกันทัั้�งองค์กร
12) ติั้ด้ตั้ามความก้าวห้น้าแลัะผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ  
  แลัะบริษััทั้ในเครือ พิ่ร้อมให้้ข้่อเสนอแนะท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์
13) นำาเสนอข่้อมูลัอื�น ๆ ในสายุงาน แลัะ/ ห้รือท้ั้�เก้�ยุวข้่อง  
  เพืิ่�อให้้ม้ข้่อมูลัเพ้ิ่ยุงพิ่อต่ั้อการพิิ่จารณ์าตัั้ด้สินใจในการ 
  ด้ำาเนินงานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
  ผู้จัด้การให้ญ่ ห้รือผู้บริห้ารอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

คณะกรรมการและคณะที่ำางานชุ่ดำย่อยในระดัำบฝ่่ายจัำดำการ
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ยุงัได้้แต่ั้งตัั้�ง
คณ์ะกรรมการ แลัะคณ์ะทั้ำางานยุ่อยุอื�น ๆ ตั้ามความเห้มาะสม
กับแผนกลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ แลัะตั้ามสถานการณ์์ข่องบริษััทั้ฯ 
เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การขั่บเคลืั�อน ด้ำาเนินงาน ห้รือกลัั�นกรอง
การด้ำาเนินงาน ตั้ามภาระห้น้าท้ั้�ท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุ อาทิั้ 
1)  คณ์ะกรรมการบริห้ารจัด้การกลุ่ัมโรงงานระยุอง (RMM)  
  ทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การแลัะบูรณ์าการงานในภาพิ่รวม 
  ทัั้�งห้มด้ข่องกลุ่ัมโรงงานระยุอง ให้้สอด้รับกับวิสัยุทัั้ศน์  
  พัิ่นธ์กิจ ม้ความพิ่ร้อมท้ั้�จะก้าวสู่ความสำาเร็จตั้ามเป้็าห้มายุ 
  ข่องบริษััทั้ฯ 
2)  คณ์ะกรรมการบริห้ารป็ระเด็้นใบอนุญาตั้ตั้ามมาตั้รา 9  
  ทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การเรื�องการใช้ั่ท้ั้�สาธ์ารณ์ป็ระโยุชั่น์  
  บริห้ารจัด้การป็ระเด็้นข้่อร้องเร้ยุนข่องชุั่มชั่น ให้้ม้ความ 
  โป็ร่งใสแลัะเกิด้ป็ระโยุชั่น์ทัั้�งต่ั้อชุั่มชั่นแลัะการด้ำาเนินธุ์รกิจ 
  ข่องบริษััทั้ฯ 
3)  คณ์ะกรรมการบริห้ารจัด้การคุณ์ภาพิ่สิ�งแวด้ล้ัอม (EMC)  
  ทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารจัด้การด้้านคุณ์ภาพิ่สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะความ 
  รับผิด้ชั่อบตั้่อสังคมข่องกลุ่ัมบริษััทั้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ให้้สอด้คลั้อง 
  กับนโยุบายุคุณ์ภาพิ่ ความมั�นคง ความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ 
  สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจัด้การพิ่ลัังงาน (QSSHE) 
4)  คณ์ะผู้บริห้ารระด้บัผู้จัด้การฝ�ายุ ม้การป็ระชั่มุคณ์ะผู้บริห้าร 
  ระดั้บผู้จัด้การฝ�ายุขึ่�นไป็ (VP Meeting) กำาห้นด้ล่ัวงห้น้า 

  เดื้อนลัะ 1 ครั�ง ทุั้กวันศุกร์สุด้ท้ั้ายุข่องเดื้อน เพืิ่�อให้้ผู้บริห้าร 
  รับทั้ราบผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ ในด้้านตั้่าง ๆ แลัะ 
  พิิ่จารณ์าห้ารอืในป็ระเด้น็ธุ์รกิจ ป็ระเด้น็พิ่นักงาน แลัะอื�น ๆ  
  ร่วมกัน กรณ้์ท้ั้�ม้ป็ระเด็้นสำาคัญจะนำาไป็พิิ่จารณ์าในท้ั้�ป็ระชุั่ม 
  คณ์ะกรรมการจัด้การ (MC Meeting) ต่ั้อไป็ 

เลิขานุการบร่ษัทิ 

เพืิ่�อให้้เป็็นไป็ตั้ามพิ่ระราชั่บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ  
พิ่.ศ. 2535 ฉีบับแก้ไข่เพิิ่�มเติั้ม พิ่.ศ. 2551 แลัะห้ลัักการกำากับ
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
ได้้ม้มติั้แต่ั้งตัั้�ง ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่สำานักกิจการองคก์ร 
เป็็นเลัข่านุการบริษััทั้ เพืิ่�อทั้ำาห้น้าท้ั้�ตั้ามพิ่ระราชั่บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ
แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ พิ่.ศ. 2535 แลัะตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการ
กำากับตั้ลัาด้ทุั้นป็ระกาศกำาห้นด้ 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบหลักของเลขานุการบริษััที่
เลัข่านุการบริษััทั้ต้ั้องป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ด้้วยุความรับผิด้ชั่อบ  
ความระมัด้ระวัง แลัะความซื์�อสัตั้ยุ์สุจริตั้ โด้ยุม้ห้น้าท้ั้�แลัะ 
ความรับผิด้ชั่อบห้ลััก ดั้งน้� 
1)  ให้้คำาแนะนำาเบื�องต้ั้นแก่กรรมการเก้�ยุวกับข้่อกฎห้มายุ  
  ระเบ้ยุบ แลัะข้่อบังคับข่องบริษััทั้ฯ แลัะติั้ด้ตั้ามให้้ม้การ 
  ป็ฏิิบัติั้ตั้ามอยุ่างถูกต้ั้องแลัะสมำ�าเสมอ รวมถึงรายุงานการ 
  เป็ล้ั�ยุนแป็ลังท้ั้�ม้นัยุสำาคัญแก่คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
2)  จัด้การป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นแลัะการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ ข้่อบังคับข่องบริษััทั้ฯ แลัะ 
  ข้่อพึิ่งป็ฏิิบัติั้ต่ั้าง ๆ
3)  บันทึั้กรายุงานการป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้น แลัะการป็ระชุั่ม 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ รวมทั้ั�งติั้ด้ตั้ามให้้ม้การป็ฏิิบัติั้ตั้าม 
  มติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นแลัะท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
4)  ดู้แลัให้้ม้การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัแลัะรายุงานสารสนเทั้ศต่ั้อ 
  ห้น่วยุงานกำากับดู้แลับริษััทั้ฯ ตั้ามระเบ้ยุบแลัะข้่อกำาห้นด้ 
  ข่องห้น่วยุงานราชั่การ
5)  จัด้ทั้ำาแลัะเก็บรักษัาเอกสารสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ ทั้ะเบ้ยุน 
  กรรมการ ห้นังสือนัด้ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ รายุงาน 
  การป็ระชัุ่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ รายุงานป็ระจำาปี็ข่อง 
  บริษััทั้ฯ ห้นังสือนัด้ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น รายุงานการป็ระชุั่ม 
  ผู้ถือหุ้้น รายุงานการม้ส่วนได้้เส้ยุท้ั้�รายุงานโด้ยุกรรมการ 
  แลัะผู้บริห้าร แลัะด้ำาเนินการอื�น ๆ ตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการ 
  กำากับตั้ลัาด้ทุั้น แลัะกฎห้มายุท้ั้�เก้�ยุวข้่องป็ระกาศกำาห้นด้
6)  จัด้ทั้ำาข้่อมูลัแลัะรายุงานท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ แลัะการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เพืิ่�อการรับรองการ 
  เป็็นสมาชิั่ก ห้รือการเป็็นพิ่ลัเมืองด้้ข่องสังคมแลัะป็ระเทั้ศชั่าติั้  
  (Corporate Citizenship) การป็ฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้รฐานท้ั้�ด้้  
  ทัั้�งในระดั้บป็ระเทั้ศแลัะระดั้บสากลั
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7)  รับผิด้ชั่อบงานตั้อ่ต้ั้านการทั้จุริตั้คอร์รัป็ชัั่นตั้ามนโยุบายุแลัะ 
  มาตั้รการท้ั้�คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้
8)  ศึกษัาข้่อมูลัแลัะองค์ความรู้ ห้รือวิธ้์ป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง 
  กับงานเลัข่านุการบริษััทั้ แลัะการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้  
  ทัั้�งในป็ระเทั้ศแลัะระดั้บสากลั เพืิ่�อพิิ่จารณ์าป็รับใช้ั่ให้้เห้มาะ 
  กับบริษััทั้ฯ รวมทัั้�งต้ั้องม้การพัิ่ฒนาความรู้ ความเข้่าใจ  
  แลัะเข้่ารับการอบรมสัมมนาเพืิ่�อให้้ทั้ันต่ั้อสถานการณ์์ 
  การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังข่องกฎ ระเบ้ยุบ แลัะแนวทั้างการบริห้าร 
  จัด้การท้ั้�ด้้ท้ั้�ม้การพัิ่ฒนาให้้เข้่มข้่นขึ่�นตั้ลัอด้เวลัา
9)  จัด้ให้้ม้การสื�อสารการด้ำาเนินการด้้านการกำากับดู้แลักิจการ 
  ท้ั้�ด้้สู่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุข่องบริษััทั้ฯ ตั้ามชั่่องทั้างป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์ 
  ต่ั้าง ๆ ทัั้�ง One Way Communication แลัะ Two Way  
  Communication อาทิั้ นักลังทุั้น ผู้ถือหุ้้น สื�อมวลัชั่น แลัะ 
  ป็ระชั่าชั่นทัั้�วไป็

นางสัาวัอาริสัรา สุัธาสุัที่ธิ� 
ด้ำารงตั้ำาแห้น่งเลัข่านุการบริษััทั้ 
ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2562 - ปั็จจุบัน (รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิ 
ในป็ระวัติั้คณ์ะผู้บริห้าร ห้น้า 45)

ผู้้�ท่ี่�ไดำ�รับมอบหมายให�รับผิู้ดำช่อบโดำยตุรงในการควับคุมด้ำแล
การที่ำาบัญ่ช่่
บริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�ง นายุสุรชัั่ยุ ต่ั้ออภิชั่าตั้ตั้ระกูลั เป็็นผู้ควบคุม
ดู้แลัการทั้ำาบัญช้ั่ เมื�อวันท้ั้� 1 สิงห้าคม 2556 ซึ์�งเป็็นบุคคลัท้ั้�ม้
คุณ์สมบัติั้ครบถ้วน ตั้ามป็ระกาศตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ

ปั็จจุบัน นายุสุรชัั่ยุ ต่ั้ออภิชั่าตั้ตั้ระกูลั ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง ผู้จัด้การ
ฝ�ายุบัญช้ั่ จบการศึกษัาบริห้ารธ์ุรกิจมห้าบัณ์ฑิ์ตั้ (การบัญช้ั่เพืิ่�อ
การวางแผนแลัะควบคุม) มห้าวิทั้ยุาลััยุเกษัตั้รศาสตั้ร์ แลัะผ่าน
การอบรมเพืิ่�อพัิ่ฒนาความรู้ต่ั้อเนื�องทั้างด้้านบัญช้ั่อยุ่างต่ั้อเนื�อง 
ไม่น้อยุกว่า 6 ชัั่�วโมงตั้่อปี็ ตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ในป็ระกาศกรมพิ่ัฒนา
ธุ์รกิจการค้า (รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิในป็ระวัติั้คณ์ะผู้บริห้าร ห้น้า 
47)

ค่าตอิ่บแทิน 

ค่าตุอบแที่นคณะกรรมการบริษััที่ฯ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะ
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น เพืิ่�อพิิ่จารณ์าห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะรูป็แบบ 
การกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะกรรมการชุั่ด้ยุอ่ยุ 

เสนอต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ โด้ยุม้แนวทั้างการพิิ่จารณ์า 
ค่าตั้อบแทั้น ดั้งน้�

1.  กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการ แบ่งเป็็น 2 ส่วน ได้้แก่  
  1) ค่าตั้อบแทั้นรายุเดื้อน แลัะ 2) เบ้�ยุป็ระชุั่มรายุครั�ง  
  (ไม่ม้ค่าตั้อบแทั้นในรูป็แบบอื�น ทัั้�งท้ั้�เป็็นตัั้วเงิน แลัะท้ั้�ไม่ใช่ั่ 
  ตัั้วเงิน)
2.  กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นโด้ยุคำานึงถึงห้น้าท้ั้�ความรับผิด้ชั่อบ  
  ความเห้มาะสม แลัะสอด้คลัอ้งกับผลัการป็ฏิิบัติั้งาน ผลัการ 
  ด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุพิิ่จารณ์าเป็ร้ยุบเท้ั้ยุบกับแนว 
  ป็ฏิิบัติั้ข่องบริษััทั้อื�นในอุตั้สาห้กรรมเด้้ยุวกัน ซึ์�งม้ข่นาด้ข่อง 
  ธุ์รกิจใกล้ัเค้ยุงกันแลัะความเส้�ยุงในการด้ำาเนินธุ์รกิจ  
  โด้ยุสามารถจูงใจให้้กรรมการท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้เห้มาะสมกับ 
  ธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เข้่ามาเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ รวมทัั้�งใช้ั่ 
  ข้่อมูลัการสำารวจค่าตั้อบแทั้นกรรมการข่องสมาคมส่งเสริม 
  สถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
  แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ป็ระกอบการพิิ่จารณ์า 

  ทัั้�งน้� อัตั้ราค่าตั้อบแทั้นกรรมการข่องบริษััทั้ฯ สำาห้รับปี็  
  2563 เท้ั้ยุบเค้ยุงได้้กับค่าเฉีล้ั�ยุ (Mean) ข่องค่าตั้อบแทั้น 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ (รายุเดื้อน/ คน) จากรายุงานการ 
  สำารวจค่าตั้อบแทั้นกรรมการป็ระจำาปี็ 2563 โด้ยุสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) เดื้อนธั์นวาคม  
  2563 
3.  กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นโด้ยุพิิ่จารณ์าข่อบเข่ตั้ห้น้าท้ั้�ท้ั้�ได้้รับ 
  มอบห้มายุข่องกรรมการแลัะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ
4.  ตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะป็ระธ์านกรรมการ 
  ชุั่ด้ยุ่อยุ ให้้ได้้รับอัตั้ราค่าตั้อบแทั้นเพิิ่�มเติั้มจากอัตั้รา 
  ค่าตั้อบแทั้นข่องกรรมการ ป็ระมาณ์ร้อยุลัะ 30
5.  คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ได้้แก่ คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ  
  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น คณ์ะกรรมการ 
  บริห้ารความเส้�ยุง แลัะคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้  
  กำาห้นด้ให้้ได้้รับค่าตั้อบแทั้นเฉีพิ่าะค่าเบ้�ยุป็ระชุั่มรายุครั�ง  
  ตั้ามจำานวนครั�งท้ั้�เข้่าป็ระชุั่มจริง 
6.  ค่าตั้อบแทั้นคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการ 
  ชุั่ด้ยุ่อยุ จะต้ั้องได้้รับอนุมัติั้โด้ยุท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น
โด้ยุค่าตั้อบแทั้นในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้นำาเสนอต่ั้อท้ั้�ป็ระชุั่ม
สามญัผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 เมื�อวันท้ั้� 3 กรกฎาคม 2563 แลัะ
ท้ั้�ป็ระชุั่มม้มติั้อนุมัติั้ค่าตั้อบแทั้นคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะ
คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ในอัตั้ราคงเดิ้มเท่ั้ากับค่าตั้อบแทั้นปี็ 
2562 ดั้งน้�

6.1 ค่าตั้อบแทั้นคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการ 
ชุั่ด้ยุ่อยุ ปี็ 2563 (บริษััทั้ฯ ได้้ใช้ั่อัตั้ราค่าตั้อบแทั้นเดิ้มน้� 
มาตัั้�งแต่ั้ปี็ 2549)

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษััที่ฯ

2. คณะกรรมการชุ่ดำย่อย ไดำ�แก่ คณะกรรมการตุรวัจำสัอบ คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น คณะกรรมการ บริหารควัามเสั่�ยง 
คณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ และคณะกรรมการชุ่ดำย่อยอื�น ท่ี่�อาจำม่การแตุ่งตัุ�งขึ�นโดำยคณะกรรมการบริษััที่ฯ ในอนาคตุ

 ป็ระธ์านกรรมการ
 กรรมการ

60,000 บาทั้
45,000 บาทั้

ไม่ม้
ไม่ม้

60,000 บาทั้
45,000 บาทั้

60,000 บาทั้
45,000 บาทั้

 ป็ระธ์านกรรมการ
 กรรมการ

คณ์ะกรรมการ ค่าตอิ่บแทินรายเดื้อิ่น/ คน เบี�ยปีระชุมต่อิ่ครั�ง/ คน

6.2 โบนัสกรรมการ 
  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ได้้พิิ่จารณ์า 
  เสนอค่าตั้อบแทั้นในส่วนท้ั้�เป็็นโบนัสกรรมการ โด้ยุอ้างอิง 
  ผลัป็ระกอบการข่องบริษััทั้ฯ แลัะในปี็ 2562 บริษััทั้ฯ  
  ม้ผลัป็ระกอบการข่าด้ทุั้น จึงเสนอให้้งด้จ่ายุโบนัสกรรมการ  
  สำาห้รับผลัป็ระกอบการป็ี 2562 แลัะคณ์ะกรรมการ 

  บริษััทั้ฯ เห็้นชั่อบตั้ามท้ั้�คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
  ค่าตั้อบแทั้นเสนอ แลัะท้ั้�ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำา 
  ปี็ 2563 เมื�อวันท้ั้� 3 กรกฎาคม 2563 ได้้ม้มติั้งด้จ่ายุโบนัส 
  กรรมการสำาห้รับผลัการด้ำาเนินงานปี็ 2562 ค่าตั้อบแทั้น 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ รายุลัะเอ้ยุด้ดั้งตั้าราง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร (1)

นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ 
นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า 
นายุสมนึก บำารุงสาล้ั
นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั 
นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ 
นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง 
พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์�
นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั
นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้
นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้
นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั
นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา (2)

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ (3)

พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ (4)

นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ (5)

รวัม

720,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
45,000

405,000
495,000

8,145,000

960,000
720,000
720,000
720,000
720,000
675,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
90,000

360,000
630,000

10,635,000

-
540,000
420,000
660,000
360,000
315,000
450,000 
450,000
495,000
270,000
315,000
495,000
315,000
45,000

135,000
270,000

5,535,000

1,680,000
1,800,000
1,680,000
1,920,000
1,620,000
1,530,000
1,710,000
1,710,000
1,755,000

 1,530,000
 1,575,000
 1,755,000
1,575,000

180,000

 900,000
1,395,000

24,315,000

ค่าตำอบแที่นคณะกรรมการบริษััที่ฯ ประจำาปี 2563

รายชื�อิ่ ค่าตอิ่บแทิน
เบี�ยปีระชุม 

คณ์ะกรรมการ
บร่ษัทิฯ

เบี�ยปีระชุม 
คณ์ะกรรมการ

ชุด้ย่อิ่ย
รวม

 (ห้น่วยุ: บาทั้)

(นอกเห้นือจากค่าตั้อบแทั้นตั้ามตั้ารางข้่างต้ั้น บริษััทั้ฯ ไม่ม้การจ่ายุค่าตั้อบแทั้น ห้รือสวัสดิ้การในรูป็แบบอื�นทัั้�งท้ั้�เป็็นตัั้วเงินแลัะมิใช่ั่
ตัั้วเงินให้้แก่กรรมการ) 

หมายเหตุุ: 
(1) นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร ได้้ส่งค่าตั้อบแทั้นกรรมการให้้กับ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ซึ์�งเป็็นไป็ตั้ามเงื�อนไข่สัญญาจ้างกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น)
(2) นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ลัาออกจากกรรมการแลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แลัะได้้รับการแต่ั้งตัั้�งกลัับเข้่าเป็็นกรรมการ เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
(3) นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็็นกรรมการ/ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
(4) พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ ลัาออกจากกรรมการ ม้ผลัวันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2563
(5) นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ ลัาออกจากกรรมการ ม้ผลัวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563
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ค่าตุอบแที่นผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำ
ค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
ได้้ถูกกำาห้นด้ภายุใต้ั้ห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�ชัั่ด้เจน โป็ร่งใส เป็็นธ์รรม แลัะ
สมเห้ตุั้สมผลั โด้ยุคำานึงถึงห้น้าท้ั้�ความรับผิด้ชั่อบแลัะผลัการ
ด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
ค่าตั้อบแทั้น เป็็นผู้พิิ่จารณ์าแลัะนำาเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
อนุมัติั้ การพิิ่จารณ์าค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ม้การด้ำาเนินงานอยุ่างเป็็นขั่�นตั้อนแลัะ
สอด้คล้ัองกับผลัการป็ระเมินการป็ฏิิบัติั้งาน ดั้งน้�

1.  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น เสนอ 
  องค์ป็ระกอบแลัะเกณ์ฑ์์ในการพิิ่จารณ์าต่ั้อคณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ ในช่ั่วงต้ั้นปี็ 

2.  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าอนุมัติั้ แลัะแจ้งป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ รับทั้ราบ 
  ห้ลัักเกณ์ฑ์์การป็ระเมิน

3.  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น พิิ่จารณ์า 
  ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานตั้ามเกณ์ฑ์์ท้ั้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษััทั้ฯ ได้้อนุมัติั้ไว้แล้ัว รวมถึงพิิ่จารณ์าผลัการป็ฏิิบัติั้งาน 
  ข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
  ตั้ลัอด้ทั้ั�งปี็ โด้ยุคำานึงถึงองค์ป็ระกอบตั้่าง ๆ ในภาพิ่รวม  
  ทัั้�งสถานการณ์์ธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ความทั้้าทั้ายุในการ 
  ป็ฏิิบัติั้งาน วิธ้์การรับมือกับปั็ญห้าการสื�อสารในภาวะวิกฤตั้ 
  การดู้แลัชุั่มชั่นแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม การจัด้การกับปั็ญห้าห้ากม้ 
  กรณ้์ท้ั้�สุ่มเส้�ยุงในเรื�องธ์รรมาภิบาลั แลัะการเสริมสร้าง 
  ภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ เป็็นต้ั้น เพืิ่�อป็ระกอบการพิิ่จารณ์า 
  ป็ระเมินผลั 

4.  คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นนำาเสนอ 
  คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าอนุมัติั้ผลัการป็ฏิิบัติั้งาน  
  แลัะอัตั้ราการป็รับค่าตั้อบแทั้นป็ระจำาปี็ข่องป็ระธ์าน 
  เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ในช่ั่วงเดื้อน 
  ธั์นวาคมข่องปี็

ค่าตุอบแที่นผู้้�บริหาร
บริษััทั้ฯ ม้การป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องผู้บริห้ารทุั้กระดั้บ
เป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ โด้ยุกำาห้นด้นโยุบายุการป็ระเมินผลัการ 
ป็ฏิิบัติั้งานภายุใต้ั้ระบบ PMS (Performance Management 
System) ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุปั็จจัยุในการป็ระเมินผลังาน 3 ด้้าน คือ 

1.  ตัั้วช้ั่�วัด้ผลังานห้ลััก (Key Performance Indicators: KPIs)  
  เป็็นภารกิจสำาคัญท้ั้�ได้้รับการถ่ายุทั้อด้จากบริษััทั้ฯ ในแต่ั้ลัะปี็  
  สอด้คล้ัองกับเป้็าห้มายุข่ององค์กร ผลัการด้ำาเนินงานข่อง 
  บริษััทั้ฯ แลัะผลัการป็ฏิิบัติั้งานด้้านการเงนิ ซึ์�งสอด้คลัอ้งกับ 
  ภาระห้น้าท้ั้� ความรับผิด้ชั่อบข่องผู้บริห้าร 

2.  สมรรถนะในการทั้ำางาน (Competency) 

3.  พิ่ฤติั้กรรมพึิ่งป็ระสงค์ (Desired Behavior) เป็็นเครื�องมือ 
  สำาห้รับป็ระเมินความสามารถข่องผู้ป็ฏิิบัติั้งานเชิั่งพิ่ฤติั้กรรม  
  ซึ์�งกำาห้นด้ให้้ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานทุั้กคนแสด้งออกในข่ณ์ะ 
  ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ทัั้�งน้� เพืิ่�อให้้การด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ บรรลุั 
  เป้็าห้มายุอยุ่างม้คุณ์ภาพิ่แลัะยุั�งยุืน

ในปี็ 2563 ม้ผู้บริห้ารระดั้บสูงตั้ามเกณ์ฑ์์สำานักงาน ก.ลั.ตั้. 
จำานวน 7 คน รวมผู้บริห้ารลัาออกระห้ว่างปี็ จำานวน 1 คน  
โด้ยุได้้รับค่าตั้อบแทั้นจากบริษััทั้ฯ ในรูป็แบบเงินเดื้อน โบนัส 
แลัะเงินสมทั้บกองทุั้นสำารองเล้ั�ยุงช้ั่พิ่ รวมทัั้�งสิ�นเป็็นจำานวนเงิน 
53.55 ล้ัานบาทั้ รายุลัะเอ้ยุด้ดั้งตั้าราง 

ทัั้�งน้� ในปี็ 2563 ม้ผู้บริห้ารจำานวน 6 คน ได้้รับค่าตั้อบแทั้นจากการเป็็นกรรมการใน บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอ แอนด้์ แอลั จำากัด้  
(บริษััทั้ยุ่อยุ) รวมเป็็นจำานวนเงิน 2.15 ล้ัานบาทั้

ค่าตุอบแที่น

ค่าตุอบแที่นอื�น

รวัม

 เงินเดื้อน
 โบนัส

 กองทุั้นสำารองเล้ั�ยุงช้ั่พิ่

81.45
39.05

7.53

128.03

40.05
12.87

3.31

56.23

33.59
15.3

4.66

53.55

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

ลัิกษณ์ะค่าตอิ่บแทิน ปีี 2561
 (18 ราย) 

ปีี 2562
 (7 ราย)

ปีี 2563 
(7 ราย)

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายละเอ่ยดำเก่�ยวักับกรรมการข้องบริษััที่ย่อย

1. บร่ษัทิ นำ�ามัน ไอิ่อิ่าร์พีซีี จำากัด้ 4. บร่ษัทิ ไอิ่อิ่าร์พีซีี เอิ่ แอิ่นด์้ แอิ่ลิ จำากัด้

5. บร่ษัทิ รักษ์ป่ีาสัก จำากัด้

6. บร่ษัทิ ไอิ่พอิ่ล่ิเมอิ่ร์ จำากัด้

หมายเหตุุ:
(1) นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็็นป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ โพิ่ล้ัออลั จำากัด้ เมื�อวันท้ั้� 7 มกราคม 2564

รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ

รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ

รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ
นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา
นายุว้รวัฒน์ ศร้นรดิ้ษัฐ์เลิัศ
นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่
นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ
นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา
นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ
นายุพิ่ยุม บุญยัุง
MR. Toshiro Kojima
Mr. Hideyuki Tokimasa
Mr. Kengo Shiba
Mr. Takayuki Mano
นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั

นายุทั้รงกลัด้ เจริญพิ่ร
นายุสุรชัั่ยุ ต่ั้ออภิชั่าตั้ตั้ระกูลั
นายุสมบูรณ์์ สาตั้สิน
นายุภาณุ์ฑั์ตั้ เก้ยุรติั้�อนันต์ั้ชัั่ยุ

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่
นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั
นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ
นายุหู้ เจ้�ยุจาง
นางห้ลิัว อว้�ห้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษัาการ

กรรมการผู้จัด้การ

ป็ระธ์านกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษัาการ

กรรมการผู้จัด้การ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้จัด้การ

ป็ระธ์านกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

2. บร่ษัทิ ไอิ่อิ่าร์พีซีี โพลีิอิ่อิ่ลิ จำากัด้

รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่(1)

นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ
นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ
นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา
Mr. Sergiusz Stefanowski
Mr. Rafal Zdon
Mr. Waldermar Franz Preussner
Ms. Soh Bee Hong

ป็ระธ์านกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้จัด้การ

ตำาแหน่ง

3. บร่ษัทิ เทิคโนโลิยีไอิ่อิ่าร์พีซีี จำากัด้

รายชื�อิ่กรรมการบร่ษัทิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่
นายุว้รวัฒน์ ศร้นรดิ้ษัฐ์เลิัศ
นางสาวอาริสรา สุธ์าสุทั้ธิ์�
นายุสุรชัั่ยุ ต่ั้ออภิชั่าตั้ตั้ระกูลั
นางกนกพิ่ร รอด้รุ่งเรือง
นายุโพิ่ธิ์วัฒน์ เผ่าพิ่งศ์ช่ั่วง

ป็ระธ์านกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้จัด้การ

ตำาแหน่ง
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นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร

นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ

นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า

นายุสมนึก บำารุงสาล้ั

นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั

นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ 

นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง

พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์� 

นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั 

นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้ 

นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้

นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั

พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ 1

นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ 2

นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา 3

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ 4

นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ

นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั

นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ 

นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา

นายุว้รวัฒน์ ศร้นรดิ้ษัฐ์เลิัศ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

บร่ษัทิ บร่ษัทิย่อิ่ย การร่วมค้า บร่ษัทิร่วม บร่ษัทิทีิ�เกี�ยวข้อิ่งลิำาดั้บ รายชื�อิ่

หมายเหตุุ: X = ป็ระธ์านกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริห้าร         
1. พิ่ลัเอก ณั์ฐพิ่ลั นาคพิ่าณิ์ชั่ยุ์ ลัาออกจากกรรมการ แลัะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เมื�อวันท้ั้� 1 ตุั้ลัาคม 2563      
2. นายุวรวัฒน์ พิิ่ทั้ยุศิริ ลัาออกจากกรรมการ แลัะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563       
3. นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา ลัาออกจากกรรมการ แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ แลัะได้้รับการแต่ั้งตัั้�งกลัับเข้่าเป็็นกรรมการ เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563   
4. นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็็นกรรมการ/ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ เมื�อวันท้ั้� 1 ธั์นวาคม 2563     
       

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานการถ่ัอครองหลักที่รัพัย์ข้องกรรมการและผู้้้บริหาร

การถือครองห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 ม้ดั้งน้�

นายุชั่าญศิลัป์็ ตั้ร้นุชั่กร

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุวุฒิสาร ตัั้นไชั่ยุ

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุสมนึก บำารุงสาล้ั 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุอนุสรณ์์ แสงนิ�มนวลั 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุเอกนิติั้ นิติั้ทัั้ณ์ฑ์์ป็ระภาศ

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

พิ่ลัอากาศโทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์� 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นางสาวสิริวรรณ์ เจ้ยุระพิ่งษ์ั

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุวัฒนพิ่งษ์ั คุโรวาทั้

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุจุมพิ่ลั สำาเภาพิ่ลั

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ
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ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพ่�ม
 (ลิด้) ระหว่างปีี

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2563)

หมายเหตุลิำา
ดั้บ

รายชื�อิ่
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การถือครองห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่องผู้บริห้าร ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ 

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นางสาววนิด้า อุทัั้ยุสมนภา

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

นายุว้รวัฒน์ ศร้นรดิ้ษัฐ์เลิัศ

คู่สมรส

บุตั้รท้ั้�ยุังไม่บรรลุันิติั้ภาวะ

N/A

ไม่ม้

ไม่ม้

N/A

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00137%
279,351

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00145%
295,580

0.00008%
15,900

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00103%
210,440

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00005%
10,579

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00220%
450,000

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00220%
450,000

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00137%
279,351

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00193%
395,580

0.00008%
15,900

ไม่ม้

0.00122%
250,000

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00103%
210,440

ไม่ม้

ไม่ม้

0.00005%
10,579

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

0.00049%
100,000

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

0.00122%
250,000

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่เป็ล้ั�ยุนแป็ลัง

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

ไม่ม้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ณ์ วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 ตั้ลัอด้จนในชั่่วง 5 ปี็ท้ั้�ผ่านมา กรรมการแลัะผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ ไม่ม้การกระทั้ำาความผิด้ตั้าม 
พิ่ระราชั่บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ พิ่.ศ. 2535 ห้รือพิ่ระราชั่บัญญัติั้สัญญาซื์�อข่ายุล่ัวงห้น้า พิ่.ศ. 2546 แลัะไม่ม้ 
ความผิด้ในเรื�องดั้งต่ั้อไป็น้� 
(1) การกระทั้ำาการโด้ยุไม่สุจริตั้ ห้รือป็ระมาทั้เลิันเล่ัออยุ่างร้ายุแรง
(2) การเปิ็ด้เผยุ ห้รือเผยุแพิ่ร่ข้่อมูลั ห้รือข้่อความอันเป็็นเท็ั้จท้ั้�อาจทั้ำาให้้สำาคัญผิด้ ห้รือป็กปิ็ด้ข้่อความจริงท้ั้�ควรบอกให้้แจ้ง 
  ในสาระสำาคัญซึ์�งอาจม้ผลักระทั้บต่ั้อการตัั้ด้สินใจข่องผู้ถือหุ้้น ผู้ลังทุั้น ห้รือผู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง
(3) การกระทั้ำาอันไม่เป็็นธ์รรมห้รือการเอาเป็ร้ยุบผู้ลังทุั้นในการซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ห้รือสัญญาซื์�อข่ายุล่ัวงห้น้า ห้รือม้ห้รือเคยุ 
  ม้ส่วนร่วมห้รือสนับสนุนการกระทั้ำาดั้งกล่ัาว

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการถือิ่หุ้น/

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้นเพ่�ม
 (ลิด้) ระหว่างปีี

จำานวนหุ้นเพ่�ม
 (ลิด้) ระหว่างปีี

WARRANT/ 
NVDR /TSR /DW 

(2563)

WARRANT/ 
NVDR /TSR /DW 

(2563)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลิำา
ดั้บ

ลิำา
ดั้บ

รายชื�อิ่

รายชื�อิ่

14.

โครงสร้างการกำากับด้ำแลกิจการ และข้้อม้ลสำาคัญ่
เก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ิดำย่อย และผู้้้บริหาร



214 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินธุ์รกิจโด้ยุยุดึ้มั�นแลัะให้้ความสำาคัญกับการด้ำาเนิน
งานตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ซึ์�งเป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐาน
สากลั แลัะสอด้คลั้องกับห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้สำาห้รับ
บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ รวมถึง
ห้ลัักเกณ์ฑ์์โครงการ ASEAN CG Scorecard แลัะโครงการ
สำารวจการกำากับดู้แลักิจการบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) 
ข่องสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD)

นอกจากน้� คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ยุังได้้นำาห้ลัักการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้สำาห้รับบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนปี็ 2560 (CG Code)  
มาป็รับใช้ั่เป็็นแนวป็ฏิิบัติั้สำาห้รับคณ์ะกรรมการตั้ามแนวทั้าง  
Apply or Explain เพืิ่�อยุกระดั้บการกำากับดู้แลักิจการข่อง 
บริษััทั้ฯ ให้้ก้าวสู่ระดั้บสากลั อยุ่างไรก็ตั้ามในปี็ 2563 ยุังม้เรื�อง
ท้ั้�บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ไม่สอด้คล้ัอง แต่ั้ได้้ม้การด้ำาเนินมาตั้รการ
ทั้ด้แทั้นท้ั้�เห้มาะสม ดั้งน้�

การกำาห้นด้แลัะเปิ็ด้เผยุนโยุบายุค่าตั้อบแทั้น
พิ่นักงานท้ั้�สอด้คล้ัองกับผลัการด้ำาเนินงาน
ข่องบริษััทั้ในระยุะยุาว (เช่ั่น การให้้ ESOP, 
EJIP เป็็นต้ั้น) เพิิ่�มเติั้ม

ป็ระธ์านกรรมการข่องบริษััทั้ ไม่ได้้เป็็น
กรรมการอิสระ

คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะพิิ่จารณ์าค่า
ตั้อบแทั้น ควรป็ระกอบด้้วยุกรรมการอิสระ
เป็็นส่วนให้ญ่ (มากกว่า 50%)

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ ควรป็ระกอบด้้วยุ
กรรมการจำานวน 5-12 คน

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ ม้กรรมการท้ั้� เป็็น
กรรมการอิสระเป็็นจำานวนเท่ั้าไร

บริษััทั้ฯ ม้ระบบบริห้ารค่าตั้อบแทั้นพิ่นักงานท้ั้�ม้มาตั้รฐานทัั้�งพิ่นักงาน 
ในปั็จจุบันแลัะอนาคตั้ ม้การบริห้ารค่าตั้อบแทั้นให้้สอด้คล้ัองกับกลุ่ัมธุ์รกิจ
เด้้ยุวกัน นอกจากน้� ยุังม้ระบบบริห้ารผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องบุคลัากรโด้ยุ
การกำาห้นด้ตัั้วช้ั่�วัด้ระดั้บองค์กร (Corporate KPI) ตั้ามห้ลััก Balanced 
Scorecard ท้ั้�สอด้คล้ัองกับแผนกลัยุทุั้ธ์์ ผลัป็ระกอบการข่องบรษัิัทั้ฯ แลัะ
ผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องพิ่นักงาน 

บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นบุคคลัคนลัะคนกับ
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ (ผู้บริห้ารสูงสุด้ข่อง
ฝ�ายุบริห้าร) โด้ยุม้การแบ่งแยุกห้น้าท้ั้�รับผิด้ชั่อบไว้อยุ่างชัั่ด้เจน โด้ยุ
ป็ระธ์านกรรมการบรษัิัทั้ฯ จะไม่ม้ส่วนร่วมในการบริห้ารงานป็ระจำา ทั้ำาให้้
สามารถถ่วงดุ้ลัอำานาจในการกำากับดู้แลักิจการ แลัะการบริห้ารกิจการข่อง 
บริษััทั้ฯ ได้้

ปี็ 2563 คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นข่องบริษััทั้ฯ 
ป็ระกอบด้้วยุ 3 คน โด้ยุม้กรรมการอิสระ 2 คน (คิด้เป็็น 66.66%) แลัะม้
กรรมการ 1 คน 

คณ์ะกรรมการข่องบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการจำานวน 15 คน แบ่งเป็็น 
กรรมการอิสระ 8 คน (คิด้เป็็น 53.33%) กรรมการ 6 คน แลัะกรรมการท้ั้�
เป็็นผู้บริห้าร 1 คน ซึ์�งได้้พิิ่จารณ์าแล้ัวเห็้นว่า เป็็นจำานวนท้ั้�เห้มาะสมกับ
ข่นาด้ ป็ระเภทั้ แลัะความซั์บซ้์อนทั้างธุ์รกิจ เนื�องจากบริษััทั้ฯ เป็็นองค์กร
ข่นาด้ให้ญ่แลัะม้ Value Chain ท้ั้� ค่อนข้่างยุาวแลัะซ์ับซ้์อน  
การม้กรรมการท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุ (Diversity) จะชั่่วยุส่งเสริม 
องค์ป็ระกอบข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้ครบถ้วนสมบูรณ์์ยุิ�งขึ่�น

คณ์ะกรรมการข่องบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุกรรมการจำานวน 15 คน เป็็น 
กรรมการอิสระ 8 คน (คิด้เป็็น 53.33%) 

ข้อิ่ทีิ�ยังปีฏ่ิบัต่ไม่สอิ่ด้คล้ิอิ่งกับ CGR การด้ำาเน่นงานขอิ่งบร่ษัทิฯ

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ดำ้านการกำากับดำ้แลกิจการ
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ทัั้�งน้� ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ การด้ำาเนินงานด้้านการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุครอบคลุัมการด้ำาเนินงาน 5 ห้มวด้
ดั้งน้�

หมวัดำท่ี่� 1 สิัที่ธิของผู้้�ถืือหุ�น (Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้้นม้สิทั้ธิ์ในความเป็็นเจ้าข่องบริษััทั้โด้ยุควบคุมบริษััทั้ผ่าน
การแต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการให้้ทั้ำาห้น้าท้ั้�แทั้นตั้น แลัะม้สิทั้ธิ์ในการ
ตัั้ด้สินใจเก้�ยุวกับการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังท้ั้�สำาคัญข่องบริษััทั้ บริษััทั้ฯ  
จึงให้้ความเคารพิ่ ให้้ความคุ้มครอง แลัะส่งเสริมการใช้ั่สิทั้ธิ์ต่ั้าง ๆ 
ข่องผู้ถือหุ้้น เช่ั่น สิทั้ธิ์ในการเข้่าร่วมป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น  
สิทั้ธิ์ในการแสด้งความคิด้เห็้น สิทั้ธิ์ในการลังคะแนนเส้ยุง  
สิทั้ธิ์ในการเสนอวาระการป็ระชุั่มล่ัวงห้น้าก่อนวันป็ระชุั่ม  
การเลืัอกตัั้�งห้รือถอด้ถอนกรรมการ การพิิ่จารณ์าค่าตั้อบแทั้น
กรรมการแลัะผู้สอบบัญช้ั่ การพิิ่จารณ์าส่วนแบ่งในผลักำาไร/
เงินปั็นผลั แลัะสิทั้ธิ์ในการเข้่าถึงข้่อมูลัท้ั้�เพ้ิ่ยุงพิ่อ รวด้เร็ว  
ครบถ้วน ได้้ง่ายุผ่านช่ั่องทั้างต่ั้าง ๆ ท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุเพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้น 
ม้เวลัาในการศึกษัาแลัะตัั้ด้สินใจ โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินกิจกรรม
ต่ั้าง ๆ ตั้ลัอด้ปี็ 2563 ดั้งน้�

1.1 การจัำดำประชุ่มสัามัญ่ผู้้�ถืือหุ�น (AGM)
ในปี็ 2563 ด้้วยุสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 
บริษััทั้ฯ ม้ความห้่วงใยุในสุข่ภาพิ่ข่องผู้ถือหุ้้น คณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ จึงม้มติั้ได้้เลืั�อนการจัด้ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 

2563 ซึ์�งเดิ้มกำาห้นด้ไว้ในวันท้ั้� 7 เมษัายุน 2563 เป็็นวันท้ั้� 3 
กรกฎาคม 2563 ณ์ ห้้องป็ระชุั่มชัั่�น 6 อาคารบ้ แลัะอาคารซ้์ 
ศูนยุ์เอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ โด้ยุป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รการป้็องกัน 
ตั้ามคำาสั�งศูนยุ์บริห้ารสถานการณ์์แพิ่ร่ระบาด้ข่องโรคติั้ด้เชืั่�อ
ไวรัสโควิด้-19 (ศบค.) แลัะป็ระกาศกรุงเทั้พิ่มห้านคร รวมทัั้�งคำานึง
ถึงกฎห้มายุ ข้่อกำาห้นด้ต่ั้าง ๆ อยุ่างเคร่งครัด้ ได้้แก่ การตัั้�ง 
จุด้ตั้รวจคัด้กรอง ให้้ผู้ถือหุ้้นกรอกแบบคัด้กรองโรคฯ การตั้ั�ง 
จุด้ล้ัางมือด้้วยุเจลัแอลักอฮีอล์ัแลัะอุป็กรณ์์ฆ่าเชืั่�อ การกำาห้นด้
ระยุะห่้างทั้างสังคม 1 เมตั้ร เพืิ่�อไม่ให้้เกิด้ความแออัด้ การกำาห้นด้
ให้้ม้การเช็ั่คอิน-เช็ั่คเอาท์ั้บนแอป็พิ่ลิัเคชัั่นไทั้ยุชั่นะ ก่อนการ 
ลังทั้ะเบ้ยุนเข้่าป็ระชุั่ม กำาห้นด้ให้้ผู้เข้่าร่วมป็ระชุั่มต้ั้องสวม
ห้น้ากากผ้า ห้รือห้น้ากากอนามัยุตั้ลัอด้เวลัาท้ั้�อยุู่บริเวณ์ท้ั้� 
จัด้ป็ระชุั่ม งด้การใช้ั่ไมค์ ส่งคำาถามใส่กระด้าษัให้้แก่เจ้าห้น้าท้ั้� 
แลัะใช้ั่เวลัาป็ระชุั่มไม่เกิน 2 ชัั่�วโมง ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ รักษัาสิทั้ธิ์ข่อง
ผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุ คำาถามข่องผู้ถือหุ้้น จะได้้รับการพิิ่จารณ์าทุั้ก 
คำาถาม ห้ากกรณ้์คำาถามใด้ไม่สามารถตั้อบได้้ทัั้นในห้้องป็ระชัุ่ม 
บริษััทั้ฯ จะนำาไป็ตั้อบไว้บนเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ www.irpc.co.th

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังได้้ป็ฏิิบัติั้ตั้ามแนวทั้างข่องโครงการ
ป็ระเมินคุณ์ภาพิ่การจัด้ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นข่องสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลังทุั้นไทั้ยุ สมาคมบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน แลัะสำานักงาน 
คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ แลัะ 
ภายุใต้ั้แนวคิด้การจัด้ป็ระชุั่มส้เข้่ยุว ห้รือ TBCSD GREEN 

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

MEETINGS ตั้ามแนวทั้างข่ององค์กรธุ์รกิจเพืิ่�อการพัิ่ฒนา 
อยุ่างยุั�งยืุน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) แลัะมูลันิธิ์สถาบันสิ�งแวด้ล้ัอมไทั้ยุ  
ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินมาอยุ่างต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 8 เพืิ่�อส่งเสริมให้้
เกิด้การใช้ั่ทั้รัพิ่ยุากรอยุ่างคุ้มค่า แลัะลัด้ผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม 
รวมทัั้�งเป็็นการจัด้ป็ระชุั่มแบบคาร์บอนเท่ั้ากับศูนย์ุ (Zero Carbon 
Meeting) ผ่านกิจกรรมชั่ด้เชั่ยุคาร์บอนกับการป็ล่ัอยุป็ริมาณ์
ก๊าซ์เรือนกระจกลัด้ลังเท่ั้ากับศูนย์ุ (Carbon Neutral) ตั้าม
แนวทั้างองค์การบริห้ารจัด้การก๊าซ์เรือนกระจก (องค์การมห้าชั่น) 
สำาห้รับสถานท้ั้�จัด้งานป็ระชุั่ม บริษััทั้ฯ ได้้คำานึงถึงความสะด้วก
ในการเด้นิทั้างข่องผู้ถอืหุ้้น ทัั้�งทั้างรถยุนต์ั้ รถไฟฟา้ใต้ั้ดิ้น (MRT) 
รถไฟฟ้า (BTS) แลัะรถยุนต์ั้ข่นส่งสาธ์ารณ์ะต่ั้าง ๆ 

ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้รับผลัการป็ระเมินคุณ์ภาพิ่การจัด้ป็ระชุั่ม
ผู้ถือหุ้้น (AGM Checklist) ข่องสมาคมส่งเสริมผู้ลังทุั้นไทั้ยุ 
ในระดั้บด้้เลิัศ 100 คะแนนเต็ั้ม ซึ์�งสะท้ั้อนให้้เห็้นว่าบริษััทั้ฯ 
ม้ความมุ่งมั�นตัั้�งใจในการจัด้ป็ระชัุ่มฯ ให้้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐาน
แลัะห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้อยุ่างสูงสุด้ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ 
ยุังได้้จัด้ให้้ม้การป็ระเมินคุณ์ภาพิ่การจัด้ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น 
ผ่านการตั้อบแบบป็ระเมินจากผู้ถือหุ้้นท้ั้�เข้่าร่วมป็ระชุั่ม เพืิ่�อนำา
ความคิด้เห้็นแลัะข่้อเสนอแนะมาพิ่ัฒนาการจัด้ป็ระชัุ่มให้้ม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะตั้อบสนองความต้ั้องการข่องผู้ถือหุ้้นให้้ด้้ยุิ�งขึ่�น
ต่ั้อไป็

1.2. การเตุร่ยมควัามพัร�อมก่อนการประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น
• บริษััทั้ฯ ได้้นำาเสนอคณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ เพืิ่�อพิิ่จารณ์าม้มติั้

ให้้เร้ยุกป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 ในการป็ระชัุ่ม
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ในเดื้อนกุมภาพัิ่นธ์์ 2563 แลัะได้้ 
เปิ็ด้เผยุมติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ดั้งกล่ัาวพิ่ร้อมทัั้�ง
ระเบ้ยุบวาระการป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นผ่านระบบเผยุแพิ่ร่ข้่อมูลั
ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุในวันเด้้ยุวกัน ทัั้นท้ั้ท้ั้�
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้ม้มติั้ในวันท้ั้� 12 กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 
รวมทัั้�งแจ้งวันกำาห้นด้รายุชืั่�อผู้ถือหุ้้น (Record Date) ในวันท้ั้� 
27 กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 เพืิ่�อให้้สิทั้ธิ์แก่ผู้ถือหุ้้นในการเข้่าร่วม
ป็ระชุั่มแลัะรับเงินปั็นผลั โด้ยุแจ้งผ่านทั้างเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ ด้้วยุ

• บริษััทั้ฯ เปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นส่วนน้อยุห้รือผู้ถือหุ้้นรายุยุ่อยุ 
ห้รือรวมกันไม่น้อยุกว่าร้อยุลัะ 4 ข่องจำานวนหุ้้นท้ั้�จำาห้น่ายุ
แล้ัวทัั้�งห้มด้ เสนอวาระการป็ระชุั่มแลัะเสนอชืั่�อบุคคลัเพืิ่�อ 
เข้่ารับการพิิ่จารณ์าเลืัอกตัั้�งเป็็นกรรมการล่ัวงห้น้า ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 2 
กันยุายุน 2562 - 31 มกราคม 2563 ซึ์�งเป็็นไป็ตั้ามเกณ์ฑ์์การ
ป็ระเมินการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิัทั้ไทั้ยุ (IOD) ท้ั้�กำาห้นด้ให้้บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนไทั้ยุ
ควรเป็ิด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นเสนอวาระแลัะเสนอชืั่�อกรรมการ

ล่ัวงห้น้าอยุ่างน้อยุ 90 วันก่อนสิ�นปี็บัญช้ั่ โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำา
ห้นังสือแจ้งตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะเผยุแพิ่ร่
ห้ลัักเกณ์ฑ์์ดั้งกล่ัาวบนเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ www.irpc.co.th ทัั้�งน้� 
การป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 ป็รากฏิว่า ไม่ม้ 
ผู้ถือหุ้้นรายุใด้เสนอวาระเพิ่ิ�มเติั้ม ห้รือเสนอชืั่�อบุคคลัเพืิ่�อ 
เข้่ารับการพิิ่จารณ์าเลืัอกตัั้�งเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ แต่ั้อยุา่งใด้

• บริษััทั้ฯ จัด้ทั้ำาห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น ป็ระจำาปี็ 
2563 โด้ยุได้้กำาห้นด้วาระการป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นแลัะม้คำาอธิ์บายุ
วัตั้ถุป็ระสงค์แลัะความเห็้นข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ไว้
อยุ่างชัั่ด้เจนในแต่ั้ลัะวาระ รวม 7 วาระ (ไม่ม้วาระรับรอง
รายุงานการป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 เนื�องจาก 
บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ส่งรายุงานการป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 
2562 ไป็ยัุงผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุ ทั้างวารสารผู้ถือหุ้้นฉีบับท้ั้� 
30/2019 เพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้นได้้ตั้รวจทั้านความถูกต้ั้องครบถ้วน 
ห้รือคัด้ค้านข่อแก้ไข่ โด้ยุไม่ป็รากฏิว่าม้ผู้ถือหุ้้นท่ั้านใด้คัด้ค้าน
ห้รือข่อแก้ไข่รายุงานดั้งกล่ัาว จึงถือว่าได้้ม้การรับรองแล้ัว 

• บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ส่งห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 
ซึ์�งจัด้ทั้ำาทัั้�งภาษัาไทั้ยุแลัะภาษัาอังกฤษั พิ่ร้อมเอกสาร
ป็ระกอบการป็ระชุั่มให้้ผู้ถือหุ้้นทั้างไป็รษัณ้์ยุ์ เพืิ่�อนำาส่งให้้แก่
ผู้ถือหุ้้นทุั้กท่ั้านล่ัวงห้น้าไม่น้อยุกว่า 21 วันก่อนวันป็ระชุั่ม 
(ห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มส่งออกวันท้ั้� 6 ม้นาคม 2563) แลัะ 
เผยุแพิ่ร่ผ่านทั้างเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ ล่ัวงห้น้าไม่น้อยุกว่า 30 วัน
ก่อนวันป็ระชุั่ม (วันท้ั้� 3 ม้นาคม 2563) นอกจากน้� บริษััทั้ฯ 
ได้้จัด้ส่ง แบบฟอร์มห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มท้ั้�ม้บาร์โค้ด้สำาห้รับ
การลังทั้ะเบ้ยุนเข้่าป็ระชั่มุแลัะ QR Code สำาห้รบัด้าวนโ์ห้ลัด้ 
รายุงานป็ระจำาปี็ 2562 แลัะรายุงานความยัุ�งยืุนป็ระจำาปี็ 2562 
ในรูป็เล่ัมแบบดิ้จิทัั้ลัไป็พิ่ร้อมกับห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มด้้วยุ

• บริ ษััทั้ฯ ลังป็ระกาศการป็ระชุั่มสามัญผู้ ถือ หุ้้นผ่าน
ห้นังสือพิิ่มพ์ิ่รายุวัน (ภาษัาไทั้ยุแลัะภาษัาอังกฤษั) ติั้ด้ต่ั้อกัน 
3 วัน ก่อนวันป็ระชุั่ม (วันท้ั้� 23 - 25 ม้นาคม 2563)  
เพืิ่�อเป็็นการบอกกลัา่วการเร้ยุกป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นเป็็นการ 
ล่ัวงห้น้าเพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้นเตั้ร้ยุมตัั้วเข้่าร่วมป็ระชุั่ม 

• สำาห้รับนักลังทัุ้นสถาบัน บริษััทั้ฯ ได้้ติั้ด้ต่ั้อกับนักลังทัุ้น
สถาบันเพืิ่�อป็ระสานงานการจัด้เตั้ร้ยุมห้นังสือมอบฉัีนทั้ะ 
ให้้พิ่ร้อมก่อนวันป็ระชุั่ม เพืิ่�อเป็็นการอำานวยุความสะด้วก 
ในการลังทั้ะเบ้ยุนเข้่าร่วมป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น ห้ากผู้ถือหุ้้น 
ไม่สามารถเข้่าร่วมป็ระชัุ่มฯ ด้้วยุตั้นเองแลัะป็ระสงค์ท้ั้�จะ 
แต่ั้งตัั้�งบุคคลัเข้่าร่วมป็ระชุั่มแลัะออกเส้ยุงแทั้น สามารถ 
มอบฉีันทั้ะโด้ยุใช้ั่ห้นังสือมอบฉีันทั้ะท้ั้�ได้้จัด้ส่งไป็พิ่ร้อม
ห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่ม
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1.3. การดำำาเนินการในวัันประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น 
ด้้วยุสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 บริษััทั้ฯ  
ได้้ป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รการควบคุมโรคอยุ่างเคร่งครัด้ อาทิั้ การตัั้�ง 
จุด้ตั้รวจคัด้กรอง ให้้ผู้ถือหุ้้นกรอกแบบคัด้กรองโรคฯ ตัั้�งจุด้ล้ัางมือ
ด้้วยุเจลัแอลักอฮีอล์ัแลัะอุป็กรณ์์ฆ่าเชืั่�อ การกำาห้นด้ให้้ม้การ 
เช็ั่คอิน-เช็ั่คเอาท์ั้บนแอป็พิ่ลัิเคชัั่นไทั้ยุชั่นะก่อนการลังทั้ะเบ้ยุน 
เข้่าป็ระชุั่ม การกำาห้นด้ระยุะห่้างทั้างสังคม 1 เมตั้ร เพืิ่�อไม่ให้้เกิด้
ความแออดั้ กำาห้นด้ให้้ผู้เข้่าร่วมป็ระชั่มุต้ั้องสวมห้นา้กากผา้ห้รือ
ห้น้ากากอนามัยุตั้ลัอด้เวลัาท้ั้�อยูุ่บริเวณ์ท้ั้�จัด้ป็ระชุั่ม งด้การใช้ั่ไมค์
แลัะส่งคำาถามใส่กระด้าษัให้้แก่เจ้าห้น้าท้ั้� รวมถึงกำาห้นด้ให้้นั�ง
ตั้ามห้มายุเลัข่ท้ั้�กำาห้นด้ไว้อยุ่างเคร่งครัด้เพืิ่�อความสะด้วกต่ั้อ 
การติั้ด้ตั้ามกรณ้์เกิด้เห้ตุั้ใด้ ๆ แลัะม้การอำานวยุความสะด้วก 
ให้้แก่ผู้ถือหุ้้นซึ์�งเป็็นผู้สูงวัยุ คนพิิ่การ ห้รือสตั้ร้ม้ครรภ์ โด้ยุจัด้ 
ท้ั้�นั�งพิิ่เศษัแลัะม้เจ้าห้น้าท้ั้�คอยุอำานวยุความสะด้วก รวมถึง 
จัด้ล่ัามสำาห้รับผู้ถือหุ้้นท้ั้�เป็็นชั่าวต่ั้างชั่าติั้ แลัะได้้ด้ำาเนินการตั้าม
ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้อยุ่างครบถ้วน ดั้งน้�

• บริษััทั้ฯ จัด้เตั้ร้ยุมเจ้าห้น้าท้ั้�ต้ั้อนรับแลัะเจ้าห้น้าท้ั้�ลังทั้ะเบ้ยุน
อยุ่างเห้มาะสม แลัะจัด้ให้้ม้จุด้ลังทั้ะเบ้ยุนอยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ โด้ยุ
เปิ็ด้ให้้ผู้ถือหุ้้นสามารถลังทั้ะเบ้ยุนเข้่าร่วมป็ระชุั่มได้้ล่ัวงห้น้า
ก่อนเวลัาป็ระชัุ่มป็ระมาณ์ 2 ชั่ั�วโมง ซึ์�งได้้แจ้งให้้ผู้ถือหุ้้น
ทั้ราบล่ัวงห้น้าในห้นังสือนัด้ป็ระชุั่ม บริษััทั้ฯ ได้้นำาระบบ 
บาร์โค้ด้ (Barcode) มาใช้ั่สำาห้รับการลังทั้ะเบ้ยุนแลัะการนับ

คะแนนเส้ยุง เพืิ่�อเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ความถูกต้ั้อง แลัะความ
รวด้เร็ว แลัะเปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นท้ั้�ป็ระสงค์จะเข้่าร่วมป็ระชุั่ม
แม้จะเลัยุเวลัาเริ�มป็ระชุั่มแล้ัว ให้้สามารถออกเส้ยุงลังคะแนน
ได้้ในระเบ้ยุบวาระท้ั้�ยุังอยุู่ระห้ว่างการพิิ่จารณ์าแลัะยัุงไม่ได้้ 
ม้การลังมตั้ิ จะนับเป็็นองค์ป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้นตัั้�งแต่ั้วาระท้ั้�ได้้ 
เข้่าร่วมป็ระชุั่มเป็็นต้ั้นไป็ 

• ในปี็ 2563 กรรมการเข้่าร่วมป็ระชุั่ม 14 ท่ั้าน จากกรรมการ
ทัั้�งห้มด้ 15 ท่ั้าน (คิด้เป็็น 93.33%) โด้ยุป็ระธ์านกรรมการ 
ทั้ำาห้น้าท้ั้�ป็ระธ์านในท้ั้�ป็ระชุั่ม รวมถึงป็ระธ์านกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ
ทุั้กคณ์ะ กรรมการ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ พิ่ร้อมทัั้�งผู้บริห้ารระดั้บรองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
ผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่แลัะผู้บริห้ารจากสายุงานตั้า่ง ๆ 
อยุู่ด้้านห้น้าเวท้ั้ทั้ำาห้น้าท้ั้�ช้ั่�แจงแลัะสนับสนุนข้่อมูลั ในกรณ้์ 
ท้ั้�ม้ข้่อสอบถามท้ั้�เก้�ยุวข้่อง 

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษััทั้ฯ จัด้ให้้ม้ผู้สอบบัญช้ั่จากบริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ ทู้ั้ชั่ โธ์มัสสุ 
ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้ (นายุมงคลั สมผลั) ท้ั้�ป็รึกษัา
กฎห้มายุ (นางสาวเพ้ิ่ยุงพิ่นอ บุญกลัำ�า นายุมานิตั้ยุ์ สุธ์าพิ่ร 
นายุสุพิ่จน์ เห้ล่ัาสุอาภา) แลัะให้้ม้ผู้ตั้รวจสอบการนับคะแนน
เส้ยุงในการป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้นซึ์�งเป็็นอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้้นท้ั้�
เข้่าร่วมป็ระชุั่ม จำานวน 2 ท่ั้าน เพืิ่�อความโป็ร่งใส (นายุสมบัติั้ 
มั�นไทั้รทั้อง แลัะนายุอภิเด้ชั่ ใจบุญ) 

• ในปี็ 2563 ม้ผู้ถือหุ้้นมาป็ระชุั่มรวมทัั้�งสิ�น 720 รายุ โด้ยุมา
ป็ระชุั่มด้้วยุตั้นเอง 149 รายุ แลัะรับมอบฉัีนทั้ะ 571 รายุ 
รวมจำานวนหุ้้นทัั้�งสิ�น 12,454,489,282 หุ้้น คิด้เป็็นร้อยุลัะ 
60.95 ข่องจำานวนหุ้้นท้ั้�จำาห้น่ายุได้้แล้ัวทัั้�งห้มด้

• ก่อนเข้่าสู่วาระการป็ระชุั่ม ป็ระธ์านท้ั้�ป็ระชุั่มได้้แจ้งให้้ท้ั้�ป็ระชุั่ม
ทั้ราบถึงวิธ้์การออกเส้ยุงลังคะแนน แลัะการนับคะแนนอยุ่าง
ชัั่ด้เจน 

• ในระห้ว่างการป็ระชัุ่ม ป็ระธ์านฯ ได้้เป็ิด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้น 
ทุั้กรายุม้สิทั้ธิ์อยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกันในการซั์กถาม โด้ยุ (เข้่ยุน
สอบถาม) ห้รือเสนอความคิด้เห็้นในท้ั้�ป็ระชุั่ม โด้ยุจัด้สรรเวลัา
อยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ แลัะให้้กรรมการ/ ผู้บริห้ารท้ั้�เก้�ยุวข้่อง ช้ั่�แจง
แลัะให้้ข้่อมูลัต่ั้าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้้นจนสิ�นข้่อสงสัยุ แลัะให้้ม้ 
การบันทึั้กป็ระเด็้นคำาถาม คำาตั้อบ ข้่อเสนอแนะ ความคิด้เห็้น
ไว้ในรายุงานการป็ระชัุ่มอยุ่างลัะเอ้ยุด้ ครบถ้วน เพืิ่�อให้้ 
ผู้ถือหุ้้นท้ั้�ไม่ได้้เข้่าป็ระชุั่มได้้รับทั้ราบ 

• ในวาระการแตั้่งตัั้�งกรรมการ บริษััทั้ฯ ให้้สิทั้ธิ์ให้้ผู้ถือหุ้้น 
ลังคะแนนเส้ยุงเลืัอกตัั้�งกรรมการเป็็นรายุบุคคลั ห้รือทัั้�งคณ์ะ
ได้้ โด้ยุเสนอชืั่�อกรรมการให้้ผู้ถือหุ้้นลังคะแนนท้ั้ลัะคน  
รวมถึงเปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นอาสาเป็็นสักข้่พิ่ยุานในการนับ
คะแนนเส้ยุง เพืิ่�อความโป็ร่งใสในการลังคะแนนแลัะนับ
คะแนนเส้ยุง

• ป็ระธ์านฯ ได้้ม้การแจ้งมติั้ท้ั้�ป็ระชัุ่มทุั้กวาระอยุ่างชัั่ด้เจน 
พิ่ร้อมรายุลัะเอ้ยุด้จำานวนเส้ยุงท้ั้�เห็้นด้้วยุ ไม่เห็้นด้้วยุ ห้รืองด้
ออกเส้ยุงในทุั้กวาระ แลัะแสด้งผลัคะแนนบนจอโป็รเจ็กเตั้อร์
เพืิ่�อความชัั่ด้เจนยุิ�งขึ่�น

• ป็ระธ์านฯ ได้้ด้ำาเนินการป็ระชุั่มตั้ามลัำาดั้บวาระท้ั้�แจ้งไว้ใน
ห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มอยุ่างเคร่งครัด้ แลัะไม่ม้การเพิิ่�มวาระอื�น ๆ 
ท้ั้�ไม่ได้้ระบุไว้ในห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่ม เพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้นพิิ่จารณ์า
อนุมัติั้เพิิ่�มเติั้ม

1.4 การปฏิิบัติุเก่�ยวักับควัามขัดำแย�งของผู้ลประโยช่น์สัำาหรับ
การประชุ่ม
บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ให้้ม้แนวป็ฏิิบัติั้เก้�ยุวกับการจัด้การความขั่ด้แยุ้ง
ข่องผลัป็ระโยุชั่น์สำาห้รับการป็ระชุั่ม ดั้งน้�

• บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้กรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานทุั้กคน 
จัด้ทั้ำารายุงานความขั่ด้แยุ้งผลัป็ระโยุชั่น์ทัั้�งท้ั้�เป็็นรายุงาน
ป็ระจำาปี็ แลัะรายุงานระห้ว่างปี็กรณ้์ม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง 
ข้่อมูลัใด้ ๆ เพืิ่�อนำาส่งให้้ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระธ์าน
กรรมการตั้รวจสอบ แลัะเลัข่านุการบริษััทั้ทั้ราบ

• ในการป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น ห้ากม้กรรมการท่ั้านใด้ท้ั้�อาจม้ 
ความเก้�ยุวข้่อง ห้รือม้ส่วนได้้เส้ยุกับวาระการป็ระชัุ่มใด้ 
กรรมการทั้่านนั�นจะต้ั้องแจ้งต่ั้อท้ั้�ป็ระชัุ่ม แลัะข่อออกจาก
ห้้องป็ระชุั่มพิ่ร้อมทัั้�งงด้ออกเส้ยุงในวาระนั�น ๆ ด้้วยุเช่ั่นกัน 

1.5  การดำำาเนินการหลังวัันประชุ่มและการเปิดำเผู้ยมตุิ 
การประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น 
• บริษััทั้ฯ ได้้เอาใจใส่ตั้่อคุณ์ภาพิ่ข่องรายุงานการป็ระชุั่ม โด้ยุ

บันทึั้กรายุงานการป็ระชัุ่มอยุ่างลัะเอ้ยุด้ ครบถ้วน ทัั้�งรายุชืั่�อ
กรรมการแลัะผู้บริห้ารท้ั้�เข้่าร่วมป็ระชุั่ม รายุลัะเอ้ยุด้เนื�อห้า
วาระการป็ระชุั่ม ขั่�นตั้อนการลังคะแนน วิธ้์การแสด้งผลัคะแนน 
ป็ระเด็้นข้่อซั์กถามต่ั้าง ๆ จากผู้ถือหุ้้น แลัะการช้ั่�แจงข้่อมูลั
ห้รือการตั้อบคำาถามจากกรรมการห้รือผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ 
รวมถึงมติั้ท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น แลัะผลัการลังคะแนนในแต่ั้ลัะ
วาระ ทัั้�งรายุลัะเอ้ยุด้คะแนนเส้ยุงท้ั้�เห็้นด้้วยุ ไม่เห็้นด้้วยุ  
แลัะงด้ออกเส้ยุงในทุั้กวาระท้ั้�ต้ั้องม้การลังคะแนนเส้ยุง  
ซึ์�งสอด้คลั้องตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้� ด้้  แลัะ 
ห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้

• ห้ลัังเสร็จสิ�นการป็ระชุั่ม บริษััทั้ฯ ได้้เปิ็ด้เผยุมติั้ท้ั้�ป็ระชุั่ม 
ผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 ทัั้นท้ั้ ในแต่ั้ลัะวาระ ทัั้�งภาษัาไทั้ยุแลัะ
ภาษัาองักฤษับนเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ แลัะระบบ SET Portal ข่อง
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ (วันท้ั้� 3 กรกฎาคม 2563) 
แลัะจัด้ทั้ำารายุงานการป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 
ภายุใน 14 วัน ห้ลัังวันป็ระชุั่มฯ (วันท้ั้� 15 กรกฎาคม 2563) 
พิ่ร้อมทัั้�งเผยุแพิ่ร่ในวารสารถือหุ้้น ฉีบับท้ั้� 33/2020 แลัะ 
นำาส่งให้้ผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุทั้างไป็รษัณ้์ยุ์ โด้ยุระบุให้้ผู้ถือหุ้้น 
ท้ั้�ต้ั้องการแก้ไข่ห้รือโต้ั้แยุ้ง สามารถแจ้งกลัับมายัุงเลัข่านุการ
บริษััทั้ ภายุในวันท้ั้� 31 สิงห้าคม 2563 เพืิ่�อด้ำาเนินการแก้ไข่ 
ห้รือถือเป็็นการรับรองรายุงานการป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นต่ั้อไป็
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2.3 การอำานวัยควัามสัะดำวักและส่ังเสัริมการเข�าร่วัมประชุ่ม 
ผู้้�ถืือหุ�น
ในการจัด้การป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 บริษััทั้ฯ  
ได้้อำานวยุความสะด้วกให้้กับผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุ ตัั้�งแต่ั้การเลืัอก
สถานท้ั้�จัด้การป็ระชุั่มให้้สามารถเดิ้นทั้างมาโด้ยุรถสาธ์ารณ์ะได้้
โด้ยุสะด้วก เพ้ิ่ยุงพิ่อกับจำานวนผู้ถือหุ้้นท้ั้�จะมาเข้่าร่วมป็ระชุั่ม 
รวมทัั้�งจัด้ให้้ม้เจ้าห้น้าท้ั้�คอยุดู้แลั ต้ั้อนรับ ให้้ความสะด้วกอยุ่าง
เพ้ิ่ยุงพิ่อ สามารถอำานวยุความสะด้วกให้้กับผู้สูงอายุแุลัะผู้พิ่กิาร
ท้ั้�ใช้ั่รถเข็่น การจัด้ห้้องป็ระชุั่มสำารองแลัะระบบการถ่ายุทั้อด้
สัญญาณ์โต้ั้ตั้อบระห้ว่างห้้องป็ระชุั่ม การเตั้ร้ยุมการรักษัา 
ความป็ลัอด้ภัยุแลัะแผนรับมือกรณ้์เกิด้เห้ตุั้ฉุีกเฉิีนให้้กับผู้เข้่าร่วม 
การป็ระชุั่ม รวมถึงจัด้ล่ัามสำาห้รับผู้ถือหุ้้นท้ั้�เป็็นชั่าวต่ั้างชั่าติั้

2.4 การมอบฉัันที่ะ
• บริษััทั้ฯ อำานวยุความสะด้วกในกรณ้์ท้ั้�ผู้ถือหุ้้นไม่สามารถ 

เข้่าร่วมป็ระชุั่มได้้ โด้ยุการส่งห้นังสือมอบฉัีนทั้ะทัั้�งแบบ ก แลัะ
แบบ ข่ ไป็พิ่ร้อมห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่ม ซึ์�งได้้ระบุถึงเอกสารแลัะ
ห้ลัักฐาน รวมทัั้�งคำาแนะนำา ขั่�นตั้อนการมอบฉัีนทั้ะ เพืิ่�อให้้ 
ผู้ถือหุ้้นสามารถจัด้เตั้ร้ยุมได้้อยุ่างถูกต้ั้องแลัะไม่เกิด้ปั็ญห้า 
ในการเข้่าร่วมป็ระชุั่มข่องผู้รับมอบฉัีนทั้ะ ทัั้�งน้� ผู้ถือหุ้้น
สามารถมอบฉัีนทั้ะให้้บุคคลัอื�นเข้่าร่วมป็ระชุั่ม แลัะออกเส้ยุง
ลังคะแนนแทั้นตั้นแบบ 1 หุ้้นต่ั้อ 1 เส้ยุง โด้ยุกรอกรายุลัะเอ้ยุด้ 

หมวัดำท่ี่� 2 การปฏิิบัติุตุ่อผู้้�ถืือหุ�นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน
บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงความสำาคัญแลัะการเคารพิ่สิทั้ธิ์แลัะความเท่ั้าเท้ั้ยุมกันข่องผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุ ไม่ว่าจะเป็็นผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ ผู้ถือหุ้้น
รายุยุอ่ยุ นักลังทุั้นสถาบัน ห้รือผู้ถือหุ้้นต่ั้างชั่าติั้ ด้้วยุการป็ฏิิบัติั้อยุา่งเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน เป็็นธ์รรม แลัะไม่เลืัอกป็ฏิิบัติั้ โด้ยุการป็ฏิิบัติั้ในเรื�อง
ต่ั้าง ๆ ดั้งน้�

2.1 สิัที่ธิในการออกเส่ัยง
• บริษััทั้ฯ ม้การออกหุ้้นเพ้ิ่ยุงห้นึ�งป็ระเภทั้เท่ั้านั�น (One Class 

of Share) แลัะให้้สิทั้ธิ์แก่ผู้ถือหุ้้นในการออกเส้ยุงลังคะแนน
ในการป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น ในลัักษัณ์ะห้นึ�งหุ้้นต่ั้อห้นึ�งเส้ยุง

2.2 การเสันอวัาระการประชุ่มเพิั�มเติุม และเสันอชื่�อบุคคล 
เพืั�อแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ
• บริษััทั้ฯ เปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นส่วนน้อยุห้รือผู้ถือหุ้้นรายุยุ่อยุ

รายุเด้้ยุวห้รือห้ลัายุรายุท้ั้�ถือหุ้้นรวมกันไม่น้อยุกว่าร้อยุลัะ 4 
ข่องจำานวนหุ้้นท้ั้�ม้สิทั้ธิ์ออกเส้ยุงข่องบริษััทั้ฯ เสนอวาระ 
การป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้น แลัะ/ ห้รือเสนอชืั่�อบุคคลัเพืิ่�อเข้่ารับการ
พิิ่จารณ์าเป็็นกรรมการบริษััทั้ฯ ในการป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น
ป็ระจำาปี็ 2563 บรษัิัทั้ฯ เปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นเสนอวาระห้รอื
เสนอชืั่�อบุคคลัเพืิ่�อเข้่ารับการพิิ่จารณ์าเลืัอกตัั้�งเป็็นกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ล่ัวงห้น้าได้้ระห้ว่างวันท้ั้� 2 กันยุายุน 2562 ถึงวันท้ั้� 
31 มกราคม 2563 โด้ยุเปิ็ด้เผยุห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะระบุขั่�นตั้อน 
ท้ั้�ชั่ัด้เจนไว้บนเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ พิ่ร้อมทั้ั�งแจ้งให้้ผู้ถือหุ้้น
ทั้ราบผ่านระบบข่่าวข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
อยุ่างไรก็ตั้าม ไม่ม้ผู้ถือหุ้้นเสนอวาระการป็ระชุั่ม แลัะไม่ม้ 
การเสนอชืั่�อบุคคลัแต่ั้งตัั้�งเป็็นกรรมการในระยุะเวลัาดั้งกล่ัาว 
ซึ์�งเลัข่านุการบริษััทั้ ได้้รายุงานต่ั้อท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ  
ข่องบริษััทั้ฯ รับทั้ราบแล้ัว

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

วิธ้์การมอบฉัีนทั้ะท้ั้�บริษััทั้ฯ จัด้ส่งให้้พิ่ร้อมกับห้นังสือ 
เชิั่ญป็ระชุั่ม ซึ์�งไม่ได้้กำาห้นด้เงื�อนไข่ท้ั้�ยุุ่งยุากต่ั้อการมอบฉัีนทั้ะ
ให้้ผู้อื�นเข้่าร่วมป็ระชัุ่มแทั้น นอกจากน้� ผู้ถือหุ้้นสามารถ
ด้าวน์โห้ลัด้ห้นังสือมอบฉัีนทั้ะแบบ ก แบบ ข่ แลัะแบบ ค  
ได้้จากเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ 

• ในกรณ้์ผู้ถือหุ้้นไม่สามารถเข้่าร่วมป็ระชุั่มฯ ด้้วยุตั้นเองแลัะ
ป็ระสงค์แต่ั้งตัั้�งบุคคลัเข้่าร่วมป็ระชุั่ม ห้รือมอบอำานาจให้้กับ
กรรมการอิสระท้ั้�ไม่ม้ส่วนได้้เส้ยุในการเสนอวาระในการ
ป็ระชุั่มสามัญผู้ถอืหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ระบุเอกสาร
แนบท้ั้ายุในห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 2563 
จำานวน 4 ท่ั้าน คือ นายุณั์ฐชั่าติั้ จารุจินด้า นางสาวสิริวรรณ์ 
เจ้ยุระพิ่งษ์ั นายุชั่าคร้ย์ุ บูรณ์กานนท์ั้ แลัะพิ่ลัอากาศโทั้ 
บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์� เพืิ่�อด้ำาเนินการแทั้น โด้ยุห้นังสือมอบฉัีนทั้ะ
ท้ั้�ได้้จัด้ส่งไป็พิ่ร้อมห้นังสือเชิั่ญป็ระชุั่ม นอกจากน้� บริษััทั้ฯ  
ยุังได้้แนบเอกสารท้ั้�ใช้ั่ป็ระกอบในการป็ระชัุ่ม เช่ั่น แผนท้ั้� 
การเดิ้นทั้าง รายุนามแลัะป็ระวัติั้โด้ยุสังเข่ป็ข่องบุคคลัท้ั้�ได้้รับ
การเสนอชืั่�อให้้ด้ำารงตั้ำาแห้นง่กรรมการ นิยุามกรรมการอสิระ
ข่องบริษััทั้ฯ ข้่อบังคับบริษััทั้ฯ (เฉีพิ่าะส่วนท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับ 
การป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้น) แลัะห้นังสือมอบฉัีนทั้ะ

• บริษััทั้ฯ ได้้จัด้เตั้ร้ยุมอากรแสตั้มป็์เพืิ่�ออำานวยุความสะด้วก 
แก่ผู้ถือหุ้้นในกรณ้์ม้การมอบฉัีนทั้ะ (โด้ยุไม่ม้ค่าใช้ั่จ่ายุ)  
เพืิ่�อความสมบูรณ์์ถูกต้ั้องข่องเอกสารตั้ามกฎห้มายุ 

หมวัดำท่ี่� 3 การคำานึงถึืงบที่บาที่ของผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัย
บริษััทั้ฯ ม้เจตั้นารมณ์์ท้ั้�จะส่งเสริมการเป็็นองค์กรท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ ม้การกำากับดู้แลักิจการแลัะการบริห้ารจัด้การ
ท้ั้�เป็็นเลิัศ มุ่งเน้นการสร้างป็ระโยุชั่น์ท้ั้�ด้้ให้้แก่ผู้ถือหุ้้น แลัะคำานึง
ถึงผู้ท้ั้�ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัม ด้้วยุความเป็็นธ์รรมในการด้ำาเนิน
ธุ์รกิจ ม้ความโป็รง่ใส แลัะตั้รวจสอบได้้ แลัะกำาห้นด้เป็็นนโยุบายุ
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ นโยุบายุการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้แลัะ
คอร์รัป็ชัั่น เพืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงาน ยุึด้ถือ
เป็็นแนวทั้างในการป็ฏิิบัตั้ิงานเพืิ่�อสร้างความเชืั่�อมั�นให้้แก่ 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ แลัะเพืิ่�อการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืนร่วมกัน 

3.1 แนวัที่างปฏิิบัติุตุ่อผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัยแตุ่ละกลุ่ม

ผู้้�ถืือหุ�น/ นักลงทุี่น และนักวิัเคราะห์
บริษััทั้ฯ ให้้ความเคารพิ่สิทั้ธิ์ขั่�นพืิ่�นฐานข่องผู้ถือหุ้้น แลัะป็ฏิิบัติั้ 
ต่ั้อผู้ถือหุ้้นทุั้กรายุอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน สร้างความพึิ่งพิ่อใจสูงสุด้ 

ให้้กับผู้ถือหุ้้น เช่ั่น สิทั้ธิ์ในการเข้่าร่วมป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น
ป็ระจำาปี็ สิทั้ธิ์ในการออกเส้ยุงลังคะแนน การเสนอระเบ้ยุบวาระ
การป็ระชุั่มแลัะเสนอชืั่�อบุคคลัเข้่ารับเลืัอกเป็็นกรรมการ การจัด้
กิจกรรมผู้ถือหุ้้นเยุ้�ยุมชั่มกิจการ การรับฟังความคิด้เห็้นแลัะ 
ข้่อเสนอแนะข่องผู้ถือหุ้้น รวมทัั้�งจัด้ให้้ม้ช่ั่องทั้างติั้ด้ต่ั้อกับผู้ถือหุ้้น
ทั้างเว็บไซ์ต์ั้ www.irpc.co.th แลัะอ้เมลั ir@irpc.co.th แลัะ 
cg@irpc.co.th นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุงัได้้จัด้การป็ระชั่มุสื�อความ 
รายุไตั้รมาสให้้กับนักวิเคราะห์้ เพืิ่�อเปิ็ด้เผยุผลัป็ระกอบการ 
การด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ แลัะเข้่าร่วมโครงการ Opportunity 
Day ซึ์�งเป็็นความร่วมมือกับทั้างตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุฯ เพืิ่�อเปิ็ด้โอกาส
ให้้นักลังทุั้นม้โอกาสในการเข้่าถึงแห้ล่ังข้่อมูลัแลัะสื�อสารกับทั้าง
บริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนได้้ด้้ยุิ�งขึ่�น

ล้กค�า/ ผู้้�บริโภค
บริษััทั้ฯ ยุึด้มั�นแลัะถือป็ฏิิบัติั้ในการด้ำาเนินธุ์รกิจด้้วยุความ
ซื์�อสัตั้ยุ์สุจริตั้ โป็ร่งใส แลัะป็ฏิิบัติั้ต่ั้อลูักค้าทุั้กรายุด้้วยุความ 
เท่ั้าเท้ั้ยุมกัน พิ่ร้อมส่งมอบสินค้าท้ั้�ม้คุณ์ภาพิ่ม้มาตั้รฐาน 
ตั้รงตั้ามความตั้อ้งการห้รอืสูงกว่าความคาด้ห้มายุข่องลักูค้าแลัะ
ให้้คำาแนะนำาพิ่ร้อมคิด้ค้นนวัตั้กรรมให้ม่ ๆ เพืิ่�อพัิ่ฒนาผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
ท้ั้�เป็็นเลิัศแลัะเป็็นมิตั้รต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมตั้ามมาตั้รฐานสากลั  
พิ่ร้อมพัิ่ฒนาระบบเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศเพืิ่�อให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
แลัะรวด้เร็วในการติั้ด้ต่ั้อแลัะการจัด้การฐานข้่อมูลัต่ั้าง ๆ แลัะม้
ห้น่วยุงานให้้คำาป็รึกษัา แนะนำาแก้ไข่ปั็ญห้าทั้างเทั้คนิค แลัะ 
จัด้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพัิ่นธ์์ท้ั้�ด้้กับลูักค้า แลัะเพืิ่�อการ
ป็ฏิิบัติั้งานทุั้กขั่�นตั้อนให้้ม้ผลัยุ้อนกลัับมายัุงบริษััทั้ฯ แลัะได้้จัด้
ช่ั่องทั้างให้้ลูักค้าทุั้กรายุแสด้งความคิด้เห็้น ห้รือข้่อเสนอแนะ
เพืิ่�อให้้บริษััทั้ฯ นำามาแก้ไข่ ป็รับป็รุง ผ่านการทั้ำาแบบสอบถาม
ความพึิ่งใจในด้้านต่ั้าง ๆ เป็็นต้ั้น

ในปี็ 2563 ในสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 
บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการดั้งน้� 
• แก้ไข่สัญญาให้้สอด้คล้ัองกับสถานการณ์์ท้ั้�เกิด้ขึ่�นเพืิ่�อบรรเทั้า

ปั็ญห้าให้้กับลูักค้า

• ร่วมกับผู้ผลิัตั้แลัะจำาห้น่ายุบรรจุภัณ์ฑ์์พิ่ลัาสติั้กชัั่�นนำา แลัะ
สำานักบริห้ารงานวิจัยุแลัะนวัตั้กรรมพิ่ระจอมเกล้ัาลัาด้กระบัง 
มอบตู้ั้ตั้รวจเชืั่�อแบบความด้ันลับให้้แก่โรงพิ่ยุาบาลั อาทั้ิ  
โรงพิ่ยุาบาลัตั้ำารวจ โรงพิ่ยุาบาลัสงฆ์ โรงพิ่ยุาบาลักลัาง  
เพืิ่�อช่ั่วยุให้้บุคลัากรทั้างการแพิ่ทั้ย์ุรับมือกับการคัด้กรองผู้ป็�วยุ 
ติั้ด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 ได้้อยุ่างป็ลัอด้ภัยุ



221

ค่้ค�า ค่้แข่งที่างการค�า และเจำ�าหน่�
บริษััทั้ฯ ม้ความมุ่งมั�นในการด้ำาเนินธุ์รกิจตั้ามห้ลัักการจัด้ซื์�อ 
จัด้ห้าด้้วยุความโป็ร่งใส เป็็นธ์รรม แลัะมุ่งมั�นในการด้ำาเนินธุ์รกิจ
กับคู่ค้าโด้ยุคำานึงถึงผลักระทั้บทั้างด้้านชุั่มชั่น สังคม แลัะ 
สิ�งแวด้ลั้อมสังคม ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ รวมถึง 
ม้มาตั้รการสื�อสารการด้ำาเนินงานกับคู่ค้าอยุ่างต่ั้อเนื�อง เพืิ่�อ 
ส่งเสริมในการสร้างวัฒนธ์รรม อาทิั้ การสื�อสารนโยุบายุการ 
รับ-ให้้ข่องข่วัญ การเล้ั�ยุง ห้รือป็ระโยุชั่น์อื�นใด้ (No Gift Policy)
การเปิ็ด้โอกาสให้้คู่ค้าเข้่าร่วมโครงการแนวรว่มต่ั้อต้ั้านคอรรั์ป็ชัั่น
ข่องภาคเอกชั่นไทั้ยุ CAC SME การสื�อสารนโยุบายุด้้าน 
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น แลัะการส่งเสริมให้้คู่ค้าห้ลัักเข้่าร่วมงานกิจกรรม
ต่ั้าง ๆ อาทิั้ กิจกรรม PTT Group CG Day เป็็นต้ั้น

ค่้ค�า ในช่ั่วงการเผชิั่ญกับสถานการณ์์การแพิ่ร่กระจายุข่อง 
โรคไวรัสโควิด้-19 เพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงในการติั้ด้เชืั่�อตั้ามมาตั้รการ  
Social Distancing ตั้ลัอด้จนป็ระสานงานแลัะตั้ิด้ตั้าม
สถานการณ์์ท้ั้�คู่ค้าเผชิั่ญ แลัะร่วมห้ารือถึงแนวทั้างในการให้้ 
ความช่ั่วยุเห้ลืัอในทุั้กรูป็แบบอื�น ๆ ดั้งน้�

• ในกรณ้์ท้ั้�บริษััทั้คู่ค้าม้ความจำาเป็็นต้ั้องข่อเลืั�อนการรับสินค้า
ออกไป็ บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการให้้ความช่ั่วยุเห้ลืัอคู่ค้า 
โด้ยุช่ั่วยุชั่ำาระเงินค่าสินค้าให้้แก่คู่ค้าก่อนบางส่วน

• ป็รับเป็ล้ั�ยุนวิธ้์การชั่ำาระเงินให้้แก่คู่ค้า (e-Receipt, e-Tax  
Invoice) จากการเด้ินทั้างมาติั้ด้ต่ั้อท้ั้�บริษััทั้ฯ เป็็นชั่ำาระเงิน 
ผ่านบัญช้ั่ธ์นาคาร เพืิ่�ออำานวยุความสะด้วกแลัะลัด้ความเส้�ยุง
ในการติั้ด้เชืั่�อไวรัสโควิด้-19

• บริษััทั้ฯ แลัะพิ่นักงานได้้ร่วมบริจาคทุั้นทั้รัพิ่ย์ุเพืิ่�อจัด้ซื์�อ 
เครื�องอุป็โภคบริโภคมอบให้้แก่คนงานข่องบริษััทั้คู่ค้าท้ั้�เป็็น
ผู้รับเห้มาก่อสร้าง เพืิ่�อช่ั่วยุบรรเทั้าความเดื้อด้ร้อนเนื�องจาก
ผู้รับเห้มาไม่สามารถเข้่ามาทั้ำางานในพืิ่�นท้ั้�ข่องบริษััทั้ฯ ตั้าม
มาตั้รการข่องบริษััทั้ฯ ในช่ั่วงการแพิ่ร่ระบาด้ข่องเชืั่�อไวรัส 
โควิด้-19

ค่้แข่งที่างการค�า บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ต่ั้อคู่แข่่งทั้างการค้า โด้ยุ
สอด้คล้ัองกับกรอบกติั้กาสากลัข่องการแข่่งขั่นเสร้ ภายุในกรอบ
แห่้งกฎห้มายุเก้�ยุวกับการแข่่งขั่นทั้างการค้า ยุึด้ถือกติั้กาการ
แข่่งขั่นอยุ่างเป็็นธ์รรม ไม่แสวงห้าข้่อมูลัท้ั้�เป็็นความลัับข่องคู่แข่่ง
ทั้างการค้าด้้วยุวิธ้์การท้ั้�ไม่สุจริตั้ห้รือไม่เห้มาะสม แลัะไม่ทั้ำาลัายุ
ชืั่�อเส้ยุงข่องคู่แข่่งขั่นทั้างการค้า ด้้วยุการกล่ัาวห้าในทั้างเสื�อมเส้ยุ
โด้ยุป็ราศจากความจริง รวมทั้ั�งไม่ทั้ำาความตั้กลังใด้ ๆ กับคู่แข่่ง
ห้รือบุคคลัใด้ท้ั้�ม้ลัักษัณ์ะเป็็นการลัด้ห้รือจำากัด้การแข่่งขั่นทั้าง 
การค้า

การปฏิิบัติุตุ่อเจำ�าหน่� บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ตั้ามพัิ่นธ์ะสัญญาท้ั้�ม้ต่ั้อ 
เจ้าห้น้�การค้าแลัะสถาบันการเงินอยุ่างเคร่งครัด้ ตั้ลัอด้จนไม่
ป็กปิ็ด้ข้่อเท็ั้จจริงห้รือข้่อมูลัอันควรเปิ็ด้เผยุ อันจะทั้ำาให้้เจ้าห้น้�
เกิด้ความเส้ยุห้ายุได้้ บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้นโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้
เก้�ยุวกับเจ้าห้น้�โด้ยุเฉีพิ่าะในเรื�องเงื�อนไข่การคำ�าป็ระกัน การ
บริห้ารเงินทุั้น แลัะกรณ้์ท้ั้�เกิด้การผิด้นัด้ชั่ำาระห้น้�ไว้อยุ่างชัั่ด้เจน 
เพืิ่�อป้็องกันไม่ให้้ม้การผิด้นัด้ชั่ำาระห้น้� ห้รือการป็ฏิิบัติั้ผิด้เงื�อนไข่
ท้ั้�เจ้าห้น้าท้ั้�กำาห้นด้ อยุ่างไรก็ตั้าม ในกรณ้์ท้ั้�อาจไม่สามารถ
ป็ฏิิบัติั้ตั้ามเงื�อนไข่ข้่อใด้ข้่อห้นึ�งได้้ บริษััทั้ฯ จะร้บแจ้งให้้เจ้าห้น้�
ทั้ราบโด้ยุเร็ว เพืิ่�อร่วมกันพิิ่จารณ์าห้าแนวทั้างแก้ไข่โด้ยุใช้ั่ห้ลััก
ความสมเห้ตุั้สมผลั โด้ยุบริษััทั้ฯ มุ่งมั�นรักษัาสัมพัิ่นธ์ภาพิ่ท้ั้�ยุั�งยุนื
กับเจ้าห้น้�

พันักงาน
พิ่นักงานถือเป็็นปั็จจัยุสำาคัญสู่ความสำาเร็จ บริษััทั้ฯ จึงมุ่งมั�น
สร้างระบบการบริห้ารทั้รัพิ่ยุากรบุคคลัแลัะการป็ระเมินผลั 
การป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�เป็็นธ์รรม เสริมสร้างโอกาสแลัะความก้าวห้น้า
ทั้างอาช้ั่พิ่ พัิ่ฒนาองค์ความรู้แลัะศักยุภาพิ่ข่องพิ่นักงานอยุ่าง 
ต่ั้อเนื�อง ดู้แลัรักษัาสภาพิ่แวด้ล้ัอมการทั้ำางานให้้ม้ความป็ลัอด้ภัยุ 
ตั้ามมาตั้รฐานสากลัขั่�นสูง รวมทัั้�งเสริมสร้างวัฒนธ์รรมแลัะ
บรรยุากาศการทั้ำางานท้ั้�ด้้ นอกจากน้� ยุังข่ยุายุผลัความ “ห่้วงใยุ 
แบ่งปั็น ใส่ใจ” ไป็สู่ครอบครัวข่องพิ่นักงานอยุ่างสมำ�าเสมอ

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ



222 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ในปี็ 2563 ในสถานการณ์์การแพิ่รร่ะบาด้ข่องโรคไวรสัโควิด้-19 
บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ตัั้�งศูนยุ์เฝ้าระวังแลัะติั้ด้ตั้ามการระบาด้ข่อง 
เชืั่�อไวรัสโควิด้-19 ข่องบริษััทั้ฯ เพืิ่�อการกำากับดู้แลัแลัะรับมือกับ 
โรคติั้ด้ต่ั้ออยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ม้การสื�อสารกับพิ่นักงานอยุ่าง
สมำ�าเสมอ รวมถึงกำาห้นด้มาตั้รการแลัะจัด้ทั้ำาแผนป็้องกัน 
การระบาด้ ตั้ลัอด้จนรายุงานต่ั้อคณ์ะกรรมการจัด้การบริษััทั้ฯ 
ทั้ราบอยุ่างต่ั้อเนื�อง นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ใส่ใจสุข่ภาพิ่พิ่นักงาน
โด้ยุเพิิ่�มมาตั้รการดู้แลัพิ่นักงานในด้้านอื�น ๆ ดั้งน้�

• จัด้เตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมในด้้านเทั้คโนโลัยุ้ อุป็กรณ์์ แลัะระบบ
สารสนเทั้ศ เพืิ่�อให้้การด้ำาเนินงานตั้ลัอด้ห่้วงโซ่์ธุ์รกิจเป็็นไป็
อยุ่างราบรื�น โด้ยุม้การนำาเทั้คโนโลัยุ้เข้่ามาป็ระยุุกต์ั้ใช้ั่ เช่ั่น 
ระบบการป็ระชุั่มทั้างไกลั (Teleconference, MS-Team) 

• สนับสนุนอุป็กรณ์์ป้็องกันท้ั้�จำาเป็็นให้้พิ่นักงานทุั้กคน อาทิั้ 
ห้น้ากากอนามัยุแบบผ้า แลัะเจลัแอลักอฮีอล์ั พิ่ร้อมติั้ด้ตั้าม
สถานะทั้างสุข่ภาพิ่แลัะสวัสดิ้ภาพิ่ในการทั้ำางานอยุ่างใกล้ัชิั่ด้

ชุ่มช่น สัังคม และสิั�งแวัดำล�อม
ตั้ามโนบายุการด้ำาเนินธุ์รกิจด้้วยุสำานึกรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม ชุั่มชั่น 
แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นัก ห่้วงใยุ แลัะใส่ใจถึงความป็ลัอด้ภัยุ
ข่องชุั่มชั่น แลัะคุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ข่องป็ระชั่าชั่นแลัะสังคมอยุู่เสมอ 
บริษััทั้ฯ ม้การด้ำาเนินธุ์รกิจควบคู่ไป็กับการป้็องกันแลัะลัด้ 
ผลักระทั้บท้ั้�เกิด้ห้รืออาจเกิด้ขึ่�นกับชุั่มชั่นแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม  
รวมทัั้�งม้การด้ำาเนินโครงการเพืิ่�อสังคมต่ั้าง ๆ เพืิ่�อการเติั้บโตั้ 
ร่วมกันอยุ่างยัุ�งยืุน (รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิในการขั่บเคลืั�อนธุ์รกิจ 
เพืิ่�อความยัุ�งยืุน ห้น้า 119)

การเคารพักฎหมายและหลักสิัที่ธิมนุษัยช่น

นโยบายการกำากับด้ำแลการปฏิิบัติุงานให�เป็นไปตุามกฎหมาย  
กฎระเบ่ยบ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญอยุา่งยุิ�งกับการป็ฏิิบัติั้ตั้าม
กฎห้มายุ โด้ยุได้้จัด้ตัั้�งห้น่วยุงานกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ 

บริษััทฯ เข้ารับการตรวจ
ประเมินองค์กรต้นฉุบับ
ดู้านสิทธิมนุษัยชินจาก
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสร่ภูาพั กระทรวง
ยุติธรรม

• ออกมาตั้รการให้้พิ่นักงานทั้ำางานจากท้ั้�พัิ่กอาศัยุ (Work from 
Home) สลัับกันทั้ำางานในสำานักงาน เพืิ่�อลัด้โอกาสการติั้ด้เชืั่�อ
แลัะยัุงคงสามารถทั้ำางานผ่านการบริห้ารจัด้การท้ั้�ได้้เตั้ร้ยุม
ความพิ่ร้อมไว้ 

นอกจากน้� บริษััทั้ฯ สนับสนุนสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นด้้านสิทั้ธิ์เสร้ภาพิ่ 
ในการรวมกลุ่ัม โด้ยุพิ่นักงานข่องบริษััทั้ฯ ม้การรวมกลุ่ัมจัด้ตัั้�ง 
สห้ภาพิ่แรงงานผู้บริห้าร แลัะสห้ภาพิ่แรงงานพิ่นักงาน ทัั้�งข่อง 
บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ในเครือ ซึ์�งปั็จจุบันม้จำานวน 8 สห้ภาพิ่ฯ 
เพืิ่�อเป็็นตั้ัวแทั้นในการคุ้มครองความเป็็นธ์รรมให้้แก่พิ่นักงาน  
โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้เปิ็ด้โอกาสแลัะส่งเสริมกิจกรรมข่องสห้ภาพิ่ฯ 
แลัะจัด้ให้้ม้ช่ั่องทั้างการให้้ข่่าวสารข่องสห้ภาพิ่ฯ ไป็ยุังพิ่นักงาน
ทัั้�วทัั้�งองค์กรผ่านทั้างระบบเครือข่่ายุคอมพิิ่วเตั้อร์แบบภายุใน
องค์กรข่องบริษััทั้ฯ

(Corporate Compliance) ขึ่�นตั้รงต่ั้อเลัข่านุการบริษััทั้  
แลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ภายุใต้ั้
การกำากับดู้แลัข่องคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะได้้
ป็ระกาศใช้ั่นโยุบายุการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้าม
กฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบข่องบริษััทั้ฯ แลัะกลุ่ัมไออาร์พ้ิ่ซ้์ ตัั้�งแต่ั้ 
ปี็ 2558 แลัะในปี็ 2563 ได้้อนุมัติั้ให้้ม้การแก้ไข่นโยุบายุ  
ให้้ครอบคลุัมป็ระเด็้นสำาคัญอยุ่างครบถ้วนตั้ามมาตั้รฐานสากลั 
เพืิ่�อให้้สามารถนำาไป็ป็ฏิิบัติั้ได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

นโยบายการไม่ล่วังละเมิดำที่รัพัย์สิันที่างปัญ่ญ่า
บริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้เก้�ยุวกับจรรยุาบรรณ์
การใช้ั่ทั้รัพิ่ย์ุสิน ข้่อมูลั เทั้คโนโลัยุ้ แลัะการคุ้มครองสิทั้ธิ์ 
ในทั้รัพิ่ย์ุสินทั้างปั็ญญาข่องบริษััทั้ฯ ไว้ในนโยุบายุการกำากับดู้แลั 
การป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบ รวมถึงการ
ดู้แลัรักษัา โด้ยุการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุแลัะระเบ้ยุบข้่อบังคับ 
ในเรื�องเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศข่องบริษััทั้ฯ ไม่ลัะเมิด้ลิัข่สิทั้ธิ์�  



223

สิทั้ธิ์บัตั้ร ห้รือเครื�องห้มายุการค้า อันอาจก่อให้้เกิด้ความเส้ยุห้ายุ
กับบริษััทั้ฯ แลัะม้การควบคุมห้รือจำากัด้สิทั้ธิ์ในการเข้่าถึงข้่อมูลั
แลัะโป็รแกรมเท่ั้าท้ั้�จำาเป็็นต่ั้อการทั้ำางานเท่ั้านั�น รวมถึงติั้ด้ตั้าม 
ดู้แลัให้้ม้การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุแลัะนโยุบายุด้้านเทั้คโนโลัยุ้
สารสนเทั้ศ แลัะการสื�อสารข่องบริษััทั้ฯ อยุ่างเคร่งครัด้ ม้การระวัง

ท้ั้�เป็็นป็ระมาณ์การห้รือเป็็นการคาด้คะเนเห้ตุั้การณ์์ล่ัวงห้น้า 
ห้รือข้่อมูลัในเชิั่งส่งเสริมท้ั้�เกินความจำาเป็็นในการตั้ดั้สินใจลังทั้นุ
บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ชั่่องทั้างการเป็ิด้เผยุข้่อมูลัห้รือแห้ล่ังข้่อมูลั 
ให้้รับทั้ราบอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน โด้ยุผ่านทั้างเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ 
(www.irpc.co.th) ห้มวด้นักลังทุั้นสัมพัิ่นธ์์ แลัะผ่านช่ั่องทั้างการ
เปิ็ด้เผยุสารสนเทั้ศข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รพัิ่ยุแ์ห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ เพืิ่�อให้้
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัมสามารถเข้่าถึงข้่อมูลัได้้อยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน 
โด้ยุบริษััทั้ฯ ม้การด้ำาเนินงานในปี็ 2563 สรุป็ดั้งน้�

(1)  จัด้ส่งรายุงานทั้างการเงินต่ั้อสำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์/ ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ภายุในระยุะเวลัาท้ั้�กำาห้นด้ แลัะไม่ม้
รายุการท้ั้�ผู้สอบบัญช้ั่แสด้งความคิด้เห็้นอยุ่างม้เงื�อนไข่

(2)  เปิ็ด้เผยุข้่อมูลัในแบบแสด้งรายุการข้่อมูลัป็ระจำาปี็ 56-1 
รายุงานป็ระจำาปี็ (56-2) แลัะเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ ไว้อยุ่าง
ครบถ้วน เช่ั่น งบการเงิน นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
แลัะจริยุธ์รรมธุ์รกิจ นโยุบายุความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสังคม 
รายุงานป็ระจำาปี็ แบบแสด้งรายุการข่้อมูลัป็ระจำาปี็ 
รายุงานการป็ระชัุ่มผู้ถือหุ้้น รายุชืั่�อผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ ข่่าว
แจ้งตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ ข่่าวจากสื�อสิ�งพิิ่มพ์ิ่ ข่่าว Online 
แลัะอื�น ๆ นักลังทุั้นสามารถศึกษัาข้่อมูลับริษััทั้ฯ เพิิ่�มเติั้มได้้
ทั้างเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ www.irpc.co.th ห้รือติั้ด้ต่ั้อ
สอบถามโด้ยุตั้รงได้้ท้ั้�ห้น่วยุงานนักลังทุั้นสัมพัิ่นธ์์

 ไป็รษัณ้์ย์ุอิเล็ักทั้รอนิกส์  : ir@irpc.co.th 
 โทั้รศัพิ่ท์ั้  : 0-2765-7380
 โทั้รสาร  : 0-2765-7379

การไฟิฟิา้นครหลวงศึกษัาดู้งานการดูำาเนินงานดู้านสิทธิมนุษัยชินของบริษััทฯ

รักษัาความป็ลัอด้ภัยุข่องระบบข้่อมูลัสารสนเทั้ศ ไม่เปิ็ด้เผยุรหั้ส
ผ่าน (Password) ท้ั้�ใช้ั่ในการเข้่าถึงระบบข่้อมูลัข่องบริษััทั้ฯ ให้้
แก่ผู้อื�น เพืิ่�อให้้มาตั้รการป้็องกันการลัะเมิด้ทั้รัพิ่ย์ุสินทั้างปั็ญญา
ข่องบริษััทั้ฯ เป็็นไป็อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

นโยบายสิัที่ธิมนุษัยช่น
บริษััทั้ฯ ป็ระกาศนโยุบายุด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นเมื�อปี็ 2560 เพืิ่�อให้้
คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานทัั้�งข่องบริษััทั้ฯ แลัะ
บริษััทั้ในกลุ่ัมไออาร์พ้ิ่ซ้์ ยุดึ้ถือเป็็นห้ลัักป็ฏิิบัติั้ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ 
โด้ยุครอบคลุัมผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัม อาทิั้ พิ่นักงาน ชุั่มชั่น 
สังคม คู่ธุ์รกิจ แลัะคู่ค้าตั้ลัอด้สายุโซ่์อุป็ทั้าน รวมถึงสิทั้ธิ์ 
ในทั้รัพิ่ยุากรธ์รรมชั่าตั้ิแลัะสิ�งแวด้ลั้อม เพืิ่�อสร้างความมั�นใจว่า  
การด้ำาเนินธุ์รกิจข่องกลุ่ัมไออาร์พ้ิ่ซ้์ จะเป็็นไป็ด้้วยุความรอบคอบ 
ระมัด้ระวัง ไม่กระทั้ำาการใด้ ๆ ท้ั้�จะก่อให้้เกิด้การลัะเมิด้ห้รือ
สร้างผลักระทั้บต่ั้อสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นไม่ว่าทั้างตั้รงแลัะทั้างอ้อม  
รวมทัั้�งไม่ส่งเสริมห้รือเข้่าไป็เก้�ยุวข้่องกับการลัะเมิด้สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น

ควัามขัดำแย�งหรือข�อพิัพัาที่ท่ี่�สัำาคัญ่กับผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัย
รายุลัะเอ้ยุด้ข้่อพิิ่พิ่าทั้ทั้างกฎห้มายุท้ั้�สำาคัญป็รากฏิตั้ามห้มายุเห้ตุั้
ป็ระกอบงบการเงินสำาห้รับปี็ 2563 ข้่อ 40

หมวัดำท่ี่� 4 การเปิดำเผู้ยข�อม้ลและควัามโปร่งใสั
การเปิดำเผู้ยข�อม้ล
ในการเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัสำาคัญท้ั้�อาจกระทั้บต่ั้อการตัั้ด้สินใจลังทุั้น
ห้รือกระทั้บสิทั้ธิ์ป็ระโยุชั่น์ข่องผู้ถือหุ้้น บริษััทั้ฯ จะตั้้องเปิ็ด้เผยุ
ข้่อมูลัท้ั้�ถูกต้ั้อง เพ้ิ่ยุงพิ่อ แลัะทัั้นเวลัา เป็็นไป็ตั้ามแนวป็ฏิิบัติั้
เก้�ยุวกับการเปิ็ด้เผยุสารสนเทั้ศข่องบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุน ป็ระกาศ
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แแห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ โด้ยุข้่อมูลัท้ั้�ม้นัยุสำาคัญ 
ต่ั้อการตัั้ด้สินใจลังทุั้น บริษััทั้ฯ จะเปิ็ด้เผยุผ่านช่ั่องทั้างข่อง
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ก่อนเปิ็ด้เผยุให้้แก่บุคคลัใด้
โด้ยุเฉีพิ่าะเจาะจง ห้รือก่อนเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัต่ั้อสาธ์ารณ์ะ แลัะไม่ให้้
ข้่อมูลัท้ั้�เป็็นความลัับทั้างการค้า ข้่อมูลัท้ั้�ไม่ถูกต้ั้อง ห้รือข้่อมูลั 

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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(3)  เปิ็ด้เผยุห้ลัักเกณ์ฑ์์การให้้ค่าตั้อบแทั้นกรรมการแลัะผู้บริห้าร
ไว้ในรายุงานป็ระจำาปี็อยุ่างชัั่ด้เจน

(4)  เปิ็ด้เผยุข้่อมูลัเก้�ยุวกับการถือหุ้้นข่องกรรมการแลัะ 
ผู้บริห้ารไว้อยุ่างชัั่ด้เจน แลัะกำาห้นด้นโยุบายุให้้กรรมการ
แลัะผู้บริห้ารต้ั้องรายุงานตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�สำานักงาน 
คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
(สำานักงาน ก.ลั.ตั้.) แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ 
(ตั้ลัทั้.) กำาห้นด้

(5)  บริษััทั้ฯ ไม่ม้ป็ระวัติั้การถูกสั�งให้้แก้ไข่งบการเงินจาก
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะสำานักงานคณ์ะ
กรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์

(6)  แต่ั้งตัั้�งผู้สอบบัญช้ั่รับอนุญาตั้ท้ั้�ผ่านความเห็้นชั่อบจาก 
ท้ั้�ป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น ป็ระจำาปี็ 2563 โด้ยุพิิ่จารณ์า 
คัด้เลืัอกผู้สอบบัญช้ั่ท้ั้�ม้คุณ์สมบัติั้เห้มาะสม ไม่ขั่ด้กับ 
ห้ลัักเกณ์ฑ์์ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะ 
นำาเสนอค่าตั้อบแทั้นการสอบบัญช้ั่แลัะค่าบริการอื�น ๆ 
(Non-Audit Fee) ข่องผู้สอบบัญช้ั่ เพืิ่�อให้้ท้ั้�ป็ระชุั่มสามัญ
ผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ ได้้พิิ่จารณ์าอนุมัติั้

(7)  งบการเงินข่องบริษััทั้ฯ ได้้รับการรับรองโด้ยุไม่ม้เงื�อนไข่
จากผู้สอบบัญช้ั่

(8)  เปิ็ด้เผยุข้่อมูลัเก้�ยุวกับกรรมการแลัะผู้บริห้ารไว้ในเว็บไซ์ต์ั้
ข่องบริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุ ชืั่�อ ตั้ำาแห้น่ง การศึกษัา 
ป็ระสบการณ์์ทั้ำางาน การถือหุ้้นในบริษััทั้ฯ ภาพิ่ถ่ายุ  
การด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการในบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนอื�น แลัะ
วันท้ั้�เข้่ารับตั้ำาแห้น่ง

(9)  จัด้ทั้ำารายุงานความยัุ�งยืุนป็ระจำาปี็ 2563 เพืิ่�อสื�อสาร
แนวทั้างการบริห้ารจัด้การ แลัะผลัการด้ำาเนินงานด้้าน
เศรษัฐกิจ สังคม แลัะสิ�งแวด้ล้ัอม โด้ยุได้้จัด้ส่งให้้ผู้ถือหุ้้น
พิ่ร้อมรายุงานป็ระจำาปี็ แลัะได้้เผยุแพิ่ร่ไว้บนเว็บไซ์ต์ั้ข่อง 
บริษััทั้ฯ

(10) จัด้ทั้ำารายุงาน Communication on Progress (CoP) ต่ั้อ 
UN Global Compact ในฐานะท้ั้�เป็็นบริษััทั้ภาค้สมาชิั่ก
แลัะม้พัิ่นธ์ะสัญญาในการด้ำาเนินงานแลัะรายุงานผลั 
การด้ำาเนินงานตั้ามแนวทั้างข่อง UN Global Compact 
(UNGC) ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้เข้่าเป็็นสมาชิั่กตัั้�งแต่ั้ปี็ 2554 แลัะ
ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2557 บริษััทั้ฯ ได้้ยุกระดั้บการรายุงานเป็็นระดั้บ 
GC Advanced Level ซึ์�งนับเป็็นระดั้บสูงสุด้ข่องการ
รายุงาน โด้ยุได้้จัด้ทั้ำารายุงานแลัะเผยุแพิ่ร่ไว้บนเว็บไซ์ต์ั้ 

ข่องบริษััทั้ฯ แลัะส่งรายุงานในรูป็แบบอิเล็ักทั้รอนิกส์ไป็ยุงั
เว็บไซ์ต์ั้ www.unglobalcompact.org ข่อง UN GC 

(11) สื�อสารผ่านสื�อสิ�งพิิ่มพ์ิ่ วิทั้ยุุ โทั้รทัั้ศน์ กิจกรรมกับผู้ม้ 
ส่วนได้้เส้ยุแลัะช่ั่องทั้างป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์อื�น ๆ 

การรักษัาข�อม้ลภายใน
บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญต่ั้อการใช้ั่ข้่อมูลัภายุในข่องบริษััทั้ฯ แลัะ
บริษััทั้ยุ่อยุ โด้ยุมุ่งมั�นให้้ม้การป็ฏิิบัติั้ต่ั้อผู้ถือหุ้้นอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน 
ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้นโยุบายุป้็องกันการใช้ั่ข้่อมูลั
ภายุในโด้ยุมิชั่อบ (Insider Trading) แลัะช่ั่วงเวลัาห้้ามซื์�อข่ายุ
ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (Blackout Period) เพืิ่�อให้้ม้การดู้แลัข้่อมูลัท้ั้�ม้ 
ผลักระทั้บตั้อ่ราคาห้ลัักทั้รพัิ่ยุท้์ั้�ยุงัไม่สามารถเป็ดิ้เผยุได้้ (“ข้่อมูลั
ภายุใน” ห้รือ Non-public Price Sensitive Information) 
แลัะเพืิ่�อมิให้้กรรมการ ผู้บริห้าร พิ่นักงาน แลัะผู้เก้�ยุวข้่อง  
นำาข้่อมูลัภายุในท้ั้�ยุังมิได้้เปิ็ด้เผยุต่ั้อตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ ห้รือ
สาธ์ารณ์ชั่นไป็ใช้ั่เพืิ่�อแสวงห้าป็ระโยุชั่น์ส่วนตั้นห้รือบุคคลัอื�น  
ไม่ว่าจะโด้ยุทั้างตั้รงแลัะทั้างอ้อม โด้ยุม้การกำาห้นด้แนวทั้าง
ป็ฏิิบัติั้โด้ยุสังเข่ป็ ดั้งน้�

(1)  ห้้าม กรรมการ ผู้บริห้าร (ตั้ามนิยุามสำานักงาน ก.ลั.ตั้.) 
พิ่นักงานในห้น่วยุงานท้ั้� เ ก้�ยุวข้่องกับข้่อมูลัภายุใน  
(บัญช้ั่ การเงิน เลัข่านุการบริษััทั้ สำานักตั้รวจสอบภายุใน  
นักลังทุั้นสัมพัิ่นธ์์ กลัยุทุั้ธ์์องค์กร บริห้ารการลังทุั้น บริห้าร
ความเส้�ยุง สำานักกิจการองค์กร) ซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่อง 
บริษััทั้ฯ อยุ่างน้อยุ 30 วันก่อนม้การเปิ็ด้เผยุงบการเงิน 
รายุไตั้รมาส แลัะงบการเงินป็ระจำาปี็ ห้รือได้้ม้การแจ้ง
ข้่อมูลัสารสนเทั้ศต่ั้อตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ แล้ัว ห้รือก่อน
ข้่อมูลัภายุในนั�นจะถูกเปิ็ด้เผยุต่ั้อสาธ์ารณ์ชั่น แลัะภายุใน 
48 ชัั่�วโมงห้ลัังการเปิ็ด้เผยุงบการเงินดั้งกล่ัาว (Blackout 
Period) โด้ยุเลัข่านุการบริษััทั้ จะป็ระกาศช่ั่วงเวลัาห้้าม 
ซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ให้้บุคคลัท้ั้�บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ดั้งกล่ัาว 
ทั้ราบเป็็นการล่ัวงห้น้า

(2)  กรรมการแลัะผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ม้ความป็ระสงค์ท้ั้�จะ
ซื์�อ ข่ายุ ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุข่องบริษััทั้ฯ ม้ห้น้าท้ั้�แจ้งต่ั้อเลัข่านุการ
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บริษััทฯ จัดูกิจกรรม
ไออาร์พ่ัซ่้พับนักวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) 
ประจำาไตรมาส

บริษััทั้ล่ัวงห้น้าอยุ่างน้อยุ 1 วันก่อนทั้ำาการซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ 
ในกรณ้์ท้ั้�เลัข่านุการบริษััทั้ ป็ระสงค์ท้ั้�จะซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์
ข่องบรษัิัทั้ฯ จะตั้อ้งแจ้งต่ั้อป็ระธ์านกรรมการ ห้รือป็ระธ์าน
เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่

(3)  กรรมการ ผู้บริห้าร (ตั้ามนิยุามสำานักงาน ก.ลั.ตั้.) แลัะ 
ผู้สอบบัญช้ั่ข่องบริษััทั้ฯ ม้ห้น้าท้ั้�ต้ั้องจัด้ทั้ำาแลัะเปิ็ด้เผยุ
รายุงานการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังการถือห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ ข่องตั้น  
คู่สมรส แลัะบุตั้รท้ั้�ยุงัไม่บรรลุันิติั้ภาวะ ตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะ
วิธ้์การท้ั้�สำานักงาน ก.ลั.ตั้. กำาห้นด้ ภายุใน 3 วันทั้ำาการ 
นับแต่ั้วันท้ั้�ม้การซื์�อ ข่ายุ โอน ห้รือรับโอนห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 

(4)  กรรมการแลัะผู้บริห้าร (ตั้ามนิยุามสำานักงาน ก.ลั.ตั้.) ต้ั้อง
รายุงานการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังส่วนได้้เส้ยุแลัะข้่อมูลัป็ระวัติั้ 
ข่องตั้นตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์การรายุงานการม้ส่วนได้้เส้ยุ ภายุใน 
7 วันทั้ำาการนับแต่ั้วันท้ั้�ม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลัง โด้ยุให้้ส่งรายุงาน
มายุังเลัข่านุการบริษััทั้ เพืิ่�อส่งให้้กับป็ระธ์านกรรมการ 
แลัะป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ 

ควัามสััมพัันธ์กับนักลงทุี่นและสืั�อมวัลช่น
บริษััทั้ฯ จัด้ทั้ำาแผนกลัยุุทั้ธ์์แลัะแผนการสื�อความป็ระจำาปี็เพืิ่�อ
บริห้ารจัด้การการให้้ข้่อมูลัสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ แก่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ
แต่ั้ลัะกลุ่ัม โด้ยุยัุงคงยึุด้ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ในเรื�องการเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัอยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุม

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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การแจำ�งข�อร�องเร่ยน การเข�าถึืงข�อม้ล และการคุ�มครอง 
ผู้้�แจำ�งเบาะแสั (Whistleblower) 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุการแจ้งเบาะแสการ 
กระทั้ำาผิด้ (Whistleblowing Policy) โด้ยุจัด้ให้้ม้ช่ั่องทั้าง 
ในการแจ้งเบาะแสแลัะรับข้่อร้องเร้ยุนสำาห้รับผู้ร้องเร้ยุนภายุใน
แลัะภายุนอกองค์กร เก้�ยุวกับการกระทั้ำาใด้ ๆ ท้ั้�ผิด้กฎห้มายุ  
ผิด้จรรยุาบรรณ์ในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ห้รือม้พิ่ฤติั้กรรมท้ั้�อาจส่อ 
ไป็ในทั้างการทัุ้จริตั้ ป็ระพิ่ฤตั้ิมิชั่อบข่องบุคคลัในองค์ทุั้กระดั้บ 
ตัั้�งแต่ั้กรรมการบริษััทั้ฯ ผู้บริห้าร พิ่นักงานบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ 
ในเครือแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอื�น ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับธุ์รกิจบริษััทั้ฯ 
รวมทั้ั�งม้ขั่�นตั้อนการตั้รวจสอบแลัะแกไ้ข่ท้ั้�ชัั่ด้เจน เป็็นกลัาง แลัะ
โป็ร่งใส ม้มาตั้รการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแลัะพิ่ยุานท้ั้�เก้�ยุวข้่อง

ช่ั่องทั้างการแจ้งเบาะแสแลัะข้่อร้องเร้ยุน

ขั่�นตั้อนการตั้รวจสอบเบาะแสแลัะข้่อร้องเร้ยุน เริ�มจากห้น่วยุงาน
ตั้รวจสอบภายุใน ซึ์�งเป็็นผู้รับผิด้ชั่อบดู้แลัขั่�นตั้อนการด้ำาเนินการ
แลัะติั้ด้ตั้ามผลั พิ่ร้อมรวมรวบข้่อมูลัการกระทั้ำาผิด้ห้รือลัะเมิด้
จรรยุาบรรณ์บริษััทั้ฯ เพืิ่�อรายุงานตั้รงต่ั้อคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ 
แลัะคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นป็ระจำา รายุเดื้อนแลัะรายุไตั้รมาส 
ตั้ามลัำาดั้บ ในกระบวนการป็ฏิิบัติั้ ห้น่วยุงานตั้รวจสอบภายุใน 
จะพิิ่จารณ์าว่าเรื�องท้ั้�ร้องเร้ยุนม้มูลัห้รือไม่ แลัะตัั้�งคณ์ะกรรมการ
สอบสวนในลัำาดั้บต่ั้อไป็ ห้ากม้ความผิด้จริง จะม้การพิ่ิจารณ์า
ลังโทั้ษัตั้ามระเบ้ยุบวินัยุข่องบรษัิัทั้ฯ แลัะม้กระบวนการคุ้มครอง
พิ่ยุานห้รือผู้แจ้งเบาะแสอยุ่างชัั่ด้เจน

ไปรษัณ่ย์อิเล็กที่รอนิกส์ั: 
auditor@irpc.co.th
จำดำหมายธรรมดำา: 
ป็ระธ์านกรรมการตั้รวจสอบ

บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
เลัข่ท้ั้� 555/2 ศูนย์ุเอนเนอร์ยุ้�คอมเพิ่ล็ักซ์์ อาคารบ้  
ชัั่�น 6 ถนนวิภาวด้้รังสิตั้ แข่วงจตุั้จักร เข่ตั้จตุั้จักร 
กรุงเทั้พิ่ฯ 10900
ตุ้�ไปรษัณ่ย์: 
ตู้ั้ ป็ณ์. 35 ป็ณ์ฝ. อาคารซั์นทั้าวเวอร์ กรุงเทั้พิ่ฯ 
10900

1. แถลังข่่าว/ สัมภาษัณ์์
2. ข่่าวแจก/ ภาพิ่ข่่าว
3. สื�อสิ�งพิิ่มพ์ิ่/ TV/ วิทั้ยุุ
4. Website 

16
45
57
50

สร่ปภาพัรวัมการจัดำกิจกรรมเพ่ั�อเปิดำเผู้ยข้้อม้ลให้แก่ส่�อมวัลชินสำาหรับปี 2563 

ก่จกรรม จำานวน (ครั�ง)

การออก Roadshow เพืั�อพับนักลงทุี่น จำำานวัน 10 ครั�ง แบ่งเป็น:
- การพิ่บนักลังทุั้นต่ั้างป็ระเทั้ศ (International Roadshow) 
- การพิ่บนักลังทุั้นในป็ระเทั้ศ (Domestic Roadshow) 

ไออาร์พ้ิ่ซ้์ป็ระชุั่มทั้างโทั้รศัพิ่ท์ั้กับนักวิเคราะห์้ (Analyst Conference Call) 
ป็ระจำาไตั้รมาส

ไออาร์พ้ิ่ซ้์พิ่บนักวิเคราะห์้ (Analyst Meeting) ป็ระจำาไตั้รมาส

Company Visit (Appointment) 

ไออาร์พ่ัซ่ื้พับผู้้�ลงทุี่น (Opportunity Day) จำำานวัน 4 ครั�ง:
- ร่วมกับตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ (ป็ระจำาไตั้รมาส)

3
7

4

4

15

4

สร่ปภาพัรวัมการจัดำกิจกรรมเพ่ั�อเปิดำเผู้ยข้้อม้ลให้แก่ผู้้้ถ่ัอห้่นและนักลงท่ี่นสำาหรับปี 2563 

ก่จกรรมนักลิงทุินสัมพันธ์ิ ปีระจำาปีี 2563 (2020 IR Activities) จำานวน (ครั�ง)
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กระบวันการร้องเร่ยนและการแจ้งเบาะแส

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

จดหมาย E-mailไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 35

ปธน./ กผญ. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงานสอบสวนหรือแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

มีมูล

ไม่มีมูล

สตน. บันทึกข้อมูล
ปิดข้อร้องเรียน/ 

แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียน

ผู้รับมอบหมาย
ดําเนินการสอบสวน/

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานผลการสอบสวน 

เสนอต่อ กผญ.

ปธน./ กผญ. 
พิจารณารายงานผล

การสอบสวน/
สอบข้อเท็จจริง

ผู้รับมอบหมายแจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการทางวินัย/ กฎหมาย/ ชดเชยเยียวยา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

สตน. สืบค้นข้อมูล/ สืบสวนเบ้ืองต้น
รายงานผลการสอบสวนและ

ข้อเสนอแนะเสนอพิจารณาต่อ กผญ.

ปธน./ กผญ. พิจารณารายงาน
ผลการสอบสวน/ ข้อเสนอแนะ

ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริต/ ข้อร้องเรียน

แจ้งกลับ/ ขอข้อมูลเพ่ิมเติม

สตน. บันทึกรับ
ข้อร้องเรียน

หมวัดำท่ี่� 5 ควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้บทั้บาทั้สำาคัญในการกำากับดู้แลักิจการ
เพืิ่�อป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ข่องบริษััทั้ฯ ม้ความรับผิด้ชั่อบต่ั้อผลัการ
ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ต่ั้อผู้ ถือหุ้้น แลัะเป็็นอิสระจากฝ�ายุจัด้การ  
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญอยุ่างยุิ�งกับการป็ฏิิบัติั้ 
ตั้ามภารกิจข่องกรรมการ บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้� แลัะความรับผิด้ชั่อบ 
เพืิ่�อดู้แลัรักษัาผลัป็ระโยุชั่น์ข่องผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ 
ทุั้กกลุ่ัม คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็นผู้กำาห้นด้ทิั้ศทั้างการ 
ด้ำา เ นินงาน แลัะกลัยุุทั้ธ์์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจท้ั้� เห้มาะสม 
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ รวมถึงการพิิ่จารณ์าตั้รวจสอบแลัะกำากับดู้แลั

ให้้การด้ำาเนินธุ์รกิจเป็็นไป็อยุ่างโป็ร่งใสแลัะก้าวห้น้า อันเป็็น 
พืิ่�นฐานข่องการเติั้บโตั้อยุ่างยุั�งยุืน คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้นำา
ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้สำาห้รับบริษััทั้จด้ทั้ะเบ้ยุนปี็ 2560 
(CG Code) “ห้ลัักป็ฏิิบัติั้ 8 ป็ระการ” ซึ์�งออกโด้ยุสำานักงาน
คณ์ะกรรมการห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ (สำานักงาน 
ก.ลั.ตั้.) มาใช้ั่เป็็นแนวทั้างในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� รายุลัะเอ้ยุด้แลัะ
บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�ข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ป็รากฏิอยุู่ ใน 
“โครงสร้างการกำากับดู้แลักิจการ แลัะข้่อมูลัสำาคัญเก้�ยุวกับ 
คณ์ะกรรมการ คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ แลัะผู้บริห้าร” ห้น้า  
188 - 202

ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้ารแลัะกรรมการ

ผู้จัด้การให้ญ่

1รวัม

พิ่ฤติั้กรรม
พิ่นักงาน

6

Auditor 
@irpc.
co.th

-

การ
ป็ฏิิบัติั้
งาน

15

ตู้ั้ ป็ณ์. 35 
ป็ณ์ฝ. 

ซั์นทั้าวเวอร์

30

ข้่อเสนอ
แนะ

10

เรื�อง
ทุั้จริตั้

-

โด้ยุในปี็ 2563 สำานักงานตั้รวจสอบภายุในได้้รับเรื�องร้องเร้ยุนตั้ามช่ั่องทั้างแลัะป็ระเภทั้ต่ั้าง ๆ สรุป็ดั้งน้�

ช่วงเวลิา ช่อิ่งทิางรับเรื�อิ่งร้อิ่งเรียน ปีระเภัทิขอิ่งเรื�อิ่งร้อิ่งเรียน 

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ

หมายเหตุุ:
สตั้น.: สำานักตั้รวจสอบภายุใน
ป็ธ์บ./กผญ.: ป็ระธ์านเจ้าห้น้าทั้้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่



228 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

96.68%

97.21%

98.01%

99.19%
99.79%
91.46%

93.75%
98.75%
98.06%

95.54%

สรุป็ผลัป็ระเมินการป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ป็ระจำาปี็ 2563

1) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งคณ์ะ

2) การป็ฏิิบัติั้งานกรรมการรายุบุคคลั (ป็ระเมินตั้นเอง)

3) การป็ฏิิบัติั้งานกรรมการท่ั้านอื�น (แบบไข่ว้)

4) การปฏิิบัติุงานคณะกรรมการชุ่ดำย่อย: 
 4.1) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง
 4.2) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น
 4.3) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
 4.4) การปฏิิบัติุงานคณะกรรมการตุรวัจำสัอบ
     4.4.1) ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ ป็ระเมินคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ
    4.4.2) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบทัั้�งคณ์ะ
    4.4.3) การป็ฏิิบัติั้งานคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบรายุบุคคลั

5) ป็ระเมินป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องการจัด้เตั้ร้ยุมการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ
 (ป็ระเมินเลัข่านุการบริษััทั้)

การปีระเม่นการปีฏ่ิบัต่งาน
ผลิการปีระเม่น

ปีี 2563

คณะกรรมการชุ่ดำย่อย การประเมินผู้ลกรรมการ 
การปฐมนิเที่ศกรรมการ และการพััฒนากรรมการ

คณะกรรมการชุ่ดำย่อย/ คณะกรรมการเฉัพัาะเรื�อง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ถือเป็็นหั้วใจสำาคัญข่องการกำากับดู้แลั
กิจการท้ั้�ด้้ แลัะนอกจากคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบท้ั้�ต้ั้องจัด้ให้้ม้
ตั้ามข่้อกำาห้นด้ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุแล้ัว  
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ โด้ยุการอนุมัติั้ข่องท้ั้�ป็ระชุั่มผู้ถือหุ้้นแลัะ
สอด้คล้ัองตั้ามข้่อบังคับบริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุอ่ยุ
อื�นห้รือคณ์ะกรรมการเฉีพิ่าะเรื�อง เพืิ่�อการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ 
แลัะเพืิ่�อกลัั�นกรองการทั้ำางานข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
โด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้แต่ั้งตัั้�งคณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุรวม 
4 คณ์ะ ได้้แก่ (1) คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ (2) คณ์ะกรรมการ 
กำากับดู้กิจการท้ั้�ด้้ (3) คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
ค่าตั้อบแทั้น แลัะ (4) คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ซึ์�ง
กรรมการชุั่ด้ยุ่อยุแต่ั้ลัะคณ์ะเป็็นผู้ท้ั้�ม้ความรู้ความชั่ำานาญ 
ท้ั้�เห้มาะสมในการทั้ำาห้น้าท้ั้�ในด้้านตั้่าง ๆ เพืิ่�อช่ั่วยุทั้ำาห้น้าท้ั้� 
กลัั�นกรองงานด้้านตั้่าง ๆ ตั้ามท้ั้�ได้้รับมอบห้มายุ รายุลัะเอ้ยุด้
คณ์ะกรรมการชุั่ด้ยุ่อยุ ป็รากฏิอยูุ่ใน “โครงสร้างการกำากับดู้แลั
กิจการ แลัะข้่อมูลัสำาคัญเก้�ยุวกับคณ์ะกรรมการ คณ์ะกรรมการ
ชุั่ด้ยุ่อยุ แลัะผู้บริห้าร” ห้น้า 194-202

การประเมินผู้ลกรรมการ ประจำำาปี 2563 
• การประเมินผู้ลคณะกรรมการบริษััที่ฯ 
 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้ม้การป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้

งานเป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ เพืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการได้้พิิ่จารณ์าทั้บทั้วน 
ผลัการป็ฏิิบัติั้งาน ปั็ญห้า แลัะอุป็สรรคตั้่าง ๆ ในระห้ว่างปี็ 
โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำาแบบป็ระเมินตั้ามมาตั้รฐาน
ด้้านการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ข่องตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้ง
ป็ระเทั้ศไทั้ยุ แลัะ ASEAN CG Scorecard รายุลัะเอ้ยุด้ 
จำานวน 5 ชุั่ด้ ดั้งน้� (1) แบบป็ระเมินตั้นเองข่องคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ทัั้�งคณ์ะ (2) แบบป็ระเมินตั้นเองข่องกรรมการบริษััทั้ฯ 
เป็็นรายุบุคคลั (3) แบบป็ระเมินการป็ฏิิบัติั้งานกรรมการ 
ท่ั้านอื�น (แบบไข่ว้ 2 ท่ั้าน) (4) แบบป็ระเมินการป็ฏิิบัติั้งาน 
คณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ ชุั่ด้ยุอ่ยุ 4 คณ์ะ ได้้แก ่คณ์ะกรรมการ
ตั้รวจสอบ คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น 
คณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะคณ์ะกรรมการ 
บริห้ารความเส้�ยุง แลัะ (5) แบบป็ระเมินป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่อง 
การจัด้เตั้ร้ยุมการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการ เพืิ่�อให้้กรรมการ 
ได้้ร่วมกันพิิ่จารณ์าผลัการป็ฏิิบัติั้งาน แลัะให้้คำาแนะนำาแก้ไข่
ปั็ญห้าร่วมกัน นำาไป็สู่การป็รับป็รุงพัิ่ฒนาเพืิ่�อสร้างความ
แข็่งแกร่งยุิ�งขึ่�น
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• การประเมินผู้ลประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการ 
ผู้้�จัำดำการใหญ่่ 

 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ให้้ม้การป็ระเมินผลัการ
ป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ ทุั้กสิ�นปี็ โด้ยุคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ 
ค่าตั้อบแทั้น เป็็นผู้ป็ระเมินแลัะนำาเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 
เพืิ่�อพิิ่จารณ์าอนุมัตั้ิผลัการป็ฏิิบัตั้ิงานแลัะค่าตั้อบแทั้น
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ทุั้กสิ�นปี็ 
ทัั้�งน้� ผลัการป็ระเมินข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ถือเป็็นข้่อมูลัลัับเฉีพิ่าะบุคคลั  
ไม่สามารถเปิ็ด้เผยุได้้ โด้ยุม้เกณ์ฑ์์การป็ระเมินตั้ามองค์ป็ระกอบ
แลัะเป้็าห้มายุในการป็ฏิิบัตั้ิงานท้ั้�สะท้ั้อนผลัการป็ฏิิบัตั้ิงาน
อยุา่งเป็็นรูป็ธ์รรม โป็ร่งใส เป็็นธ์รรม แลัะเห้มาะสมกับห้น้าท้ั้�
ความรับผิด้ชั่อบ โด้ยุเป็็น 2 ส่วน ดั้งน้� 

ส่ัวันท่ี่� 1 ผู้ลการดำำาเนินงานของบริษััที่ฯ (Corporate KPI)
ป็ระกอบด้้วยุตัั้วช้ั่�วัด้ 4 ตัั้ว ได้้แก่ 
 1. Financial Perspective 
 2. Stakeholder Perspective 
 3. Internal Process Perspective 
 4. Learning & Growth Perspective

ส่ัวันท่ี่� 2 ปัจำจัำยสันับสันุนการเติุบโตุท่ี่�ยั�งยืน ป็ระกอบด้้วยุ 
การด้ำาเนินงาน 3 ด้้าน ได้้แก่ 
 1. ด้้านภาวะผู้นำา 
 2. ผลัป็ระเมินโด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ
 3. ความสามารถในการบรหิ้ารจดั้การท้ั้�โด้ด้เด้น่/ การบรหิ้าร 

  จัด้การในภาวะวิกฤตั้

ทัั้�งน้� ผลัการป็ฏิิบัติั้งานจะถูกนำาไป็พิ่ิจารณ์าป็ระกอบการป็รับ
เงินเดื้อนป็ระจำาปี็แลัะโบนัสข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ โด้ยุต้ั้องได้้รับการพิิ่จารณ์าอนุมัติั้จาก
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ 

สำาห้รับปี็ 2563 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้อนุมัติั้เกณ์ฑ์์การ
ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ในการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ  
ครั�งท้ั้� 2/2563 เมื�อวันท้ั้� 12 กุมภาพัิ่นธ์์ 2563 ซึ์�งกำาห้นด้ให้้ม้ 
เป้็าห้มายุท้ั้�ท้ั้าทั้ายุ แลัะครอบคลุัมผลัการด้ำาเนินงานตั้ามวิสัยุทัั้ศน์
แลัะแผนกลัยุุทั้ธ์์ระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว ทัั้�งด้้านท้ั้�เป็็นตัั้วเงิน 
แลัะไม่ใช่ั่ตัั้วเงิน แลัะความรับผิด้ชั่อบต่ั้อชุั่มชั่น สังคม แลัะ 
สิ�งแวด้ล้ัอม รวมถึงความสามารถในการบริห้ารจัด้การในภาวะ
วิกฤตั้ ซึ์�งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ 
รับห้ลัักเกณ์ฑ์์ดั้งกล่ัาว แลัะใช้ั่ศักยุภาพิ่ในการบริห้ารธ์ุรกิจแลัะ
องค์กรให้้ด้ำาเนินไป็ได้้ตั้ามเป้็าห้มายุ แสด้งถึงความสามารถใน

การนำาองคก์ร แลัะการแกปั้็ญห้าท้ั้�ม้ผลักระทั้บตั้อ่องค์กรแลัะผู้ม้
ส่วนได้้เส้ยุอยุา่งฉัีบไวในทิั้ศทั้างท้ั้�ถูกต้ั้องแลัะป็ระสบความสำาเร็จ 
นอกจากน้� กรรมการบริษััทั้ฯ ทุั้กท่ั้านได้้ม้ส่วนร่วมในการ
ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จดั้การให้ญ ่ในรูป็ข่องแบบป็ระเมนิเพืิ่�อความโป็รง่ใส 
เป็็นธ์รรม สะท้ั้อนภาพิ่ลัักษัณ์์แลัะผลัการป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�แสด้ง 
ให้้เห็้นถึงความพิ่ยุายุาม ห้รือกระบวนการขั่บเคลืั�อนท้ั้�ทั้ำาให้้ 
องค์กรเกิด้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็ในทั้างท้ั้�ด้้ขึ่�น โด้ยุป็ระธ์าน 
เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สามารถป็ฏิิบัติั้งาน
ได้้ป็ระสบความสำาเร็จในเกณ์ฑ์์ด้้ทั้ั�ง 2 ปั็จจัยุ โด้ยุม้อัตั้รา 
ค่าตั้อบแทั้นป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การ
ให้ญ่ข่องบริษััทั้ฯ อยุู่ในมาตั้รฐานเด้้ยุวกับอุตั้สาห้กรรมเด้้ยุวกัน
ห้รือใกล้ัเค้ยุง แลัะจำานวนค่าตั้อบแทั้นข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร 
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ได้้ม้การรายุงานรวมไว้ในค่าตั้อบแทั้น
ผู้บริห้ารตั้ามเกณ์ฑ์์ ก.ลั.ตั้. ในเรื�อง “ค่าตั้อบแทั้นผู้บริห้าร” 

การปฐมนิเที่ศกรรมการใหม่ (Director Orientation)
เพืิ่�อให้้กรรมการท้ั้�ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งให้ม่ม้ความรู้ความเข้่าใจข้่อมูลั
ธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ แลัะบทั้บาทั้ความรับผิด้ชั่อบข่องกรรมการ 
บริษััทั้ฯ ตั้ามกฎห้มายุแลัะเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานสากลัด้้านการกำากับ
ดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ จัด้ให้้ม้การป็ฐมนิเทั้ศกรรมการ
ให้้แก่กรรมการท้ั้�ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งให้ม่ทุั้กรายุก่อนการเข้่าป็ระชุั่ม
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ครั�งแรก โด้ยุป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่เป็็นผู้สรุป็รายุงานด้้วยุตัั้วเองทุั้กครั�ง 
แลัะได้้ส่งมอบข้่อมูลัองค์กร ระเบ้ยุบข้่อบังคับ แลัะคู่มือการ
ด้ำาเนินงานให้้แก่กรรมการให้ม่ทุั้กท่ั้าน โด้ยุในป็ี 2563 ม้
กรรมการให้ม่ท้ั้�เข้่ารับการป็ฐมนิเทั้ศ 1 ท่ั้าน ได้้แก่ นายุชั่วลิัตั้ 
ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่ กรรมการ/ ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ ซึ์�งบริษััทั้ฯ ได้้จัด้เตั้ร้ยุมการบรรยุายุสรุป็ข้่อมูลั
บริษััทั้ฯ ป็ระกอบด้้วยุ วิสัยุทัั้ศน์ นโยุบายุ โครงสร้างองค์กร  
ภาพิ่รวมการด้ำาเนินธุ์รกิจ ผลัการด้ำาเนินงาน แลัะข่้อมูลัอื�น ๆ  
ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง รวมทัั้�งจัด้เตั้ร้ยุมคู่มือกรรมการแลัะเอกสารสำาห้รับ
กรรมการให้ม่ คู่มอืการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ จรรยุาบรรณ์ในการ
ด้ำาเนินธุ์รกิจ เอกสารสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ รายุช้ั่�อคณ์ะกรรมการฯ 
รายุงานการป็ระชุั่มสามัญผู้ถือหุ้้น รายุงานป็ระจำาปี็ เป็็นต้ั้น

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริหาร 
บริษััทั้ฯ สนับสนุนให้้กรรมการแลัะผู้บริห้ารเข้่าร่วมสัมมนา
ห้ลัักสูตั้รท้ั้�เป็็นป็ระโยุชั่น์ในการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้� ทัั้�งด้้านการ
บริห้ารธุ์รกิจ อุตั้สาห้กรรม แลัะการด้ำาเนินบทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�ความ
รับผิด้ชั่อบข่องกรรมการ ซึ์�งกรรมการทั้กุท่ั้านได้้เข้่ารับการอบรม
ห้ลัักสูตั้รพืิ่�นฐานการป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�กรรมการ (รายุลัะเอ้ยุด้ตั้าม
ป็ระวัติั้กรรมการ ห้น้า 28) อยุ่างไรก็ตั้าม เลัข่านุการบริษััทั้  
ได้้ป็ระสานกับกรรมการเพืิ่�อจัด้เวลัาเข้่าอบรมห้ลัักสูตั้รให้ม่ ๆ 
โด้ยุสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) ตั้ามเวลัา

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ท้ั้�เห้มาะสม โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ จัด้ให้้สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษััทั้ไทั้ยุ (IOD) มาให้้มุมมองในหั้วข้่อ “บทั้บาทั้
ห้น้าท้ั้�ข่องกรรมการในการกำากับดู้แลั IT เพืิ่�อให้้เกิด้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่
สูงสุด้ต่ั้อองค์กร” แก่กรรมการแลัะผู้บริห้ารระดั้บสูง

การสัรรหาและแตุ่งตัุ�งกรรมการและผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้นโยุบายุความห้ลัากห้ลัายุข่อง
บุคคลัท้ั้�จะมาด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการ โด้ยุจะพิ่จิารณ์าจากทั้กัษัะ
ท้ั้�จำาเป็็นแลัะเป็็นท้ั้�ต้ั้องการข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�จะมาชั่่วยุส่งเสริม 
องค์ป็ระกอบข่องคณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ ให้้เข้่มแข็่งแลัะสมบูรณ์์
ยิุ�งขึ่�น รวมทัั้�งพิิ่จารณ์าคุณ์วุฒิ ความเช้ั่�ยุวชั่าญ ความชั่ำานาญ 
เฉีพิ่าะด้้าน โด้ยุไม่ได้้จำากัด้เพิ่ศ ศาสนา เชืั่�อชั่าติั้ แต่ั้อยุ่างใด้  
รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิใน หั้วข้่อ “องค์ป็ระกอบแลัะคุณ์สมบัติั้ข่อง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ” ห้น้า 190

สำาห้รับห้ลัักเกณ์ฑ์์ในการคัด้เลืัอกกรรมการบริษััทั้ฯ จะพิิ่จารณ์า
บุคคลัท้ั้�เห้มาะสม แลัะสมควรได้้รับการเสนอชืั่�อเป็็นกรรมการ 
ทัั้�งจากการเปิ็ด้โอกาสให้้ผู้ถือหุ้้นรายุยุ่อยุแลัะผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่
เสนอชืั่�อ แลัะจากการสรรห้าข่องคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะ
กำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ซึ์�งรายุชืั่�อทัั้�งห้มด้จะต้ั้องผ่านการพิิ่จารณ์า
เห็้นชั่อบโด้ยุคณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น แลัะ
อนุมัติั้โด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ห้รือผู้ถือหุ้้น (แล้ัวแต่ั้กรณ้์) 

1. การสัรรหากรรมการ
รายุลัะเอ้ยุด้ป็รากฏิในหั้วข้่อเรื�อง “ขั่�นตั้อนการพิิ่จารณ์าสรรห้า
กรรมการ” ห้น้า 198 แลัะ “การแต่ั้งตัั้�งกรรมการบริษััทั้ฯ” ห้น้า 
191

• กรรมการอิสัระ
 รายุลัะเอ้ยุด้กรรมการอิสระข่องบริษััทั้ฯ แลัะห้น้าท้ั้� 

ความรับผิด้ชั่อบป็รากฏิในห้วัข้่อเรื�อง “กรรมการอิสระ” ห้น้า 
190 - 191

• การแยกตุำาแหน่งประธานกรรมการบริษััที่ฯ และประธาน
เจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่

 ตั้ามพิ่ระราชั่บัญญัติั้บริษััทั้มห้าชั่นจำากัด้ ไม่ได้้ม้ข้่อกำาห้นด้
ห้้ามป็ระธ์านกรรมการแลัะป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่จะเป็็นบุคคลัคนเด้้ยุวกัน ซึ์�งบทั้บาทั้
ห้น้าท้ั้�ห้ลัักป็ระการห้นึ�งข่องคณ์ะกรรมการ คือ การกำาห้นด้
ทิั้ศทั้าง นโยุบายุ แลัะติั้ด้ตั้ามการด้ำาเนินงานข่องฝ�ายุบริห้าร
ห้รือฝ�ายุจัด้การ ดั้งนั�นห้ากผู้บริห้ารสูงสุด้ข่องฝ�ายุจัด้การมา
ทั้ำาห้น้าท้ั้�ป็ระธ์านกรรมการแล้ัว ก็อาจเกิด้การครอบงำาการ
ป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ข่องคณ์ะกรรมการได้้ อาทิั้ การปิ็ด้บังแลัะการ
เลืัอกเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัท้ั้�ต้ั้องนำาเสนอคณ์ะกรรมการ การใช้ั่
อำานาจท้ั้�ป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการเพืิ่�อกด้ดั้นให้้ตัั้ด้สินใจเรื่�องท้่ั้�
เป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อฝ�ายุจัด้การ เป็็นต้ั้น ดั้งนั�น เพืิ่�อให้้เป็็นไป็ตั้าม

ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ เพืิ่�อให้้เกิด้การถ่วงดุ้ลัอำานาจ 
ในการด้ำาเนินงาน คณ์ะกรรมการบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ 
(มห้าชั่น) จึงได้้กำาห้นด้ให้้ ป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะ
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ไม่เป็็น
บุคคลัเด้้ยุวกัน แลัะม้บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�แยุกออกจากกันอยุ่าง
ชัั่ด้เจน

 รายุลัะเอ้ยุด้บทั้บาทั้ห้น้าท้ั้�ข่องป็ระธ์านกรรมการ แลัะ
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ป็รากฏิ
ในหั้วข้่อเรื�อง “อำานาจห้น้าท้ั้�ข่องป็ระธ์านกรรมการ” แลัะ 
“ห้น้าท้ั้�แลัะความรับผิด้ชั่อบข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่” ห้น้า 194 แลัะห้น้า 204 ตั้าม
ลัำาดั้บ

2. การสัรรหาผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำและแผู้นสืับที่อดำตุำาแหน่ง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้มอบห้มายุให้้คณ์ะกรรมการสรรห้า
แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น ทั้ำาห้น้าท้ั้�สรรห้าบุคคลัท้ั้�ม้ความรู้ ความ
สามารถเห้มาะสมท้ั้�จะด้ำารงตั้ำาแห้น่งผู้บริห้ารระดั้บสูง (ป็ระธ์าน
เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จดั้การให้ญ่) นำาเสนอคณ์ะกรรม
การบริษััทั้ฯ พิิ่จารณ์าแต่ั้งตัั้�ง แลัะให้้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งน้� 
เป็็นไป็ตั้ามข่้อบังคับบริษััทั้ฯ แลัะตั้ามกระบวนการขั่�นตั้อน 
ท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ โด้ยุบุคคลัท้ั้�จะด้ำารงตั้ำาแห้น่งป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�
บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่จะต้ั้องเป็็นผู้ม้ป็ระสบการณ์์ 
ความรู้ แลัะความเข้่าใจ ในธุ์รกิจปิ็โตั้รเล้ัยุมแลัะปิ็โตั้รเคม้ 
เป็็นอยุ่างด้้ ม้ภาพิ่ลัักษัณ์์ท้ั้�ด้้ ม้ภาวะผู้นำา แลัะป็ระพิ่ฤติั้ตั้นตั้าม 
ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ ส่วนการสรรห้าผู้บริห้ารระดั้บสูง 
ระดั้บรองกรรมการผู้จดั้การให้ญ ่ก็จะต้ั้องผ่านการกลัั�นกรองโด้ยุ
คณ์ะกรรมการสรรห้าแลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น แลัะได้้รับอนุมัติั้
จากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เช่ั่นกัน

CEO Succession Planning ตั้ามระบบการบรหิ้ารการวางแผน
สืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง (Succession Plan Management) ข่อง 
บริษััทั้ฯ จะทั้ำาการคัด้เลืัอกผู้บริห้ารในระดั้บรองกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ตั้ามเกณ์ฑ์์ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ เพืิ่�อเข้่าสู่โป็รแกรม 
การพัิ่ฒนาผู้บริห้ารข่องกลุ่ัม ห้ลัังจากนั�นจะด้ำาเนินกระบวนการ
ป็ระเมินศักยุภาพิ่ผู้นำา (Leadership) โด้ยุบริษััทั้ท้ั้�ป็รึกษัาชัั่�นนำา 
ซึ์�งผลัการป็ระเมินจะถูกนำามาใช้ั่ป็ระกอบการพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่
ข่องผู้บริห้ารตั้ามระบบ แลัะเข้่าสู่กระบวนการสรรห้าแลัะแตั้ง่ตัั้�ง
ตั้ามระเบ้ยุบข้่อบังคับท้ั้�กำาห้นด้ไว้ต่ั้อไป็

3. แผู้นการสืับที่อดำตุำาแหน่งและการพััฒนาผู้้�บริหาร 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้มอบห้มายุให้้คณ์ะกรรมการสรรห้า
แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้น พิิ่จารณ์ากลัั�นกรองแผนสืบทั้อด้
ตั้ำาแห้น่งผู้บริห้ารระด้ับสูงในระด้ับ N-1, N-2 (Succession 
Planning) เพืิ่�อให้้ม้ความพิ่ร้อมในการคัด้สรรบุคลัากรท้ั้�จะเข้่า
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มารับผิด้ชั่อบในตั้ำาแห้นง่งานบริห้ารท้ั้�สำาคัญอยุา่งม้ป็ระสทิั้ธิ์ภาพิ่ 
รวมถึงเพืิ่�อบริห้ารความเส้�ยุง รองรับการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังบุคลัากร 
ในตั้ำาแห้น่งสำาคัญ ห้รือการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังตั้่าง ๆ ท้ั้�อาจเกิด้ขึ่�น 
ในอนาคตั้ ตั้ลัอด้จนเป็็นการสนับสนุนให้้ผู้บริห้ารท้ั้�ม้ศักยุภาพิ่
เติั้บโตั้ไป็พิ่ร้อมกับบริษััทั้ฯ

บริษััทั้ฯ ได้้ม้การจัด้ทั้ำาระบบการบริห้ารการวางแผนสืบทั้อด้
ตั้ำาแห้น่งผู้บริห้าร แลัะม้การรายุงานให้้คณ์ะกรรมการสรรห้า
แลัะกำาห้นด้ค่าตั้อบแทั้นทั้ราบเป็็นระยุะ ซึ์�งม้การด้ำาเนินการ
อยุ่างเป็็นระบบด้้วยุกระบวนการท้ั้�ต่ั้อเนื�อง ม้การกำาห้นด้ 
ป็ระเมิน แลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่ข่องผู้บริห้ารระดั้บสูงข่องบริษััทั้ฯ 
ท้ั้�จำาเป็็นต่ั้อการบรรลัุกลัยุุทั้ธ์์แลัะเป็้าห้มายุข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้
แนวป็ฏิิบัติั้แลัะกระบวนการด้ำาเนินงาน ดั้งน้�

1) การจัด้ทั้ำาผังการสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง (Succession Planning)
2) การกำาห้นด้องคป์็ระกอบห้ลัักในการจดั้ทั้ำาผังสืบทั้อด้ตั้ำาแห้นง่ 

(Criticality of Target Role)
3) การจัด้ลัำาดั้บความสำาคัญข่องการจัด้ทั้ำาแผนสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง 

(Prioritization of Target Group)
4) การพัิ่ฒนาเพืิ่�อเตั้ร้ยุมความพิ่ร้อมข่องการสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง 

(Succession Readiness)
5) การคัด้เลืัอกกลุ่ัมผู้สืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง (Successor Candidate)

การกำากับด้ำแลการดำำาเนินงานของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วัม 

โครงสัร�างองค์กร 
คณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ เป็็นผู้อนุมัติั้โครงสรา้งองคก์รข่องบรษัิัทั้ฯ 
เพืิ่�อให้้มั�นใจว่าม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่เพ้ิ่ยุงพิ่อแลัะเห้มาะสมสำาห้รับ 
การบริห้ารกิจการภายุใต้ั้การนำาป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ

ผู้้้บริหารระดัูบส้งร่วมลงนามดัูชิน่ช่ิ�วัดูความสำาเร็จดู้านการบริหาร ประจำาป ี2563 (KPI Signing Ceremony 2020) เพืั�อสร้างฉัุนทามติระหว่างผู้้้บริหาร 
และกำาหนดูให้เป็นเปา้หมายในการดูำาเนินงานประจำาป ี2563

กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ โด้ยุในป็ี 2563 ม้การอนุมัติั้ป็รับป็รุง
โครงสร้างองค์กร เพืิ่�อให้้สอด้คลั้องกับแผนยุุทั้ธ์์ศาสตั้ร์แลัะ 
เป้็าห้มายุในการสร้างความเติั้บโตั้ทั้างธุ์รกิจในอนาคตั้ ดั้ง 
รายุลัะเอ้ยุด้ตั้ามผังโครงสร้างองค์กร ห้น้า 39 

กลไกการกำากับด้ำแล 
นอกจากการกำากับดู้แลักิจการผ่านการบริห้ารโด้ยุป็ระธ์าน 
เจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่แลัะผู้บริห้ารระดั้บสูง
แล้ัว คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้แนวทั้างในการกำากับดู้แลักิจการ
ข่องบริษััทั้ยุ่อยุ บริษััทั้ร่วม บริษััทั้ร่วมทุั้น ผ่านทั้างผู้แทั้นข่อง 
บริษััทั้ฯ ซึ์�งเป็็นผู้บริห้ารระดั้บสูงท้ั้�ได้้รับการเสนอชืั่�อให้้ไป็ด้ำารง
ตั้ำาแห้น่งกรรมการห้รือผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ยุ่อยุ บริษััทั้ร่วม 
บริษััทั้ร่วมทุั้น โด้ยุการเสนอชืั่�อดั้งกล่ัาวจะต้ั้องได้้รับอนุมัติั้จาก
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ (รายุลัะเอ้ยุด้ตั้ามโครงสร้างธุ์รกิจแลัะ
การถือหุ้้น ห้น้า 60) แลัะในการตั้ัด้สินใจเรื�องการลังทุั้นแลัะ 
การด้ำาเนินธุ์รกิจท้ั้�สำาคัญจะต้ั้องได้้รับการพิิ่จารณ์าเห็้นชั่อบโด้ยุ 
คณ์ะกรรมการกลัั�นกรองการลังทุั้น ห้รือคณ์ะกรรมการจัด้การ ห้รือ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แล้ัวแต่ั้กรณ้์ พิ่ร้อมทัั้�งกำาห้นด้ให้้ม้การ
รายุงานความก้าวห้น้าแลัะด้ำาเนินงานท้ั้�สำาคัญต่ั้อคณ์ะกรรมการ
ทั้ราบเป็็นระยุะ

นโยบายการไปดำำารงตุำาแหน่งอื�นของประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหาร
และกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่และผู้้�บริหาร
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้อนุมัติั้ห้ลัักการเรื�องการด้ำารงตั้ำาแห้น่ง
ในองค์กรอื�นข่องป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการ 
ผู้จัด้การให้ญ่ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานบริษััทั้ฯ เพืิ่�อให้้เกิด้ความ
ชัั่ด้เจน เป็็นไป็ตั้ามห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ มาตั้รฐานสากลั 
สอด้คลั้องกับธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ แลัะสอด้คลั้องกับแนวป็ฏิิบัติั้
ข่องผู้ถือหุ้้นให้ญ่ ดั้งน้�

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. ในกรณ้์ท้ั้�ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จดั้การให้ญ่
ได้้รับพิ่ระบรมราชั่โองการโป็รด้เกล้ัาฯ แต่ั้งตัั้�ง ห้รือได้้รับการ
แต่ั้งตัั้�งจากคณ์ะรัฐมนตั้ร้ โด้ยุอาศัยุอำานาจตั้ามกฎห้มายุ 
ให้้ด้ำารงตั้ำาแห้น่งใด้ นอกเห้นือจากการป็ฏิิบัติั้งานในกิจการ 
ข่องบริษััทั้ฯ ให้้เสนอเรื�องต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เพืิ่�อทั้ราบ 
ภายุห้ลัังจากท้ั้�ได้้รับพิ่ระบรมราชั่โองการโป็รด้เกลั้าฯ แต่ั้งตัั้�ง 
ห้รือได้้รับการแต่ั้งตัั้�งตั้ามมติั้คณ์ะรัฐมนตั้ร้ แล้ัวแต่ั้กรณ้์

 
2. ในกรณ้์ท้ั้�ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จดั้การให้ญ่

ได้้รับการแต่ั้งตัั้�งจากห้น่วยุราชั่การ รัฐวิสาห้กิจ ห้น่วยุงานอื�น
ข่องรัฐ องค์กรอิสระ ห้รือสถาบันการศึกษัาภาครัฐ ให้้ด้ำารง
ตั้ำาแห้น่งกรรมการ อนุกรรมการ คณ์ะทั้ำางาน ผู้เช้ั่�ยุวชั่าญ 
ผู้ทั้รงคุณ์วุฒิ ท้ั้�ป็รึกษัา ห้รือตั้ำาแห้น่งใด้ ๆ นอกเห้นือจาก 
การป็ฏิิบัติั้งานในกิจการข่องบริษััทั้ฯ ให้้ข่อความเห้็นชั่อบตั้่อ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ก่อนตั้อบรับการไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง

3. ในกรณ้์ท้ั้�ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จดั้การให้ญ่
แลัะผู้บริห้ารระดั้บผู้ช่ั่วยุกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ขึ่�นไป็ จะไป็
ด้ำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการ อนุกรรมการ คณ์ะทั้ำางาน ผู้เช้ั่�ยุวชั่าญ 
ผู้ทั้รงคุณ์วุฒิ ท้ั้�ป็รึกษัา ห้รือตั้ำาแห้น่งใด้ ๆ ในบริษััทั้ ห้รือ
นิติั้บุคคลัอื�น นอกเห้นือจากท้ั้�กำาห้นด้ไว้ตั้ามข้่อ 2 แลัะมิใช่ั่
การป็ฏิิบัติั้งานในกิจการข่องบริษััทั้ฯ ให้้ข่อความเห้็นชั่อบตั้่อ
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ก่อนตั้อบรับการไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง 
สำาห้รับผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานตัั้�งแต่ั้ระดั้บผู้จัด้การฝ�ายุลังมา 
ให้้ข่อความเห้็นชั่อบตั้่อป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะ
กรรมการผู้จัด้การให้ญ่ ก่อนตั้อบรับการไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง

4. ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานทุั้กระดั้บ ห้ากเข้่าข่่ายุการไป็ด้ำารง
ตั้ำาแห้น่งตั้ามข้่อ 1 แลัะ 2 ให้้เสนอเรื�องเพืิ่�อทั้ราบ ห้รือข่อ
ความเห้็นชั่อบ (แลั้วแต่ั้กรณ้์) ต่ั้อป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้าร
แลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ก่อนตั้อบรับการไป็ด้ำารงตั้ำาแห้น่ง

5. การแต่ั้งตัั้�งกรรมการข่องบริษััทั้ในเครือ ห้รือบริษััทั้ร่วมทุั้น 
ตั้ามจำานวนสัด้ส่วนการถือหุ้้น ห้รือตั้ามข้่อตั้กลังในสัญญา
ระห้ว่างผู้ถือหุ้้น ให้้เป็็นอำานาจข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ

การใช่�ข�อม้ลภายใน
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุการเปิ็ด้เผยุสารสนเทั้ศ
แลัะแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้เก้�ยุวกับการเปิ็ด้เผยุสารสนเทั้ศ การรักษัา
ความลัับ แลัะการใช้ั่เทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศแลัะการสื�อสาร ไว้ใน
คู่มือการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ โด้ยุให้้กรรมการ ผู้บริห้าร แลัะ
พิ่นักงานพึิ่งระมัด้ระวังในการรักษัาความลัับข่องบริษััทั้ฯ รวมทัั้�ง
การใช้ั่ข้่อมูลัภายุใน แลัะการให้้ข้่อมูลัเก้�ยุวกับบริษััทั้ฯ ต่ั้อบุคคลั
ภายุนอก โด้ยุม้การจัด้ระบบรักษัาความลัับข่องบริษััทั้ฯ กำาห้นด้
ชัั่�นความลัับแลัะจำากัด้สิทั้ธิ์�ในการเข้่าถึงข้่อมูลับรษัิัทั้ฯ ม้นโยุบายุ

ห้้ามใช้ั่ข้่อมูลัภายุในท้ั้�ม้สาระสำาคัญข่องบริษััทั้ฯ ซึ์�งยุังไม่เปิ็ด้เผยุ
ต่ั้อสาธ์ารณ์ชั่น ไป็ในแนวทั้างท้ั้�เอื�อป็ระโยุชั่นต่์ั้อตั้นเองห้รอืผู้อื�น 
อันรวมถึงการซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์บริษััทั้ฯ ซึ์�งในเรื�องการใช้ั่ข้่อมูลั
ภายุในได้้กำาห้นด้ไว้ในนโยุบายุการกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์
ข่องบริษััทั้ฯ ซึ์�งป็ระกาศใช้ั่ในปี็ 2559 แลัะม้การป็รับป็รุงเพิิ่�มเติั้ม
ในปี็ 2562

จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำำาเนินธุรกิจำ (Code of 
Conduct)
บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ด้้ในเรื�องต่ั้าง ๆ ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับ
ห้ลัักการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ไว้เพืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร 
แลัะพิ่นักงานข่องบริษััทั้ฯ ใช้ั่เป็็นแนวป็ฏิิบัตั้ิ ซึ์�งระบุไว้ในคู่มือ
การกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ โด้ยุเนื�อห้าป็ระกอบด้้วยุ สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น 
แลัะการป็ฏิิบัติั้ต่ั้อพิ่นักงาน ชุั่มชั่น สังคม สิ�งแวด้ล้ัอม สุข่ภาพิ่ 
ความป็ลัอด้ภัยุ การรับห้รือให้้ทั้รัพิ่ยุ์สินห้รือป็ระโยุชั่น์อื�นใด้ 
ท้ั้�อาจสร้างแรงจูงใจในการตัั้ด้สินใจอยุ่างห้นึ�งอยุ่างใด้ ความขั่ด้แยุ้ง
ทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ในการทั้ำาธุ์รกรรมข่องบริษััทั้ฯ การซื์�อข่ายุ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่องบริษััทั้ฯ แลัะการใช้ั่ข้่อมูลัภายุใน การป็ฏิิบัติั้ตั้าม 
กฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบ ข้่อบังคับ การใช้ั่ทั้รัพิ่ยุ์สิน ข้่อมูลั 
เทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศ แลัะทั้รัพิ่ยุ์สินทั้างปั็ญญาข่องบริษััทั้ฯ  
รวมทัั้�งการดู้แลัรักษัา การป็ฏิิบัติั้ต่ั้อลูักค้า แลัะคุณ์ภาพิ่ผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ 
การสื�อสารทั้างการตั้ลัาด้ การป็ฏิิบัติั้ต่ั้อคู่สัญญา (คู่ค้า/ เจ้าห้น้�) 
แลัะการป็ฏิิบัติั้ต่ั้อคู่แข่่งทั้างการค้า

ควัามขัดำแย�งที่างผู้ลประโยช่น์ (Conflict of Interest)
บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้คณ์ะกรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานข่อง 
บริษััทั้ฯ รวมไป็ถึงบริษััทั้ยุ่อยุ บริษััทั้ร่วม แลัะบริษััทั้ท้ั้�ไออาร์พ้ิ่ซ้์
ม้อำานาจควบคุม ยุึด้ถือเป็็นแนวป็ฏิิบัติั้ โด้ยุจะตั้้องเปิ็ด้เผยุ
รายุการท้ั้�เป็็นผลัป็ระโยุชั่น์ท้ั้�ขั่ด้กันกับผลัป็ระโยุชั่น์ข่องบริษััทั้ฯ
ห้รือกลุ่ัมบริษััทั้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ทัั้�งน้� เพืิ่�อส่งเสริมให้้ไออาร์พ้ิ่ซ้์เป็็น
บริษััทั้ท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในการด้ำาเนินธุ์รกิจ ม้การกำากับกิจการ
แลัะการบริห้ารงานท้ั้�เป็็นเลิัศ ม้คุณ์ธ์รรมในการด้ำาเนินธุ์รกิจ 
ป็ราศจากคอร์รัป็ชัั่น ม้ความโป็ร่งใส แลัะตั้รวจสอบได้้

การจัำดำที่ำารายงานเปิดำเผู้ยรายการท่ี่�อาจำม่ควัามขัดำแย�งที่าง 
ผู้ลประโยช่น์กับบริษััที่ฯ
บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานทุั้กคนข่องบริษััทั้ฯ แลัะ
บริษััทั้ในเครือ ต้ั้องจัด้ทั้ำารายุงานเป็ิด้เผยุรายุการท้ั้�อาจม้ 
ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ห้รือม้ผลัป็ระโยุชั่น์ท้ั้�ขั่ด้กันกับ 
ผลัป็ระโยุชั่น์ข่องบริษััทั้ฯ ผ่านระบบในรูป็แบบ Online เป็็นปี็ท้ั้� 6 
(นับตัั้�งแต่ั้ปี็ 2558) นอกเห้นือจากการรายุงานข่องกรรมการแลัะ
ผู้บริห้ารตั้ามเกณ์ฑ์์ท้ั้� ก.ลั.ตั้. กำาห้นด้เพืิ่�อเป็็นการป็ลูักฝังจิตั้สำานึก
การป็ฏิิบัติั้งานด้้วยุความโป็รง่ใส ป้็องกันการทั้จุริตั้ แลัะนำาเสนอ
รายุงานผลัต่ั้อคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้
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ในปี็ 2563 ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานทุั้กระดั้บทัั้�วทัั้�งองค์กร ได้้ 
จัด้ทั้ำารายุงานความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ ผ่านระบบ Online  
ครบถ้วน 100% ข่องจำานวนพิ่นักงานทัั้�งห้มด้ โด้ยุการไม่ป็ฏิิบัติั้
ตั้ามจริยุธ์รรมแลัะจรรยุาบรรณ์ในการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 
จะม้ความผิด้ทั้างวินัยุตั้ามระเบ้ยุบข้่อบังคับเก้�ยุวกับการทั้ำางาน 
ห้มวด้ท้ั้� 8 คือ ลัะเลัยุ ไม่ป็ฏิิบัติั้ตั้ามคำาสั�งอันชั่อบด้้วยุกฎห้มายุ
ข่องบริษััทั้ฯ ห้รือห้น้าท้ั้�ท้ั้�บริษััทั้ฯ มอบห้มายุ แลัะป็กปิ็ด้ 
ข้่อเท็ั้จจริง 

การจัำดำที่ำารายงานการม่ส่ัวันไดำ�เส่ัยของกรรมการ ผู้้�บริหาร และ
บุคคลท่ี่�ม่ควัามเก่�ยวัข�อง
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำารายุงานการม้ส่วนได้้เส้ยุข่อง
กรรมการ เพืิ่�อใช้ั่เป็็นข้่อมูลัพืิ่�นฐานในการกำากับดู้แลัด้้านการม้
ส่วนได้้เส้ยุในระดั้บกรรมการ แลัะเช่ั่นเด้้ยุวกัน ผู้บริห้ารระดั้บสูง
ได้้ด้ำาเนินการจัด้ทั้ำาแบบรายุงานดั้งกล่ัาวป็ระจำาปี็ครบถ้วน 
ทุั้กรายุ แลัะจัด้ส่งให้้เลัข่านุการบริษััทั้จัด้เก็บ รวบรวม พิ่ร้อมทัั้�ง
ทั้ำาสำาเนาส่งป็ระธ์านกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะป็ระธ์านกรรมการ
ตั้รวจสอบ เพืิ่�อใช้ั่ในการตั้รวจสอบแลัะกำากับดู้แลัด้้านความ 
ขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ แลัะเมื�อม้การเป็ล้ั�ยุนห้รือเข้่ารับ
ตั้ำาแห้น่งให้ม่ใด้ ๆ ข่องกรรมการ บริษััทั้ฯ ได้้นำาเสนอข้่อมูลัการ
เป็ล้ั�ยุนแป็ลังให้้สำานักงาน ก.ลั.ตั้. ทั้ราบ เพืิ่�อให้้ข้่อมูลักรรมการ 
บริษััทั้ฯ เป็็นปั็จุจบันเสมอ

การจัำดำที่ำารายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือครองหลักที่รัพัย์
เพืิ่�อกำากับดู้แลัด้้านการใช้ั่ข้่อมูลัภายุในข่องบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้ให้้
คณ์ะกรรมการแลัะผู้บริห้าร ซึ์�งห้มายุรวมถึงคู่สมรสห้รือผู้ท้ั้� 
อยุูกิ่นด้้วยุกันฉัีนสาม้ภรรยุา แลัะบุตั้รท้ั้�ยุงัไม่บรรลุันิติั้ภาวะ เมื�อ
ม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังการถือห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่องบริษััทั้ฯ จะต้ั้องแจ้งให้้
บริษััทั้ฯ ทั้ราบแลัะรายุงานการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังการถือห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์
ต่ั้อสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ 
ตั้ามมาตั้รา 59 แห้่ งพิ่ระราชั่บัญญั ติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะ
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ พิ่.ศ. 2535 แลัะท้ั้�แก้ไข่ 
เพิิ่�มเติั้ม ภายุใน 3 วันทั้ำาการนับจากวันท้ั้�ซื์�อ ข่ายุ โอน ห้รือ 
รับโอน รวมทั้ั�งบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้นโยุบายุในการเป็ิด้เผยุ/

รายุงาน/ ข่ายุ/ โอน เป็ล้ั�ยุนแป็ลังการถือครองห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ข่อง
กรรมการแลัะผู้บริห้ารต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เมื�อม้การ
เป็ล้ั�ยุนแป็ลังในการป็ระชัุ่มป็ระจำาเด้ือน โด้ยุกำาห้นด้เป็็นวาระ
ป็กติั้ในป็ฏิิทิั้นการป็ระชุั่มคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ไว้ล่ัวงห้น้า 

ในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ถือหุ้้นข่องบริษััทั้ฯ รวมกัน 
ไม่เกินร้อยุลัะ 25 ข่องหุ้้นท้ั้�ออกแล้ัวข่องบริษััทั้ฯ ตั้ามเกณ์ฑ์์ข่อง
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ

บริษััทั้ฯ จัด้ให้้ม้การแจ้งเวลัางด้ซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (IRPC)  
ก่อนการป็ระกาศแจ้งข่่าวงบการเงิน 45 วัน แลัะห้ลัังป็ระกาศ
ข่่าวฯ อยุ่างน้อยุ 2 วัน เพืิ่�อให้้กรรมการ ผู้บริห้าร ผู้เก้�ยุวข้่อง 
ห้รือห้น่วยุงานท้ั้�ได้้รับทั้ราบข้่อมูลัภายุใน (Insider) ได้้ป็ฏิิบัติั้
ตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่องได้้อยุ่างถูกต้ั้อง แลัะป็ระพิ่ฤตั้ิป็ฏิิบัติั้
อยุ่างเคร่งครัด้

บริษััทั้ฯ ข่อความร่วมมือกรรมการแลัะผู้บริห้าร แจ้งต่ั้อเลัข่านุการ
บริษััทั้ เก้�ยุวกับการซื์�อข่ายุห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (IRPC) อยุ่างน้อยุ 1 วัน
ทั้ำาการล่ัวงห้น้าก่อนซื์�อ-ข่ายุดั้งกล่ัาวด้้วยุ

การพิัจำารณารายการท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
• นโยบายและควัามจำำาเป็นของรายการระหวัา่งกัน/ รายการ

ท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
 บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ ด้ำาเนินธุ์รกิจปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น

ครบวงจร ซึ์�งเป็็นกลุ่ัมธุ์รกิจป็ระเภทั้เด้้ยุวกับบริษััทั้ใน 
กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. จึงทั้ำาให้้เกิด้ธุ์รกรรมระห้ว่างบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ใน
กลุ่ัม ป็ตั้ทั้. ซึ์�งเป็็นการทั้ำาธุ์รกิจตั้ามป็กติั้โด้ยุรายุการระห้ว่างกัน
ท้ั้�เกิด้ขึ่�น ได้้แก่ การซื์�อข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน ปิ็โตั้รเคม้ แลัะ
การบริการเก้�ยุวเนื�อง รวมถึงการทั้ำาธุ์รกรรมต่ั้าง ๆ  ซึ์�งสนับสนุน
ธุ์รกิจป็กติั้เป็็นการทั้ำารายุการท้ั้�ม้ราคาแลัะเงื�อนไข่ไมแ่ตั้กต่ั้าง
กับการทั้ำารายุการกับบุคคลัภายุนอก ป็ราศจากการถ่ายุเทั้ 
ผลัป็ระโยุชั่น์ระห้ว่างกัน ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้พิิ่จารณ์ารายุการ
ระห้ว่างกันอยุ่างรอบคอบ อยุ่างม้เห้ตัุ้ผลั แลัะเป็็นอิสระ 
โด้ยุคำานึงถึงป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ข่องบริษััทั้ฯ

สำานักตรวจสอบภูายในบริษััทฯ จัดูพิัธ่ 
มอบรางวัล “เพัชิรนำ�าหนึ�ง” ประจำาป ี2563 

ให้กับหน่วยงานท่�ม่การกำากับดู้แลดู้าน
การควบคุมภูายในดู่เดู่น ม่ความโปร่งใส 

และมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุืประสงค์ของงาน
อย่างม่ประสิทธิภูาพั

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม ของบริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ (มหาช่น)
บริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ ทู้ั้ชั่ โธ์มัทั้สุ ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้ “Deloitte” 
ได้้เสนอค่าบริการสอบบัญช้ั่สำาห้รับปี็ 2563 ข่องบริษััทั้ยุ่อยุ
จำานวน 5 บริษััทั้ แลัะกิจการร่วมค้า 1 บริษััทั้ ในอัตั้รารวมทัั้�งสิ�น 
1,175,000 บาทั้ 

การปฏิิบัติุตุามหลักการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำในเรื�องอื�น ๆ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ มุ่งมั�นกำากับดู้แลัให้้บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ตั้น
เป็็นบรรษััทั้พิ่ลัเมืองท้ั้�ด้้เพืิ่�อเป็็นแบบอยุ่างท้ั้�ด้้ แลัะส่งเสริมให้้ 
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุท้ั้�เก้�ยุวข้่องตั้ลัอด้ห้่วงโซ่์อุป็ทั้านได้้ยุึด้ถือแลัะ
ป็ฏิิบัติั้ตั้าม โด้ยุกำาห้นด้นโยุบายุการเป็็นบรรษััทั้พิ่ลัเมืองโลักท้ั้�ด้้ 
(Good Corporate Citizenship) ตั้ามแนวทั้างข่อง UNGC 
สำาห้รับใช้ั่ป็ฏิิบัติั้ในบริษััทั้ฯ แลัะกลุ่ัมบริษััทั้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ซึ์�งเปิ็ด้เผยุ
บนเว็บไซ์ต์ั้ข่องบริษััทั้ฯ ตัั้�งแต่ั้ปี็ 2560 ดั้งน้� 

• มาตุรการเก่�ยวักับรายการระหว่ัางกัน/ รายการท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
 บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ตั้ามข่้อกำาห้นด้ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการ

กำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ รวมทัั้�งตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ท้ั้� เก้�ยุวกับรายุการระห้ว่างกัน โด้ยุ 
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้พิิ่จารณ์ารายุการท้ั้�อาจม้ความ 
ขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์อยุ่างเห้มาะสม เพืิ่�อให้้เกิด้ความ 
เชืั่�อมั�นว่าการทั้ำารายุการเป็็นไป็อยุ่างเป็็นธ์รรม โป็ร่งใส แลัะ
สมเห้ตุั้สมผลั โด้ยุกรรมการ พิ่นักงาน ห้รือบุคคลัท้ั้�เก้�ยุวข้่อง
ท้ั้�ม้ผลัป็ระโยุชั่น์ขั่ด้แยุ้งจะไม่สามารถอยุู่ในท้ั้�ป็ระชุั่มแลัะ 
ออกเส้ยุงในวาระนั�นได้้ นอกจากน้� คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ
ยุังทั้ำาห้น้าท้ั้�เป็็นผู้สอบทั้านรายุการระห้ว่างกันข่องบริษััทั้ฯ 
แลัะบริษััทั้ยุอ่ยุกับบุคคลัห้รือบริษััทั้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกัน เป็็นป็ระจำา
ทุั้กไตั้รมาส เพืิ่�อข่จัด้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์แลัะเป็็น
ป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ 

• นโยบายการที่ำารายการระหว่ัางกันในอนาคตุ
 รายุการระห้ว่างกันข่องบริษััทั้ฯ ในอนาคตั้จะเป็็นรายุการ 

ท้ั้�ด้ำาเนินการทั้างธ์ุรกิจตั้ามป็กตั้ิ โด้ยุบริษััทั้ฯ ยุึด้ถือความ
เห้มาะสมในเงื�อนไข่แลัะราคาท้ั้�เป็็นธ์รรมเป็็นห้ลััก เพืิ่�อให้้ 
ผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กฝ�ายุได้้รับการดู้แลัผลัป็ระโยุชั่น์
อยุ่างเป็็นธ์รรมตั้ามนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะ

ค่าสอบบัญช้ั่
สำาห้รับงบการเงินป็ระจำาปี็ 
แลัะรายุไตั้รมาส (Audit Fee)

ค่าบริการอื�น ๆ (Non-audit Fee) 

3,100,000

2,950,000
ค่าบริการสำาห้รับ
1. ค่าใช้ั่จ่ายุการป็ฏิิบัติั้งานตั้ามวิธ้์การ
 ท้ั้�ตั้กลังร่วมกันตั้ามข้่อกำาห้นด้ข่อง 
 สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริม
 การลังทุั้น (BOI)
2. ค่าพัิ่ฒนาระบบ Continuous  
 Control Monitoring System 

3,100,000
     

1,223,085
ค่าบริการสำาห้รับ
1. ค่าใช้ั่จ่ายุการป็ฎิบัติั้
 ตั้ามวิธ้์การท้ั้�ตั้กลังร่วมกันตั้าม 
 ข้่อกำาห้นด้ข่อสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
 ส่งเสริมการลังทุั้น (BOI)
2. ค่าจ้างท้ั้�ป็รึกษัาทั้างการเงิน

ค่าสอิ่บบัญชี (หน่วย: บาทิ) ปีี 2562 (ผู้สอิ่บบัญชี: Deloitte) ปีี 2563 (ผู้สอิ่บบัญชี: Deloitte)

ป็ฏิิบัติั้ตั้ามข้่อกำาห้นด้ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ 
ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุเก้�ยุวกับรายุการระห้ว่างกันอยุ่างเคร่งครัด้ 

การแตุ่งตัุ�งและกำาหนดำค่าตุอบแที่นของผู้้�สัอบบัญ่ช่่

บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ (มหาช่น)
คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้พิิ่จารณ์าคัด้เลืัอก “บริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ 
ทู้ั้ชั่ โธ์มัทั้สุ ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้” เพืิ่�อเป็็นผู้สอบบัญช้ั่ข่อง 
บริษััทั้ฯ โด้ยุได้้รับอนุมัติั้จากท้ั้�ป็ระชัุ่มสามัญผู้ถือหุ้้นป็ระจำาปี็ 
2563 ทัั้�งน้� บริษััทั้ ด้้ลัอยุท์ั้ ทู้ั้ชั่ โธ์มัทั้สุ ไชั่ยุยุศ สอบบัญช้ั่ จำากัด้ 
เป็็นผู้สอบบัญช้ั่ท้ั้�ม้ความเป็็นอิสระ ม้ความน่าเชืั่�อถือ แลัะไม่ม้
ความสัมพัิ่นธ์์แลัะ/ ห้รือม้ส่วนได้้เส้ยุกับบริษััทั้ฯ บริษััทั้ยุ่อยุ 
กรรมการ ผู้บริห้าร ผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ ห้รือผู้ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง โด้ยุม้
อัตั้ราค่าจ้าง ดั้งน้�

ค่าสอบบญัช้ั่ป็ระจำาปี็ 2563 เป็็นจำานวนเงนิ 3,100,000 บาทั้ ซึ์�ง
เป็็นอัตั้ราท้ั้�เท่ั้ากับปี็ 2561 ทัั้�งน้� ค่าสอบบัญช้ั่ดั้งกล่ัาว ยุังไม่รวม
ค่าใช้ั่จ่ายุอื�นท้ั้�เร้ยุกเก็บเท่ั้าท้ั้�จำาเป็็นตั้ามท้ั้�จ่ายุจริง เช่ั่น ค่าใช้ั่จ่ายุ
ในการเด้ินทั้าง ฯลัฯ แตั้่ไม่เกิน 120,000 บาทั้ ซึ์�งเป็็นไป็ตั้าม
ธ์รรมเน้ยุมป็ฏิิบัติั้ทัั้�วไป็
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 ดำ�านสิัที่ธิมนุษัยช่น
• บริษััทั้ฯ เคารพิ่แลัะป็ฏิิบัติั้ต่ั้อพิ่นักงาน ชุั่มชั่น แลัะผู้เก้�ยุวข้่อง

ทั้างธุ์รกิจ (Supply Chain) ตั้ามห้ลัักสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นสากลัแลัะ
ตั้ามกฎห้มายุว่าด้้วยุเรื�องสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น รวมถึงคุ้มครอง
เสร้ภาพิ่แลัะความเสมอภาคข่องบุคคลัท้ั้�ได้้รับการรับรองห้รือ
คุ้มครองโด้ยุกฎห้มายุไทั้ยุแลัะกฎห้มายุระห้ว่างป็ระเทั้ศ แลัะ
จะไม่กระทั้ำาการใด้ ๆ อันเป็็นการลัะเมิด้สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น ห้รือ
เข้่าไป็ม้ส่วนร่วมในการลัะเมิด้ไม่ว่าโด้ยุทั้างตั้รงห้รือทั้างอ้อม 
บริษััทั้ฯ จะส่งเสริมศักดิ้�ศร้ความเป็็นมนุษัยุ์ การให้้โอกาส
อยุ่างเท่ั้าเท้ั้ยุมกันโด้ยุไม่เลืัอกป็ฏิิบัติั้ อันเนื�องมาจาก 
ความแตั้กต่ั้างทั้างเชืั่�อชั่าติั้ ศาสนา เพิ่ศ ส้ผิว ความเชืั่�อ  
ความทุั้พิ่พิ่ลัภาพิ่ แลัะฐานะทั้างสังคม

• คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น สำาห้รับ
ใช้ั่ป็ฏิิบัติั้ในกลุ่ัมไออาร์พ้ิ่ซ้์ ซึ์�งเปิ็ด้เผยุไว้บนเว็บไซ์ต์ั้บริษััทั้ฯ 
ตัั้�งแต่ั้ ปี็ 2560 เพืิ่�อให้้มั�นใจว่าการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ 
ป็ลัอด้จากการลัะเมิด้สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นในทุั้กกิจกรรม 

 
• บุคลัากรข่องบริษััทั้ฯ ได้้เข้่ารับฟังการบรรยุายุ แลัะเข้่าร่วม

กิจกรรมด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นอยุ่างต่ั้อเนื�อง เพืิ่�อศึกษัาแนวทั้าง 
สร้างความรู้ความเข้่าใจ ก่อนจะนำาแนวทั้างด้ังกล่ัาวเผยุแพิ่ร่
ให้้พิ่นักงาน คู่ค้า แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ ในปี็ 2563 ได้้รับฟัง 
การบรรยุายุในหั้วข้่อ “สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นกับธุ์รกิจ: แฝด้คนลัะฝา” 
จาก ด้ร.เสร้ นนทั้สูติั้ สมาชิั่กคณ์ะกรรมการว่าด้้วยุสิทั้ธิ์ทั้าง
เศรษัฐกิจ สังคม แลัะวัฒนธ์รรม (Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights - CESCR) อด้้ตั้ผู้แทั้นไทั้ยุ 
ในคณ์ะกรรมาธิ์การระห้ว่างรัฐบาลัอาเซ้์ยุน 

จากผลังานแลัะการด้ำาเนินงานด้้านสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นอยุ่างจริงจัง  
ส่งผลัให้้บริษััทั้ฯ ได้้รับรางวัลัชั่นะเลิัศองค์กรต้ั้นแบบด้้าน 
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่นป็ระเภทั้องค์กรธุ์รกิจเอกชั่นต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท้ั้� 2

หลักส้ตำรท่ี่� 1 Global Trends “ทิศทางเศรษัฐกิจไทยและ
เศรษัฐกิจโลกภูายหลัง Covid-19“ วิทยากร: ศ. ดูร. สุชัิชิว่ร์ 
สุวรรณสวัสดิู� อธิการบดู่สถืาบัน-เทคโนโลย่พัระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดูกระบัง และนายกสภูาวิศวกร 

หลักส้ตำรท่ี่� 3 Climate Change “การเปล่�ยนแปลงสภูาพัภู้มิอากาศ
ของโลกและผู้ลกระทบจากกรณ่ศึกษัา” วิทยากร: ดูร.วิจารย์ สิมาฉุาย 
ผู้้้อำานวยการสถืาบันสิ�งแวดูล้อมไทย และนายสัตวแพัทย์ภัูทรพัล มณ่อ่อน 
สัตวแพัทย์ประจำากรมอุทยานแห่งชิาติสัตว์ปา่และพัันธุ์พืัชิ

หลักส้ตำรท่ี่� 4 ESG “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal และการวิจัยและ
พััฒนาสินค้าเพืั�อสังคมและสิ�งแวดูล้อม” วิทยากร: คุณวรณัฐ เพ่ัยรธรรม 
ผู้้้อำานวยการสถืาบันไทยพััฒน์ ดูร.อรพัรรณ แสงสว่าง ส่วนบริหารกลยุทธ์
และวิจัยนวัตกรรม และคุณบัณฑิ์ต วชิิรปราการสกุล ส่วนพััฒนาตลาดู
ธุรกิจปโิตรเคม่ บริษััท ไออาร์พ่ัซ่้ จำากัดู (มหาชิน)

หลักส้ตำรท่ี่� 2 Human Rights “สิทธิมนุษัยชินกับธุรกิจ: แฝ่ดูคนละฝ่า และสิทธิและ
ความเท่าเท่ยมทางเพัศ” วิทยากร: ดูร.เสร่ นนทส้ติ รองกรรมการผู้้้จัดูการม้ลนิธิ
สถืาบันวิจัยและพััฒนาองค์กรภูาครัฐ และคุณตร่ชิฎา เพัชิรรัตน์ นักแสดูง

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ดำ�านแรงงาน
• บริษััทั้ฯ เคารพิ่สิทั้ธิ์ขั่�นพืิ่�นฐานแลัะเสร้ภาพิ่ส่วนบุคคลัตั้าม

กฎห้มายุแรงงานไทั้ยุ แลัะอนุสัญญาแรงงานระห้ว่างป็ระเทั้ศ
ข่องสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (International Labour Organization) 
ด้้วยุการป็ฏิิบัติั้ต่ั้อพิ่นักงานตั้ามกฎห้มายุคุ้มครองแรงงาน 
แลัะส่งเสริมสิทั้ธิ์เสร้ภาพิ่ในการรวมตั้ัว เจรจาตั้่อรอง ตั้าม
กฎห้มายุแรงงานสัมพัิ่นธ์์ แลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง
ข่องรัฐ บริษััทั้ฯ จะไม่ใช้ั่อำานาจต่ั้อรองห้รือบ้บบังคับให้้
พิ่นักงานทั้ำาข้่อตั้กลังใด้ ๆ อันเป็็นการริด้รอนสิทั้ธิ์แรงงาน 
ขั่�นพืิ่�นฐาน ตั้ลัอด้จนไม่ใช้ั่แรงงานผิด้กฎห้มายุ แลัะป็ฏิิบัติั้ต่ั้อ
แรงงานสตั้ร้ตั้ามอนุสัญญาว่าด้้วยุการข่จัด้ การเลืัอกป็ฏิิบัติั้ต่ั้อ
สตั้ร้ในทุั้กรูป็แบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Woman) แลัะ
ป็ฏิิบัติั้ต่ั้อแรงงานเด็้กตั้ามห้ลัักการสิทั้ธิ์เด็้กแลัะห้ลัักป็ฏิิบัติั้
ทั้างธ์ุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) 
ข่ององค์การทุั้นเพืิ่�อเด็้กแห่้งสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (UNICEF) 
บริษััทั้ฯ จะไม่เลืัอกป็ฏิิบัติั้ในอาช้ั่พิ่แลัะการจ้างงาน เชืั่�อชั่าตั้ิ 
ศาสนา เพิ่ศ แลัะส้ผิว พิ่ร้อมทัั้�งส่งเสริมโอกาสเท่ั้าเท้ั้ยุมกัน 
ในการทั้ำางานท้ั้�ม้คุณ์ค่า (Decent Work) ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่  
ม้เสร้ภาพิ่ แลัะม้ศักดิ้�ศร้ความเป็็นมนุษัยุ์

 ดำ�านสิั�งแวัดำล�อม 
• บริษััทั้ฯ กำาห้นด้นโยุบายุคุณ์ภาพิ่ ความป็ลัอด้ภัยุ อาช้ั่วอนามัยุ 

สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการจัด้การพิ่ลัังงาน เพืิ่�อกำาห้นด้แนวทั้างแลัะ
มาตั้รการส่งเสริมความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม โด้ยุมุ่งมั�น 
ท้ั้�จะดู้แลัแลัะป้็องกันผลักระทั้บต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอมท้ั้�อาจเกิด้จาก
การป็ระกอบกิจการข่องบริษััทั้ฯ เริ�มตัั้�งแต่ั้การป็ระเมินผลักระทั้บ
สิ�งแวด้ลั้อมก่อนการลังทัุ้นในโครงการห้รือธุ์รกิจต่ั้าง ๆ นำา
เทั้คโนโลัยุ้ท้ั้�เห้มาะสมมาใช้ั่สนับสนุนมาตั้รการ แลัะวิธ้์ท้ั้�
ป้็องกันความเส้ยุห้ายุต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม ส่งเสริมให้้เกิด้นวัตั้กรรม

ห้รือการพัิ่ฒนาเทั้คโนโลัยุ้ท้ั้�เป็็นมิตั้รต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม พิ่ร้อมทัั้�ง
ป็ลูักฝังจิตั้สำานึกความรับผิด้ชั่อบต่ั้อสิ�งแวด้ล้ัอม อาช้ั่วอนามัยุ 
แลัะความป็ลัอด้ภัยุให้้กับพิ่นักงาน รวมถึงผู้เก้�ยุวข้่องทั้างธุ์รกิจ

 ดำ�านการตุ่อตุ�านการทุี่จำริตุคอร์รัปชั่น 
• คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้นโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้ 

ในการต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่นอยุ่างเป็็นรูป็ธ์รรม ได้้แก่ นโยุบายุ 
ต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้แลัะคอร์รัป็ชัั่น นโยุบายุการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้
แลัะให้้สินบน นโยุบายุการรับ-ให้้ข่องข่วัญ การเลั้�ยุง ห้รือ
ป็ระโยุชั่น์อื�นใด้ (No Gift Policy) เพืิ่�อบังคับใช้ั่กับบุคลัากร
ทุั้กระดั้บ ทัั้�วทัั้�งองค์กรแลัะบริษััทั้ในกลุ่ัม แลัะจัด้ให้้ม้การ 
ฝึกอบรม พิ่ร้อมกับรณ์รงค์กระตุ้ั้นจิตั้สำานึกในช่ั่วงเวลัาท้ั้� 
เห้มาะสมในโอกาสต่ั้าง ๆ ทัั้�งน้� ได้้เปิ็ด้เผยุนโยุบายุข้่างต้ั้นต่ั้อ
สาธ์ารณ์ชั่นในเว็บไซ์ต์ั้แลัะช่ั่องทั้างสื�อสารอื�น ๆ ข่องบริษััทั้ฯ 
แลัะคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ยุังส่งเสริมการสร้างเครือข่่ายุ 
ต่ั้อต้ั้านคอร์รัป็ชัั่นให้้ข่ยุายุไป็ยัุงผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุ เช่ั่น บริษััทั้ในกลุ่ัม 
ผู้ร่วมทุั้น แลัะผู้รับเห้มา แลัะให้้เปิ็ด้เผยุแนวทั้างการป็ฏิิบัติั้ 
ให้้คู่ค้าข่องบริษััทั้ฯ รับทั้ราบโด้ยุทัั้�วกัน โด้ยุด้ำาเนินการอยุ่าง
ต่ั้อเนื�องตัั้�งแต่ั้ปี็ 2559 - 2563 

 
• คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ กำาห้นด้ให้้กระบวนการป็ระเมินแลัะ

บริห้ารจัด้การความเส้�ยุงจากการทุั้จริตั้เป็็นห้นึ�งในหั้วข้่อ 
ข่องการตั้รวจสอบภายุใน รวมทั้ั�งให้้ม้การควบคุม ติั้ด้ตั้าม 
ป็ระเมินผลั แลัะรายุงานตั้่อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เป็็น
ป็ระจำา

• เพืิ่�อเป็็นการรณ์รงค์ป้็องกันการทุั้จริตั้ เพืิ่�อป็ลูักจิตั้สำานึกแลัะ
สร้างความตั้ระห้นักรู้ในการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้คอร์รัป็ชัั่นอยุ่าง
ต่ั้อเนื�อง สร้างความเข้่าใจอยุ่างถูกต้ั้อง สอด้คล้ัองตั้าม
นโยุบายุข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะยุกระด้ับมาตั้รฐาน

หลักส้ตำรท่ี่� 5 Anti-corruption มาตรฐานระบบการจัดูการการต่อต้านการติดูสินบน
ISO 37001 และกรณ่ศึกษัาดู้านการทุจริตคอร์รัปชัิน วิทยากร: คุณเพ่ัยงพันอ บุญกลำ�า 
รองกรรมการผู้้้จัดูการใหญ่ สำานักกฎหมาย บริษััท ปตท. จำากัดู (มหาชิน) 
คุณภัูทรพัร ครองยุทธ และคุณวิชิชิา พิัชัิยณรงค์ นักวิชิาการมาตรฐานปฏิบัติการ 
กลุ่มกำาหนดู มาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดูการ

หลักส้ตำรท่ี่� 6 Ethics “Happy Workplace องค์กรแห่ง
ความสุข เติมสุขในท่�ทำางาน” วิทยากร: พัระมหาสมปอง 
ตาลปตุโต และพัระอาจารย์ ดูร.สมพังษ์ั รตนวำโส 



237

การเป็็นองค์กรแห่้งความโป็ร่งใสในการต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้
คอร์รัป็ชัั่นทุั้กรูป็แบบ บริษััทั้ฯ ได้้จัด้บรรยุายุในห้ลัักสูตั้ร  
Anti Corruption ได้้รับเก้ยุรติั้จากผู้บริห้ารในกลุ่ัม ป็ตั้ทั้.  
คุณ์เพ้ิ่ยุงพิ่นอ บุญกลัำ�า รองกรรมการผู้จัด้การให้ญ่ สำานัก
กฎห้มายุ บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) ซึ์�งเป็็นผู้ม้ป็ระสบการณ์์
แลัะเช้ั่�ยุวชั่าญในแวด้วงกฎห้มายุ มาบรรยุายุในห้ัวข้่อ  
“กรณ้์ต่ั้าง ๆ เก้�ยุวกับการทุั้จริตั้คอร์รัป็ชัั่น ท้ั้�เกิด้ขึ่�นจริง 
เพืิ่�อเป็็นป็ระโยุชั่น์ต่ั้อองค์กรในการป้็องกันแลัะเสริมสร้าง
ความตั้ระห้นักรู้ในด้้านการป้็องกันการทุั้จริตั้แลัะวิทั้ยุากร 
จากสำานักงานมาตั้รฐานผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อุตั้สาห้กรรม (สมอ.)  
ซึ์�งให้้ความรู้เรื�อง ระบบการจัด้การการต่ั้อต้ั้านการให้้แลัะ 
รับสินบน แลัะภาพิ่รวมข่้อกำาห้นด้มาตั้รฐาน ISO 370001  
ซึ์�งมาตั้รฐาน ISO 37001 น้� เป็็นระบบการจัด้การ การป้็องกัน
การติั้ด้สินบน ท้ั้�เป็็นตัั้วช่ั่วยุให้้ผู้บริห้าร ตั้ลัอด้จนผู้ถือหุ้้น  
แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทัุ้กกลุ่ัมข่ององค์กร ม้ความมั�นใจว่าองค์กร
ม้การด้ำาเนินงานท้ั้�ด้้ ตั้ามห้ลัักบรรษััทั้ภิบาลั แลัะเพืิ่�อป้็องกัน
การทุั้จริตั้ติั้ด้สินบน

 ดำ�านดิำจิำทัี่ล
• บริษััทั้ฯ ม้เป้็าห้มายุมุ่งสู่การเป็็นบริษััทั้ดิ้จิทัั้ลั ม้โครงสร้าง 

ฝ�ายุดิ้จิทัั้ลัท้ั้�ชัั่ด้เจนสำาห้รับการนำาเทั้คโนโลัยุ้มาใช้ั่เป็็นแรง 
ขั่บเคลืั�อนห้ลัักในการด้ำาเนินการทั้างธุ์รกิจอยุ่างเต็ั้มรูป็แบบ 
เพืิ่�อให้้เกิด้มูลัค่าเพิิ่�มแลัะลัด้ต้ั้นทุั้นท้ั้�ทั้ำาให้้สามารถแข่่งข่ันได้้ 
เกิด้การป็รับป็รุงกระบวนการทั้ำางาน การลัด้ขั่�นตั้อนการทั้ำางาน
แต่ั้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่เพิิ่�มขึ่�น ช่ั่วยุให้้การด้ำาเนินธุ์รกิจเป็็นไป็อยุ่าง
คล่ัองตัั้ว รวด้เร็ว แม่นยุำาตั้ามยุุคด้ิจิทัั้ลั พิ่ร้อมทัั้�งการสร้าง 
แลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่ข่องพิ่นักงานด้้าน Business Intelligence 
Analytics, Data Science แลัะ Data Engineer เพืิ่�อให้้
องค์กรก้าวข้่ามปั็ญห้า แลัะเติั้บโตั้ได้้จากการวิเคราะห์้ข้่อมูลั
ทั้างธุ์รกิจด้้วยุการใช้ั่เทั้คโนโลัยุ้ Big Data แลัะ Machine 
Learning ภายุใต้ั้กรอบการบริห้ารจัด้การตั้ามห้ลััก Data 
Governance ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ยุังได้้นำาเทั้คโนโลัยุ้มาใช้ั่กับการ
ทั้ำางาน Work from Home ในสถานการณ์์ฉุีกเฉิีนได้้อยุ่างม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ ทั้ำาให้้ธุ์รกิจยัุงคงด้ำาเนินไป็ได้้อยุ่างต่ั้อเนื�อง
ตั้ลัอด้เวลัา ในด้้านโครงสร้างพืิ่�นฐาน บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญ
กับการรกัษัาความมั�นคงป็ลัอด้ภยัุไซ์เบอร ์(Cyber Security) 
เพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงท้ั้�เกิด้จากอาชั่ญากรรมทั้างคอมพิิ่วเตั้อร์ 
แลัะภัยุคุกคามทั้างไซ์เบอร์ต่ั้าง ๆ รายุลัะเอ้ยุด้ตั้ามหั้วข้่อ 
การบริห้ารจัด้การความเส้�ยุง ห้น้า 109

การกำากับการปีฏิ่บัต่ตามกฎหมาย กฎระเบียบขอิ่ง 
บร่ษัทิฯ (Corporate Compliance)

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นกัแลัะให้้ความสำาคัญกับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ 
กฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการด้ำาเนินธุ์รกิจ เพิ่ราะเชืั่�อมั�นว่า
เป็็นการส่งเสริมให้้เกิด้การพัิ่ฒนาอยุ่างยุั�งยุืนอยุ่างเป็็นรูป็ธ์รรม

ได้้อ้กทั้างห้นึ�ง จึงให้้ความสำาคัญ สื�อสาร แลัะเน้นยุำ�าให้้บุคลัากร
แลัะทุั้กห้น่วยุงานเข้่าใจถึงแนวทั้างการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งาน
ให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ (Corporate Compliance 
Policy) ตั้ามกรอบการกำากับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ ห้รือ  
Corporate Compliance Framework ท้ั้�สอด้คล้ัองกับ 
ลัักษัณ์ะการป็ระกอบธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ เท้ั้ยุบเค้ยุงได้้กับ 
แนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�ม้มาตั้รฐานสากลัในการกำากับการป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�ม้
ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ โด้ยุบริษััทั้ฯ ได้้ทั้ำาการแบ่งความรับผิด้ชั่อบด้้าน
การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ข่องห้น่วยุงานตั้่าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ เป็็น  
3 ระดั้บ (Three Lines of Defense) ได้้แก่ 

• ห้น่วยุงานท้ั้�เป็็นแนวป้็องกันระดั้บแรก (First Line of  
Defense) ได้้แก่ ห้น่วยุงานทัั้�งห้มด้ข่องบริษััทั้ฯ (ยุกเว้น 
ห้น่วยุงานกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งาน แลัะห้น่วยุงานตั้รวจสอบ
ภายุใน) ซึ์�งม้ห้น้าท้ั้�รับผิด้ชั่อบดู้แลังานข่องตั้นเองให้้เป็็นไป็
ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ต่ั้าง ๆ ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ แลัะบริห้ารจัด้การ ป้็องกัน 
ความเส้�ยุงจากการไม่ป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบ ด้้วยุ
การป็รับป็รุงพัิ่ฒนากระบวนการขั่�นตั้อนการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็น
มาตั้รฐาน (Corporate Compliance Risks Management) 

• ห้น่วยุงานกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งาน เป็็นผู้รับผิด้ชั่อบห้รือแนว
ป้็องกันในระดั้บท้ั้�สอง (Second Line of Defense) ทั้ำา 
ห้น้าท้ั้�สำาคัญ 3 ป็ระการ คือ (1) สนับสนุนแลัะชั่่วยุเห้ลัือให้้
ห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ สามารถระบุความเส้�ยุงข่องการไม่ป็ฏิิบัตั้ิ
ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ (2) เผยุแพิ่ร่ เสริมสร้างความรู้ ให้้คำาป็รึกษัา
เก้�ยุวกับกฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง เพืิ่�อให้้ห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ สามารถ
ด้ำาเนินกิจกรรมเชิั่งป้็องกัน แลัะ (3) ตั้รวจตั้ิด้ตั้าม ทั้บทั้วน 
แลัะรายุงาน เพืิ่�อให้้เกิด้ความมั�นใจว่า สิ�งผิด้ป็กติั้จะได้้รับ 
การแก้ไข่ ห้รือป็รับป็รุงไม่ให้้เกิด้การกระทั้ำาผิด้ซ์ำ�า 

• ห้น่วยุงานผู้รับผิด้ชั่อบห้รือแนวป้็องกันระดั้บท้ั้�สาม (Third 
Line of Defense) คือ ห้น่วยุงานตั้รวจสอบภายุใน ซึ์�งม้
ความเป็็นอสิระ แลัะทั้ำางานควบคู่กบัผู้สอบบญัช้ั่ภายุนอกข่อง 
บริษััทั้ฯ ในการสอบทั้านการป็ฏิิบัติั้งานในภาพิ่รวมข่องระบบ
งานต่ั้าง ๆ ทัั้�งในระดั้บ First Line of Defense แลัะ Second 
Line of Defense

ในป็ี 2563 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้อนุมัติั้ Compliance 
Roadmap ในการป็ระชุั่มเพืิ่�อพิิ่จารณ์าแผนกลัยุุทั้ธ์์องค์กร 
(2020 BOD-STS) เพืิ่�อมุ่งไป็สู่การเป็็นองค์กรท้ั้�ป็ฏิิบัติั้งานเป็็นไป็
ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เป็็นมาตั้รฐานสากลั แลัะให้้เป็็นส่วนห้นึ�งข่อง
วัฒนธ์รรมองค์กร (Corporate Compliance DNA) ซึ์�งภารกิจ
งานด้้าน Corporate Compliance ข่องบริษััทั้ฯ ท้ั้�ได้้ด้ำาเนินการ
ไป็ยัุงคงใช้ั่แนวทั้างการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งานท้ั้�เป็็นมาตั้รฐาน

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สากลัซึ์�งสรุป็ได้้ ดั้งน้�
1. การจัำดำที่ำานโยบาย กระบวันการ ค่้มือ และแนวัปฏิิบัติุดำ�าน 

Compliance (Compliance Policy, Process and 
Procedure) 

• ในปี็ 2563 คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้มติั้อนุมัติั้ให้้ป็ระกาศใช้ั่ 
“นโยุบายุการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้าม
กฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบข่องบริษััทั้ฯ แลัะกลุ่ัมบริษััทั้ไออาร์พ้ิ่ซ้์” 
ฉีบับให้ม่ เพืิ่�อให้้สอด้คล้ัองกับแผนกลัยุทุั้ธ์์ STS ด้้านการกำากับ
การป็ฏิิบัติั้งานทัั้�งระยุะสั�นแลัะระยุะยุาวข่องบริษััทั้ฯ

• พัิ่ฒนาโครงการระบบฐานข้่อมูลัการป็ระเมินความสอด้คล้ัอง
การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ (e- Compliance) เพืิ่�อเป็็นทั้ั�งแห้ล่ัง
รวบรวมข้่อมูลัด้้านกฎห้มายุ กฎระเบ้ยุบ ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับ 
การป็ฏิิบัติั้งานทัั้�งห้มด้ข่ององค์กร โด้ยุม้การติั้ด้ตั้ามข้่อมูลั 
กฎเกณ์ฑ์์ต่ั้าง ๆ อยุ่างสมำ�าเสมอ แลัะเพืิ่�อให้้ม้การป็ระเมิน
ความเส้�ยุงเก้�ยุวกับการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ (Corporate 
Compliance Self-assessment) ซึ์�งสอด้คล้ัองกับนโยุบายุ 
IRPC 4.0 รายุงานต่ั้อคณ์ะกรรมการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้/ 
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง ตั้าม Framework ท้ั้�กำาห้นด้ไว้ 

• จัด้ทั้ำานโยุบายุแลัะคู่มือการป็ฏิิบัติั้งานการกำากับการป็ฏิิบัติั้
ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ (Corporate Compliance Handbook)  
เผยุแพิ่ร่ให้้บุคลัากรรับทั้ราบผ่านทั้างระบบเครือข่่ายุ
คอมพิ่ิวเตั้อร์แบบภายุในองค์กร Corporate Compliance 
News แลัะจัด้เก็บใน Corporate Compliance Web เพืิ่�อ
บุคลัากรข่องบริษััทั้ฯ สามารถเข้่าถึงได้้โด้ยุง่ายุ 

2. การสืั�อสัารสัร�างควัามตุระหนักร้�และให�คำาปรึกษัาแก่
พันักงานและบริษััที่ในกลุ่ม ไออาร์พ่ัซ่ื้ (Corporate  
Compliance Communication & Disseminate  

Information and Corporate Compliance Advice ) 
• บริษััทั้ฯ ได้้จัด้อบรม Corporate Compliance Mandatory 

Course Training โด้ยุบรรจุเป็็นห้ลัักสูตั้รบังคับ (Organization 
Knowledge Training Program) โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้
จัด้ให้้ม้การบรรยุายุห้ลัักสูตั้ร “Corporate Compliance & 
Governance of IRPC” ให้้พิ่นักงานเข้่าให้ม่แบบ Face to 
Face โด้ยุเว้นระยุะห่้าง (Social Distancing) แลัะ อบรมผ่าน
ระบบคอมพิ่ิวเตั้อร์ (Online Training) เพืิ่�อให้้พิ่นักงานได้้ 
รับทั้ราบ ตั้ระห้นักรู้ แลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ท้ั้�เก้�ยุวข้่อง  
รวมถึงอบรมห้ลัักสูตั้ร “เร้ยุนรู้เรื�องการกำากับการป็ฏิิบัติั้งานให้้
เป็็นไป็ตั้ามคู่มือ ห้รือ Corporate Compliance Overview” 
ให้้กับผู้บริห้ารระดั้บกลัาง Middle Management) ต่ั้อเนื�อง
เป็็นปี็ท้ั้� 2 เพืิ่�อให้้ม้ความรู้ความเข้่าใจเรื�อง Corporate  
Compliance Policy แลัะเรื�อง Code of Conduct Manual 
ข่องบริษััทั้ฯ แลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามเป็็นต้ั้นแบบ (Corporate  
Compliance Role Model) ให้้กับพิ่นักงานในสังกัด้ได้้ 

• พัิ่ฒนาชั่่องทั้างการสื�อความด้้าน Compliance โด้ยุจัด้ให้้ม้
สื�อป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์เพืิ่�อให้้ความรู้แก่ทุั้กคนในองค์กรอยุ่าง 
ต่ั้อเนื�องผ่าน e-Mail แลัะ e-Magazine ได้้แก่ Corporate 
Compliance News (CC News), GCR Column ใน
นิตั้ยุสารไออุ่น เพืิ่�อสื�อสารข้่อมูลัต่ั้าง ๆ ตั้ามกรอบมาตั้รฐาน
สากลัด้้านการกำากับการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ 
ตั้ลัอด้จนกรณ้์ศึกษัาต่ั้าง ๆ ให้้พิ่นักงานบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้  
ในกลุ่ัมได้้รับทั้ราบอยุ่างสมำ�าเสมอ 

• พัิ่ฒนาช่ั่องทั้างสื�อสาร Compliance@irpc.co.th เพืิ่�อง่ายุต่ั้อ
การสื�อสารระห้ว่างพิ่นักงานแลัะ Compliance Off icer 

• ให้้ความเห็้นแลัะร่วมทั้บทั้วน ป็รับป็รุง Process & Procedure

จัดูอบรมพันักงานเข้าใหม่ในหัวข้อ Corporate Compliance



239

3. การประเมิน ติุดำตุาม และรายงาน (Compliance  
Evaluation, Monitoring, Auditing & Reporting) 

• จัด้ทั้ำาการป็ระเมิน โด้ยุการเก็บข้่อมูลัด้้านการกำากับดู้แลัการ
ป็ฏิิบัติั้งานจากผู้บริห้ารระดั้บต่ั้าง ๆ  (Corporate Compliance 
Health Check Questionnaire & Corporate Compliance 
Risk Assessment) ป็ระเมินความพิ่อเพ้ิ่ยุงข่องการควบคุม
ภายุใน แลัะนำาผลัมาพิิ่จารณ์าวิเคราะห์้ป็รับป็รุง Corporate 
Compliance Program ข่องบริษััทั้ฯ ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ต่ั้อไป็ 

• ป็ระสานงานกับห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ เพืิ่�อให้้เกิด้การบูรณ์าการ
ตั้ามแนวคิด้ GRC - Governance Risk Compliance ใน
ระดั้บนโยุบายุ แลัะรับข้่อมูลั ข้่อคิด้เห็้น คำาแนะนำามาใช้ั่
ป็ระโยุชั่น์ในการป็รับป็รุงพัิ่ฒนา Corporate Compliance 
Program ให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ยุิ�งขึ่�น

• จัด้สัมมนาเชิั่งวิชั่าการเพืิ่�อแลักเป็ล้ั�ยุนความเห้็นด้้านการ
กำากับกฎเกณ์ฑ์์ ภายุในกลุ่ัมบริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) 
(Compliance PTT Group) เพืิ่�อบูรณ์าการแนวทั้างด้ำาเนินการ
ให้้เป็็นรูป็ธ์รรมอยุ่างชัั่ด้เจน แลัะม้ทิั้ศทั้างในการกำากับดู้แลั
เด้้ยุวกัน

การคุ้มครอิ่งข้อิ่มูลิส่วนบุคคลิ 

บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญในการป็กป็้องคุ้มครองข่้อมูลัส่วนบุคคลั
ข่องทุั้กภาคส่วนท้ั้�เก้�ยุวข้่อง ตั้าม พิ่.ร.บ. คุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลั 
พิ่.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 
(2019): PDPA) โด้ยุได้้ด้ำาเนินการ ดั้งน้�

• จัด้ตัั้�งคณ์ะทั้ำางานคุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลั (PDPA Corporate 
Compliance Committee) แลัะนโยุบายุคุ้มครองข้่อมูลั 
ส่วนบุคคลั (Privacy Policy) 

• จัด้ทั้ำาระบบการบริห้ารจัด้การข่้อมูลั (Data flow Data  
Mapping) ให้้เป็็นมาตั้รฐานแลัะสอด้คล้ัองกับกฎห้มายุ โด้ยุ
แยุกตั้ามผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทุั้กกลุ่ัมท้ั้�เก้�ยุวข้่อง เช่ั่น กลุ่ัมพิ่นักงาน 
กลุ่ัมคู่ค้า กลุ่ัมลูักค้า ชุั่มชั่น แลัะผู้มาติั้ด้ต่ั้อ เป็็นต้ั้น 

• ให้้ความรู้ด้้าน PDPA ต่ั้อคณ์ะทั้ำางานแลัะผู้ม้ส่วนเก้�ยุวข้่อง 
ทุั้กภาคส่วน รวมทัั้�งจัด้ทั้ำาเอกสารทั้างกฎห้มายุ รวมถึง 
แบบฟอร์มต่ั้าง ๆ ท้ั้�ต้ั้องด้ำาเนินการ แลัะป็รับป็รุงกระบวน 
การป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ให้้สอด้คลั้องกับ 
กฎห้มายุ เป็็นต้ั้น 

รายงานผู้ลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับด้ำแลกิจการ

บริษััทฯ รับรางวัล Trailblazer Awards ในงานประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์
และตลาดูหลักทรัพัย์ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสถืาบันเพิั�มผู้ลผู้ลิตแห่งชิาติ
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มาตำรฐานการรักษัาควัามมั�นคงปลอดำภัย
ข้องข้้อม้ลส่วันบ่คคล

มาตำรการปอ้งกัน
ด้ำานการบริหารจัดำการ 

(Administrative 
Safeguard)

มาตำรการปอ้งกัน
ด้ำานเที่คนิค 

(Technical Safeguard)

มาตำรฐานขั้�นตำำ�า

มาตำรการปอ้งกัน
ที่างกายภาพั 

(Physical Safeguard)

มาตำรการเข้้าถึังหร่อควับค่มการใช้ิงานข้้อม้ลส่วันบ่คคล 
(Access Control)

• ตั้รวจป็ระเมินการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ แลัะป็รับป็รุง
กระบวนการการป็ฏิิบัติั้งานให้้สอด้คล้ัองกับ PDPA 

• นำามาตั้รฐานสารสนเทั้ศ (Information Technology) มา
ด้ำาเนินการตั้ามมาตั้รการ 3 ด้้านตั้ามท้ั้�ภาครัฐกำาห้นด้ ได้้แก่ 
(1) มาตั้รการป้็องกันด้้านการบริห้ารจัด้การ (Administrative 
Safeguard) (2) มาตั้รการป้็องกันด้้านเทั้คนิค (Technical 
Safeguard) แลัะ (3) มาตั้รการป้็องกันทั้างกายุภาพิ่ (Physical 
Safeguard) ซึ์�งต้ั้องอยุู่บนพืิ่�นฐานข่องการรักษัาความมั�นคง
ป็ลัอด้ภยัุด้้านข้่อมูลัส่วนบุคคลัตั้ามท้ั้�กฎห้มายุกำาห้นด้ เป็็นตั้น้ 

โครงการคุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลัข่องบริษััทั้ฯ (Corporate 
Compliance PDPA Program) ได้้รับรางวัลั Trailblazer 
Awards ในงานป็ระกาศรางวัลั PDPA Awards 2020 (Personal 
Data Protection Act Awards) เมื�อวันท้ั้� 22 ธั์นวาคม 2563 
รางวัลัดั้งกล่ัาวเป็็นการตั้อกยุำ�าให้้บริษััทั้ฯ ในฐานะบริษััทั้ 
จด้ทั้ะเบ้ยุนในตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ฯ ท้ั้�ต้ั้องป็รับตัั้วให้้เข้่ากับ
เทั้คโนโลัยุ้ท้ั้�เป็ล้ั�ยุนแป็ลังไป็อยุู่เสมอ ตั้ระห้นักถึงความสำาคัญใน
การใช้ั่ระบบสารสนเทั้ศแลัะการใช้ั่ Big Data ในการทั้ำาธุ์รกรรม
ต่ั้าง ๆ แลัะตั้ระห้นักถึงการคุ้มครองข้่อมูลัส่วนบุคคลัอยุ่างเป็็น
รูป็ธ์รรม สร้างความเชืั่�อมั�นให้้แก่ลูักค้าแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุใน 
ทุั้กภาคส่วนอยุ่างต่ั้อเนื�องแลัะเป็็นรูป็ธ์รรมต่ั้อไป็

ผัู้งกระบวันการโครงการค้่มครองข้้อม้ลส่วันบ่คคลข้องบริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ จำากัดำ (มหาชิน)
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บริษััที่ฯ ได้ำจัดำที่ำาโครงการเพิั�ม
สมรรถันะองค์กร (NOAH) เป็น
ระยะปฏิิบัติำการเพ่ั�อ “Transform 
Organization Capability-to
-Perform” ปรับปร่งโครงสร้าง
องค์กรและอัตำรากำาลังให้กระชัิบ
ทัี่นสมัย สอดำคล้องกับภารกิจ
ที่างธ่รกิจในอนาคตำ
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การปีรับตัวในการบร่หารทิรัพยากรบุคคลิให้สอิ่ด้คล้ิอิ่งกับกลิยุทิธ์ิทิางธุิรก่จ 

บริษััทั้ฯ ตั้ระห้นักถึงการเป็ล้ั�ยุนแป็ลังท้ั้�รวด้เร็ว ตั้ลัอด้จนการ
แข่่งขั่นทั้างธุ์รกิจ แลัะความท้ั้าทั้ายุข่องอุตั้สาห้กรรมต่ั้าง ๆ  
ในอนาคตั้ จึงมุ่งมั�นพัิ่ฒนาแลัะเพิ่ิ�มข้่ด้ความสามารถใน 
การแข่่งขั่นข่ององค์กร ในมิติั้สำาคัญ ได้้แก่ ต้ั้นทุั้นท้ั้�แข่่งขั่นได้้  
ความรวด้เร็วในการด้ำาเนินธุ์รกิจ ความแม่นยุำาในการตั้ัด้สินใจ 
ด้้วยุความมุ่งมั�นดั้งกล่ัาว ในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำาโครงการ
เพิิ่�มสมรรถนะองค์กร (New Organization with Agile  
Human: NOAH) โด้ยุม้เป้็าห้มายุสำาคัญในการลัด้ต้ั้นทุั้น  
ลัด้ความสิ�นเป็ลืัองแลัะสูญเป็ล่ัา (Lean) ในรูป็แบบวิธ้์การ 
กระบวนการขั่�นตั้อนการทั้ำางาน ระเบ้ยุบป็ฏิิบัติั้ต่ั้าง ๆ รวมถึง
การนำาเทั้คโนโลัยุ้เข้่ามาเพิ่ิ�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ในงาน นอกจากน้�  
ยุังได้้ม้การป็รับตัั้วในมิติั้ท้ั้�สำาคัญอื�น ๆ ควบคู่กัน ดั้งน้�

• การป็รับป็รุงโครงสร้างองค์กรแลัะอัตั้รากำาลัังให้้กระชัั่บ  
ทัั้นสมัยุ สอด้คล้ัองกับภารกิจทั้างธุ์รกิจในอนาคตั้ รวมถึง 
การป็ลูักฝังแนวคิด้แลัะการนำารูป็แบบการทั้ำางานในรูป็แบบ
ข่อง Agile Way of Work 

• การเสริมทัั้กษัะเดิ้ม (Upskill) การสร้างทัั้กษัะให้ม่ (Reskill) 
รวมถึง การป็ลูักฝังแนวคิด้ (Mindset) เก้�ยุวกับการเร้ยุนรู้
ด้้วยุตั้นเอง ความคิด้สร้างสรรค์ การมุ่งเน้นลูักค้าเป็็น
ศูนยุก์ลัาง ฯลัฯ พิ่ร้อม ๆ กับองค์ความรู้ให้ม่ ๆ เก้�ยุวกับดิ้จิทัั้ลั
แลัะเทั้คโนโลัยุ้

• การป็รับป็รุงแนวทั้างการสรรห้าแลัะคัด้เลืัอก เพืิ่�อเพิิ่�มสัด้ส่วน
บุคลัากรท้ั้�ม้ความรู้ ป็ระสบการณ์์ ความสามารถท้ั้�ห้ลัากห้ลัายุ
จากภายุนอก (Mid-career) เข้่ามาร่วมขั่บเคลืั�อนภารกิจ 
ต่ั้าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ ในปั็จจุบันแลัะอนาคตั้

การบริหารที่รัพัยากรบ่คคล

การบริหารที่รัพัยากรบ่คคล

โครงการ NOAH เป็นระยะปฏิิบัติำการเพ่ั�อ “Transform Organization Capability-to-Perform”

New
Organization

Agile
Human

A The most cost-efficiency
operating model at speed

B Future Skill Development
(Learn & unlearned, Upskill and Reskill)

C New performance management
and rewarding

D Talent acquisition

• Different Work
• Different Way
• Work Differently

• Upskill
• Reskill
• New Skill

• Measure what matter
• Competency-based Growth
• Pay for Performance

• BAU Talent
• Talent on journey
• Near-term catalysts
• Tomorrow’s talent



244 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาระบบการบร่หารงานทิรัพยากร
บุคคลิ

• การพััฒนาสัมรรถืนะพันักงาน
 เพืิ่�อให้้บริษััทั้ฯ ม้ความพิ่ร้อมท้ั้�จะป็รับตัั้วอยุู่ตั้ลัอด้เวลัา 

บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ทั้ำาระบบบริห้ารจัด้การสมรรถนะพิ่นักงาน 
ทัั้�งความชั่ำานาญในงาน แลัะความเป็็นผู้นำาให้้สอด้คล้ัองกับ
กลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ โด้ยุม้การวางห้ลัักสูตั้รการพัิ่ฒนาบุคลัากร
สำาห้รับพิ่นักงานทุั้กระดั้บสอด้คล้ัองกับสายุอาช้ั่พิ่ต่ั้าง ๆ โด้ยุ
ร่วมมือกับสถาบันแลัะองค์กรชัั่�นนำาในการพัิ่ฒนาห้ลัักสูตั้ร 
เนื�อห้า วิธ้์การเร้ยุน การสอน รวมไป็ถึงการลังมือป็ฏิิบัติั้จริง 
(Action Learning) รวมถงึการห้มนุเว้ยุนงาน แลัะสรา้งเสรมิ
ป็ระสบการณ์์การทั้ำางานจริง (On the Job) 

 นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังม้การป็รับป็รุงระบบบริห้ารจัด้การ 
องค์ความรู้แลัะการเร้ยุนรู้ข่องพิ่นักงานให้้ม้ความทัั้นสมัยุ
สามารถค้นคว้าห้าข้่อมูลั ห้ลัักสูตั้รต่ั้าง ๆ  ได้้ผ่านระบบออนไลัน์ 
ซึ์�งเชืั่�อมต่ั้อกับสถาบันแลัะองค์กรต่ั้าง ๆ ภายุนอกอ้กด้้วยุ  

• การเตุร่ยมควัามพัร�อมในดำ�านบุคลากรสัำาหรับอนาคตุ 
 ฝ� ายุ จัด้การไ ด้้ด้ำา เ นินการจัด้ทั้ำา ผัง ผู้ สืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่ง  

(Succession Planning) ครอบคลัุมกลุ่ัมพิ่นักงานระดั้บ 
ผู้จัด้การขึ่�นไป็ โด้ยุถือเป็็นตั้ำาแห้น่งท้ั้�ม้ความสำาคัญกับธุ์รกิจ
ข่องบริษััทั้ฯ แลัะม้การจัด้กลุ่ัมพิ่นักงานท้ั้�ม้ศักยุภาพิ่สูง  
(Talent) ในระดั้บป็ฏิิบัติั้การ เพืิ่�อวางแผนการพัิ่ฒนาความรู้ 
ความสามารถให้้พิ่ร้อมท้ั้�จะขั่บเคลืั�อนธุ์รกิจปั็จจุบันแลัะอนาคตั้
ได้้อยุ่างราบรื�น 

• การพััฒนาระบบปฏิิบัติุการงานที่รัพัยากรบุคคล
 กระบวนการด้้านการบริห้ารจัด้การทั้รัพิ่ยุากรบุคคลัได้้รับ 

การออกแบบให้ม่ให้้รองรับรูป็แบบ วิธ้์การทั้ำางานท้ั้�กระชัั่บ  
ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ รวมถึงการเป็ล้ั�ยุนรูป็แบบการทั้ำางานจาก
ระบบกระด้าษัมาเป็็นระบบดิ้จิทัั้ลั บนแพิ่ลัตั้ฟอร์มบริห้าร
จัด้การงานบุคคลั iConnect ท้ั้�เชืั่�อมโยุงทุั้กระบบงานบุคคลั
ไว้ท้ั้�เด้้ยุวผ่าน Web/ Mobile Application เพืิ่�อเพิิ่�มความ
สะด้วก รวด้เร็ว แลัะจัด้เก็บฐานข้่อมูลัท้ั้�สามารถนำาข้่อมูลัต่ั้าง ๆ  
มาวเิคราะห้ ์ออกแบบ พัิ่ฒนาระบบงานบคุคลัได้้อยุา่งแม่นยุำา 
นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังร่วมมือกับผู้ให้้บริการด้้านสุข่ภาพิ่ข่อง
พิ่นักงานในการพัิ่ฒนา Application ในการเบิกค่าใช้ั่จ่ายุ 
ตั้รวจสอบค่าใช้ั่จ่ายุ รวมถึงการวิเคราะห์้ข้่อมูลัด้้านสุข่ภาพิ่
ต่ั้าง ๆ เพืิ่�อจัด้กิจกรรมส่งเสริมสุข่ภาพิ่ต่ั้าง ๆ 

การดู้แลิพนักงาน

บริษััทั้ฯ กำาห้นด้งบป็ระมาณ์เก้�ยุวกับบุคลัากรท้ั้�สอด้คล้ัองกับ 
ผลัการด้ำาเนินงาน แลัะสามารถแข่่งข่ันได้้ในอุตั้สาห้กรรม
เด้้ยุวกันให้้แก่พิ่นักงานทุั้กระดั้บอยุ่างเป็็นธ์รรม โด้ยุม้โครงสร้าง
แลัะองค์ป็ระกอบค่าตั้อบแทั้นท้ั้�สอด้คล้ัองกับบทั้บาทั้ห้น้าท้ั้� เช่ั่น 
การกำาห้นด้เงินตั้อบแทั้นพิิ่เศษั (Variable pay) ในระด้ับ 
ผู้จัด้การขึ่�นไป็ นอกจากน้� บริษััทั้ฯ ยุังม้การจัด้สวัสดิ้การต่ั้าง ๆ  
ท้ั้�จำาเป็็นแก่การป็ฏิิบัติั้ห้น้าท้ั้�ข่องพิ่นักงานให้้คุณ์ภาพิ่ช้ั่วิตั้ท้ั้�ด้้ 

เช่ั่น สวัสดิ้การเก้�ยุวกับท้ั้�พัิ่ก เครื�องแบบ รถรับส่ง การตั้รวจ
สุข่ภาพิ่ป็ระจำาปี็ การให้้ความคุ้มครองเก้�ยุวกับค่ารักษัาพิ่ยุาบาลั 
อุบัติั้เห้ตุั้ ห้รือเส้ยุช้ั่วิตั้ รวมถึงกองทุั้นสำารองเล้ั�ยุงช้ั่พิ่ ในข่ณ์ะ
เด้้ยุวกับ บริษััทั้ฯ ส่งเสริมให้้พิ่นักงานเข้่าร่วมกิจกรรมผ่านชั่มรม 
กลุ่ัมความสนใจตั้า่ง ๆ รวมถงึการจดั้ให้้ม้ศูนยุก้์ฬา สนามฟตุั้บอลั 
ฯลัฯ ท้ั้�ส่งเสริมสุข่ภาพิ่กายุแลัะใจ 
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ณ์ สิ�นปี็ 2563 บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุม้พิ่นักงานจำานวนทัั้�งห้มด้ 5,452 คน แบ่งเป็็นพิ่นักงานข่องบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) 
จำานวน 5,235 คน แลัะพิ่นักงานข่องบริษััทั้ยุ่อยุ จำานวน 217 คน โด้ยุพิ่นักงานข่องบริษััทั้ยุ่อยุป็ระกอบด้้วยุ บจ.นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์  
บจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ เอแอนด์้แอลั บจ.เทั้คโนโลัยุไ้ออาร์พ้ิ่ซ้์ แลัะ บจ.ไอพิ่อลิัเมอร์ โด้ยุม้รายุลัะเอ้ยุด้ดั้งน้�

ค่าตอิ่บแทินพนักงาน

บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุจ่ายุค่าตั้อบแทั้นพิ่นักงาน ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุ
เงินเดื้อนแลัะค่าแรง ค่าล่ัวงเวลัา โบนัส เงินสมทั้บกองทุั้นสำารอง
เล้ั�ยุงช้ั่พิ่แลัะป็ระกันสังคม ผลัป็ระโยุชั่น์พิ่นักงาน แลัะอื�น ๆ 
สำาห้รับปี็ 2563 จำานวน 9,088 ล้ัานบาทั้ ลัด้ลังจากปี็ 2562  
ร้อยุลัะ 11 

หน่วยงาน

1. ห้น่วยุงานขึ่�นตั้รงต่ั้อป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่
2. สายุบัญช้ั่แลัะการเงิน
3. สายุพิ่าณิ์ชั่ยุกิจแลัะการตั้ลัาด้
4. สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร
5. สายุบริห้ารแลัะพัิ่ฒนาศักยุภาพิ่องค์กร
6. สายุป็ฏิิบัติั้การผลิัตั้ปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�น
7. สายุนวัตั้กรรมแลัะป็ฏิิบัติั้การเพืิ่�อความเป็็นเลิัศ

รวัมพันักงาน บมจำ.ไออาร์พ่ัซ่ื้

รวัมพันักงานบริษััที่ย่อย

รวัมพันักงานบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยทัี่�งหมดำ

จำานวนพนักงาน (คน)

99
155
267
79

344
2,737
1,554

5,235

217

5,452

การคุ้มครอิ่งส่ทิธ่ิมนุษยชน

บริษััทั้ฯ ม้นโยุบายุแลัะการด้ำาเนินงานด้้านการบริห้ารทั้รัพิ่ยุากร
บุคคลัซึ์�งยึุด้มั�นในห้ลัักการแลัะแนวป็ฏิิบัติั้เก้�ยุวกับการเคารพิ่ 
คุ้มครอง ส่งเสริมสิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น ตั้ามห้ลัักสากลัว่าด้้วยุ 
สิทั้ธิ์มนุษัยุชั่น (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights) แลัะข้่อตั้กลังโลักแห่้งสห้ป็ระชั่าชั่าติั้ (United 
Nations Global Compact: UNCG) รวมทั้ั�งส่งเสริมแนวทั้าง
ดั้งกล่ัาวให้้แก่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับกระบวนการทั้างธุ์รกิจ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การเปีลีิ�ยนว่ธีิการทิำางาน แลิะดู้แลิพนักงาน
ในสถานการณ์์ไวรัสโคว่ด้-19

ท่ั้ามกลัางวิกฤตั้การแพิ่ร่ระบาด้ข่องไวรัสโควิด้-19 บริษััทั้ฯ  
ได้้ม้มาตั้รการดู้แลัพิ่นักงานแลัะครอบครัวพิ่นักงาน เพืิ่�อให้้ม้ 
ความป็ลัอด้ภัยุ โด้ยุสนับสนุนอุป็กรณ์์ป้็องกันท้ั้�จำาเป็็นให้้พิ่นักงาน
ทุั้กคน ได้้แก่ ห้น้ากากอนามัยุ แลัะสเป็รย์ุแอลักอฮีอล์ั พิ่ร้อม
ติั้ด้ตั้ามสถานะทั้างสุข่ภาพิ่แลัะสวัสดิ้ภาพิ่ในการทั้ำางานอยุ่าง 
ใกล้ัชิั่ด้ แลัะยัุงจัด้ให้้ม้การทั้ำางานจากท้ั้�บ้าน (Work from Home) 
ให้้มากท้ั้�สุด้ เพืิ่�อลัด้ความแออัด้แลัะลัด้โอกาสในการแพิ่ร่เชืั่�อ 
ในท้ั้�ทั้ำางานแลัะท้ั้�สาธ์ารณ์ะ โด้ยุจะใช้ั่ระบบการป็ระชัุ่มทั้าง
อิเล็ักทั้รอนิกส์เป็็นห้ลััก บริษััทั้ฯ ได้้ม้การจัด้ตัั้�งคณ์ะทั้ำางาน
เตั้ร้ยุมความพิ่ร้อม ควบคุมเฝ้าระวัง บริห้ารจัด้การใน 24 ชัั่�วโมง 
ผ่านศูนยุ์ป็ฏิิบัติั้การเฝ้าระวังแลัะควบคุมโรคติั้ด้เชืั่�อไวรัสโคโรนา
ห้รือโควิด้-19 (COVID-19 War Room) โด้ยุได้้สื�อสารข่้อมูลั 
การป็ฏิิบัติั้ตั้นในสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ไวรัสโควิด้-19  
ให้้พิ่นักงานทั้ราบอยุ่างสมำ�าเสมอ อ้กทัั้�งม้การจัด้ทั้ำา Mobile  
Application ตั้รวจสอบสถานะแลัะตั้ำาแห้น่งข่องพิ่นักงานผ่าน 
Application ในทุั้ก ๆ วัน (Daily Check in)

IRPC ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หม่ันล้างมือ เช็คช่ือไทยชนะ

คณะทํางาน War Room COVID-19/ Communication



247

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน

บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) ได้้ด้ำาเนินงานด้้านการควบคุมภายุในตั้ามมาตั้รฐานสากลัข่อง COSO Internal Control-Integrated 
Framework เพืิ่�อให้้บรรลุัวัตั้ถุป็ระสงค์ทัั้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านการด้ำาเนินงาน (Operation) ด้้านการรายุงาน (Reporting) แลัะ 
ด้้านการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎ ระเบ้ยุบ ข้่อบังคับท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ (Compliance) โด้ยุฝ�ายุบริห้ารแลัะห้น่วยุงาน
ระบบการควบคุมภายุในได้้จัด้ทั้ำาแบบป็ระเมินการควบคุมภายุในตั้ามห้ลัักเกณ์ฑ์์ท้ั้�สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะ
ตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ (ก.ลั.ตั้) กำาห้นด้ รวมถึงได้้ม้การสอบทั้านแลัะให้้ความเห็้นแลัะข้่อเสนอแนะจากคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ก่อน 
นำาเข้่ารายุงานตั้่อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ในการป็ระชัุ่มครั�งท้ั้� 1/2564 วันท้ั้� 19 มกราคม 2564 โด้ยุม้กรรมการอิสระแลัะกรรมการ
ตั้รวจสอบเข้่าร่วมป็ระชุั่มด้้วยุ คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ เห็้นว่า ระบบการควบคุมภายุในข่องบริษััทั้ฯ ม้ความเพ้ิ่ยุงพิ่อแลัะเห้มาะสม  
ไม่พิ่บข้่อบกพิ่ร่องท้ั้�สำาคัญท้ั้�อาจส่งผลัต่ั้อการบรรลุัวัตั้ถุป็ระสงค์ข่องระบบการควบคุมภายุใน ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้จัด้ให้้ม้กระบวนการแลัะ
บุคลัากรอยุ่างเห้มาะสมท้ั้�จะด้ำาเนินการตั้ามระบบการควบคุมภายุในได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั รายุงานท้ั้�จัด้ทั้ำาขึ่�น 
ม้ความถูกต้ั้อง เชืั่�อถือได้้ แลัะการด้ำาเนินธุ์รกิจเป็็นไป็ตั้ามกฎห้มายุแลัะระเบ้ยุบข้่อบังคับท้ั้�เก้�ยุวข้่อง สามารถป้็องกันทั้รัพิ่ยุ์สินข่อง 
บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ในเครือ จากการท้ั้�กรรมการ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานนำาไป็ใช้ั่โด้ยุมิชั่อบห้รือโด้ยุไม่ม้อำานาจ รวมถึงการทั้ำาธุ์รกรรม
กับบุคคลัท้ั้�อาจม้ความขั่ด้แยุ้งแลัะบุคคลัท้ั้�เก้�ยุวโยุงกัน

ระบบการควบคุมภายุในข่องบรษัิัทั้ฯ ได้้ม้การป็รับป็รุงแลัะพัิ่ฒนาให้้ทัั้นสมัยุอยุูเ่สมอ ตั้ามบริบทั้ท้ั้�ม้การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังทัั้�งภายุนอกแลัะ
ภายุใน โด้ยุในปี็ 2563 บริษััทั้ฯ ได้้ด้ำาเนินการพัิ่ฒนาระบบการควบคุมภายุใน แบ่งเป็็น 5 องค์ป็ระกอบ ดั้งน้� 

1. สภัาพแวด้ล้ิอิ่มการควบคุม (Control Environment)

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะผู้บริห้าร ให้้การสนับสนุนวัฒนธ์รรมองค์กรท้ั้�มุ่งเน้นการม้บุคลัากรท้ั้�เป็็นทัั้�งคนเก่งแลัะคนด้้ ซึ์�งจะ 
ช่ั่วยุให้้การด้ำาเนินธุ์รกิจข่ององค์กรเป็็นไป็ตั้ามวิสัยุทัั้ศน์แลัะพัิ่นธ์กิจอยุ่างยุั�งยุืนอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั รวมถึงส่งเสริม
การม้จรรยุาบรรณ์ในการด้ำาเนินงาน แลัะกำากับดู้แลัการด้ำาเนินธุ์รกิจข่องบริษััทั้ฯ ด้้วยุการม้สภาพิ่แวด้ล้ัอมข่องการควบคุมภายุในท้ั้�ด้้
แลัะเห้มาะสม ดั้งน้�

คณ์ะกรรมการบรษัิัทั้ฯ แลัะผู้บริห้าร ได้้กำาห้นด้นโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ นโยุบายุการกำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้าม
กฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ นโยุบายุการควบคุมภายุใน นโยุบายุต่ั้อต้ั้านการทุั้จริตั้แลัะคอร์รัป็ชัั่น รวมถึงข้่อกำาห้นด้เก้�ยุวกับจริยุธ์รรม 
(Code of Conduct) อยุ่างเป็็นลัายุลัักษัณ์์อักษัร เพืิ่�อให้้กรรมการบริษััทั้ฯ ผู้บริห้าร แลัะพิ่นักงานยึุด้ถือเป็็นแนวทั้างในการป็ฏิิบัติั้งาน 
แลัะกำาห้นด้ให้้พิ่นักงานทัุ้กระด้ับทั้ำารายุงานความข่ัด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ (Conflicts of Interest) ในรูป็แบบอิเล็ักทั้รอนิกส์ 
เป็็นป็ระจำาทุั้กปี็ แลัะม้แบบป็ระเมินจริยุธ์รรมในการป็ฏิิบัติั้งานให้้ผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานป็ระเมินตั้นเอง

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ม้ความเป็็นอิสระจากฝ�ายุบริห้าร ทั้ำาห้น้าท้ั้�กำากับดู้แลัการด้ำาเนินธุ์รกิจโด้ยุรวม แลัะให้้ความเห็้นต่ั้อทิั้ศทั้าง
กลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ สำาห้รับใช้ั่เป็็นแนวทั้างจัด้ทั้ำาแผนธ์ุรกิจแลัะแผนป็ฏิิบัติั้งาน พิ่ร้อมทัั้�งติั้ด้ตั้ามผลัการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ แลัะ
ผลัการป็ฏิิบัติั้งานข่องคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ อยุ่างสมำ�าเสมอ เพืิ่�อให้้มั�นใจว่าการด้ำาเนินงานข่องบริษััทั้ฯ จะบรรลุัเป้็าห้มายุท้ั้�กำาห้นด้

บริษััทั้ฯ กำาห้นด้โครงสร้างองค์กรในลัักษัณ์ะสายุป็ฏิิบัติั้การแลัะสายุงาน เพืิ่�อให้้การบริห้ารจัด้การข่องบริษััทั้ฯ ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะ
ด้ำาเนนิงานไป็ในทั้ศิทั้างเด้้ยุวกันทัั้�งกลุ่ัมบรษัิัทั้ ม้การแบง่แยุกห้นา้ท้ั้�ในส่วนงานท้ั้�สำาคัญ เพืิ่�อให้้เกดิ้การถว่งดุ้ลัระห้วา่งกัน ม้การกำาห้นด้
อำานาจอนุมัติั้ในการด้ำาเนินงานแลัะการทั้ำาธุ์รกรรมต่ั้าง ๆ ข่องบริษััทั้ฯ รวมถึงม้การทั้บทั้วนอยุ่างสมำ�าเสมอ แลัะม้การกำาห้นด้ 
แผนพัิ่ฒนาบุคลัากร โด้ยุการกำาห้นด้คุณ์สมบัติั้ข่องบุคลัากรแต่ั้ลัะตั้ำาแห้น่งอยุา่งชัั่ด้เจน การกำาห้นด้แผนสืบทั้อด้ตั้ำาแห้น่งงานท้ั้�สำาคัญ 
(Successor Plan) โด้ยุม้การจัด้โครงการพิ่ัฒนาผู้บริห้าร (Leadership Development Program) พิ่ร้อมทัั้�งกำาห้นด้กระบวนการ
ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัติั้งานอยุ่างม้มาตั้รฐานแลัะเป็็นระบบ รวมถึงม้การติั้ด้ตั้ามผลัข่องการด้ำาเนินงานอยุ่างสมำ�าเสมอ เพืิ่�อใช้ั่ใน 
การพิิ่จารณ์าให้้รางวัลัอยุ่างเป็็นธ์รรม แลัะสร้างแรงจูงใจต่ั้อบุคลัากรในการป็ฏิิบัติั้งานได้้อยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 

สรุปีความเห็นขอิ่งคณ์ะกรรมการบร่ษัทิเกี�ยวกับระบบการควบคุมภัายใน

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััทั้ฯ ผลัักดั้นแนวทั้าง “ความรับผิด้ชั่อบการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะการควบคุมภายุในท้ั้�ด้้ตั้ามแนวทั้างป้็องกัน 3 ระดั้บ (Three 
Lines of Defense)” ซึ์�งเป็็นแนวทั้างท้ั้�ได้้รับการยุอมรับในระดั้บสากลั โด้ยุส่งเสริม ผลัักดั้นให้้ผู้ป็ฏิิบัติั้งานแลัะหั้วห้น้างานในแต่ั้ลัะ
ห้น่วยุงาน (First Line) ป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุแลัะแนวทั้างท้ั้�บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ โด้ยุม้ห้น่วยุงานควบคุมภายุใน ห้น่วยุงาน
กำากับดู้แลัการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ ระเบ้ยุบต่ั้าง ๆ แลัะห้น่วยุงานสนับสนุนอื�น ๆ (Second Line) ทั้ำาห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะสนับสนุนให้้
ห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ ด้ำาเนินการอยุ่างเป็็นระบบตั้ามมาตั้รฐานท้ั้�กำาห้นด้ไว้ แลัะสำานักงานตั้รวจสอบภายุใน (Third Line) ทั้ำาห้น้าท้ั้� 
ตั้รวจสอบห้น่วยุงานต่ั้าง ๆ ว่าได้้ด้ำาเนินการควบคุมภายุในอยุ่างถูกต้ั้องแลัะเห้มาะสม

2. การปีระเม่นความเสี�ยง (Risk Assessment) 

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ แลัะผู้บริห้ารให้้ความสำาคัญในการบริห้ารความเส้�ยุง เพืิ่�อสร้างความเชืั่�อมั�นในการนำาพิ่าองค์กรสู่เป้็าห้มายุทัั้�ง
ระยุะสั�นแลัะระยุะยุาว จึงจัด้ให้้ม้คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุง (Risk Management Committee: RMC) แต่ั้งตัั้�งโด้ยุคณ์ะกรรมการ 
บริษััทั้ฯ แลัะจัด้ให้้ม้คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะการควบคุมภายุใน (Risk Management and Internal Control  
Committee: RMCC) โด้ยุม้ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่เป็็นป็ระธ์านคณ์ะกรรมการฯ เพืิ่�อกำากับดู้แลั 
การบริห้ารความเส้�ยุงแลัะการควบคุมภายุในข่องบริษััทั้ฯ ให้้เป็็นไป็อยุ่างเห้มาะสมแลัะม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั รวมถึงการนำาการบริห้าร 
ความเส้�ยุงไป็ป็ฏิิบัติั้อยุ่างจริงจังทัั้�วทัั้�งองค์กร โด้ยุม้แนวทั้างบริห้ารจัด้การ ดั้งน้�

บริษััทั้ฯ ได้้นำากรอบการบริห้ารความเส้�ยุงตั้ามมาตั้รฐาน ISO 31000 (2018) แลัะ COSO Enterprise Risk Management (2017) 
รวมถึงกำาห้นด้นโยุบายุการบริห้ารความเส้�ยุง เพืิ่�อเป็็นแนวทั้างบริห้ารจัด้การความเส้�ยุงท้ั้�อาจส่งผลักระทั้บต่ั้อการบรรลุัวัตั้ถุป็ระสงค์
ข่องบริษััทั้ฯ ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุการบริห้ารความเส้�ยุงในระดั้บองค์กร (Corporate Risk) การบริห้ารความเส้�ยุงในระดั้บห้น่วยุ 
ป็ฏิิบัติั้การ (Functional Risk) รวมถึงการบริห้ารความเส้�ยุงข่องโครงการต่ั้าง ๆ (Projects Risk) โด้ยุคำานึงถึงเป้็าห้มายุข่ององค์กร  
การเป็ล้ั�ยุนแป็ลังจากปั็จจัยุภายุในแลัะภายุนอก รวมถึงโอกาสท้ั้�จะเกิด้การทุั้จริตั้แลัะคอร์รัป็ชัั่น พิ่ร้อมทัั้�งกำาห้นด้แนวทั้างจัด้การ 
ความเส้�ยุง ม้กระบวนการทั้บทั้วนความเส้�ยุงแลัะติั้ด้ตั้ามการด้ำาเนินงานตั้ามแผนจัด้การความเส้�ยุงอยุ่างสมำ�าเสมอ เพืิ่�อให้้การบริห้าร
ความเส้�ยุงอยุู่ในระดั้บท้ั้�ยุอมรับได้้

บริษััทั้ฯ กำาห้นด้ให้้ม้การรายุงานสรุป็ผลัการด้ำาเนินการบริห้ารความเส้�ยุงระดั้บองค์กรต่ั้อคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงแลัะ 
การควบคุมภายุในแลัะคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยุงเป็็นป็ระจำาทุั้กไตั้รมาส สำาห้รับการบริห้ารความเส้�ยุงระดั้บห้น่วยุป็ฏิิบัติั้การ
จะม้การรายุงานสรุป็ผลัต่ั้อการป็ระชุั่มแต่ั้ลัะสายุห้รือสายุงาน 

บริษััทั้ฯ ได้้นำาระบบการบริห้ารความต่ั้อเนื�องทั้างธุ์รกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตั้ามมาตั้รฐาน
สากลั ISO 22301 (2019) มาใช้ั่ในการบริห้ารจัด้การ เมื�อต้ั้องเผชิั่ญเห้ตุั้ฉุีกเฉิีนแลัะภาวะวิกฤตั้การณ์์ต่ั้าง ๆ เพืิ่�อให้้การด้ำาเนินธุ์รกิจ
เป็็นไป็อยุ่างต่ั้อเนื�อง ลัด้ผลักระทั้บท้ั้�อาจจะเกิด้ขึ่�น แลัะรักษัาภาพิ่ลัักษัณ์์ ชืั่�อเส้ยุงข่ององค์กร

3. ก่จกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษััทั้ฯ ได้้กำาห้นด้กิจกรรมการควบคุมท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั แลัะคำานึงถึงห้ลัักการควบคุมภายุในท้ั้�ด้้ ซึ์�งช่ั่วยุลัด้ความเส้�ยุง
ท้ั้�จะไม่บรรลุัวัตั้ถุป็ระสงค์ข่องบริษััทั้ฯ ให้้อยุู่ในระดั้บท้ั้�ยุอมรับได้้ โด้ยุการจัด้ทั้ำาระเบ้ยุบ นโยุบายุ ข้่อกำาห้นด้ คู่มือแลัะขั่�นตั้อน 
การป็ฏิิบัติั้งานเป็็นลัายุลัักษัณ์์อักษัร ม้การกำาห้นด้ข่อบเข่ตั้อำานาจห้น้าท้ั้�ข่องผู้บริห้ารแลัะพิ่นักงานแต่ั้ลัะระดั้บ รวมถึงการกำาห้นด้
อำานาจอนุมัติั้รายุการทั้างธุ์รกิจ แลัะม้การสอบทั้านการป็ฏิิบัติั้งานให้้เป็็นไป็ตั้ามระเบ้ยุบ นโยุบายุ ข้่อกำาห้นด้ แลัะคู่มือการป็ฏิิบัติั้งาน
ต่ั้าง ๆ อยุ่างสมำ�าเสมอ ม้การกำาห้นด้นโยุบายุแลัะแนวป็ฏิิบัติั้ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกับการทั้ำารายุการท้ั้�ม้ห้รืออาจม้ความขั่ด้แยุง้ทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ 
การทั้ำาธุ์รกรรมท้ั้�ม้ความโป็ร่งใส ตั้รวจสอบได้้ แลัะเป็็นธ์รรม การอนุมัติั้ธุ์รกรรมโด้ยุคำานึงถึงป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ข่องบริษััทั้ฯ

บริษััทั้ฯ ม้การใช้ั่ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำาห้รับกระบวนงานจัด้ซื์�อจัด้จ้างแลัะการจ่ายุชั่ำาระเงิน 
แลัะกระบวนการข่ายุแลัะรับชั่ำาระเงินเพืิ่�อเป็็นเครื�องมือช่ั่วยุในการตั้ิด้ตั้ามแลัะตั้รวจสอบความผิด้ป็กตั้ิข่องการด้ำาเนินงานได้้อยุ่าง 
ต่ั้อเนื�อง ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ แลัะสอด้คล้ัองกับห้ลัักการแบ่งแยุกห้น้าท้ั้�ท้ั้�ด้้
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บริษััทั้ฯ พัิ่ฒนาแบบป็ระเมินการควบคุมภายุในด้้วยุตั้นเอง (Control Self Assessment: CSA) เพืิ่�อให้้ครอบคลุัมการป็ฏิิบัติั้งานต่ั้าง ๆ  
ท้ั้�สำาคัญกับองค์กร ได้้แก่ แบบป็ระเมินการควบคุมภายุในด้้วยุตั้นเองในภาพิ่รวมข่ององค์กร แบบป็ระเมินการควบคุมภายุในด้้วยุ
ตั้นเองเฉีพิ่าะกระบวนการ แลัะแบบป็ระเมินการควบคุมภายุในด้้วยุตั้นเองระดั้บกระบวนการป็ฏิิบัติั้งาน ซึ์�งการป็ระเมินการควบคุม
ภายุในด้้วยุตั้นเองจะช่ั่วยุให้้ผู้บริห้ารพัิ่ฒนากิจกรรมควบคุมเพืิ่�อลัด้ความเส้�ยุงในกระบวนการป็ฏิิบัติั้งานในด้้านต่ั้าง ๆ ได้้อยุ่างครบถ้วน
แลัะครอบคลุัม

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการพัิ่ฒนาแนวทั้างกำากับดู้แลัการบริห้ารโครงการ (Project Governance) เพืิ่�อให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั
เพิิ่�มขึ่�น โด้ยุกำาห้นด้ให้้ม้คณ์ะกรรมการ ห้น่วยุงานท้ั้�เก้�ยุวข้่องได้้สอบทั้านข้่อมูลัโครงการลังทุั้น การป็ระเมินความเส้�ยุงแลัะแนวทั้าง
การจัด้การความเส้�ยุงอยุ่างรอบด้้าน ในทุั้กขั่�นตั้อนข่องการด้ำาเนินการข่องโครงการ 

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนนิโครงการเพิ่ิ�มสมรรถนะองคก์ร (New Organization with Agile Human: NOAH) เพืิ่�อป็รับป็รุงโครงสรา้งต้ั้นทุั้นข่อง
ธุ์รกิจทัั้�งระบบ รวมถึงช่ั่วยุสนับสนุนผลัป็ระกอบการระยุะสั�นแลัะเพิิ่�มสมรรถนะองค์กรเพืิ่�อรองรับภารกิจข่องธุ์รกิจในอนาคตั้  
ซึ์�งป็ระกอบด้้วยุ การป็รับเป็ล้ั�ยุนรูป็แบบการด้ำาเนินธุ์รกิจ กระบวนการป็ฏิิบัติั้งานให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่มากยุิ�งขึ่�น ครอบคลัุมมิติั้ด้้าน
ต้ั้นทุั้น คุณ์ภาพิ่แลัะความรวด้เร็วในการทั้ำางาน การพัิ่ฒนาบุคลัากรให้้สามารถรองรับงานแบบให้ม่ท้ั้�จะเกิด้ขึ่�น การใช้ั่ระบบรางวัลั
จูงใจ การสรรห้าบุคลัากรภายุนอกมาร่วมงาน แลัะการมอบข้่อเสนอท้ั้�เป็็นทั้างเลืัอกให้้พิ่นักงานท้ั้�ม้ความป็ระสงค์จะห้าโอกาสให้ม่ ๆ 
เป็็นต้ั้น

บริษััทั้ฯ กำาห้นด้กระบวนการควบคุมด้้านความป็ลัอด้ภัยุข่องระบบเทั้คโนโลัยุ้สารสนเทั้ศ ซึ์�งเป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐาน ISO 27001- 
Information Security Management เพืิ่�อสร้างความมั�นใจถึงความม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องความมั�นคงป็ลัอด้ภัยุข่อง
สารสนเทั้ศบริษััทั้ฯ

บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการจัด้ทั้ำานโยุบายุการคุ้มครองข่อ้มูลัส่วนบุคคลั แลัะแต่ั้งตัั้�งคณ์ะทั้ำางาน เพืิ่�อป็รับป็รุงแลัะพัิ่ฒนากระบวนการควบคมุ
ข้่อมูลัส่วนบุคคลัข่องบริษััทั้ฯ รวมถึงม้การสื�อสารเรื�อง พิ่.ร.บ. คุ้มครองข่้อมูลัส่วนบุคคลั (PDPA) ให้้พิ่นักงานท้ั้�เก้�ยุวข้่องรับทั้ราบ 
ปั็จจุบันอยุู่ระห้ว่างการพัิ่ฒนาระบบเทั้คโนโลัยุส้ารสนเทั้ศ แลัะแต่ั้งตัั้�งเจ้าห้น้าท้ั้�คุ้มครองข้่อมูลั
 
4. สารสนเทิศแลิะการสื�อิ่สาร (Information & Communication)

บริษััทั้ฯ ให้้ความสำาคัญในคุณ์ภาพิ่ข่องสารสนเทั้ศแลัะการสื�อสาร ซึ์�งเป็็นส่วนสำาคัญท้ั้�สนับสนุนให้้การควบคุมภายุในสามารถด้ำาเนินงาน 
อยุา่งม้ป็ระสทิั้ธิ์ผลั โด้ยุพิ่ฒันาระบบ e-Compliance เพืิ่�อเก็บข้่อมูลัด้้านกฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ แลัะข่อ้บังคับท้ั้�เก้�ยุวข้่อง รวมถงึระบบ
การป็ระเมนิการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎห้มายุ กฎ ระเบ้ยุบ แลัะข่อ้บังคับ คาด้วา่จะแล้ัวเสร็จภายุในปี็ 2564 แลัะม้การสื�อสารสาระสำาคัญข่อง
ผลัการด้ำาเนินงานต่ั้อคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ผู้บริห้าร พิ่นักงาน แลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอยุ่างเห้มาะสม โด้ยุนำาส่งเอกสารการป็ระชุั่มให้้
คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ล่ัวงห้น้าก่อนการป็ระชุั่ม เพืิ่�อให้้คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ สามารถวิเคราะห์้ข้่อมูลัก่อนตัั้ด้สินใจอยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อ

บริษััทั้ฯ ม้การสื�อสารแลัะสร้างความตั้ระห้นัก เรื�อง GRC (Governance Risk Management/ Internal Control แลัะ Compliance) 
ให้้กับพิ่นักงานทั้ราบถึงแนวทั้างการด้ำาเนินการแลัะการนำาไป็ป็ฏิิบัติั้กับการทั้ำางาน เพืิ่�อให้้เกิด้ความม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ โป็ร่งใส แลัะเป็็นไป็ 
ตั้ามกฎ ระเบ้ยุบ

บริษััทั้ฯ จัด้ช่ั่องทั้างสำาห้รับการสื�อสารภายุในองค์กรห้ลัายุช่ั่องทั้าง ป็ระกอบด้้วยุ การสื�อสารจากผู้บริห้ารระดั้บสูงถึงพิ่นักงานผ่าน
กิจกรรม Town Hall การสื�อสารผ่าน Intranet ข่ององค์กร การสื�อสารผ่าน Electronic Mail แลัะการสื�อสารผ่านกลุ่ัม Line แลัะ
บริษััทั้ฯ ด้ำาเนินการจัด้ช่ั่องทั้างสำาห้รับการสื�อสารกับผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุภายุนอกห้ลัายุช่ั่องทั้าง เช่ั่น SMS, Line Group, Electronic Mail, 
Facebook, Website ข่องบริษััทั้ฯ อ้กทัั้�งยุังม้ห้น่วยุงานท้ั้�รับผิด้ชั่อบโด้ยุตั้รง เพืิ่�อเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัท้ั้�สำาคัญแก่ผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุอยุ่าง
สมำ�าเสมอ รวมถึงม้การจัด้ช่ั่องทั้างรับข้่อร้องเร้ยุนแลัะกำาห้นด้แนวทั้างการบริห้ารจัด้การข้่อร้องเร้ยุน (Whistleblower System) 
อยุ่างชัั่ด้เจน เพืิ่�อให้้พิ่นักงานแลัะบุคคลัภายุนอกเชืั่�อมั�นได้้ว่าเรื�องร้องเร้ยุนจะได้้รับการพิิ่จารณ์าอยุ่างโป็ร่งใส สุจริตั้ ยุุติั้ธ์รรม แลัะ 
เป็็นความลัับภายุในเวลัาอันเห้มาะสม 

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

5. ก่จกรรมการต่ด้ตาม (Monitoring Activities)

บริษััทั้ฯ ม้กระบวนการติั้ด้ตั้ามแลัะป็ระเมินความเพ้ิ่ยุงพิ่อข่องการควบคุมภายุใน พิ่ร้อมทัั้�งกำาห้นด้แนวทั้างพัิ่ฒนาป็รับป็รุง เพืิ่�อให้้
มั�นใจได้้ว่าระบบการควบคุมภายุในข่องบริษััทั้ฯ ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลั โด้ยุกำาห้นด้ให้้ผู้บริห้ารทุั้กระดั้บ ทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการดู้แลั
แลัะติั้ด้ตั้ามระบบการทั้ำางานภายุในห้น่วยุงานท้ั้�ตั้นรับผิด้ชั่อบให้้ม้ป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่แลัะเป็็นไป็ตั้ามนโยุบายุ ข้่อกำาห้นด้ แลัะระเบ้ยุบการ
ท้ั้�รัด้กุม 

ห้น่วยุงานการควบคุมภายุใน สายุกลัยุุทั้ธ์์องค์กร ทั้ำาห้น้าท้ั้�ในการป็ระเมินความเพ้ิ่ยุงพิ่อแลัะเห้มาะสมข่องระบบการควบคุมภายุใน 
พิ่ร้อมทัั้�งให้้คำาแนะนำาในการกำาห้นด้แนวทั้างป็รับป็รุงแก้ไข่ ห้ากพิ่บข้่อบกพิ่ร่องข่องการควบคุมภายุใน ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ จัด้ให้้ 
ม้กระบวนการรายุงานข้่อบกพิ่ร่องท้ั้�พิ่บต่ั้อผู้บริห้ารได้้รับทั้ราบอยุ่างทัั้นท่ั้วงท้ั้ รวมถึงกระบวนการติั้ด้ตั้ามเพืิ่�อให้้มั�นใจว่าการป็รับป็รุง
แก้ไข่ได้้ด้ำาเนินการอยุ่างม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั แลัะแล้ัวเสร็จตั้ามท้ั้�กำาห้นด้ไว้

สำานักตั้รวจสอบภายุใน เป็็นห้น่วยุงานอิสระขึ่�นตั้รงต่ั้อคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ได้้สอบทั้านแลัะป็ระเมินป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องการควบคุม
ภายุในข่องกิจกรรมต่ั้าง ๆ ตั้ามแผนตั้รวจสอบท้ั้�ได้้รับอนุมัติั้จากคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ ซึ์�งแผนการตั้รวจสอบเป็็นไป็ตั้ามทิั้ศทั้าง
กลัยุุทั้ธ์์ข่องบริษััทั้ฯ แลัะความเส้�ยุงท้ั้�สำาคัญท้ั้�ส่งผลักระทั้บต่ั้อการด้ำาเนินงาน พิ่ร้อมทัั้�งให้้ข้่อเสนอแนะเพืิ่�อเพิิ่�มป็ระสิทั้ธิ์ภาพิ่ 
แลัะป็ระสิทั้ธิ์ผลัข่องการควบคุมภายุใน โด้ยุสื�อสารให้้ผู้บริห้ารรับทั้ราบ เพืิ่�อด้ำาเนินการแก้ไข่ป็รับป็รุง แลัะรายุงานผลัการตั้รวจสอบ
แลัะผลัการติั้ด้ตั้ามความคืบห้น้าข่องการป็รับป็รุงแก้ไข่ข้่อบกพิ่ร่องจนแล้ัวเสร็จต่ั้อคณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ

(นายกฤษัณ์ อิ�มแสง)
ป็ระธ์านกรรมการ

บริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น)
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รายการระหว่างกัน

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน

สำาห้รับรอบปี็บัญช้ั่ 2563 บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ ม้รายุการทั้างธุ์รกิจท้ั้�สำาคัญกับบุคคลัท้ั้�อาจม้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ โด้ยุ
รายุการระห้ว่างกันท้ั้�เกิด้ขึ่�น ได้้ใช้ั่ราคาตั้ลัาด้ห้รือราคาท้ั้�ตั้กลังกันตั้ามสัญญาในราคาแลัะเงื�อนไข่ท้ั้�ยุติุั้ธ์รรมห้ากไม่ม้ราคาตั้ลัาด้รองรับ 
โด้ยุความสัมพัิ่นธ์์กับบริษััทั้ต่ั้าง ๆ แลัะรายุการท้ั้�เก้�ยุวข้่องกัน ม้รายุลัะเอ้ยุด้ ดั้งน้�

1.

2.

3.

บมจำ.ปตุที่. (PTT) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
- เป็็นผู้ถือหุ้้นรายุให้ญ่ข่องบริษััทั้ฯ
 โด้ยุถือหุ้้น 45.05% 
- ม้ผู้บริห้ารข่อง ป็ตั้ทั้. เป็็น 
 กรรมการข่องบริษััทั้ฯ คือ 
 นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา
  นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง 
 นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่

บมจำ.ปตุที่.นำ�ามันและ
การค�าปล่ก (PTTOR)
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 99.99%

บมจำ.ไที่ยออยล์ (TOP) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์:
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 45.03% 

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- รายุได้้อื�น 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร
- ด้อกเบ้�ยุจ่ายุ

- ลูักห้น้�การค้า 
- เจ้าห้น้�การค้า 
- ลูักห้น้�อื�น 
- เจ้าห้น้�อื�น

- ข่ายุสินค้า

- ซื์�อสินค้า 

- รายุได้้อื�น 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร

- ลูักห้น้�การค้า
- เจ้าห้น้�การค้า

- รายุได้้จากการบริการ

- ซื์�อ-ข่ายุนำ�ามันดิ้บแลัะ 
 วัตั้ถุดิ้บเพืิ่�อสำารอง  
 ตั้ามกฎห้มายุ 
- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร
- ลูักห้น้�การค้า 
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บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามันเชืั่�อ
เพิ่ลิัง แลัะให้้บริการเช่ั่าถังแก่ PTT 
บริษััทั้ฯ ซื์�อนำ�ามันดิ้บแลัะก๊าซ์
ธ์รรมชั่าติั้จาก PTT 
บริษััทั้ฯ รับค่าชั่ด้เชั่ยุจากการซื์�อ
สินค้าแลัะข่นส่งสินค้าจาก PTT
บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าจ้างบุคลัากรให้้กับ 
PTT 
บริษััทั้ฯ จ่ายุด้อกเบ้�ยุเงินกู้ยุืมระยุะ
สั�น (ICBL) ให้้ PTT 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังให้้กับ PTTOR 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
ห้ล่ัอลืั�นจาก PTTOR
บริษััทั้ฯ รับรายุได้้ค่าตั้กแต่ั้งร้าน
จาก PTTOR
บจ.นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ แลัะ 
บจ.เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จ่ายุค่า
สิทั้ธิ์แลัะค่าการตั้ลัาด้ในการข่ายุ
สินค้าให้้กับ PTTOR

บริษััทั้ฯ ให้้บริการเช่ั่าถังนำ�ามันให้้ 
TOP
บริษััทั้ฯ ซื์�อแลัะข่ายุนำ�ามันดิ้บ แลัะ
วัตั้ถุดิ้บเพืิ่�อสำารองตั้ามกฎห้มายุกับ 
TOP
บริษััทั้ฯ จ่ายุชั่ด้เชั่ยุค่าสินค้าให้้ 
TOP

ลิำา
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

บมจำ.ไที่ยล้�บเบสั (TLB) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ไทั้ยุออยุล์ั ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.ไที่ยพัาราไซื้ล่น (TPX) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ไทั้ยุออยุล์ั ถือหุ้้น 99.99%

บจำ.ไที่ยออยล์มาร่น (TOM) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ไทั้ยุออยุล์ั ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.ท็ี่อป โซื้ลเวั�นท์ี่ (TS) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บจ.ไทั้ยุออยุล์ั โซ์ลัเว้นท์ั้ 
ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.ท็ี่อป โซื้ลเวั�นท์ี่ เว่ัยดำนาม (TSV) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บจ.ท็ั้อป็ โซ์ลัเว้นท์ั้ ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.ศักดิำ�ไช่ยสิัที่ธิ (SAKC) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บจ.ท็ั้อป็ โซ์ลัเว้นท์ั้ ถือหุ้้น 80.52% 

บมจำ.อุบล ไบโอ เอที่านอล (UBBE) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บจ.ไทั้ยุออยุล์ั เอทั้านอลั ถือหุ้้น 
21.28% 

บจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ เอนเนอร์ย่� โซื้ล้ชั่�นส์ั 
(PTTES) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 40.00% 
บมจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ถือหุ้้น 20.00% 
ม้ผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ เป็็น
กรรมการข่อง PTTES คือ
- นายุชั่วลิัตั้ ทิั้พิ่พิ่าวนิชั่

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- เจ้าห้น้�การค้า 

- รายุได้้จากการ  
 บริการ 
- ลูักห้น้�การค้า

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า 
- เจ้าห้น้�การค้า 

- ข่ายุสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า

- ข่ายุสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า 

- ซื์�อสินค้า

- เจ้าห้น้�การค้า

- รายุได้้อื�น

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร 

-

-

-

743

67

34

2

767

50

69
7

433

56

141

5

253

1

3

77

192

5

44

606

11

34

3

1,100

90

85
8

675

32

324

4

-

-

-

97

140

-

165

1,299

(45)

33

4

1,488

107

104
8

791

29

287

5

-

-

-

115

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์
ให้้ TLB 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์กลุ่ัมนำ�ามัน
ห้ล่ัอลืั�นพืิ่�นฐานจาก TLB 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์ 
ให้้กับ TPX
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์
จาก TPX 

บริษััทั้ฯ ให้้บริการท่ั้าเท้ั้ยุบเรือกับ 
TOM 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์
ให้้กับ TS 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โซ์ลัเว้นท์ั้จาก 
TS 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์
ให้้กับ TSV

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์
ให้้กับ SAKC 

บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์เอทั้านอลั 
จาก UBBE

บริษััทั้ฯ รับรายุได้้ค่าบุคลัากรจาก 
PTTES 
บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าบริการด้้านเทั้คนิค
ให้้ PTTES
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12.

13.

14.

15.

16.

บจำ.เอนเนอร์ย่� คอมเพัล็กซ์ื้ 
(EnCo) *
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 50.00% 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. (PTTT) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 99.99%

บมจำ.ทิี่พัยประกันภัย (TIP) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 13.33% 

บจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ แที่งค์ เที่อร์มินัล 
(PTTTANK) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 99.99% 
- ม้กรรมการร่วมกันคือ
 นายุกฤษัณ์์ อิ�มแสง

บจำ.บิซิื้เนสั เซื้อร์วิัสัเซื้สั 
อัลไลแอนซ์ื้ (BSA) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 25.00%

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร

- ค่าเสื�อมราคาสำาห้รับ 
  สินทั้รัพิ่ยุ์สิทั้ธิ์การใช้ั่
- ด้อกเบ้�ยุจ่ายุตั้าม 
  สัญญาเช่ั่า 
- สินทั้รัพิ่ยุ์สิทั้ธิ์การใช้ั่
- ห้น้�สินตั้ามสัญญาเช่ั่า
- ด้อกเบ้�ยุค้างจ่ายุตั้าม 
 สัญญาเช่ั่า 
- เงินป็ระกันสัญญา

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- รายุได้้ (ค่าใช้ั่จ่ายุ) 
 จากสัญญาซื์�อข่ายุ 
 นำ�ามันล่ัวงห้น้า
- ลูักห้น้�การค้า 
- ลูักห้น้�อื�น
- เจ้าห้น้�อื�น 

- รายุได้้อื�น 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ
 แลัะบริห้าร
- เจ้าห้น้�อื�น

- รายุได้้อื�น

- ลูักห้น้�อื�น 

- รายุได้้อื�น 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร 
- เจ้าห้น้�อื�น 

65

30

2

33
34
1

20

8,596

-

(10)

539
-

125

244

307

3

-

-

3

269

22

98

-

-

-
-
-

20

18,248

629

201

1,289
40

-

6

270

2

3

-

3

267

22

95

-

-

-
-
-

-

23,052

331

12

1,207
5
-

-

259

2

3

1

3

261

2

บริษััทั้ฯ ทั้ำาสัญญาเช่ั่าพืิ่�นท้ั้�อาคาร
แลัะสัญญาบริการพืิ่�นท้ั้�สำานักงาน
กับ EnCo ระยุะเวลัา 3 ปี็ (ตัั้�งแต่ั้ 
ก.พิ่. 2562 - ม.ค. 2565)

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังให้้กับ PTTT 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังจาก PTTT 
บริษััทั้ฯ ทั้ำาสัญญาซื์�อข่ายุนำ�ามัน
ล่ัวงห้น้ากับ PTTT 

บริษััทั้ฯ รับค่าสินไห้มทั้ด้แทั้นจาก 
TIP
บริษััทั้ฯ ชั่ำาระค่าเบ้�ยุป็ระกันภัยุ
โรงงานแลัะอุบัติั้เห้ตุั้ให้้ TIP 

บริษััทั้ฯ รับรายุได้้ค่าบุคลัากร
จาก PTTTANK

บจ.นำ�ามัน ไออาร์พ้ิ่ซ้์ รับรายุได้้
ค่าบริห้ารร้านค้าจาก BSA 
บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าจ้างบุคลัากร
ให้้ BSA 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

17.

18.

19.

20.

21.

บจำ.สัปอร์ตุ เซื้อร์วิัสัเซื้สั 
อัลไลแอนซ์ื้ (SSA) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บจ.บิซิ์เนส เซ์อร์วิสเซ์ส อัลัไลัแอนซ์์ 
ถือหุ้้น 99.99% 
- ม้กรรมการร่วมกันคือ 
 พิ่ลั.อ.ทั้ บุญสืบ ป็ระสิทั้ธิ์�
- ม้ผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ 
 เป็็นกรรมการคือ 
 นายุโพิ่ธิ์วัฒน์ เผ่าพิ่งศ์ช่ั่วง

บจำ.ปตุที่.สัผู้.อินเตุอร์เนชั่�นแนล 
(PTTEPI)
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้.สผ. ถือหุ้้น 99.99% 

บมจำ. โกลบอล เพัาเวัอร์ ซิื้นเนอร์ย่� 
(GPSC)
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บริษััทั้ ป็ตั้ทั้. จำากัด้ (มห้าชั่น) 
ถือหุ้้น 22.81%

บมจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ โกลบอล เคมิคอล 
(GC) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 45.41% 

บจำ.จ่ำซ่ื้ มาร์เก็ตุติุ�ง โซื้ล้ชั่�นส์ั
(GCM) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.00% 

- รายุได้้จากการบริการ 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ
 แลัะบริห้าร

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร

รายุได้้อื�น

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า

- ซื์�อ-ข่ายุนำ�ามันดิ้บแลัะ 
 วัตั้ถุดิ้บเพืิ่�อสำารอง
 ตั้ามกฎห้มายุ
- รายุได้้อื�น 

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร
- ลูักห้น้�การค้า
- เจ้าห้น้�การค้า

- ข่ายุสินค้า 

- ซื์�อสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า 
- เจ้าห้น้�การค้า 

-

-

-

11

5,996

11,263

-

-

4

595
939

118

286

20
25

2

5

2

-

13,413

19,312

405

-

7

1,200
1,721

124

377

19
13

-

5

-

-

19,954

25,809

-

2

7

1,517
1,941

249

571

15
33

บจ.เทั้คโนโลัยุ้ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ให้้บริการ
ด้้านอาคารสถานท้ั้�กับ SSA 
บริษััทั้ฯ สนับสนุนค่าโฆษัณ์า
ป็ระชั่าสัมพัิ่นธ์์ท้ั้มฟุตั้บอลั 
ป็ตั้ทั้.ระยุอง ให้้ SSA 

บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าตั้รวจสอบ
ความป็ลัอด้ภัยุให้้กับ PTTEPI

บริษััทั้ฯ ให้้บริการวิจัยุกับ GPSC

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังให้้ GC 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังจาก GC 
บริษััทั้ฯ ซื์�อแลัะข่ายุนำ�ามันดิ้บแลัะ
วัตั้ถุดิ้บเพืิ่�อสำารองตั้ามกฎห้มายุ
กับ GC
บริษััทั้ฯ ให้้บริการด้้านการวิจัยุ
กับ GC
บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าจ้างบุคลัากร
ให้้ GC 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ล้ัเมอร์
ให้้ GCM 
บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ล้ัเมอร์
จาก GCM 

ลิำา
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

บจำ.จ่ำซ่ื้ โลจิำสัติุกส์ั โซื้ล้ชั่�นส์ั
(GCL) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.00% 

บจำ.จ่ำซ่ื้ สัไตุร่นิคส์ั (GCS)
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.จ่ำซ่ื้ ไกลคอล (Glycol) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.99%

บจำ.จ่ำซ่ื้ เมนเที่นแนนซ์ื้ แอนด์ำ 
เอนจิำเน่ยริง (GCME) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.99% 

บจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ อาซื้าฮ่ี เคมิคอล 
(PTTAC) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 50.00% 

บจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ ดิำจิำตุอล โซื้ล้ชั่�น 
(PTT DIGITAL)
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 40.00% 
บมจ.ป็ตั้ทั้. ถือหุ้้น 20.00% 
- ม้กรรมการร่วมกันคือ 
 นายุนพิ่ด้ลั ปิ็�นสุภา

บจำ.พ่ัท่ี่ท่ี่ ฟีนอล (PPCL) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.99%

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร 

- ข่ายุสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า

- ซื์�อสินค้า

- เจ้าห้น้�การค้า

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร 
- เจ้าห้น้�อื�น 

- ซื์�อสินค้า 

- เจ้าห้น้�การค้า

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร
- เจ้าห้น้�อื�น

- รายุได้้จากการบริการ

- ลูักห้น้�การค้า
- เจ้าห้น้�อื�น

5

1

-

1

-

13

-

1,122

141

29

-

-

-
-

5

55

-

2

-

15

3

1,417

131

31

-

9

3
-

3

231

50

13

2

2

2

2,241

185

31

1

-

-
1

บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าบริการข่นส่งให้้ 
GCL

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์อะโรเมติั้กส์ 
ให้้กับ GCS

บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้ 
จาก Glycol

บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าบริการด้้าน
วิศวกรรมให้้กับ GCME

บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์ปิ็โตั้รเคม้
จาก PTTAC 

บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าบริการด้้าน IT 
ให้้ PTT DIGITAL

บริษััทั้ฯ ให้้บริการเช่ั่าถังนำ�ามัน
ให้้กับ PPCL

ลิำา
ดั้บ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561ชื�อิ่บร่ษัทิแลิะ

ลัิกษณ์ะความสัมพันธ์ิ  รายการ  ลัิกษณ์ะเงื�อิ่นไขขอิ่งรายการ 

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

29.

30.

31.

32.

บจำ.เอ็นพ่ัซ่ื้ เซื้ฟตุ่� แอนด์ำ 
เอ็นไวัรอนเมนที่อล เซื้อร์วิัสั 
(NPC S&E) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 99.99%

บมจำ.โกลบอลกร่น เคมิคอล 
(GGC) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.พ้ิ่ท้ั้ท้ั้ โกลับอลั เคมิคอลั 
ถือหุ้้น 72.29% 

GCM Polymer Trading DMCC 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์:
บจ.จ้ซ้์ มาร์เก็ตั้ติั้�ง โซ์ลูัชัั่�นส์ 
ถือหุ้้น 100%

บจำ.ไออาร์พ่ัซ่ื้ คล่น พัาวัเวัอร์ 
(IRPC-CP) 
ลัักษัณ์ะความสัมพัิ่นธ์์: 
บมจ.โกลับอลั เพิ่าเวอร์ ซิ์นเนอร์ยุ้� 
ถือหุ้้น 51.00% 
บมจ.ไออาร์พ้ิ่ซ้์ ถือหุ้้น 48.99% 
- ม้ผู้บริห้ารข่องบริษััทั้ฯ 
 เป็็นกรรมการคือ 
 นางณิ์ชั่ชั่า จิรเมธ์ธ์นกิจ 
 นายุสมเก้ยุรติั้ เลิัศฤทั้ธิ์�ภูวด้ลั
 นายุวรวุฒิ ศิวะเพ็ิ่ชั่รานาถ 

- ซื์�อสินค้า

- ค่าใช้ั่จ่ายุในการข่ายุ 
 แลัะบริห้าร 

- ซื์�อสินค้า 

- เจ้าห้น้�การค้า 
 
 

- ข่ายุสินค้า 

- ลูักห้น้�การค้า 

- ข่ายุสินค้า

- ซื์�อสินค้า 
- รายุได้้อื�น 

- ลูักห้น้�การค้า 
- เจ้าห้น้�การค้า
- ลูักห้น้�อื�น 
- เจ้าห้น้�อื�น 

-

1

562

39

77

3

45

2,296
117

4
190

-
215

-

1

212

64

128

5

45

2,356
116

8
341

1
213

1

2

255

62

72

8

62

2,308
28

6
342

5
226

บริษััทั้ฯ ซื์�ออุป็กรณ์์นิรภัยุจาก 
NPC S&E
บริษััทั้ฯ จ่ายุค่าเช่ั่าอุป็กรณ์์นิรภัยุ
ให้้ NPC S&E 

บริษััทั้ฯ ซื์�อผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
เชืั่�อเพิ่ลิังจาก GGC 

บริษััทั้ฯ ข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์โพิ่ล้ัเมอร์ให้้ 
GCM Polymer Trading DMCC

บริษััทั้ฯ ข่ายุกระแสไฟฟ้าแลัะนำ�า
ให้้กับ IRPC-CP 
บริษััทั้ฯ ซื์�อไอนำ�าจาก IRPC-CP 
บริษััทั้ฯ ให้้บริการท้ั้�เก้�ยุวเนื�องกับ
โรงไฟฟ้าให้้กับ IRPC-CP 

ลิำา
ดั้บ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561ชื�อิ่บร่ษัทิแลิะ

ลัิกษณ์ะความสัมพันธ์ิ  รายการ  ลัิกษณ์ะเงื�อิ่นไขขอิ่งรายการ 

 (ห้น่วยุ: ล้ัานบาทั้)

หมายเหตุุ: 
*บริษััทั้ฯ บันทึั้กค่าเช่ั่าพืิ่�นท้ั้�อาคารสำานักงานตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงินฉีบับท้ั้� 16 เรื�อง สัญญาเช่ั่า ซึ์�งม้ผลับังคับใช้ั่ ตัั้�งแต่ั้วันท้ั้� 1 มกราคม 2563 
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นโยบายแลิะความจำาเป็ีนขอิ่งรายการระหว่างกัน

การทั้ำารายุการระห้ว่างกันท้ั้�สำาคัญต้ั้องได้้รับพิิ่จารณ์าแลัะอนุมัติั้จากคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ทัั้�งน้�บริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุอ่ยุ ด้ำาเนินธุ์รกิจ
ปิ็โตั้รเคม้แลัะการกลัั�นครบวงจร ซึ์�งเป็็นกลุ่ัมธุ์รกิจป็ระเภทั้เด้้ยุวกับบริษััทั้ในเครือ ป็ตั้ทั้. จึงทั้ำาให้้เกิด้ธุ์รกรรมระห้ว่างบริษััทั้ฯ แลัะ
บริษััทั้ยุ่อยุ กับบริษััทั้ในเครือ ป็ตั้ทั้. ซึ์�งเป็็นการทั้ำาธุ์รกิจตั้ามป็กติั้ โด้ยุรายุการระห้ว่างกันท้ั้�เกิด้ขึ่�น ได้้แก่ การซื์�อข่ายุผลิัตั้ภัณ์ฑ์์นำ�ามัน
แลัะการบริการเก้�ยุวเนื�อง รวมถึงการทั้ำาธุ์รกรรมต่ั้าง ๆ ซึ์�งสนับสนุนธุ์รกิจป็กติั้ เป็็นการทั้ำารายุการท้ั้�ม้ราคาแลัะเงื�อนไข่ไม่แตั้กต่ั้างกับ
การทั้ำารายุการกับบุคคลัภายุนอก ป็ราศจากการถ่ายุเทั้ผลัป็ระโยุชั่น์ระห้ว่างกัน ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้พิิ่จารณ์ารายุการระห้ว่างกันอยุ่าง
รอบคอบ อยุ่างม้เห้ตุั้ผลั แลัะเป็็นอิสระโด้ยุคำานึงถึงป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ข่องบริษััทั้ฯ

มาตรการเกี�ยวกับรายการระหว่างกัน 

บริษััทั้ฯ ป็ฏิิบัติั้ตั้ามข้่อกำาห้นด้ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ รวมทัั้�งตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ ท้ั้�เก้�ยุวกับรายุการระห้ว่างกัน โด้ยุคณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ ได้้พิิ่จารณ์ารายุการท้ั้�อาจม้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์
อยุ่างเห้มาะสม เพืิ่�อให้้เกิด้ความเชืั่�อมั�นว่าการทั้ำารายุการเป็็นไป็อยุ่างเป็็นธ์รรม โป็ร่งใส แลัะสมเห้ตัุ้สมผลั โด้ยุกรรมการ พิ่นักงาน 
ห้รือบุคคลัท้ั้�เก้�ยุวข้่องท้ั้�ม้ผลัป็ระโยุชั่น์ขั่ด้แยุ้งจะไม่สามารถอยุู่ในท้ั้�ป็ระชุั่มแลัะออกเส้ยุงในวาระนั�นได้้

นอกจากน้� คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบยุังทั้ำาห้น้าท้ั้�เป็็นผู้สอบทั้านรายุการระห้ว่างกันข่องบริษััทั้ฯ แลัะบริษััทั้ยุ่อยุกับบุคคลัห้รือบริษััทั้ 
ท้ั้�เก้�ยุวข้่องกันเป็็นป็ระจำาทุั้กไตั้รมาส เพืิ่�อข่จัด้ความขั่ด้แยุ้งทั้างผลัป็ระโยุชั่น์ แลัะเป็็นป็ระโยุชั่น์สูงสุด้ต่ั้อบริษััทั้ฯ

นโยบายการทิำารายการระหว่างกันในอิ่นาคต

รายุการระห้ว่างกันข่องบริษััทั้ฯ ในอนาคตั้ จะเป็็นรายุการท้ั้�ด้ำาเนินการทั้างธ์ุรกิจตั้ามป็กตั้ิ โด้ยุบริษััทั้ฯ ยุึด้ถือความเห้มาะสม 
ในเงื�อนไข่แลัะราคาท้ั้�เป็็นธ์รรมเป็็นห้ลััก เพืิ่�อให้้ผู้ถือหุ้้นแลัะผู้ม้ส่วนได้้เส้ยุทัุ้กฝ�ายุได้้รับการดู้แลัผลัป็ระโยุชั่น์อยุ่างเป็็นธ์รรม 
ตั้ามนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้แลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามข่้อกำาห้นด้ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์ 
แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุเก้�ยุวกับรายุการระห้ว่างกันอยุ่างเคร่งครัด้ 

ความเห็นขอิ่งคณ์ะกรรมการตรวจสอิ่บ 

คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบได้้พิิ่จารณ์ารายุการระห้ว่างกัน แลัะให้้ความเห็้นว่า รายุการระห้ว่างกันท้ั้�เกิด้ขึ่�นเป็็นรายุการทั้างการค้า 
อันเป็็นธุ์รกิจป็กติั้ทัั้�วไป็ ม้ความสมเห้ตุั้สมผลัแลัะการกำาห้นด้ราคา ได้้อ้างอิงตั้ามราคาตั้ลัาด้ท้ั้�เห้มาะสม ซึ์�งเป็็นราคาแลัะเงื�อนไข่ท้ั้� 
ไม่แตั้กต่ั้างกับการทั้ำารายุการกับบุคคลัภายุนอก ทัั้�งน้� บริษััทั้ฯ ได้้ถือป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโยุบายุการกำากับดู้แลักิจการท้ั้�ด้้ แลัะตั้ามข้่อกำาห้นด้
ข่องสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ยุ์แห่้งป็ระเทั้ศไทั้ยุ

การควับค่มภายในและรายการระหว่ัางกัน





259

รายงาน
ที่างการเงิน

รายงานความรับผิู้ดูชิอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้้้สอบบัญช่ิรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉุพัาะบริษััท



260 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
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รายงานควัามรับผิู้ดำชิอบข้องคณะกรรมการ
ต่ำอรายงานที่างการเงิน

เรียน ท่ิานผู้ถือิ่หุ้น

งบการเงินข่องบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ สำาห้รับปี็สิ�นสุด้วันท้ั้� 31 ธั์นวาคม 2563 ได้้จัด้ทั้ำาขึ่�นตั้ามข้่อกำาห้นด้ข่อง
คณ์ะกรรมการกำากับห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ ภายุใต้ั้พิ่ระราชั่บัญญัติั้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุแลัะตั้ลัาด้ห้ลัักทั้รัพิ่ย์ุ พิ่.ศ. 2535 แลัะป็ระกาศ
กรมพัิ่ฒนาธุ์รกิจการค้า ซึ์�งออกตั้ามความมาตั้รา 11 วรรคสาม แห่้งพิ่ระราชั่บัญญัติั้การบัญช้ั่ พิ่.ศ. 2543 แลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รฐาน 
การรายุงานทั้างการเงินท้ั้�กำาห้นด้โด้ยุสภาวิชั่าช้ั่พิ่บัญช้ั่ 

คณ์ะกรรมการบริษััทั้ฯ รับผิด้ชั่อบต่ั้อรายุงานทั้างการเงินข่องบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ ท้ั้�จัด้ทั้ำาขึ่�นเพืิ่�อให้้ม้ความ
มั�นใจว่าได้้แสด้งฐานะการเงิน ผลัการด้ำาเนินงาน แลัะกระแสเงินสด้ ถูกต้ั้องตั้ามท้ั้�ควรในสาระสำาคัญ โด้ยุจัด้ให้้ม้การบันทึั้กข้่อมูลัทั้างบัญช้ั่
ท้ั้�ถูกต้ั้องครบถ้วนแลัะเพ้ิ่ยุงพิ่อท้ั้�จะด้ำารงรักษัาไว้ซึ์�งทั้รัพิ่ย์ุสิน ม้ระบบการควบคุมภายุในท้ั้�ม้ป็ระสิทั้ธิ์ผลั รวมทัั้�งป้็องกันการทุั้จริตั้แลัะการ
ด้ำาเนินการท้ั้�ผิด้ป็กติั้อยุ่างม้สาระสำาคัญ ในการจัด้ทั้ำารายุงานทั้างการเงินได้้ม้การพิิ่จารณ์านโยุบายุบัญช้ั่ท้ั้�เห้มาะสมแลัะถือป็ฏิิบัติั้ 
อยุ่างสมำ�าเสมอ แลัะเป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐานการรายุงานทั้างการเงิน รวมทัั้�งได้้ม้การเปิ็ด้เผยุข้่อมูลัสำาคัญอยุ่างเพ้ิ่ยุงพิ่อในห้มายุเห้ตุั้ป็ระกอบ 
งบการเงิน ซึ์�งผู้สอบบัญช้ั่ได้้ตั้รวจสอบแลัะแสด้งความเห็้นต่ั้องบการเงินข่องบริษััทั้ ไออาร์พ้ิ่ซ้์ จำากัด้ (มห้าชั่น) แลัะบริษััทั้ยุ่อยุ ในรายุงาน
ข่องผู้สอบบัญช้ั่รับอนุญาตั้

(นายชิวัลิตำ ทิี่พัพัาวันิชิ)
ป็ระธ์านเจ้าห้น้าท้ั้�บริห้ารแลัะกรรมการผู้จัด้การให้ญ่

(นายกฤษัณ์ อิ�มแสง)
ป็ระธ์านกรรมการ
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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 2563 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 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

รายุงานข่องผั้้สอบบัญ่ชิ่รับอนุญ่าตำ
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี 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 



263

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 3 - 

 
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 

รายุงานข่องผั้้สอบบัญ่ชิ่รับอนุญ่าตำ
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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  
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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 9 กุมภาพันธ ์2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
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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 9 กุมภาพันธ ์2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

รายุงานข่องผั้้สอบบัญ่ชิ่รับอนุญ่าตำ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8,851,190,030 3,036,126,995 8,553,136,627 2,764,412,068
ลูกหน้ีการค้า 8 9,625,781,866 10,100,386,072 9,710,936,029 10,153,973,023
ลูกหน้ีอ่ืน 9 1,585,854,255 1,582,071,126 1,584,137,439 1,581,312,950
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 154,464,906 162,173,173 165,642,618          172,097,599          
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ
แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 - - 16,537,624 179,037,408

สินค้าคงเหลือ 10 21,168,883,208 25,995,287,572 20,919,528,121 25,748,043,100
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 537,439,458 1,585,139,773 533,961,959 1,583,313,869
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 255,242,922 330,935,214 255,242,922 330,935,214
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,192,113,385 854,795,147 1,155,761,909 823,842,123

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,370,970,030 43,646,915,072 42,894,885,248 43,336,967,354
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 1,691,856,585          - 1,691,256,587 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 2,353,190,057 1,635,587,818
เงินลงทุนในการร่วมค้า 12 612,304,490 257,283,107 650,999,990 259,999,990
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 8,071,465,520 8,000,186,834 6,977,346,963 6,840,489,963
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 - 1,667,182,327 -                         1,666,582,328
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 - - 190,000,000          240,000,000          
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 921,962,956 921,963,149 886,096,147 886,096,147
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 114,550,574,163 121,068,812,418 112,765,515,060 119,215,976,401
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 15 198,487,720 - 188,745,493 -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 774,280,379 563,509,194 743,119,673 559,421,318
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 2,812,133,482 1,376,314,408 2,695,345,641 1,260,764,295
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 22 141,370,434 - 141,370,434 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 345,146,578 348,222,387 342,816,917 345,892,726

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 130,119,582,307 134,203,473,824 129,625,802,962 132,910,810,986
รวมสินทรัพย์ 173,490,552,337 177,850,388,896 172,520,688,210 176,247,778,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19.1 - 6,900,000,000 - 6,900,000,000
เจ้าหน้ีการค้า 20 23,982,702,976 24,871,426,899 23,918,869,161 24,846,535,740

21 3,245,572,581 1,997,433,138 3,215,527,955 1,965,275,904
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 365,417,570 241,947,300 382,691,146 259,915,151
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 209,779,321 103,960,198 209,779,321 103,960,657
โบนัสค้างจ่าย 1,159,216,963 1,880,920,998 1,144,440,840 1,857,238,620
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 803,910,513 740,502,462 762,135,869 732,695,218
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
       หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.2 13,334,798,837 8,189,878,000 13,334,798,837 8,189,878,000
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

      ภายในหน่ึงปี 23 99,059,836 - 94,916,745 -
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 22 340,834,475 - 340,834,475 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 517,260,219 780,492,654 475,005,940 737,758,755

รวมหน้ีสินหมุนเวียน      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 44,058,553,291 45,706,561,649 43,879,000,289 45,593,258,045

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 19.2 48,596,605,989 43,881,479,672 48,596,605,989 43,881,479,672
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 89,713,738 - 83,911,113 -
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 4,238,652,933 4,835,708,158 4,188,184,839 4,788,137,698
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 22 153,852,361 - 153,852,361 -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 687,247,000 24,528,784 659,887,110 -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 53,766,072,021 48,741,716,614 53,682,441,412 48,669,617,370
รวมหน้ีสิน 97,824,625,312 94,448,278,263 97,561,441,701 94,262,875,415

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้ีอ่ืน
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19.1 - 6,900,000,000 - 6,900,000,000
เจ้าหน้ีการค้า 20 23,982,702,976 24,871,426,899 23,918,869,161 24,846,535,740

21 3,245,572,581 1,997,433,138 3,215,527,955 1,965,275,904
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 365,417,570 241,947,300 382,691,146 259,915,151
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 209,779,321 103,960,198 209,779,321 103,960,657
โบนัสค้างจ่าย 1,159,216,963 1,880,920,998 1,144,440,840 1,857,238,620
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 803,910,513 740,502,462 762,135,869 732,695,218
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
       หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.2 13,334,798,837 8,189,878,000 13,334,798,837 8,189,878,000
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

      ภายในหน่ึงปี 23 99,059,836 - 94,916,745 -
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 22 340,834,475 - 340,834,475 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 517,260,219 780,492,654 475,005,940 737,758,755

รวมหน้ีสินหมุนเวียน      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 44,058,553,291 45,706,561,649 43,879,000,289 45,593,258,045

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 19.2 48,596,605,989 43,881,479,672 48,596,605,989 43,881,479,672
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 89,713,738 - 83,911,113 -
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 4,238,652,933 4,835,708,158 4,188,184,839 4,788,137,698
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 22 153,852,361 - 153,852,361 -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 687,247,000 24,528,784 659,887,110 -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 53,766,072,021 48,741,716,614 53,682,441,412 48,669,617,370
รวมหน้ีสิน 97,824,625,312 94,448,278,263 97,561,441,701 94,262,875,415

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้ีอ่ืน
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

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 24,600,387,026 32,349,454,358 23,924,126,011 30,969,521,834
หัก  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ

     ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 27 (124,282,649) (124,282,649) - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 
ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 15,177,080 15,177,080 - -

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,011,145)              (20,750,552)            (1,011,145)              (20,750,552)             
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 75,526,401,955 83,255,729,880 74,959,246,509 81,984,902,925

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 28 139,525,070            146,380,753            - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,665,927,025 83,402,110,633 74,959,246,509 81,984,902,925

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 173,490,552,337     177,850,388,896     172,520,688,210     176,247,778,340     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6 174,462,551,415 239,314,608,086 173,436,283,377 238,173,656,170
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (174,490,791,270) (236,569,491,409) (173,759,802,353) (235,719,267,979)
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (28,239,855)            2,745,116,677        (323,518,976)          2,454,388,191        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 29 651,966,129            2,309,245,116        1,904,758,649        2,602,013,579        

30 354,503,906            1,645,193,767        354,503,906           1,645,193,767        
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,374,983,114)       (1,464,306,903)       (1,434,793,701)       (1,649,638,238)       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31 (5,718,090,948)       (5,591,711,400)       (5,603,588,360)       (5,370,450,979)       
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (6,114,843,882)       (356,462,743)          (5,102,638,482)       (318,493,680)          
ต้นทุนทางการเงิน 33 (1,901,587,947)       (1,931,223,468)       (1,901,237,227)       (1,931,223,927)       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 12 332,669,007            363,448,401           - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,683,762,822)       (1,924,237,810)       (7,003,875,709)       (2,249,717,607)       
รายได้ภาษีเงินได้ 17 1,553,742,419         778,672,577           1,568,027,918        826,427,440           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (6,130,020,403)       (1,145,565,233)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (6,151,699,849)       (1,174,044,420)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 21,679,446              28,479,187             - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (6,130,020,403)       (1,145,565,233)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 34 (0.30)                       (0.06)                       (0.27)                       (0.07)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6 174,462,551,415 239,314,608,086 173,436,283,377 238,173,656,170
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (174,490,791,270) (236,569,491,409) (173,759,802,353) (235,719,267,979)
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (28,239,855)            2,745,116,677        (323,518,976)          2,454,388,191        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 29 651,966,129            2,309,245,116        1,904,758,649        2,602,013,579        

30 354,503,906            1,645,193,767        354,503,906           1,645,193,767        
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,374,983,114)       (1,464,306,903)       (1,434,793,701)       (1,649,638,238)       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31 (5,718,090,948)       (5,591,711,400)       (5,603,588,360)       (5,370,450,979)       
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (6,114,843,882)       (356,462,743)          (5,102,638,482)       (318,493,680)          
ต้นทุนทางการเงิน 33 (1,901,587,947)       (1,931,223,468)       (1,901,237,227)       (1,931,223,927)       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 12 332,669,007            363,448,401           - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,683,762,822)       (1,924,237,810)       (7,003,875,709)       (2,249,717,607)       
รายได้ภาษีเงินได้ 17 1,553,742,419         778,672,577           1,568,027,918        826,427,440           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (6,130,020,403)       (1,145,565,233)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (6,151,699,849)       (1,174,044,420)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 21,679,446              28,479,187             - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (6,130,020,403)       (1,145,565,233)       (5,435,847,791)       (1,423,290,167)       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 34 (0.30)                       (0.06)                       (0.27)                       (0.07)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (6,130,020,403) (1,145,565,233) (5,435,847,791) (1,423,290,167)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - (17,506,606) - (17,506,606)
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - 3,501,321            - 3,501,321            

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 18,471,348          - 18,471,348          -
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (3,694,270)          - (3,694,270)          -
- การวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการหน้ีสิน
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ (139,361,688)      (1,254,401,318)   (139,800,843)      (1,248,596,716)   
- ภาษีเงินได้เก่ียวกับการวัดมูลค่าใหม่ของ
     ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 27,872,338          249,719,343        27,960,169          249,719,343        
- ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,446,385            (829,212)             - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (87,265,887) (1,019,516,472) (97,063,596) (1,012,882,658)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (6,217,286,290) (2,165,081,705) (5,532,911,387) (2,436,172,825)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (6,238,965,736) (2,193,560,892) (5,532,911,387) (2,436,172,825)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 21,679,446          28,479,187          - -

(6,217,286,290) (2,165,081,705) (5,532,911,387) (2,436,172,825)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หน่
วย

 : บ
าท

จัด
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ทุน
ที่อ

อก
แล
ะ

ส่ว
นเกิ
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นส

ามั
ญ

ยังไ
ม่ไ
ด้จั

ดส
รร

ผ่าน
ก าไ

รข
าดทุ

นเบ็
ดเส

ร็จ
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อหุ้

น

ยอ
ดค

งเห
ลือ
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รส
ะส

ม

ที่วั
ดมู

ลค่
าด้ว

ยมู
ลค่

ายุติ
ธร
รม 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,683,762,822)        (1,924,237,810)     (7,003,875,709)     (2,249,717,607)        
ปรับปรุงด้วย
ค่าเส่ือมราคา 8,712,607,544         8,434,652,783      8,620,318,916      8,349,258,878          
ค่าตัดจ าหน่าย 239,492,501            107,636,292         234,395,009         106,670,055             
ดอกเบ้ียรับ (53,234,780)             (28,332,995)          (62,004,388)          (37,209,265)             
เงินปันผลรับ (6,044,605)               (2,123,409)            (488,291,699)        (188,742,260)           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (1,488,036)               (14,944,715)          173,450                (18,756,920)             
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 27,645,077              (594,921,762)        27,202,013           (594,921,762)           
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 416,371,122            (1,425,210,496)     416,495,509         (1,425,157,359)        
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดข้ึน 998,736,542            - 998,736,542         -
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

44,568,202              (78,008,960)          43,517,484           (77,970,817)             
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 519,862,332            - 519,862,332         -
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,428,039              - 34,428,039           -
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - (3,167,721)            - (240,717,426)           

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - 76,935,614               
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (717,602,239)        -
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (441,563,134)        - (441,563,134)           
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

   และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 455,695,614            (250,736,691)        455,695,614         (150,600,005)           

(332,669,007)           (363,448,401)        - -
ต้นทุนทางการเงิน 1,901,587,947         1,931,223,468      1,901,237,227      1,931,223,927          
(รายได้) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (248,157,263)           1,077,013,733      (252,789,914)        1,063,397,099          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน   5,025,638,407         6,423,830,182      4,727,498,186      6,102,129,018          
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการค้า 472,221,757            2,091,525,178      439,139,514         2,068,052,522          
ลูกหน้ีอ่ืน (3,407,853)               (797,376,991)        (3,059,669)            (797,695,832)           
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 7,708,267                (75,288,368)          6,454,981             (72,493,174)             
สินค้าคงเหลือ 4,798,759,287         2,740,934,757      4,801,312,966      2,694,950,108          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,047,700,314         277,607,110         1,049,351,910      260,168,259             
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 75,692,292              (90,259,319)          75,692,292           (90,259,319)             
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (150,821,232)           (177,704,141)        (145,044,182)        (174,677,868)           

11,273,491,239       10,393,268,408    10,951,345,998    9,990,173,714          

      และการร่วมค้า

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

      และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,683,762,822)        (1,924,237,810)     (7,003,875,709)     (2,249,717,607)        
ปรับปรุงด้วย
ค่าเส่ือมราคา 8,712,607,544         8,434,652,783      8,620,318,916      8,349,258,878          
ค่าตัดจ าหน่าย 239,492,501            107,636,292         234,395,009         106,670,055             
ดอกเบ้ียรับ (53,234,780)             (28,332,995)          (62,004,388)          (37,209,265)             
เงินปันผลรับ (6,044,605)               (2,123,409)            (488,291,699)        (188,742,260)           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (1,488,036)               (14,944,715)          173,450                (18,756,920)             
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 27,645,077              (594,921,762)        27,202,013           (594,921,762)           
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 416,371,122            (1,425,210,496)     416,495,509         (1,425,157,359)        
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดข้ึน 998,736,542            - 998,736,542         -
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

44,568,202              (78,008,960)          43,517,484           (77,970,817)             
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 519,862,332            - 519,862,332         -
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,428,039              - 34,428,039           -
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - (3,167,721)            - (240,717,426)           

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - 76,935,614               
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (717,602,239)        -
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (441,563,134)        - (441,563,134)           
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

   และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 455,695,614            (250,736,691)        455,695,614         (150,600,005)           

(332,669,007)           (363,448,401)        - -
ต้นทุนทางการเงิน 1,901,587,947         1,931,223,468      1,901,237,227      1,931,223,927          
(รายได้) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (248,157,263)           1,077,013,733      (252,789,914)        1,063,397,099          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน   5,025,638,407         6,423,830,182      4,727,498,186      6,102,129,018          
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการค้า 472,221,757            2,091,525,178      439,139,514         2,068,052,522          
ลูกหน้ีอ่ืน (3,407,853)               (797,376,991)        (3,059,669)            (797,695,832)           
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 7,708,267                (75,288,368)          6,454,981             (72,493,174)             
สินค้าคงเหลือ 4,798,759,287         2,740,934,757      4,801,312,966      2,694,950,108          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,047,700,314         277,607,110         1,049,351,910      260,168,259             
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 75,692,292              (90,259,319)          75,692,292           (90,259,319)             
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (150,821,232)           (177,704,141)        (145,044,182)        (174,677,868)           

11,273,491,239       10,393,268,408    10,951,345,998    9,990,173,714          

      และการร่วมค้า

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

      และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า (888,363,436)           (1,339,653,484)     (927,430,478)        (1,321,848,136)        
เจ้าหน้ีอ่ืน 1,382,900,117         (1,329,339,375)     1,387,385,696      (1,336,241,960)        
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 123,470,270            5,373,847             122,754,569         11,506,514               
โบนัสค้างจ่าย (721,704,034)           (310,113,636)        (712,797,780)        (308,354,103)           
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 63,408,051              245,261,038         29,440,651           247,878,225             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (203,957,877)           38,129,809           (217,166,155)        49,676,863               
เงินสดจ่ายส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (488,259,650)           (78,193,002)          (486,963,788)        (77,784,178)             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 662,718,216            (1,958,626)            659,887,110         -

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 11,203,702,896       7,622,774,979      10,806,455,823    7,255,006,939          
จ่ายภาษีเงินได้ (54,957,259)             (95,597,066)          (25,658,303)          (69,803,579)             

11,148,745,637       7,527,177,913      10,780,797,520    7,185,203,360          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 53,234,780              28,332,995           62,181,412           38,029,885               
เงินปันผลรับ 6,044,605                2,123,409             44,619,376           89,404,195               
เงินสดรับ (จ่าย) ส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 212,322,760 128,920,332 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 3,960,400             - 280,572,435             
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 258,704,472            99,338,065           258,704,472         99,338,065               
เงินสดจ่ายส าหรับเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย - - - (61,000,000)             

(527,857,000)           (194,999,993)        (527,857,000)        (194,999,993)           
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (601,504,046)        - (601,504,046)           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (3,312,991,755)        (5,950,493,166)     (3,274,545,491)     (5,841,541,192)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 1,247,593                589,918,654         1,231,532             589,831,037             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (352,772,190)           (124,671,419)        (340,097,391)        (123,971,419)           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,075,810                193,641,103         3,075,810             194,250,871             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,871,313,685)        (5,954,353,998)     (3,560,364,520)     (5,402,669,830)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดจ่ายส าหรับลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม (1,799,320,640)        (2,055,517,949)     (1,798,948,951)     (2,055,517,949)        
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบก าหนด
    ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (380,498,625)           969,359,882         (380,498,625)        969,359,882             
เงินสดจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า (129,179,386)           - (125,042,888)        -
เงินปันผลจ่าย (2,041,034,651)        (1,836,821,885)     (2,043,417,491)     (1,838,966,442)        
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (28,535,129)             (30,212,585)          - -
เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย - 54,594,479           - -
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิส าหรับเงินกู้ยืมระยะส้ัน
    จากสถาบันการเงิน (6,900,000,000)        200,000,000         (6,900,000,000)     200,000,000             
เงินสดรับส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,036,604,985         8,928,349,195      6,036,604,985      8,928,349,195          
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 11,982,328,571       - 11,982,328,571    -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ (8,202,734,042)        (7,104,100,000)     (8,202,734,042)     (7,104,100,000)        
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,462,368,917)        (874,348,863)        (1,431,708,441)     (900,875,314)           

5,815,063,035         698,475,052         5,788,724,559      881,658,216             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,036,126,995         2,337,651,943      2,764,412,068      1,882,753,852          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,851,190,030         3,036,126,995      8,553,136,627      2,764,412,068          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม (1,799,320,640)        (2,055,517,949)     (1,798,948,951)     (2,055,517,949)        
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบก าหนด
    ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (380,498,625)           969,359,882         (380,498,625)        969,359,882             
เงินสดจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า (129,179,386)           - (125,042,888)        -
เงินปันผลจ่าย (2,041,034,651)        (1,836,821,885)     (2,043,417,491)     (1,838,966,442)        
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (28,535,129)             (30,212,585)          - -
เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย - 54,594,479           - -
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิส าหรับเงินกู้ยืมระยะส้ัน
    จากสถาบันการเงิน (6,900,000,000)        200,000,000         (6,900,000,000)     200,000,000             
เงินสดรับส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,036,604,985         8,928,349,195      6,036,604,985      8,928,349,195          
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 11,982,328,571       - 11,982,328,571    -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ (8,202,734,042)        (7,104,100,000)     (8,202,734,042)     (7,104,100,000)        
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,462,368,917)        (874,348,863)        (1,431,708,441)     (900,875,314)           

5,815,063,035         698,475,052         5,788,724,559      881,658,216             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,036,126,995         2,337,651,943      2,764,412,068      1,882,753,852          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,851,190,030         3,036,126,995      8,553,136,627      2,764,412,068          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
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. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
30. ก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ 
31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
35. เงินปันผลจ่าย 
36. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
37. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
38. เครื่องมือทางการเงิน 
39. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกัน และสัญญาที่ส าคัญ 
40. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
42. การอนุมัติงบการเงิน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
30. ก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ 
31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
35. เงินปันผลจ่าย 
36. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
37. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
38. เครื่องมือทางการเงิน 
39. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกัน และสัญญาที่ส าคัญ 
40. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
42. การอนุมัติงบการเงิน 
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคม ีซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 45.05 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 6.00   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 47.55 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.93 

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 งบการเงินของกลุ่มบริษัทไดจ้ัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่1 เรื่อง  “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 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 
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2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้

เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2.4 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ       
ที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 4) 

2.5  รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวม
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มีการตรวจสอบแล้ว  

2.6  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดท าตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้รายการผลกระทบสะสม                       
ที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของ                
ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นปขีองปปีัจจุบัน  
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2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2.4 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ       
ที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 4) 

2.5  รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวม
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มีการตรวจสอบแล้ว  

2.6  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดท าตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้รายการผลกระทบสะสม                       
ที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของ                
ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นปีของปีปัจจุบัน  
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ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยมีผลกระทบ                       
ที่เป็นสาระส าคัญต่อรายการในงบการเงิน ดังนี้ 

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

- การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- การก าหนดรายการหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  32,349  30,969 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลคา่ด้วย 
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษ ี

 
546 

  
546 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏบิัต ิณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

 
32,895 

  
31,515 

 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (21)  (21) 
สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย 
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - สุทธิจากภาษ ี

 
5 

  
5 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้นจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
(16) 

  
(16) 
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ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ถูกจัดประเภทใหม่ตามการปฏิบัติ               
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 (1)  (2)  (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหนี้อื่น 778  (778)  76  76  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

 

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,667  (1,667)  -  -   
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 
 

  
1,667 

  
5 

  
1,672 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

 

 
 - 
 

  
 778 

  
 63 

  
 841 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

          
หนี้สิน          
หมุนเวียน          
เจ้าหนี้อื่น -  -  76  76  หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หนี้สินภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ถูกจัดประเภทใหม่ตามการปฏิบัติ               
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 (1)  (2)  (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหนี้อื่น 778  (778)  76  76  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

 

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,667  (1,667)  -  -   
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 
 

  
1,667 

  
5 

  
1,672 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

 

 
 - 
 

  
 778 

  
 63 

  
 841 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

          
หนี้สิน          
หมุนเวียน          
เจ้าหนี้อื่น -  -  76  76  หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หนี้สินภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (1)  (2)  (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหนี้อื่น 778  (778)  76  76  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

  

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,666  (1,666)  -  -   
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

  
1,666 

  
5 

  
1,671 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

 

 
- 

  
778 

  
63 

  
841 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

          
หนี้สิน          
หมุนเวียน          
เจ้าหนี้อื่น -  -  76  76  หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน
ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า และน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า                         
เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 เรื่อง                            
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า 
ทางฝั่งผู้ให้เช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกัน 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ โดย
ยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส าหรับ
สัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้ างอิงมีมูลค่ าต่ า อย่างไรก็ตาม  
การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า รายละเอียดของข้อก าหนดใหม่อธิบายใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาบังคับใช้ 
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท อธิบายได้ดังนี้ 

วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก คือวันที่ 1 มกราคม 2563 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติดังนี้ 

-  รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดที่ก่อนหน้าจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของหนี้สิน          
ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

-  รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดที่ก่อนหน้าจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์    
สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาเช่า โดยเลือกวิธีมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุง
ด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้                
ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

-  กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล 

-  กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน
ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า และน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า                         
เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 เรื่อง                            
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า 
ทางฝั่งผู้ให้เช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกัน 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ โดย
ยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส าหรับ
สัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้ างอิงมีมูลค่ าต่ า อย่างไรก็ตาม  
การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า รายละเอียดของข้อก าหนดใหม่อธิบายใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาบังคับใช้ 
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท อธิบายได้ดังนี้ 

วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก คือวันที่ 1 มกราคม 2563 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติดังนี้ 

-  รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดที่ก่อนหน้าจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของหนี้สิน          
ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

-  รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดที่ก่อนหน้าจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์    
สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาเช่า โดยเลือกวิธีมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุง
ด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้                
ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

-  กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล 

-  กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ โดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  

ตารางต่อไปนี้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ 
กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้                   
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 491  608 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า (54)  (182) 
สัญญาบริการที่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน (120)  (120) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินข้างตน้ (18)  (18) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 299  288 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จ านวน 299 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ านวน 299 ล้านบาทในงบการเงินรวม และบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จ านวน 288 ล้านบาท และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจ านวน 288 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และอัตราคิดลดที่กลุ่มบริษัทน ามาใช้กับหนี้สิน            
ตามสัญญาเช่าคือร้อยละ 3.56 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

2.8    มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน 
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น 
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง  
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยาม
ของความมีสาระส าคัญ และข้อก าหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี้เพื่อเป็นการผ่อนปรน
ในทางปฏิบัติส าหรับผู้ เช่า โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุง 
ได้เพิ่มข้อก าหนดส าหรับข้อยกเว้นช่ัวคราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565  
เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16 ฉบับปรังปรุงนี้ได้ประกาศ                   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  
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ทั้งนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของ
กลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 

2.9  เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกันซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

 หมายเหตุ ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
   ในประเทศ 2563 2562 

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 ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 12 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเทศไทย 57.48 57.48 
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด 12 จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่าน

ระบบ E-Commerce 
ประเทศไทย 55.00 55.00 

 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน้ ามัน ประเทศไทย 99.99 99.99 

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 

 
 



285หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษััท 
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ทั้งนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของ
กลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 

2.9  เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกันซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

 หมายเหตุ ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
   ในประเทศ 2563 2562 

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 ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 12 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประเทศไทย 57.48 57.48 
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด 12 จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ผ่าน

ระบบ E-Commerce 
ประเทศไทย 55.00 55.00 

 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน้ ามัน ประเทศไทย 99.99 99.99 

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 
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รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ           
กลุ่มบริษัท ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซ้ือมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม 
กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 

บริษทัร่วม 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่ วไปก็คือ                             
การที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน                    
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุน                      
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 

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 
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รายการก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย              
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่ม บริษัท                
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 าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน                  
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน                     
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา  

3.4 ลูกหนี้การค้า 
ก)  นโยบายทีป่ฏบิัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.22 

ข)  นโยบายทีป่ฏบิัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า 
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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รายการก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย              
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
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การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ 

3.2   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 
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ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน                     
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา  

3.4 ลูกหนี้การค้า 
ก)  นโยบายทีป่ฏบิัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.22 

ข)  นโยบายทีป่ฏบิัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า 
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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 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซ้ือ             
ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิง
ราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมไว้ในงบก าไรขาดทุน 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่าย  
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนกรณีที่จ าหน่ายเงินลงทุน
ที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ าหน่าย
จะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาตามบัญชีจากจ านวนทั้งหมดที่ถือไว้  

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ในอนาคต 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ 
ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซ่ึงยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้  
ในอนาคต  
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การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวม
ในขณะที่ท าการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญหรือ
ระหว่างที่การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง  

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ อาคารจะค านวณ      
ตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ป ี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีการตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก  

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
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 
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การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวม
ในขณะที่ท าการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญหรือ
ระหว่างที่การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง  

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ อาคารจะค านวณ      
ตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีการตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก  

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะมีการตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือของช้ินส่วนน้ัน 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 
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ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 3.10) 

ผลก าไรและหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยรายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเลเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณท่าเรือน้ าลึกให้มีความพร้อม 
ในการที่จะใช้งาน (ให้เรือเข้าเทียบท่า) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานจ ากัดและค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ค่าตัดจ าหน่ายบันทึก                
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ าทะเล 10 - 20  ป ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10  ป ี

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่                   
ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกัน   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์  หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด                
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน โดยขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
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- 14 - 

 

การกลับรายการด้อยค่า 
     ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ  ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคย 
มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

3.11 สัญญาเช่า 
ก)  นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษัทที่เป็นผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า                     
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็น
สัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันที่อายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า                
ซ่ึงกลุ่มบริษัทรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ                      
ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้                         
กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย 

- การจ่ายช าระคงที่ (รวมถึง การจ่ายช าระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล 

- จ านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระ                     
ตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง)                     
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่าที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือ 
สินทรัพย์อ้างองิ ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหมโ่ดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าที่ปรบัปรุงโดยใช้อัตราคิดลดทีป่รับปรุง 
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-     มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตรา หรือ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้
อัตราคิดลดเดิม 

- มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนี้หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลง
สัญญามีผล 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายช าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผล 
และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ  หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์
สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาที่ส้ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าสามารถโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงและกลุ่มบริษัท 
จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และสินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่า
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย ์

 กลุ่มบริษัทที่เป็นผูใ้ห้เช่า 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 
ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ข)  นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
สัญญาเช่าระยะยาว  - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า  
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ 
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ 
ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญานั้น 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ 
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
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3.12 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ  
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น 
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้                    
ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.13  ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องส้ินสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์                   
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน จะน ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปทีี่เกิดขึ้น 

3.14  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  



293หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษััท 
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3.12 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ  
ที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น 
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้                    
ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.13  ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องส้ินสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์                   
ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน จะน ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดขึ้น 

3.14  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
หรือที่มีความเป็นไปได้ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  



294 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
- 17 - 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษี
จะมีจ านวนเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลง เมื่อก าไรทางภาษีที่จะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้
ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ  
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

3.15  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 างานซ่ึงอัตราทีใ่ช้ในปัจจบุันก าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานเมื่อท างานครบเกษียณอายุ 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองค าให้แก่พนักงานที่ท างานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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หนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
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 

3.16  ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน 

3.17  หุ้นทุนซื้อคืน 
หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซื้อคืนให้รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน          
และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน                
ให้หมดไปก่อน แล้วจึงน าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากก าไรสะสม 

3.18  การรับรู้รายได้ 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซ่ึงเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติ
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถิ่น และกองทุนน้ ามัน โดยเป็นจ านวนเงินที่สุทธิจากเงินคืน               
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้                   
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบสินค้าเสร็จส้ินแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จส้ินแล้ว 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับ  
เงินปันผลนั้นเกิดขึ้น  

รายได้อื่น 
รายได้อื่นบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 



295หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษััท 
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3.17  หุ้นทุนซื้อคืน 
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และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้                   
เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบสินค้าเสร็จส้ินแล้ว และรายได้จากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการลูกค้าเสร็จส้ินแล้ว 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับ  
เงินปันผลนั้นเกิดขึ้น  

รายได้อื่น 
รายได้อื่นบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 
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3.19 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท เงินปันผลระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท 

3.20 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร          
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ท าการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ์

กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 6) 

3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล 
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 าหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาด 
ที่มีการเปิดเผย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของ
แต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาป้องกันความเส่ียงของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย
เฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดมูลค่ายุติธรรมของ 
สัญญาอนุพันธ์ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 38 
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3.22 เครื่องมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน  เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัท                 
เป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธี
ปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซ่ึงเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน
จะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ  
เมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังนี้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม             
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้ วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการท ารายการ                      
ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ส าหรับ
ต้นทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

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   
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3.22 เครื่องมือทางการเงนิ 
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน  เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัท                 
เป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธี
ปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซ่ึงเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน
จะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ  
เมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังนี้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม             
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้ วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการท ารายการ                      
ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ส าหรับ
ต้นทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

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   
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การด้อยค่า 
กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)  
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าขึ้นอยู่กับความเป็นสาระส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

ทั้งนี้ ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีความเส่ียง 
ด้านเครดิตต่ าและไม่มีความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่ได้มา กลุ่มบริษัทจะไม่มีการรับรู้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด 
ของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น 

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 
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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
หลังจากเปลี่ยนแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรและขาดทุนอื่น 

ตราสารอนุพันธ์ 
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์ซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับน้ ามัน ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท ารายการดังกล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรก
ใช้มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที              

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่าง  ๆ 
และวันส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน  
ณ วันที่รายงาน 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาล่วงหน้าของสัญญา
ในลักษณะเดียวกันและครบก าหนดในวันเดียวกัน ณ วันที่รายงาน  

3.23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีด้วยจ านวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญ
ซ้ือคืน  
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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
หลังจากเปลี่ยนแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรและขาดทุนอื่น 

ตราสารอนุพันธ์ 
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์ซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับน้ ามัน ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท ารายการดังกล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรก
ใช้มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที              

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่าง  ๆ 
และวันส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน  
ณ วันที่รายงาน 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาล่วงหน้าของสัญญา
ในลักษณะเดียวกันและครบก าหนดในวันเดียวกัน ณ วันที่รายงาน  

3.23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปีด้วยจ านวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยและไม่รวมหุ้นสามัญ
ซ้ือคืน  
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4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและข้อสมมติฐาน 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
4.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณของผู้บริหารที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

4.2 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ 
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อให้สะท้อนมูลค่า ที่อาจประเมินได้  
ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  

4.3 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวมาใช้หักภาษีได้ ซ่ึงมาจากการใช้สมมติฐานเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต
ของการกลุ่มบริษัท 

4.4 ผลประโยชน์พนักงาน  
มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       
โดยประกอบด้วยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตรา               
การลาออก การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
รายละเอียดสมมติฐานที่ส าคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 24  

5. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
5.1 เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรยกมา (1) 487  2,175  487  2,175 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร (สุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม) 3,179  4,262  3,137  4,154 
หัก เงินสดจ่าย (3,313)  (5,950)  (3,274)  (5,842) 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรยกไป (1) 353  487  350  487 

(1) เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 
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5.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 
 กระแสเงินสด
จากกิจกรรม 

 ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่ายที่
รับรู้เป็น 

 ตัดจ 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 -  (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 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม   
     การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหน่ึงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      2562 
         การตัดบัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงินและหุ้นกู ้

 
50,666 

  
1,824 

  
- 

  
- 

  
37 

  
2 

  
(458) 

  
52,071 

รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 
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5.2 รายการกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 
 กระแสเงินสด
จากกิจกรรม 

 ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยจ่ายที่
รับรู้เป็น 

 ตัดจ 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 -  (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 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม   
     การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด   
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหน่ึงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      2562 
         การตัดบัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 จากสถาบันการเงินและหุ้นกู ้

 
50,666 

  
1,824 

  
- 

  
- 

  
37 

  
2 

  
(458) 

  
52,071 

รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 
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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 -  (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 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด 
 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไร   ยอดคงเหลอื 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหน่ึงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู ้  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม 
 2562      สินทรัพย ์  เงินกู้ยืมรอ      2562 
       ถาวร  การตัดบัญชี       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
สถาบันการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน -  969  -  -  -  -  (969)  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
 สถาบันการเงินและหุ้นกู ้

 
50,666 

  
1,824 

  
- 

  
- 

  
37 

  
2 

  
(458) 

  
52,071 

รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 
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6. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม: น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ ามันหล่อลื่น ยางมะตอย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม:ี โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
หน่วยงานอื่นๆ: โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

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) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (6,115) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,902) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม       333 
รายได้ภาษีเงินได ้       1,554 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี       (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 
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6. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม: น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ ามันหล่อลื่น ยางมะตอย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม:ี โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
หน่วยงานอื่นๆ: โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

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) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (6,115) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,902) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม       333 
รายได้ภาษีเงินได ้       1,554 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี       (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 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562        
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 174,996  59,656  4,663  239,315 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (4,085)  459  1,022  (2,604) 
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้       2,248 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (356) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (1,931) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม       363 
รายได้ภาษีเงินได ้       779 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี       (1,145) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ ์  ผลิตภัณฑ ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี  อื่นๆ  ระหว่างกัน  รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 56,976  31,797  14,655  143  103,571 
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,498 
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน 27,514  8,782  3,436  (433)  39,299 
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,482 
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม         177,850 

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
รายได้จากการขายและการให้บริการจากลูกค้าภายนอกของกลุ่มบริษัทรายงานตามข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อประเทศ 2563  2562  2563  2562 
ไทย 115,713  150,434  114,688  149,295 
สิงคโปร ์ 21,973  41,089  21,973  41,089 
อื่นๆ 36,777  47,792  36,775  47,790 
รวม 174,463  239,315  173,436  238,174 

ลกูค้ารายใหญ่ 
รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน ปิโตรเลียม               
และหน่วยงานอื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 24,102 ล้านบาท (2562 : 26,830 ล้านบาท) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 1  1  -  - 
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 1,103  69  1,103  70 
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 7,747  2,966  7,450  2,694 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,851  3,036  8,553  2,764 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.05               
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (2562 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.0 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกลุเงินบาท 

8. ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า         
- กิจการอื่น  6,016  5,683  5,868  5,578 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ข) 3,640  4,449  3,865  4,598 
รวม  9,656  10,132  9,733  10,176 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต         

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (30)  -  (22)  - 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (32)  -  (22) 
รวมลูกหนี้การค้า  9,626  10,100  9,711  10,154 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 1  1  -  - 
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน 1,103  69  1,103  70 
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย ์ 7,747  2,966  7,450  2,694 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,851  3,036  8,553  2,764 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.05               
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (2562 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.0 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกลุเงินบาท 

8. ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า         
- กิจการอื่น  6,016  5,683  5,868  5,578 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ข) 3,640  4,449  3,865  4,598 
รวม  9,656  10,132  9,733  10,176 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต         

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (30)  -  (22)  - 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (32)  -  (22) 
รวมลูกหนี้การค้า  9,626  10,100  9,711  10,154 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
กิจการอื่น         
ยังไม่ครบก าหนด  5,272  5,259  5,137  5,166 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  714  390  708  389 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  -  7  1  1 
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  2  1  -  - 
- เกินกว่า 12 เดือน  28  26  22  22 

  744  424  731  412 
  6,016  5,683  5,868  5,578 

    หัก  ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิต         
           ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (30)  -  (22)  - 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (32)  -  (22) 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น  5,986  5,651  5,846  5,556 

         
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         
ยังไม่ครบก าหนด  3,628  4,023  3,838  4,181 
เกินก าหนดช าระ         
- น้อยกว่า 3 เดือน  12  417  27  408 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  -  -  -  - 
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  -  9  -  9 
- เกินกว่า 12 เดือน  -  -  -  - 
  12  426  27  417 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ข) 3,640  4,449  3,865  4,598 
รวมลูกหนี้การค้า  9,626  10,100  9,711  10,154 

ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามปกติของลูกหนี้การค้าที่ก าหนดไว้เป็น 7 วันถึง 120 วัน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้การค้าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้าประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กับข้อมูล                     
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ทุกรายการที่ค้างช าระเกินกว่า 180 วันเนื่องจากประสบการณ์
ในอดีตได้บ่งชี้ว่าลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรียกช าระได้  

กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ในการประมาณการและสมมติฐานส าคัญระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบัน 
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหนี้การค้าตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ 
ประสบการณ์การขาดทุนทางด้านเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษัท ไม่ได้แสดงรูปแบบการขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญส าหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่พิจารณาจากสถานะที่ถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ได้แยก
ความแตกต่างระหว่างลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ลูกหนี้การค้า - จ านวนวันท่ีเกินก าหนดช าระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ครบ 

ก าหนด 
< 90 วัน 91 - 180 วัน 180 - 360 วัน > 360 วัน รวม 

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่าลูกหนี้ 
   ที่ไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบัติผิดสญัญา 

 
8,900 

 
726 

 
- 

 
2 

 
28 

 
9,656 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น - - - (2) (28) (30) 
      9,626 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ลกูหนี้การค้า - จ านวนวันท่ีเกินก าหนดช าระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ครบ 

ก าหนด 
< 90 วัน 91 - 180 วัน 180 - 360 วัน > 360 วัน รวม 

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่าลูกหนี้ 
   ที่ไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบัติผิดสญัญา 

 
8,975 

 
735 

 
1 

 
- 

 
22 

 
9,733 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น - - - - (22) (22) 
      9,711 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ได้รับรู้ส าหรับ
ลูกหนี้การค้าซ่ึงเป็นไปตามวิธีอย่างง่ายที่ก าหนดไว้ใน TFRS 9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2563 
ยอดยกมาต้นป ี 32  22 
ขาดทนุจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 1  - 
ได้รับคนืในระหว่างป ี (3)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 30  22 
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหนี้การค้าตามตารางการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ 
ประสบการณ์การขาดทุนทางด้านเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษัท ไม่ได้แสดงรูปแบบการขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญส าหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่พิจารณาจากสถานะที่ถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ได้แยก
ความแตกต่างระหว่างลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ลูกหนี้การค้า - จ านวนวันท่ีเกินก าหนดช าระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ครบ 

ก าหนด 
< 90 วัน 91 - 180 วัน 180 - 360 วัน > 360 วัน รวม 

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่าลูกหนี้ 
   ที่ไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบัติผิดสญัญา 

 
8,900 

 
726 

 
- 

 
2 

 
28 

 
9,656 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น - - - (2) (28) (30) 
      9,626 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ลกูหนี้การค้า - จ านวนวันท่ีเกินก าหนดช าระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ครบ 

ก าหนด 
< 90 วัน 91 - 180 วัน 180 - 360 วัน > 360 วัน รวม 

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่าลูกหนี้ 
   ที่ไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบัติผิดสญัญา 

 
8,975 

 
735 

 
1 

 
- 

 
22 

 
9,733 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น - - - - (22) (22) 
      9,711 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ได้รับรู้ส าหรับ
ลูกหนี้การค้าซ่ึงเป็นไปตามวิธีอย่างง่ายที่ก าหนดไว้ใน TFRS 9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2563 
ยอดยกมาต้นป ี 32  22 
ขาดทนุจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 1  - 
ได้รับคนืในระหว่างป ี (3)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 30  22 
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9. ลูกหนี้อืน่ 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง 1,373  619  1,373  619 
อื่นๆ 213  963  211  962 
รวมลูกหนี้อื่น 1,586  1,582  1,584  1,581 

 
10. สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

วัตถุดิบ 3,614  4,674  3,614  4,674 
สินค้าระหว่างผลิต 13  14  13  14 
สินค้าส าเร็จรูป 10,830  13,680  10,599  13,446 
สารเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง 1,025  994  1,008  982 
อะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบ ารุง 2,516  2,780  2,514  2,779 
สินค้าระหว่างทาง 4,112  5,083  4,112  5,083 
หัก  โอนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (317)  -  (317) 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย (941)  (913)  (940)  (913) 
รวมสินค้าคงเหลือ 21,169  25,995  20,920  25,748 

ภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงพลังงานซ่ึงก าหนดให้บริษัทต้องส ารองน้ ามันดิบไว้ที่อัตราร้อยละ 4 ของปริมาณการค้า
และส ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ ามันส าเร็จรูปไว้ที่อัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2563 ยอดสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมน้ ามันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และน้ ามันส าเร็จรูปที่บริษัทต้องส ารองไว้ขั้นต่ าจ านวน 2,568 ล้านบาท และ 2,571 ล้านบาท ตามล าดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 5,384 ล้านบาท และ 5,381 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นจ านวนที่
สุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน  149,271 ล้านบาท และจ านวน 
148,780 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2562 : จ านวน 211,052 ล้านบาท และจ านวน 
210,466 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินค้าคงเหลือข้างต้นแสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัยจ านวน  
941 ล้านบาท และจ านวน 940 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2562 : จ านวน 913 ล้านบาท  
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย
จ านวน 27 ล้านบาท และจ านวน 28 ล้านบาท โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ  ตามล าดับ (2562: 
จ านวน 595 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ) 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่นส าหรับปี ส้ินสุดวันที่                          
31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทั่วไป   เผื่อขาย   ระยะยาวอื่น  ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นป ี 1,626  41  1,667  - 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่        
  เป็นครั้งแรก 5  -  5  - 
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น (1,631) 

 
(41)  (1,672)  1,672 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน        
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  20 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี -  -  -  1,692 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่นส าหรับปี ส้ินสุดวันที่                          
31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทั่วไป   เผื่อขาย   ระยะยาวอื่น  ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นป ี 1,626  41  1,667  - 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่        
  เป็นครั้งแรก 5  -  5  - 
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น (1,631) 

 
(41)  (1,672)  1,672 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่าน        
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  20 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี -  -  -  1,692 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
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สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เลือกก าหนดให้       
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น    1,639  1,638 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย       
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น    53  53 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น    1,692  1,691 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
หน่วย : ล้านบาท 

  สัดส่วน 
การถือหุน้ 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและ       
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม       
บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด  23.65  1,119  1,117 
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด  36.31  829  829 
บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด  35.00  1,416  1,416 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย        
จ ากัด (มหาชน)  16.24  673  673 

    4,037  4,035 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า    (3,037)  (3,036) 

    1,000  999 
       
เงินลงทุนทั่วไป - อื่นๆ     626  626 

  เงินลงทุนในตราสารทนุทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  67  67 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า    (26)  (26) 
    667  667 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น    1,667  1,666 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 8,257  7,799  8,736  8,597 
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1) 528  195  528  195 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2) -  -  -  61 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3) -  -  -  (1) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า -  -  -  (77) 
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4) -  -  718  - 
ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5) -  -  -  (39) 
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (443)  (99)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 333  363  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นจากเงินลงทุน 
ในบรษิัทร่วม 9 

 
(1) 

 -  - 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 8,684  8,257  9,982  8,736 

1)  ในระหว่างปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด มีการเรียกช าระทุนเพิ่มอีกจ านวน                  
ร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 487.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 
195 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

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 

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
ดังกล่าวจ านวน 35 ล้านบาทแล้วเมือ่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 8,257  7,799  8,736  8,597 
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1) 528  195  528  195 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2) -  -  -  61 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3) -  -  -  (1) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า -  -  -  (77) 
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4) -  -  718  - 
ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5) -  -  -  (39) 
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (443)  (99)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 333  363  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นจากเงินลงทุน 
ในบรษิัทร่วม 9 

 
(1) 

 -  - 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 8,684  8,257  9,982  8,736 

1)  ในระหว่างปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด มีการเรียกช าระทุนเพิ่มอีกจ านวน                  
ร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 487.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 
195 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

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 

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
ดังกล่าวจ านวน 35 ล้านบาทแล้วเมือ่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
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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 

2)  เมื ่อวันที ่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ ่ม                         
ทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 11.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 115 ล้านบาท และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนบางส่วนซ่ึงได้มีการช าระ
เงินเพิ่มทุนจ านวน 61 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 55 โดยหุ้นที่เหลือร้อยละ 45 ถูกถือโดย
บริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) ซ่ึงจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด จ านวนร้อยละ 2.5 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอีกรายในราคาขายจ านวน 3.96 ล้านบาท (ราคาทุน 0.6 ล้านบาท) โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 
3.37 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 57.48  

4)   ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 718 ล้านบาท ส าหรับ
เงินลงทุนในบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการทบทวนการด้อยค่าแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่าราคาทุน 

5)  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด ได้อนุมัติ                
การช าระบัญชี การขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี และอนุมัติแบ่งคืนเงินลงทุนและผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้นโดย 
บริษัทได้รับเงินคนืทุนจากบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด จ านวน 276.61 ล้านบาท และได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวจ านวน 39 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 นอกจากนี้บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบัญชีของ
บริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 237 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2562 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคา่ตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัร่วม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์
(เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน 
พาวเวอร์ จ ากัด 

 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 13,316  13,961  5,867  4,799 
เงินปนัผลจ่ายในระหว่างปี -  (407)  (857)  - 
ส ารองตามกฎหมายในระหว่างป ี -  -  183   - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในระหว่างป ี (872)  (238)  1,156  1,068 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,444  13,316  6,349  5,867 

ส่วนได้เสียในบรษิัทร่วม (ร้อยละ) 25.00  25.00  48.99  48.99 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,111  3,329  3,110  2,874 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

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 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ที่ดิน 1,444  6  (464)  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,462  6  (464)  1,004 
        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (216)  -  152  (64) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,228      922 

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 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ที่ดิน 1,396  6  (464)  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (197)  -  145  (52) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,199      886 

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม              
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้ค่าเช่า  30  29  30  29 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ที่ดิน  1,140  996  1,104  960 
อาคาร 9  9  -  - 
 1,149  1,005  1,104  960 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ที่ดิน 1,396  6  (464)  938 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (197)  -  145  (52) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1,199      886 

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม              
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้ค่าเช่า  30  29  30  29 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ที่ดิน  1,140  996  1,104  960 
อาคาร 9  9  -  - 
 1,149  1,005  1,104  960 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
    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 
             

ราคาทุน             
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 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน  1,255  19  (105)  122  -  1,291 
ยานพาหนะ  684  -  (3)  -  -  681 

รวมราคาทุน  204,132  409  (282)  5,133  -  209,392 
 

ค่าเสื่อมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  (18,324)  (1,359)  2  -  -  (19,681) 
เครื่องจักรและท่อ  (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) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม  (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 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,537  -  -  -  -  11,537 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 39,029  25  (5)  773  -  39,822 
เครื่องจักรและท่อ 141,150    237  (299)  6,104  317  147,509 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 3,194  97  (40)  74  -  3,325 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,199  55  (29)  30  -  1,255 
ยานพาหนะ 691  7  (14)  -  -  684 

รวมราคาทุน 196,800  421  (387)  6,981  317  204,132 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (16,988)  (1,297)  2  (41)  -  (18,324) 
เครื่องจักรและท่อ (60,173)  (6,834)  254  (3)  -  (66,756) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (2,122)  (196)  40  -  -  (2,278) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (901)  (86)  29  -  -  (958) 
ยานพาหนะ (590)  (22)  14  -  -  (598) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (80,774)  (8,435)  339  (44)  -  (88,914) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สนิทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
9,003 

  
3,984 

  
- 

  
(6,981) 

  
- 

  
6,006 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (292)  -  93  44  -  (155) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  124,737          121,069 

            
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563           8,713 
2562           8,435 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,537  -  -  -  -  11,537 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 39,029  25  (5)  773  -  39,822 
เครื่องจักรและท่อ 141,150    237  (299)  6,104  317  147,509 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 3,194  97  (40)  74  -  3,325 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,199  55  (29)  30  -  1,255 
ยานพาหนะ 691  7  (14)  -  -  684 

รวมราคาทุน 196,800  421  (387)  6,981  317  204,132 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (16,988)  (1,297)  2  (41)  -  (18,324) 
เครื่องจักรและท่อ (60,173)  (6,834)  254  (3)  -  (66,756) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (2,122)  (196)  40  -  -  (2,278) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (901)  (86)  29  -  -  (958) 
ยานพาหนะ (590)  (22)  14  -  -  (598) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (80,774)  (8,435)  339  (44)  -  (88,914) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
9,003 

  
3,984 

  
- 

  
(6,981) 

  
- 

  
6,006 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (292)  -  93  44  -  (155) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  124,737          121,069 

            
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563           8,713 
2562           8,435 
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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          
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 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) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (86,732)  (8,620)  222  -  (95,130) 
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 5,852   2,780           (520)  (5,117)  2,995 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (80)         (456)  -  -  (536) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  119,216         112,765 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 10,901  -  -  -  -  10,901 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 37,270  -  (5)  759  -  38,024 
เครื่องจักรและท่อ 140,822    235  (298)  6,095  317  147,171 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,362  82  (40)  74  -  2,478 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,074  24  (29)  30  -  1,099 
ยานพาหนะ 510  7  (14)  -  -  503 

รวมราคาทุน 192,939  348  (386)  6,958  317  200,176 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (15,600)  (1,293)  2  -  -  (16,891) 
เครื่องจักรและท่อ (60,205)  (6,820)  254  -  -  (66,771) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,673)  (138)  40  -  -  (1,771) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (831)  (76)  29  -  -  (878) 
ยานพาหนะ (413)  (22)  14  -  -  (421) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (78,722)  (8,349)  339  -  -  (86,732) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
8,863 

  
3,947 

  
- 

  
(6,958) 

  
- 

  
5,852 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (80)  -  -  -  -  (80) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  123,000          119,216 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2563         8,620 
2562         8,349 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 52 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวม                  
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2562 : จ านวน 141 ล้านบาท ในงบการเงินรวม                    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่  กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน                    
ร้อยละ 3.32 - 3.77 ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                    
เต็มจ านวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 10,902 ล้านบาท และ 9,202 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                  
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 10,401 ล้านบาท และ 8,765 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัทได้พิจารณาชะลอการด าเนินโครงการแห่งหนึ่งโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและได้มีการทบทวนความน่าจะเป็น
ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับต้นทุนโครงการที่บันทึกภายใต้งานระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 456 ล้านบาทส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วันที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 10,901  -  -  -  -  10,901 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 37,270  -  (5)  759  -  38,024 
เครื่องจักรและท่อ 140,822    235  (298)  6,095  317  147,171 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน 2,362  82  (40)  74  -  2,478 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 1,074  24  (29)  30  -  1,099 
ยานพาหนะ 510  7  (14)  -  -  503 

รวมราคาทุน 192,939  348  (386)  6,958  317  200,176 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (15,600)  (1,293)  2  -  -  (16,891) 
เครื่องจักรและท่อ (60,205)  (6,820)  254  -  -  (66,771) 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงาน (1,673)  (138)  40  -  -  (1,771) 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน (831)  (76)  29  -  -  (878) 
ยานพาหนะ (413)  (22)  14  -  -  (421) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (78,722)  (8,349)  339  -  -  (86,732) 
งานระหว่างก่อสร้างและ 
  สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

 
8,863 

  
3,947 

  
- 

  
(6,958) 

  
- 

  
5,852 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (80)  -  -  -  -  (80) 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  123,000          119,216 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2563         8,620 
2562         8,349 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 52 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวม                  
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2562 : จ านวน 141 ล้านบาท ในงบการเงินรวม                    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อสร้างโรงงานใหม่  กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน                    
ร้อยละ 3.32 - 3.77 ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                    
เต็มจ านวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 10,902 ล้านบาท และ 9,202 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้ค านวณค่าเส่ือมราคา                  
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจ านวน 10,401 ล้านบาท และ 8,765 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัทได้พิจารณาชะลอการด าเนินโครงการแห่งหนึ่งโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและได้มีการทบทวนความน่าจะเป็น
ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับต้นทุนโครงการที่บันทึกภายใต้งานระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 456 ล้านบาทส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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15.     สินทรัพย์สิทธิการใช้  
          สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

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  (ดูหมายเหตุ      2563 
   ข้อ 2.7)       

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         

2563         117 
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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  (ดูหมายเหตุ      2563 
   ข้อ 2.7)       

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         
2563         112 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 23 

กลุ่มบริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเท่ากับ 3-20 ป ี

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2563      2563 

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรอืขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ 117  112 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า 9  9 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะส้ัน 20  141 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า 52  51 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 
34 

  
34 

โดยรวมแล้วการจ่ายช าระแบบผันแปรคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทคาดว่าอัตราส่วนนี้                   
จะคงที่ในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายช าระแบบผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณการใชง้าน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 129 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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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  (ดูหมายเหตุ      2563 
   ข้อ 2.7)       

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         
2563         112 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 23 

กลุ่มบริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเท่ากับ 3-20 ปี 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2563      2563 

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรอืขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ 117  112 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า 9  9 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะส้ัน 20  141 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า 52  51 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 
34 

  
34 

โดยรวมแล้วการจ่ายช าระแบบผันแปรคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทคาดว่าอัตราส่วนนี้                   
จะคงที่ในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายช าระแบบผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณการใชง้าน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 129 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : 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 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 564          774 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,094  7  (18)  73  1,156 

รวม 3,734  7  (18)  73  3,796 
          ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (908)  (68)  18  -  (958) 

รวม (3,432)  (106)  18  -  (3,520) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 245  116  -  (73)  288 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 547        564 

          ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563         123 
2562         106 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,087  6  (18)  73  1,148 

รวม 3,727  6  (18)  73  3,788 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (905)  (67)  18  -  (954) 

รวม (3,429)  (105)  18  -  (3,516) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 244  116  -  (73)  287 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 542        559 

          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563         122 
2562         105 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,087  6  (18)  73  1,148 

รวม 3,727  6  (18)  73  3,788 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขุดลอกรอ่งน้ าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (905)  (67)  18  -  (954) 

รวม (3,429)  (105)  18  -  (3,516) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 244  116  -  (73)  287 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 542        559 

          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563         122 
2562         105 
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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 2562 511  162  -  -  191  864 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 197  2  466  -  3  668 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   250  -  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 958  164  466  -  197  1,785 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่            
  เป็นครั้งแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (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 

หน่วย : ล้านบาท 
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย ์

  
หนี้สินตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวียนอื่น  ถาวร        สัญญาเช่า  อนุพันธ ์  รวม 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 -  685  -  -  685 
(เพิ่ม) / ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (161)  -  -  (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  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 

 รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิ 2,695 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 1,261 
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงนิได้ 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ประมาณการ

หนี้สินส าหรับ 
 

 
 

 
   

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย ์  ขาดทุนสะสม  ตราสาร     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อนุพันธ ์  อื่นๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 514  268  57  -  169  1,008 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 199  (11)  453  -  (2)  639 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 250  -  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 963  257  510  -  170  1,900 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่            
  เป็นครั้งแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  -  (136) 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน (148)  70  1,065  235  206  1,428 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28  -  -  -  (3)  25 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 843  327  1,575  99  373  3,217 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย ์

 
หนี้สินตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวียนอื่น  ถาวร  สัญญาเช่า  อนุพันธ ์  รวม 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 -  685  -  -  685 
(เพิ่ม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (161)  -  -  (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  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 
    

  รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน    
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ    2,812 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ    1,376 
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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 2562 511  162  -  -  191  864 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 197  2  466  -  3  668 
เพิ่ม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   250  -  -  -  3  253 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 958  164  466  -  197  1,785 
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่            
  เป็นครั้งแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (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 

หน่วย : ล้านบาท 
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย ์

  
หนี้สินตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวียนอื่น  ถาวร        สัญญาเช่า  อนุพันธ ์  รวม 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 -  685  -  -  685 
(เพิ่ม) / ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (161)  -  -  (161) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  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 

 รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิ 2,695 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 1,261 
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ภาษีเงินได ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม  2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (16)  (21)  -  (3) 
รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,550  800  1,548  829 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน 20  -  20  - 
รายได้ภาษีเงินได้ 1,554  779  1,568  826 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทไม่เท่ากับอัตราร้อยละ 20                               
ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณจากก าไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย                
และหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

การกระทบยอดค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (7,684)  (1,924)  (7,004)  (2,250) 

        
ภาษีค านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (1,537)  (385)  (1,401)  (450) 
ผลกระทบ:        
ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัร่วม        
   สุทธิจากภาษี (67)  (73)  -  - 
รายได้ที่ต้องเสียภาษ ี 1  -  1  - 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (65)  (109)  (279)  (153) 
รายได้ที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษี -  (299)  -  (290) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี 133  105  129  85 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (31)  (18)  (30)  (18) 
ส่วนปรับปรงุขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 12  -  12  - 

รายได้ภาษีเงินได ้ (1,554)  (779)  (1,568)  (826) 
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18. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 315  308  315  308 
อื่นๆ 30  40  28  38 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 345  348  343  346 

 
19. เงินกู้ยืม  

19.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
   อัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี)  เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
   อัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี)  เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 
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18. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 315  308  315  308 
อื่นๆ 30  40  28  38 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 345  348  343  346 

 
19. เงินกู้ยืม  

19.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
   อัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี)  เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
   อัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย 
 เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี)  เงินต้น  (ร้อยละตอ่ปี) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 
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19.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 43,129  45,286  43,129  45,286 
หัก  เงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (6,445) 
 

(8,190) 
 

(6,445) 
 

(8,190) 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงนิกู้รอตัดบัญชี (71)  (103)  (71)  (103) 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 36,613  36,993  36,613  36,993 
        หุ้นกู้  18,890  6,890  18,890  6,890 
หัก  หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (6,890)  -  (6,890)  - 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (16)  (2)  (16)  (2) 
รวมหุ้นกู ้ 11,984  6,888  11,984  6,888 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ 
  หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 13,335 

 
8,190 

 
13,335 

 
8,190 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหู้นกู ้ 48,597  43,881  48,597  43,881 

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 เดือนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 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 
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- 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               
เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- 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 เดือนบวก       
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน       
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 
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- 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 ตามสัดส่วนที่ก าหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (วันครบก าหนดเดือนที่ 42 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก) โดยบริษัทได้เบิกใช้               
เงินกู้ยืมเต็มจ านวนแล้ว 

- 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 เดือนบวก       
ส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน       
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เต็มจ านวนแล้ว 
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- 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 เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ไม่มี
หลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มอีัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยดอกเบี้ย
จะมีการช 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 ที่ระบุไว้ในสัญญา
รวมทั้งเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
และการด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีการด ารงอัตราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้ต่ ากว่าอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1 สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับหนังสือ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว โดยผู้ให้กู้ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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 
ต่อปีครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
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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 

รายละเอียดของหุ้นกู้ทั้งหมด 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 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 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 อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2578 

โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะช าระดอกเบี้ยในวันที่ 11 มีนาคม และ 11 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู ้
 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบขุ้อจ ากัดบางประการให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไว้ซ่ึงสัดส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้                
เป็นต้น 
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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 

รายละเอียดของหุ้นกู้ทั้งหมด 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 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 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 อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2578 

โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะช าระดอกเบี้ยในวันที่ 11 มีนาคม และ 11 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู ้
 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบขุ้อจ ากัดบางประการให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไว้ซ่ึงสัดส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้                
เป็นต้น 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 52,071 
เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 6,050 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ 12,000 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (8,203) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 13 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (17) 
ต้นทุนทางการเงินในการกู้ยืมเงินกู้ระยะยาว (13) 
ต้นทุนทางการเงินในการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ (18) 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 46 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 2 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 61,931 

 
19.3 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562   2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและหุ้นกูท้ี่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 18,873  13,788  18,873  13,788 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว 43,058  45,183  43,058  45,183 

 61,931  58,971  61,931  58,971 

หน่วย : ล้านบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง (ร้อยละ)        
หุ้นกู ้ 2.76 - 4.96  4.96  2.76 - 4.96  4.96 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.40 - 2.99  2.43 - 3.79  1.40 - 2.99  2.43 - 3.79 
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19.4 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 13,335  8,190  13,335  8,190 
ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ป ี 38,514  36,918  38,514  36,918 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ป ี 10,082  6,963  10,082  6,963 

 61,931  52,071  61,931  52,071 

19.5 วงเงินสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นวงเงินรวม 37,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้
กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่คงเหลือจ านวน 21,738 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ 

20. เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนี้การค้า         
- กิจการอื่น  899  1,151  834  1,126 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ช) 23,084  23,720  23,085  23,721 
รวมเจ้าหนี้การค้า  23,983  24,871  23,919  24,847 
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19.4 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 13,335  8,190  13,335  8,190 
ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ป ี 38,514  36,918  38,514  36,918 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ป ี 10,082  6,963  10,082  6,963 

 61,931  52,071  61,931  52,071 

19.5 วงเงินสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นวงเงินรวม 37,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้
กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่คงเหลือจ านวน 21,738 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ 

20. เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนี้การค้า         
- กิจการอื่น  899  1,151  834  1,126 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 (ช) 23,084  23,720  23,085  23,721 
รวมเจ้าหนี้การค้า  23,983  24,871  23,919  24,847 
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21.   เจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร  353  487  350  488 
เจ้าหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุน 
  น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
806 

 
904 

  
806 

  
904 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  58  68  56  66 
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
733 

 
- 

  
733 

 
- 

ภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้างการจ้างงาน 24 750  -  750  - 
อื่นๆ  545  538  520  507 
รวมเจ้าหนี้อื่น  3,245  1,997  3,215  1,965 

22. ตราสารอนพุันธ์  
สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อการซ้ือขายอนุพันธ์ไม่ได้ก าหนดไว้ในความสัมพันธ์ทางบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงซ่ึงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2563 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ - หมุนเวียน    
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย 141  141 
รวมสินทรัพย์ตราสารอนพุันธ ์ 141  141 
    
หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ - หมุนเวยีน    
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดบิและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 341  341 
หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ - ไม่หมนุเวียน    
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 154  154 
รวมหนี้สินตราสารอนพุันธ ์ 495  495 

กลุ่มบริษัทไม่ไดท้ าสัญญาหลักในการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาส าหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวข้างต้น 
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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 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสามสัญญากับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 2,861.7 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้จากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตรา
คงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทุกส้ินเดือนพฤษภาคม  
และพฤศจิกายน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก 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 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งส้ิน
จ านวนรวม 2.40 ล้านบาร์เรล และ 14.85 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) จ านวน
หลายฉบับกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง  และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ                                     
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งส้ินจ านวนรวม 6.35 ล้านบาร์เรล  
และ 9 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 
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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 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสามสัญญากับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 2,861.7 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงินบาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้จากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตรา
คงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทุกส้ินเดือนพฤษภาคม  
และพฤศจิกายน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนครบก 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 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งส้ิน
จ านวนรวม 2.40 ล้านบาร์เรล และ 14.85 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) จ านวน
หลายฉบับกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง  และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ                                     
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ้างอิงถัวเฉลี่ยของเดือนที่มีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน้ ามันคงเหลือที่ได้ท าไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้งส้ินจ านวนรวม 6.35 ล้านบาร์เรล  
และ 9 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ 
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23. หนี้สินตามสญัญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

                     หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2563 

การวิเคราะห์ตามการครบก าหนด:     
ปีที่ 1  103  99 
ปีที่ 2  46  42 
ปีที่ 3  25  23 
ปีที่ 4  9  9 
ปีที่ 5  6  6 
ถัดจากปีที่ 5  10  10 

  199  189 
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  (10)  (10) 
รวม  189  179 
     
การจัดประเภท:     
หมุนเวียน  99  95 
ไมห่มุนเวียน  90  84 

รวม  189  179 

กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าได้รับการติดตาม
โดยฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัท 
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24. ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 4,032  4,630  3,983  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 207  206  205  205 
 4,239  4,836  4,188  4,788 

หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (267)  1,015  (272)  1,001 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 19  62  19  62 
 (248)  1,077  (253)  1,063 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 4,836  2,582  4,788  2,554 
ต้นทุนบริการปจัจบุัน 227  159  224  156 
ต้นทุนดอกเบี้ย 85  108  84  107 
ต้นทุนบริการในอดีต (608)  763  (608)  754 
ขาดทนุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 เมื่อเกษียณอาย ุ

 
 

140 

  
 

1,255 

  
 

140 

  
 

1,248 
ขาดทนุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 ระยะยาวอื่น 

 
 

47 

  
 

47 

  
 

47 

  
 

47 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (488)  (78)  (487)  (78) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,239  4,836  4,188  4,788 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต และขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ  
วัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 193 ล้านบาท และจ านวน 191 ล้านบาท (2562 : จ านวน 615 ล้านบาท และจ านวน 612 ล้านบาท) ได้รวม 
อยู่ในต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) จ านวน (441) ล้านบาท และจ านวน (444) ล้านบาท (2562 : จ านวน 462 ล้านบาท และจ านวน 452 
ล้านบาท) ได้รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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24. ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 4,032  4,630  3,983  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 207  206  205  205 
 4,239  4,836  4,188  4,788 

หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (267)  1,015  (272)  1,001 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 19  62  19  62 
 (248)  1,077  (253)  1,063 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 4,836  2,582  4,788  2,554 
ต้นทุนบริการปจัจบุัน 227  159  224  156 
ต้นทุนดอกเบี้ย 85  108  84  107 
ต้นทุนบริการในอดีต (608)  763  (608)  754 
ขาดทนุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 เมื่อเกษียณอาย ุ

 
 

140 

  
 

1,255 

  
 

140 

  
 

1,248 
ขาดทนุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน ์
 ระยะยาวอื่น 

 
 

47 

  
 

47 

  
 

47 

  
 

47 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (488)  (78)  (487)  (78) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,239  4,836  4,188  4,788 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต และขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ  
วัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 193 ล้านบาท และจ านวน 191 ล้านบาท (2562 : จ านวน 615 ล้านบาท และจ านวน 612 ล้านบาท) ได้รวม 
อยู่ในต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) จ านวน (441) ล้านบาท และจ านวน (444) ล้านบาท (2562 : จ านวน 462 ล้านบาท และจ านวน 452 
ล้านบาท) ได้รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อัตราคิดลด  1.5  1.8  1.5  1.8 
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 
   2563  2562 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพ่ิมข้ึน 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

 การเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (447)  522  (489)  571 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  407  (356)  521  (458) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2563  2562 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพ่ิมข้ึน 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

 การเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1  (443)  516  (484)  565 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  402  (352)  516  (453) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่นคงที่ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่น โดยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท าให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 12 ป ี(2562 : 11 ปี) 

กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

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 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 91  306  3,586  3,983 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 13  81  111  205 
รวม 104  387  3,697  4,188 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้: 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ     115  516  3,999  4,630 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  124  206 
รวม 130  583  4,123  4,836 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 115  504  3,964  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  123  205 
รวม 130  571  4,087  4,788 
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การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท าให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 12 ปี (2562 : 11 ปี) 

กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

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 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 91  306  3,586  3,983 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 13  81  111  205 
รวม 104  387  3,697  4,188 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้: 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ     115  516  3,999  4,630 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  124  206 
รวม 130  583  4,123  4,836 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ป ี  ระหว่าง 1-5 ป ี  เกินกว่า 5 ป ี  รวม 

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ 115  504  3,964  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15  67  123  205 
รวม 130  571  4,087  4,788 
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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   

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม มีจ านวนดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  499  493  496  490 

25.   หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

ภาระผูกพันการปรับโครงสร้างการจ้างงาน 24 660  -  660  - 
อื่นๆ  27  25  -  - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  687  25  660  - 

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารอง
ตามกฎหมายนี้จะน ามาจัดสรรปันผลไม่ได้ 

บริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็มจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดแล้วตั้งแต่ปี 2550 

27. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 124  124 
 124  124 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
(2562 : จ านวน 23,828,400 หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี้แสดงด้วยราคาทุนและได้น าไปแสดงไว้เป็นรายการหักก่อนแสดง  
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทย่อยมีแผนจะจ าหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 
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28. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือต้นปี 146  94 
เงินปนัผลจ่าย (28)  (30) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับป ี 22  28 
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย -  54 
ยอดคงเหลือปลายปี 140  146 

29. รายได ้(ค่าใช้จ่าย) อื่น  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         
ดอกเบี้ยรบั 53  28  62  37 
เงินปนัผลรบั 6  2  488  189 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นจากเงินกู้ยืม 
   และดอกเบี้ยค้างจ่าย  

 
(2) 

  
458 

  
(2) 

  
458 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 369  216  372  212 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
(45) 

 
 

 
78 

  
(45) 

  
78 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (34)  -  (34)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -  3  -  240 
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
   ในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 
    - 

 
 

 
- 

  
718 

  
(77) 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 
- 

  
442 

  
- 

  
442 

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ถาวร 
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
(456) 

 
 

 
251 

  
(456) 

  
151 

รายได้จากการรับคืนภาษนี าเข้าศลุกากร 87  105  87  105 
อื่นๆ 674  726  715  767 
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 652  2,309  1,905  2,602 
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28. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือต้นปี 146  94 
เงินปนัผลจ่าย (28)  (30) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับป ี 22  28 
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย -  54 
ยอดคงเหลือปลายปี 140  146 

29. รายได ้(ค่าใช้จ่าย) อื่น  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         
ดอกเบี้ยรบั 53  28  62  37 
เงินปนัผลรบั 6  2  488  189 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นจากเงินกู้ยืม 
   และดอกเบี้ยค้างจ่าย  

 
(2) 

  
458 

  
(2) 

  
458 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 369  216  372  212 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
(45) 

 
 

 
78 

  
(45) 

  
78 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (34)  -  (34)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -  3  -  240 
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
   ในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 
    - 

 
 

 
- 

  
718 

  
(77) 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 
- 

  
442 

  
- 

  
442 

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ถาวร 
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 
(456) 

 
 

 
251 

  
(456) 

  
151 

รายได้จากการรับคืนภาษนี าเข้าศลุกากร 87  105  87  105 
อื่นๆ 674  726  715  767 
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 652  2,309  1,905  2,602 
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30. ก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม  2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน 
 ทางการเงิน 

 
(380) 

  
969 

  
(380) 

  
969 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยนทางการเงิน (38)   -  (38)  - 
ก าไรที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียน        
 ราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,734  676  1,734  676 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน        
 ราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม      (961)  -  (961)  - 
รวมก าไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ  355  1,645  355  1,645 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเกิดจากความผันผวน
ของราคาตลาดของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับราคาตามสัญญาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนราคาของน้ ามันดิบ            
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2563  2562  2563  2562 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 3,627  3,654  3,587  3,603 
ค่าที่ปรึกษา 328  269  324  266 
ค่าเส่ือมราคา 278  226  169  121 
ค่าเช่า 119  175  243  174 
ค่าโฆษณา 23  34  22  34 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (1)  (15)  -  (19) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 27  47  24  44 
อื่นๆ 1,317  1,202  1,235  1,147 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 5,718  5,592  5,604  5,370 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูป (1,734)  (1,299)  (1,746)  (1,245) 
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 128,828  192,385  128,667  192,158 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 9,088  10,171  8,956  10,021 
ค่าเส่ือมราคา 8,713  8,435  8,620  8,349 
ค่าตัดจ าหน่าย 239  108  234  107 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 81  105  78  102 

33. ต้นทุนทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 1,892  2,024  1,891  2,024 
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า 9  -  9  - 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยืมรอการตดับัญชี 46  37  46  37 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู้ 2  2  2  2 
รวมดอกเบี้ยจ่าย  1,949  2,063  1,948  2,063 
หัก จ านวนเงินที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (52)  (141)   (52)  (141) 
 1,897    1,922  1,896  1,922 
ต้นทุนทางการเงนิอื่น 5  9  5  9 
รวม 1,902  1,931  1,901  1,931 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูป (1,734)  (1,299)  (1,746)  (1,245) 
ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 128,828  192,385  128,667  192,158 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 9,088  10,171  8,956  10,021 
ค่าเส่ือมราคา 8,713  8,435  8,620  8,349 
ค่าตัดจ าหน่าย 239  108  234  107 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 81  105  78  102 

33. ต้นทุนทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 1,892  2,024  1,891  2,024 
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า 9  -  9  - 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยืมรอการตดับัญชี 46  37  46  37 
ตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู้ 2  2  2  2 
รวมดอกเบี้ยจ่าย  1,949  2,063  1,948  2,063 
หัก จ านวนเงินที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (52)  (141)   (52)  (141) 
 1,897    1,922  1,896  1,922 
ต้นทุนทางการเงนิอื่น 5  9  5  9 
รวม 1,902  1,931  1,901  1,931 
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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 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) (6,152)  (1,174)  (5,436)  (1,423) 
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก        
   ที่ถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษทัใหญ ่        
   ที่ถือโดยบริษทัย่อย (ล้านหุน้) 20,410  20,410  20,434  20,434 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.30)  (0.06)  (0.27)  (0.07) 
ในงบการเงินรวมจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถืออยู่ระหว่างปีได้หักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย       
เป็นจ านวน 24 ล้านหุ้น 

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่น าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุ้น
ปรับลด 

35. เงินปันผลจ่าย 
เมื่อวันที่  3 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,883 ล้านบาท 
ซ่ึงเงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนรวม 2,043 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว                  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,839 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่าย                 
เงินปันผลประจ าปีตามวาระที่เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,043 ล้านบาท และเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563  
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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 โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงกลั่นน้ ามัน (“UHV”) และ โครงการ Floating Solar ซ่ึงพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นรวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
มีก าหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (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 าแนกรายได้จากการขายและการให้บริการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้    กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้   
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   
 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

รายได้จากการขาย 
  และการให้บริการ 

           

- ต่างประเทศ 31,073  27,675  58,748  46,799  42,080  88,879 
- ในประเทศ 60,748  53,940  114,688  72,255  77,040  149,295 

รวม 91,821  81,615  173,436  119,054  119,120  238,174 
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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 โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงกลั่นน้ ามัน (“UHV”) และ โครงการ Floating Solar ซ่ึงพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นรวมถึงเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
มีก าหนดเวลาห้าปีถึงแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (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 าแนกรายได้จากการขายและการให้บริการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้    กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้   
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   
 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

รายได้จากการขาย 
  และการให้บริการ 

           

- ต่างประเทศ 31,073  27,675  58,748  46,799  42,080  88,879 
- ในประเทศ 60,748  53,940  114,688  72,255  77,040  149,295 

รวม 91,821  81,615  173,436  119,054  119,120  238,174 
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37. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
อัตราร้อยละ 45.05 ส่วนผู้ถือหุ้นในล าดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร ราคาตลาด 
รายการซ้ือวัตถุดิบหลัก ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ข้างล่าง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 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) ตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

ส าหรับรายการซ้ือสินค้าจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ท าหน้าที่ให้บริการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการซ้ือและ  
การช าระเงินค่าซ้ือสินค้า ซ่ึงค่าสินค้าบวกอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ใกล้เคียงกับราคาที่กลุ่มบริษัท
จัดหาเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 
(ก) รายการซ้ือขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้าและบริการ        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 593  22  593  22 
- บริษทัย่อย   -    -  5,477  7,349 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 42,236  63,205  41,610  62,507 

        
ซื้อสินค้า        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 103,029  155,802  103,029  155,802 
- บริษทัย่อย -  -  8  13 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,593  25,031  16,589  25,028 

        
ซื้อขายน้ ามนัดิบและวัตถุดิบ        
เพื่อส ารองน้ ามนัตามกฎหมาย        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          -  2,646           -  2,646 

        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 46  54  46  54 
- บริษทัย่อย    -  -  232  307 
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 773  804  744  772 

        
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนพุนัธ์ - สุทธ ิ        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (10)  201  (10)  201 
        
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 75  11  75  11 
- บริษทัย่อย    -      -  101  155 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 511  256  952  352 

        
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 3  31  3  31 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2             -  2  - 



349หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษััท 

- 72 - 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 
(ก) รายการซ้ือขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้าและบริการ        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 593  22  593  22 
- บริษทัย่อย   -    -  5,477  7,349 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 42,236  63,205  41,610  62,507 

        
ซื้อสินค้า        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 103,029  155,802  103,029  155,802 
- บริษทัย่อย -  -  8  13 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,593  25,031  16,589  25,028 

        
ซื้อขายน้ ามนัดิบและวัตถุดิบ        
เพื่อส ารองน้ ามนัตามกฎหมาย        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          -  2,646           -  2,646 

        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 46  54  46  54 
- บริษทัย่อย    -  -  232  307 
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 773  804  744  772 

        
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนพุนัธ์ - สุทธ ิ        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (10)  201  (10)  201 
        
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 75  11  75  11 
- บริษทัย่อย    -      -  101  155 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 511  256  952  352 

        
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น        

- ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 3  31  3  31 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2             -  2  - 
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(ข) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 542  2  542  2 
บริษทัย่อย -  -  285  217 
กิจการที่เกีย่วข้องกัน 3,098  4,447  3,037  4,379 
รวม 3,640  4,449  3,864  4,598 

(ค) ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 1  1  1  1 
บริษทัย่อย -  -  22  21 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 153  161  153  161 
 154  162  176  183 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  (10)  (11) 
รวม 154  162  166  172 

(ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัย่อย -  -  17  179 
รวม -  -  17  179 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 2.45 ต่อปี (2562: อัตรา             
ร้อยละ 1.80 ต่อปี) รายการที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้มีการหยุดคิดดอกเบี้ยระหว่างกันแล้ว 

(จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 185  -  185  - 
รวม 185  -  185  - 
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(ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัย่อย -  -  190  240 
รวม -  -  190  240 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี (2562: อัตรา
ร้อยละ 3.81 ต่อปี) 

(ช) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 21,674  21,431  21,674  21,431 
บริษทัย่อย -  -  1  1 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,410  2,289  1,410  2,289 
รวม 23,084  23,720  23,085  23,721 

(ซ) เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
บริษทัย่อย -  -  18  19 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 365  242  365  241 
รวม 365  242  383  260 

(ฌ) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 34  -  34  - 
รวม 34  -  34  - 
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(ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัย่อย -  -  190  240 
รวม -  -  190  240 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน คือ อัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี (2562: อัตรา
ร้อยละ 3.81 ต่อปี) 

(ช) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผู้ถือหุ้นใหญ ่ 21,674  21,431  21,674  21,431 
บริษทัย่อย -  -  1  1 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,410  2,289  1,410  2,289 
รวม 23,084  23,720  23,085  23,721 

(ซ) เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
บริษทัย่อย -  -  18  19 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 365  242  365  241 
รวม 365  242  383  260 

(ฌ) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 34  -  34  - 
รวม 34  -  34  - 
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(ญ) หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 110  -  110  - 
รวม 110  -  110  - 

(ฎ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอื่น 80  103  77  100 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1  2  1  2 
รวม 81  105  78  102 

38. เครื่องมือทางการเงิน 
38.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ติดตามและจัดการความเส่ียงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ  
กลุ่มบริษัทผ่านรายงานความเสี่ยงภายในซึ่งจะวิเคราะหค์วามเสี่ยงตามระดบัและขนาดของความเสี่ยง ความเสี่ยง
เหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (ตลอดจนความเสี่ยงจากสกุลเงิน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ด้านราคา) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทพิจารณาลดผลกระทบของความเส่ียงเหล่านี้โดยใช้ เครื่องมือทางการเงิน 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 

 
- 76 - 

 
38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก กลุ่มบริษัทมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อจัดการความเส่ียง
จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการส่งออก

และน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าที่ซื้อ 

38.2.1 การบริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทท าธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเกิดขึ้น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการจัดการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

3,967 
 

4,404 
 

5,201  6,293 
 

3,967 
 

4,404 
 

5,176 
 

6,293 

สกุลเงินยูโร  -  -  18         8  -  -  18  8 
สกุลอ่ืน ๆ  -  -  7  8  -  -  -  3 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษัทต่อการแข็งค่า และการอ่อนค่าร้อยละ 10 
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ร้อยละ 10 คืออัตราความอ่อนไหว 
ที่ใช้ในการรายงานความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผู้บริหารส าคัญ
และแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือรายการที่เป็น  
ตัวเงินส าหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับการแปลงค่า ณ วันส้ินปีส าหรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 
ในอัตราสกุลเงินต่างประเทศดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  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) 
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38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก กลุ่มบริษัทมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อจัดการความเส่ียง
จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการส่งออก

และน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าที่ซื้อ 

38.2.1 การบริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทท าธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเกิดขึ้น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการจัดการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

3,967 
 

4,404 
 

5,201  6,293 
 

3,967 
 

4,404 
 

5,176 
 

6,293 

สกุลเงินยูโร  -  -  18         8  -  -  18  8 
สกุลอ่ืน ๆ  -  -  7  8  -  -  -  3 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษัทต่อการแข็งค่า และการอ่อนค่าร้อยละ 10 
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ร้อยละ 10 คืออัตราความอ่อนไหว 
ที่ใช้ในการรายงานความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผู้บริหารส าคัญ
และแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือรายการที่เป็น  
ตัวเงินส าหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับการแปลงค่า ณ วันส้ินปีส าหรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 
ในอัตราสกุลเงินต่างประเทศดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
  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) 
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38.2.2 การจัดการความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากกิจการในกลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินทั้งแบบอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยการรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
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 าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะลดลง / เพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าว
ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากมูลค่ายุติธรรมของหนี้
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญาและความเส่ียงของกระแสเงินสดจากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 
ตามสัญญา  

รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ค้างช าระ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงรวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 22 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะช าระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยคือ LIBOR 1 เดือน บวก 1.25 กลุ่มบริษัทจะช าระผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวโดยใช้เกณฑ์สุทธิ 
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38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนของราคาและการมีอยู่
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทมีการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อจ ากัดความเส่ียงเหล่านี้ 
กิจกรรมการป้องกันความเส่ียงได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวัง  
ของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความเส่ียงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมากที่สุด 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2563 ก าไร (ขาดทุน) 
หลังหักภาษีจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 71 ล้านบาท   

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม เพื่อจัดการ
ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซ้ือที่คาดการณ์ไว้ภายใน 24 เดือน นโยบาย
ของกลุ่มบริษัทคือการเข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิต และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในอัตราร้อยละ 100  

ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คงค้าง 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแสดงอยู่ใน
บรรทัด “หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ปริมาณ 
 มูลค่าตามบัญชีของ 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2563 
 ล้านบาร์เรล  ล้านบาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -  ยอดคงค้างของสัญญา    

สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป    
และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 2.40  90 

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า 6.35    (431) 

         (341) 
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38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนของราคาและการมีอยู่
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทมีการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อจ ากัดความเส่ียงเหล่านี้ 
กิจกรรมการป้องกันความเส่ียงได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวัง  
ของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความเส่ียงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมากที่สุด 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2563 ก าไร (ขาดทุน) 
หลังหักภาษีจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 71 ล้านบาท   

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม เพื่อจัดการ
ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซ้ือที่คาดการณ์ไว้ภายใน 24 เดือน นโยบาย
ของกลุ่มบริษัทคือการเข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิต และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในอัตราร้อยละ 100  

ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คงค้าง 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแสดงอยู่ใน
บรรทัด “หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ปริมาณ 
 มูลค่าตามบัญชีของ 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2563 
 ล้านบาร์เรล  ล้านบาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -  ยอดคงค้างของสัญญา    

สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูป    
และราคาน้ ามันดิบล่วงหน้า 2.40  90 

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและ    
ราคาน้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า 6.35    (431) 

         (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 าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะเพิ่มขึ้น / ลดลง 12 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียน 

38.3 การจัดการความเส่ียงด้านเครดิต 
หมายเหตุข้อ 8 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษัทในความเส่ียงด้านเครดิต และฐานการวัด 
มูลค่าที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงด้านเครดิต กลุ่มบริษัทมีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณา
การให้สินเช่ือที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทช้ันน าในธุรกิจเดียวกัน กลุ่มบริษัท
ค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดหนี้เสียกับกลุ่มบริษัท โดยมีคณะกรรมการสินเช่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล 
การบริหารงานด้านสินเชื่อส าหรับการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการทุกประเภทของกลุ่มบริษัทฯ 

ก่อนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่คู่สัญญานั้น กลุ่มบริษัทมีการก าหนดเงื่อนไข และท าการวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือส าหรับคู่สัญญา ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน การวิเคราะห์รวมถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการช าระหนี้ 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญช ี

           
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 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   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 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   103 86  10  199  199 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น   - 687  -  687  687 
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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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญช ี

           
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 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   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 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   103 86  10  199  199 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น   - 687  -  687  687 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 
เจ้าหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   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 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทส าหรับตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา ตารางได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
จากกระแสเงินสดรับและจ่ายสุทธิที่ไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ช าระตามเกณฑ์สุทธิและ  
กระแสเงินสดรับและจ่ายขั้นต้นไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ต้องมีการช าระบัญชีขั้นต้ น 
เมื่อจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับไม่คงที่ จ านวนเงินที่เปิดเผยจะถูกก าหนดโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ที่คาดการณ์ไว้ซ่ึงแสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน 

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 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์:            
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 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 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  -                 141  -  141 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -                 27  -                 27 
         
 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 37,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่จ านวน 
21,738 ล้านบาท และ10,000 ล้านบาท ตามล าดับ (หมายเหตุข้อ 19.5) 

38.5 การจัดการความเส่ียงด้านเงินทุน 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในกลุ่มบริษัทจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสูงสุดผ่านการบริหารจัดการหนี้และส่วนผู้ถือหุ้น  
ที่เหมาะสม  

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินสุทธิ (เงินกู้ยืมที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 19 หลังจากหักเงินสด
และยอดคงเหลือในธนาคารแล้ว) และส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ประกอบด้วยทุนที่ออก ทุนส ารอง 
ก าไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
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38.4.2 แหล่งเงินทุน  

กลุ่มบริษัทได้ใช้การรวมกันของกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินและวงเงินที่สามารถเบิก
ใช้ได้จากธนาคารเพื่อบริหารสภาพคล่อง 

ตารางด้านล่างแสดงกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน: 
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 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  -                 141  -  141 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -                 27  -                 27 
         
 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 37,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ถือหุ้นใหญ่จ านวน 
21,738 ล้านบาท และ10,000 ล้านบาท ตามล าดับ (หมายเหตุข้อ 19.5) 

38.5 การจัดการความเส่ียงด้านเงินทุน 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในกลุ่มบริษัทจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสูงสุดผ่านการบริหารจัดการหนี้และส่วนผู้ถือหุ้น  
ที่เหมาะสม  

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินสุทธิ (เงินกู้ยืมที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 19 หลังจากหักเงินสด
และยอดคงเหลือในธนาคารแล้ว) และส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ประกอบด้วยทุนที่ออก ทุนส ารอง 
ก าไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจะทบทวนโครงสร้างเงินทุนเป็นประจ าทุกครึ่งปี ในส่วนของ
การทบทวนนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาต้นทุนของเงินทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนแต่ละประเภท 
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป้าหมายที่ไม่เกิน 1 เท่า ซ่ึงก าหนดเป็นสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนสุทธิ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.71 เท่า ซ่ึงต่ าว่าค่าช่วงเป้าหมาย  

38.6 ล าดับชั้นและประเภทของเครื่องมือทางการเงินและมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ: 

- ประเภทของเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะและคุณสมบัติ 

- มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ยกเว้นเครื่องมือทางการเงินที่มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม และ 

- ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

- ล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 ถึง 3 ขึ้นอยู่กับระดับที่สามารถสังเกตได้ของมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก าหนด
ที่สั้น         

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 1  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดที่อ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ระดับ 2 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย ก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือ 
และเสนอขายเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงได้มีการทดสอบ                    
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น 

ระดับ 3  
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดวัดมูลค่า
ด้วยวิธีสินทรัพย์สุทธิตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนระหว่างล าดับช้ันระดับที่ 1 และ 2 ในปีปัจจุบันหรือปีก่อน 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 1  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดที่อ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ระดับ 2 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย ก าหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่ค านวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือ 
และเสนอขายเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้บริการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงได้มีการทดสอบ                    
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น 

ระดับ 3  
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดวัดมูลค่า
ด้วยวิธีสินทรัพย์สุทธิตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนระหว่างล าดับช้ันระดับที่ 1 และ 2 ในปีปัจจุบันหรือปีก่อน 
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การกระทบยอดการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินระดับที่ 3  
ตารางต่อไปนี้แสดงเฉพาะสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 3 ซึ่งแสดงถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจเท่านั้น โดยที่ไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับปีที่เกี่ยวข้องกับส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื่น 
- หุ้นของบรษิัทที ่
ไม่ได้จดทะเบียน 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื่น 
- หุ้นของบรษิัทที ่
ไม่ได้จดทะเบียน 

    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 583  582 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรหรือขาดทุน 1,043  1,043 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,626  1,625 
ผลกระทบจากการปรับใช้นโยบายบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก 5  5 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 8  8 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,639  1,638 

39. ภาระผูกพัน หนังสือค้ าประกันและสัญญาท่ีส าคัญ 
(ก) ภาระผูกพันตามสัญญา 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
สัญญาที่ยังไม่รับรู้ในงบการเงิน        
- สัญญาซ้ือเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงาน 1,271  1,889  1,254  1,889 
- สัญญาค่าที่ปรึกษา 267  456  267  455 
- สัญญาอื่นๆ 912  433  889  440 
รวม 2,450  2,778  2,410  2,784 
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(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยกเลิกไม่ได ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 2  90  2  214 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  98  -  98 

 2  188  2  312 
        
สัญญาเช่าที่ดิน :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี -  5  -  5 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  20  -  20 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี -  14  -  14 

 -  39  -  39 
        
สัญญาเช่ายานพาหนะ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 2  78  2  76 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  114  -  109 

 2  192  2  185 
        
สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 14  52  13  52 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 13  20  12  20 
 27  72  25  72 
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 31  491  29  608 
        
สัญญาบริการ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 78  7  77  7 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 31  7  30  7 

รวมภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 109  14  107  14 
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(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 2  90  2  214 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  98  -  98 

 2  188  2  312 
        
สัญญาเช่าที่ดิน :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี -  5  -  5 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  20  -  20 
ระยะเวลาที่เกิน 5 ป ี -  14  -  14 

 -  39  -  39 
        
สัญญาเช่ายานพาหนะ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 2  78  2  76 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี -  114  -  109 

 2  192  2  185 
        
สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 14  52  13  52 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 13  20  12  20 
 27  72  25  72 
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 31  491  29  608 
        
สัญญาบริการ :        
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ป ี 78  7  77  7 
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 31  7  30  7 

รวมภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 109  14  107  14 
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(ค) หนังสือค้ าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
หนังสือค้ าประกัน :        
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 150  113  148  111 
        
ภาระผูกพันอื่นๆ :        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้ 70  5  70  5 

(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 ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุให้พื้นที่ของบริษัท              
ถูกจัดประเภทเป็นพื้นที่สีม่วง และสามารถประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซได้  

(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 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาใหม่  

สัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นเป็นไปตามที่ก าหนด
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาต ิ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยปริมาณการซ้ือขาย
และราคาซ้ือขายก๊าซให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ปตท. ได้ส่งมอบก๊าซ
และบริษัทได้รับซ้ือก๊าซวันที่ 1 มกราคม 2554 และสามารถต่ออายุออกไปได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้                   
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยปริ มาณการซ้ือขายและ                
ราคาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ยกเว้นจะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ า 
บริษัทได้เข้าท 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 าสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน จัดซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า และบริการจัดการอื่นๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2565 โดยอัตราค่าจ้างในการให้บริการเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
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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 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาใหม่  

สัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยปริ มาณการซ้ือขายและ                
ราคาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ยกเว้นจะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ า 
บริษัทได้เข้าท 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 าสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้บริการด้านบัญชี 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 ของบริษัทในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยาย ซ่ึงเป็นทางและล าราง
สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่ทั้งหมดในพื้นที่พิพาท (ดูหมายเหตุข้อ 39 (จ)) และขอให้ศาลปกครองมีค าส่ังระงับหรือ
เพิกถอนความเห็นชอบที่มีต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (“EHIA”) ต่อมาผู้ถูกฟ้อง
คดีได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีต่อศาล และได้ยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้อง
สอดต่อศาลปกครองเพื ่อขอเข้าเป็นผู ้ถูกฟ้องที ่ 12 ในคดีนี ้และศาลมีค าสั่งเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื ่อวันที่  
6 ธันวาคม 2561 ผู้ฟ้องคดีบางส่วนจ านวน 11 คน ได้ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลปกครองโดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
ศาลปกครองมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองได้มีค าส่ังก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
เป็นวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  และได้มีค าพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2563 โดยผู้ฟ้องคดีได้              
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีค าส่ังรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และ                      
มีค าส่ังเรียกให้ผู้ถูกฟ้องท าค าแก้อุทธรณ์ โดยบริษัทได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการพิจารณารับอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด 

41. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม  
ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,226 ล้านบาท                    
ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

42. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2564 
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