
รายงานความยั่งย ืนป 2556

ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น



ผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจและการเงนิ

หน้า 94

การบริหารจัดการ 
สายโซ่อุปทาน

หน้า 34

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

หน้า 26

การใช้พลังงาน 
และการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก

หน้า 54

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 42

การพัฒนา 
โครงการใหม่

หน้า 78

12ประเด็นส�ำคัญในรอบปี 2556

9

3

8

2

7

1

สำรบัญ

 04 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

 06 ธุรกิจของเรา

 12 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตประกอบการ 

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไออาร์พีซี

 16 การจัดการความยั่งยืน

มิติด้านเศรษฐกิจ

 26 ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

 30 การต่อต้านการทุจริต

 34 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

 38 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

 42 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 48 แผนป้องกันและรับมือการรั่วไหล 

  ของน�้ามันและสารเคมีอันตราย

 54 การประเมินความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลง 

  สภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

มิติด้านสังคม

 66 ความพร้อมของบุคลากร

 72 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 

  และความปลอดภัย

 78 การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน 

  จากการพัฒนาโครงการใหม่ 

 84 การพัฒนาและการสร้างความสัมพันธ์ 

  กับชุมชน 

 94 สรุปผลการด�าเนินงาน

 112 รางวัลแห่งความส�าเร็จ

 114 GRI Content Index &  

  UNGC Global Compact

 125 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน



ความพร้อม 
ของพนักงาน

หน้า 66

การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

หน้า 30

การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า

หน้า 38

แผนป้องกัน 
และตอบสนองต่อการรั่วไหล

ของน�้ามัน

หน้า 48

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

หน้า 72

การบริหารความสัมพันธ์
กับชุมชน 

และการพัฒนาชุมชน

หน้า 84

1127

58
9 10

64

3 11

2

1

1

2

2

3

3

4

4

ควำมส�ำคัญต่อไออำร์พีซี

ค
วำ

ม
ส

�ำค
ัญ

ต
่อผ

ู้ม
ีส

่วน
ได

้เส
ีย

ไออาร์พีซี ด�าเนินการประเมินประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน 

(Materiality Assessment) 

โดยน�าหลักการการก�าหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืนของ  

GRI (GRI Reporting Principles for Defining Report Content) 

มาประยุกต์ใช้ เพื่อบ่งชี้และจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการจัด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการทบทวน และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาจากมุมมองของบริษัทฯ และ 

มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย
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สารจาก 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ไออาร์พีซี ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำานึงถึง
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ในปี 2556 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจาก 
การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ความผนัผวนของราคา
น้ำามนัและคา่เงนิบาท และการแขง่ขนัจากการเพิม่กำาลัง 
การผลติใหม่ๆ  ในภูมภิาค แตด่ว้ยความรว่มมอืรว่มใจ 
อยา่งเตม็กำาลงัความสามารถของชาวไออารพี์ซ ีส่งผล
ให้ธุรกิจมีกำาไร การดำาเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะ 
โครงการฟีนิกซ์ ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย สร้าง 
รายไดเ้พิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้ โครงการสำาคญัทีส่ดุ คอื
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV Project) 
ที่จะแล้วเสร็จเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 3 ปี 2558 
ซ่ึงจะทำาให้กำาลังการผลิตโพรพิลีนเพ่ิมข้ึนกว่า 3 แสนตัน 
สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ ์
ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรและสร้างความสามารถใน
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ (Oil & Gas Producers) และ
มีรายชื่ออยู่ใน The Sustainability Yearbook 2014 ที่จัดทำา
ขึ้นโดย RobecoSAM ในเดือนมกราคม 2557 ผลการประเมิน 
ดังกล่าว เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำาแนวปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและ 
การดำาเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการดำาเนินงาน 
เพ่ือให้ได้รับผลการประเมินอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์แรก 
ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ และเป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืน 
ดาวโจนส์ภายในปี 2563

ผมมุ ่งมั่น ที่จะน�าพาไออาร์พีซีก ้าวสู ่  “บริษัทปิโตรเคมี 

ชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2563” ตลอดจนน�าพาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

และผู ้ มีส ่วนได ้ เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของการก�ากับ 

ดแูลกิจการทีด่ ีและผมต้องขอขอบคณุพนกังานทกุคน และผู้

มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน ผมเชื่อมั่นว่าแนวทางการด�าเนินงานของ บริษัทฯ จะ

สนบัสนนุให้ ไออาร์พซี ีก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการแข่งขันสงูและ

ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยัง

สร้างความแข็งแกร่งต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้าง 

ความเข้าใจ ความร่วมมือ การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

กับชุมชนและที่ส�าคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

และย่ังยืนของไออาร ์พีซี  กับชาวระยองและสังคมไทย 

สืบเนื่องตลอดไป

การแขง่ขนัในระยะยาว อาท ิผลติภัณฑ ์Green ABS ซึง่บรษิทัฯ 
สามารถผลิตได้เป็นรายแรกในโลก และสามารถผันตัวเองมา
เป็นผู้ขายเทคโนโลยีการผลิต Green ABS เป็นครั้งแรก

ในด้านการดูแล และสร้างการยอมรับจากสังคมและชุมชน ใน
ปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน
วดัปลวกเกตุ และอาคารโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลตะพง 
เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทั ฯ ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคม และ 
สิง่แวดลอ้ม และยงัคงเดนิหนา้อยา่งตอ่เนือ่งในการกา้วสูก่ารเป็น 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศไออารพ์ซี ีภายในปี 2560

บรษิทัฯ มุง่สูเ่ป้าหมาย “บรษิทัปิโตรเคมชีัน้นำาของเอเชยี ภายใน
ปี 2563” โดยไดเ้ริม่ดำาเนนิการโครงการเดลตา้ (Delta Project) 
เพื่อนำาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทั่วทั้งองค์กร การดำาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ

 • ดา้นการปฏบิตัิการทีเ่ปน็เลศิ (Operational Excellence)  
  โดยการปรับปรุงการดำาเนินงานด้านการผลิตทั้งระบบ  
  รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับด้านคุณภาพ  
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้ 
  เทียบเคียงได้กับ บริษัทชั้นนำาระดับโลก

 • ด้านการค้าที่เปน็เลิศ (Commercial Excellence) โดย 
  การเพิ่มมูลค่าจากการดำาเนินธุรกิจ และสร้างรายได้ใหม่ 
  ให้เพ่ิมข้ึน รวมท้ังการขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ 
  ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

 • ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ (Human  
  Resource Excellence) โดยการพัฒนาระบบและ 
  ประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็น 
  กลไกสำาคัญที่สุดในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานต่างๆ 
  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) เป็นครั้งแรก และเป็นที่น่ายินดีที่ผลการ
ประเมิน บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์แรก
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” เป็นบริษัท
ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 24 ปี โดยจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 
มหาชน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2538 มี
พืน้ทีป่ฏบัิตกิารหลักอยูท่ีจ่งัหวดัระยอง ซึง่เป็นเขตประกอบการ 
อตุสาหกรรมภายใตก้ารบรหิารจดัการของไออารพี์ซ ีพรอ้มดว้ย
สาธารณปูโภคพืน้ฐานทีใ่ชส้นบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิ ทัง้ทา่เรอื
น้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจของเรา

Business 
Context 
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โครงสร้างทางธุรกิจและการถือหุ้น

บริษัท ไทย เอ บี เอส จ�ากัด
(ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิก)

บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
(โรงเรียนอาชีวะ)

บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
(จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามัน)

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
(จ�าหน่ายเม็ดพลาสติก)

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
(ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า)

บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด
(ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน�้ามัน)

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
(ผลิตและจ�าหน่ายฟองน�้าวิทยาศาสตร์)

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
(ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม)

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
(จ�าหน่ายเม็ดพลาสติก)

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
(ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี)

99.99% 99.99%99.99%

99.99% 20.00%

59.94% 48.99%99.99%

25.00%

25.00%

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

- โอเลฟินส์

- อะโรเมติกส์

- โพลีโอเลฟินส์

- สไตรินิกส์

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก

- ท่าเรือปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว

- ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป

ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

และปิโตรเลียมเหลว

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามัน

- แนฟทา - น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

- น�้ามันเบนซิน - ยางมะตอย

- น�้ามันดีเซล

- น�้ามันเตา

บริหารจัดการและพัฒนาที่ดินเปล่าของ

บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจปิโตรเลียม
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ธุรกิจปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำามันของไออาร์พีซี มีกำาลังการผลิตรวม 215,000 
บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำาลังการกลั่น
น้ำามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้
หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา น้ำามันเบนซิน 
น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
นอกจากนี้บริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
กำาลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำาลังการผลิตสูงสุด
ภายในประเทศ และมีโรงงานผลิตยางมะตอย ขนาดกำาลัง
การผลิต 600,000 ตันต่อปี 

ในปี 2556 ไดด้ำาเนนิการโครงการ Multi Product Pipeline 
แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนกับ PTTGC ทำาให้
สามารถปรบัปรงุคณุภาพน้ำามนัดเีซลใหเ้ป็นน้ำามนัมาตรฐาน 
Euro IV 10,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิต 
น้ำามันเครื่องบิน (Jet A-1) 15,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจาก
นี้ยังมีการปรับปรุงหน่วย VGO เพื่อผลิต BHD (Bio  
Hydrogenated Diesel) ได้ 3 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นดีเซล
เกรดพิเศษเพื่อผลิตน้ำามันดีเซลสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง 
ผสมกับน้ำามันดีเซลพื้นฐานมาตรฐาน EURO V จำาหน่าย
เป็นน้ำามันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม

ธุรกิจปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ 
มีกำาลังการผลิต 828,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตาม
ลำาดับ โดยใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย 
ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ (HDPE, PP) 
ด้วยกำาลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี พลาสติกกลุ่มสไตรี
นิกส์ (ABS/SAN, EPS, PS) ด้วยกำาลังการผลิต 307,000 
ตันต่อปี เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกสำาเร็จรูปชนิดต่างๆ ต่อไป 

ในปี 2556 ได้มีการเพิ่มกำาลังการผลิต EBSM 60,000 ตัน
ต่อปี รวมเป็น 260,000 ตันต่อปี เพื่อใช้ในการผลิต ABS/
SAN ที่มีการเพิ่มกำาลังการผลิตอีก 60,000 ตันต่อปี เพื่อ
รองรับการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เกรดพิเศษ (Green 
ABS) ที่สามารถผลิตได้เป็นรายแรกของโลก 

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ทา่เรอืไออารพ์ซี ีตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัโรงกลัน่น้ำามนั
ของไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ให้บริการเทียบเรือ เพ่ือขน
ถ่ายสินค้าพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อให้บริการลูกค้า
ในการเทียบท่า ซ่ึงท่าเรือหลักจะประกอบไปด้วย ท่าเรือ
ปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม (Liquid and Chemical Terminal) 
ทีใ่หบ้รกิารขนถา่ยสนิคา้ปิโตรเคม ีปิโตรเลยีม และกา๊ซ ความ
ยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร แบ่งเป็น 6 ท่าย่อย สามารถรองรับ
เรือขนาด 1,000-250,000 DWT (Deadweight Tonnage) 
ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk and Container 
Terminal) ให้บริการสินค้าขนถ่าย สินค้าเทกอง ความยาว 
900 เมตร ความกว้าง 44 เมตร สามารถรับเรือลำาเลียงได้
ขนาด 800-150,000 ตัน และถังเก็บผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ
ให้บริการในการเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
เหลวกว่า 200 ถัง รองรับการเก็บสินค้าได้ถึง 2.7 ล้านตัน  
อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมคีลงัน้ำามนั 5 แหง่ กระจายไปตามภมูภิาค 
ได้แก่ คลังน้ำามันระยอง คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามัน
อยุธยา คลังน้ำามันชุมพร และคลังน้ำามันแม่กลอง

ในปี 2556 ได้มีการติดตั้ง ระบบ VTMS Vessel Traffic  
Management System เพ่ือบริหารจัดการจราจรทางน้ำา
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และเพิ่มศักยภาพในการ 
ตรวจตรา/เฝา้ระวงัความมัน่คง (Security as ISPS Code) การ
ตดิตอ่สือ่สารและบนัทกึขอ้มลูเรอืบรรทกุสนิคา้ เพือ่ตดิตาม
ดูแลความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ และดำาเนิน
โครงการ Ship to Ship Prevention Plan ซึง่เป็นมาตรการ 
ป้องกันสามารถปฏิบัติได้จริงและหน่วยงานภาครัฐยอมรับ 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันที่เป็นทั้ง Hard side และ 
Soft side ซึ่งเป็นการลดการใช้จ่ายและป้องกันความเสี่ยง
ในการขนสง่ทางทะเล นอกจากนีธ้รุกจิถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์ไดม้ี
การพฒันาคลงัน้ำามนัไออารพ์ซีพีระประแดงใหเ้ป็นศนูยก์ลาง
การจัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์พื้นฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
โดยให้บริการเช่าถังเพื่อการเก็บผลิตภัณฑ์ และเพื่อการจัด
เก็บสำารองผลิตภัณฑ์น้ำามันตามกฎหมายแก่ลูกค้าภายนอก
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ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำาเนินการบริหารและจัดการทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ RECO ทั้ง
ทีต้ั่งอยูใ่นจังหวดัระยองและจงัหวดัอืน่ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 
10,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี กลุ่ม 
ปตท. และรองรบัการลงทนุจากภายนอก ซึง่การขยายธรุกจิ
ในอนาคต เน้นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม โดยประกอบดว้ยโครงการนคิมอตุสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และเขตประกอบ
การอตุสาหกรรมไออารพ์ซี ี(EIZ) ตัง้อยูท่ี ่ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง 
จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค
พื้นฐานสำาคัญ โดยมีโรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม ซ่ึง
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด
ถึง 400,000 ตันต่อปี เพิ่มศักยภาพปรับปรุงระบบสายส่ง
เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าในเขตประกอบการ
อตุสาหกรรม พรอ้มรองรบัโครงการตา่งๆ ของบรษิทัฯ และ
ลูกค้าจากภายนอก อีกทั้งมีหน่วย Solutions Provider ที่
สนับสนุนการดำาเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และสถาบันพลาสติก ในการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบ้านค่ายให้เป็นนิคมฯ ท่ีสามารถ
รองรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มทางด้านพลาสติก 
(Plastic Park) แห่งแรกของไทย ซึ่งจะเป็นฐานการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าสูง เช่น พลาสติกที่
ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์และ
อากาศยาน และพฒันาทีด่นิในเขตประกอบการอตุสาหกรรม
ไออาร์พีซี (EIZ) ส่วนขยาย เนื้อที่ประมาณ 1,867 ไร่  
ใหเ้ป็นอตุสาหกรรมเชงินเิวศทีใ่สใ่จตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ในการดำ เนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจร
ชั้นนำาของเอเชียภายในปี 2563 ภายใต้การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ
ในทุกๆ ด้าน โดยมี 4 แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม 
เป้าหมาย ได้แก่ 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ 
ทำาให้ต้นทุนในการผลิตต่ำา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การใชป้ระโยชนส์นิทรพัยปั์จจบุนัใหเ้กดิประโยชนแ์ละรายได้สงูสดุ  
3. การเพิ่มมูลค่าการผลิตและสร้างรายได้ใหม่นอกเหนือจากธุรกิจ
เดิม ทำาให้เพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น และ 4. การขยายกำาลังการผลิตใน
สายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้ง 4 แนวทาง
นั้นได้ถูกสะท้อนออกมาในรูปของการดำาเนินโครงการขนาดใหญ่
ตา่งๆ ไดแ้ก ่โครงการฟนีกิซ ์(Phoenix Project) ทีไ่ดเ้ริม่ดำาเนนิการ
ตั้งแต่ปี 2552 และจะแล้วเสร็จทั้งสิ้นภายในปี 2557 โดยมีโครงการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด Upstream Project for Hygiene & 
Value Added Product (UHV) เป็นโครงการหลักสำาคัญภายใต้ 
โครงการฟีนิกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิต โดย
การเพิม่มลูคา่น้ำามนัเตาจากกน้หอกลัน่ ใหเ้ป็นวตัถดุบิทีส่ามารถเพิม่ 
มลูค่าใหแ้ก่ผลติภัณฑปิ์โตรเคมขีองบรษิทัฯ ได ้โดยเพิม่กำาลงัการผลิต 
โพรพิลีนจาก 412,000 ตันต่อปี เป็น 732,000 ตันต่อปี โครงการน้ี
ได้รับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงต้น
ของปี 2556 และได้เร่ิมดำาเนินการก่อสร้างโครงสร้างแล้วกว่าร้อยละ 
52 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี 2558 ซึ่งจะ
ทำาให้ผลประกอบการและกำาไรของบริษัทฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
โครงการเพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงการเดลต้า 

(Delta Project) ซ่ึงมีเป้าหมายการดำาเนินการหลักเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศ สามารถ
แขง่ขนัได ้มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางดา้นระบบปฏบิตักิาร (Operational  
Excellence) รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางด้านการค้าและการ
พาณิชย์ มุ่งเน้นและเพ่ิมสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษและ/
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูงกว่า การขยายตลาดเดิมและเจาะ
เขา้สูต่ลาดใหมท่ีม่โีอกาสทางธรุกจิ (Commercial Excellence) และ
การใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล ปรบัปรงุโครงสรา้ง
องค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เอ้ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ พฒันาระบบสนบัสนนุการปฏบิตังิานดา้นบคุลากร
ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจ
ที่สำาคัญที่สุดของการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Human Resource 
Excellence) รวมทั้งยังมีเครื่องมือและระบบสนับสนุนต่างๆ อาทิ 
การพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามผลการดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Performance Planning & Monitoring) การบริหาร
จัดการรูปแบบสินค้าและบริการอย่างเหนือชั้น (Superb Products 
Portfolio Management) การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคล่ือนการ
เติบโตขององค์กร (Technology Driven Growth) การปรับปรุง
โครงสรา้งและกระบวนการทางธรุกจิ (Business Structure & Work 
Process) การพัฒนาภาวะผู้นำาและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร  
มุ่งเน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพนักงาน ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม (Leadership and Culture) รวมไปถึงกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินที่มุ่งให้เกิดการจัดสรรและบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย 
(Excellence Capital Discipline)

WAY
INITIATIVES

MEAN
CRITICAL
SUCCESS
FACTORS Performance

Planning &
Monitoring

Technology
Driven
Growth

Leadership
&

Culture

Superb
Products Portfolio

Management

Business
Structure &

Work Process

Excellence
Capital

Discipline

Operational
Efficiency
Improvement

Asset
Utilization
Enhancement

Product &
Service
Improvement

Capacity &
Products
Expansion

1

2

3

4
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ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร

Leading Integrated
Petrochemical Complex in Asia
by 2020

โรงกลั่น
น�้ามัน

โรงงาน
อะโรเมติกส์

EBSM

ต้นน�้า ปลายน�้า กลางน�้า

PS ตลับซีดี ตลับเทป เครื่องใช้ไฟฟ้า

บิวทาไดอีน

เอทิลีน

อะเซทิลีน

โพรพิลีน

มิกซ์ไซลีนส์

รีฟอร์เมท

แนฟทา

LS ATB

ลองเลสซ์ดิว

โทลูอีน

เบนซีน
EPS

โฟมกันกระแทก 
ฉนวนกันความร้อน

ABS/SAN ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน

HDPE ถุงหิ้วบรรจุสินค้า ขวดบรรจุน�้าขวด (ขุ่น)
ท่อน�้า เชือก แห อวน

PP ถุงใส่บรรจุอาหาร ขวดน�้าผลไม้

โพลิออล โฟมท�าพื้นรองเท้า เฟอร์นิเจอร์

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์

ยางมะตอย ผิวถนน

ไฟฟ้า ไฟฟ้า

ACB ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์

โพรพิลีนออกไซค์

โรงงาน
โอเลฟินส์

โรงงาน
DCC

โรงงานน�้ามัน
หล่อลื่นพื้นฐาน

โรงไฟฟ้า

ADU1

CHP 1

CHP 2

ADU2

น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์
น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา LPG
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ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไออาร์พีซี 

Eco-Industrial 
Zone Development 

The Progress of IRPC’s

การดำาเนินการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 
ไออาร์พีซี บนพื้นที่ 5,754 ไร่ (9.2 ตารางกิโลเมตร) เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำาหลักการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปปฏบิตัจิรงิ ซึง่ไดม้กีารจดัทำาแนวปฏบิตัเิพือ่เป็นหลกัในการดำาเนนิ
งานของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยใช้
แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินเิวศใน 5 มติ ิประกอบดว้ย มติิ

ทางกายภาพ มติเิศรษฐกจิ มติสิิง่แวดลอ้ม มติกิารบรหิารจดัการ และ
มติสิงัคม เป็นกรอบในการพฒันา เพือ่มุง่ไปสูก่ารเจรญิเตบิโตควบคู่
ไปพร้อมกับชุมชน สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้วยความร่วมมือของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
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PARTNER

INDUSTRIES

INDUSTRIES, BUSINESSES
& MUNICIPALITIES

ECO INDUSTRIAL
ZONE

RECOVERED
MATERIAL

SORTING
CENTER

BIOMETHANE
PRODUCTION

RECYCLING

D
IG

E
S

TA
TE

EN
E

R
G

Y

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คือ ระบบที่มี “การปรับแต่งการใช้ 

พลังงานและวัตถุ โดยให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยท่ีสุดและ 

สารขาออกจากกระบวนการหนึ่งทำาหน้าที่เป็นสารต้ังต้น 

ของอีกกระบวนการหน่ึง” อุตสาหกรรมสามารถลดภาระต่อ
ส่ิงแวดล้อมได้ โดยอาศัยโครงสร้างที่เน้นให้เกิดการหมุนเวียน 
ของวัตถุ และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
นอกขอบเขตของบริษัทนั้นๆ (ที่มา: Frosch RA, Gallopoulos 
NE. Strategies for manufacturing. Scientific American 
1989; 261(3): page 94-102.) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถ
สร้างได้โดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพส่วนกลางและ
กระบวนการจัดการของวัตถุดิบที่เหมาะสม
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ไออาร์พีซี ริเริ่มพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตั้งแต่
ปี 2555 โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนา
พื้นที่ทั้งส้ิน 36 ทะเบียนโรงงาน โดยเป็นโรงงานในกลุ่มไออาร์พีซี 
24 โรงงาน และนอกกลุ่มไออาร์พีซี 12 โรงงาน

ทั้งนี้ได้มีการจัดทำากลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน โดยใน
ปี 2556 มีการมุ่งเน้น 4 แนวทางการดำาเนินงาน ได้แก่ การบริหาร
จัดการเชิงรุก การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการเชิงรุก 

มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการสานเสวนากับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งกับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชน 
ผา่นคณะกรรมการพหภุาค ีเพือ่การพฒันาทีจ่ะมุง่สูก่ารดำาเนนิการใน
รปูแบบอตุสาหกรรมเชงินเิวศ โดยมคีณะกรรมการ CSR in Process 
มีหน้าที่เป็นคณะทำางาน ซ่ึงมีการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือติดตามและให้ 
ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี
ยงัจดัใหม้คีณะกรรมการประสานความรว่มมอืเขตประกอบการฯ และ
จัดให้มีการประชุม EIZ Coordination Meeting ซึ่งเป็นการประชุม
ร่วมกับผู้ประกอบการภายใน โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโครงการ เพี่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
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การดำ เนินงานท่ีเป็นเลิศ 

เป็นการสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่สะอาดในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการจัดการกาก 
ของเสียอุตสาหกรรม อากาศ น้ำา และไฟฟ้า ผ่านการดำาเนินงานใน
โครงการต่างๆ โดยในปี 2556 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ของเสีย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำาร่องที่
โรงงานบำาบดัน้ำาเสยีรวมที ่1 และ 2 ดว้ยความรว่มมอืกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อการจัดการ
กากอตุสาหกรรมอยา่งถกูวธิแีละสง่เสรมิการลดการฝงักลบใหเ้หลอื
น้อยที่สุด ซ่ึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

เป็นการดำาเนนิงานผา่นโครงการทีมุ่ง่เนน้ใหเ้กดิการสรา้งสรรคค์ณุคา่
เพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value) ให้กับสังคม ตลอดจนการ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อ
ภาคส่วนต่างๆ ในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างแท้จริง โดยในปัจจุบัน มี 20 โรงงาน ที่ได้รับการรับรอง CSR-
DIW Award ที่แสดงถึงการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำาเนินตาม
มาตรฐาน CSR-DIW และมีอีก 10 โรงงาน ที่ได้รับรางวัล CSR- 
DIW Continuous Award ที่แสดงถึงการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ดำาเนินตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 

มุ่งเน้นการสื่อสารและการรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้
รับทราบถึงผลการดำาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การร่วมงาน
นิทรรศการและการบรรยายดา้นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับหน่วยงาน
ต่างๆ การประชุมกับส่วนงานราชการ และเวทีประชาคมของชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมการให้
ชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
มั่นใจต่อการปฏิบัติงาน และการดำาเนินงานของทุกโรงงานในเขต
ประกอบการฯ 
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การจัดการความยั่งยืน

Management of IRPC
Sustainability 

ความยั่งยืนในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

การสร้างความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจของ ไออาร์พีซี มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการ 
ดำาเนินงานทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติการ การขายและการตลาด และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยรักษาความสมดุลระหว่างการดำาเนินธุรกิจขององค์กรกับประโยชน์
ของชมุชน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืตอ้งผนวกเขา้เปน็
ส่วนหนึ่งของกระบวนการดำาเนินธุรกิจ และการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
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ชื่อ เพศ สถานะ หน้าที่ในคณะกรรมการ วันที่เข้ารับต�าแหน่ง

1 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ¿¤ บริหาร 5 เม.ย. 2556
2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ � ตรวจสอบ, กำากับดูแลกิจการที่ดี 8 เม.ย. 2552
3 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล � กำากับดูแลกิจการที่ดี 5 เม.ย. 2556
4 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร � 5 เม.ย. 2554
5 นายสุรงค์ บูลกุล ¤ สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน, บริหาร 21 พ.ค. 2556
6 นายวุฒิสาร ตันไชย � สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน, บริหาร 8 เม.ย. 2552
7 นายวัชรกิติ วัชโรทัย ¤ 5 เม.ย. 2554
8 นายสรัญ รังคสิริ ¤ บริหาร 15 ต.ค. 2556
9 นายกฤษฎา อุทยานิน ¤ 15 ธ.ค. 2554
10 นายทรงภพ พลจันทร์ ¤ สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5 เม.ย. 2556
11 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ � 15 ธ.ค. 2554
12 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ � ตรวจสอบ 13 ก.พ. 2555
13 นายเจตน์ ธนวัฒน์ � กำากับดูแลกิจการที่ดี 5 เม.ย. 2555
14 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ � ตรวจสอบ 22 พ.ค. 2555
15 นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ¤ 19 ก.พ. 2556
16 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย* ¤ 16 มี.ค. 2553
17 นายสมบัติ นราวุฒิชัย ¤ 19 ม.ค. 2557
18 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ �¢ 1 ต.ค. 2556

แนวทางการกำ กับดูแล

คณะกรรมการบรษิัทฯ กำาหนดนโยบายการกำากับดแูลกจิการที่ดเีพือ่
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และบริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่
กำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และองคก์ารเพือ่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยมีเนื้อหาภายใน
ครอบคลมุองคป์ระกอบ คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประชุมคณะกรรมการ และ
การไดร้บัเอกสารขอ้มลูตา่งๆ การประเมนิผลของคณะกรรมการ การ
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การเปิดเผย
ขอ้มลูและความโปร่งใส คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีการ
บริหารความเสี่ยง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บทบาท
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การแจ้งเบาะแส และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 ประกอบด้วย กรรมการ
จำานวน 17 คน  เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) 
8 คน  เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) 1 คน คือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการบริหาร (Non-Executive Director) กรรมการบริษัทฯ 
ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำาหนดและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

¿ ประธาน  � กรรมการอิสระ  � ผู้บริหาร  ¤ กรรมการไม่อิสระ  ¢ กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ * ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

คำานิยามของกรรมการอิสระระบุใน คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี http://www.irpc.co.th/pdf/CG/MANUAL_CG_2556.pdf 

เห็นชอบก่อนบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดย
เปิดเผยแนวทางการสรรหาไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดย
กรรมการแต่ละรายมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย
ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมี  ด้านกฎหมาย ด้าน
รฐัศาสตร ์ดา้นพฒันาสงัคม ดา้นความมัน่คง  และดา้นบญัชแีละการ
เงนิ  ทำาใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการทัง้คณะมคีวามสมบรูณ ์มี
มมุมองทีห่ลากหลาย กวา้งขวาง เป็นประโยชนส์งูสดุในการพจิารณา
เรื่องต่างๆ เพื่อกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จำานวนหนึ่งในสาม จะครบวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
โดยกรรมการที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

หน้าท่ีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาท
หน้าที่สำาคัญในการกำากับดูแลองค์กรให้ดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธภิาพบนพืน้ฐานของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพ่ือให้มีการพิจารณา
กลั่นกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมฝีา่ยจดัการซึง่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ป็น 
ผู้บริหารสูงสุดและมีโครงสร้างการกำากับดูแลลดหล่ันตามลำาดับ 
เป็นผู้ดำาเนินการตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
กำาหนด 
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คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลบริษัทฯ ผ่านนโยบาย/กลไกใน 
การควบคุม การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนด ซึง่ครอบคลมุทัง้ดา้นธรุกจิ ดา้นความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  และด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
กลไกการจัดโครงสร้างองค์กร การกำาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และคณะผู้บริหารให้ดำาเนินการตอบสนองนโยบายของ 
บริษัทฯ อย่างสอดประสานกัน และมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพใน 
การสอบทานการดำาเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความสมดุลและ
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ ทั้งในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน  
แผนลงทุน งบประมาณประจำาปี การบริหารความเส่ียงของธุรกิจ  
การกำาหนดระบบควบคมุภายในและตรวจสอบของบรษิทัฯ มาตรการ
ป้องกันการทุจริต ระบบการรายงานทางการเงิน บัญชี ภาษีอากร 
และการรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่สำาคัญ เช่น การวัดผล/การกำาหนดตัว
ชี้วัด/ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
การกำาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจน 
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายการใช้แรงงาน 
จ้างเหมา เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงาน 
ประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ

การประเมินผลคณะกรรมการ

คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
บริษัทฯ ไดส่้งแบบประเมนิใหก้รรมการทกุทา่นทำาการประเมนิในเดอืน
ธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้รวบรวมผลการประเมินและรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ตามลำาดบั เพือ่ใหร้บัทราบถงึผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
และนำาผลทีไ่ดร้บัไปปรบัปรงุใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่ไป  แบบประเมนิ
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย แบบประเมนิ
การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ แบบประเมินการ 
ปฏิบัติงานตนเอง แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ 
ท่านอื่น (แบบไขว้) และ แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ชดุยอ่ย โดยมหีวัขอ้การประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะและ
กรรมการเป็นรายบุคคลที่แตกต่างกันออกไป สำาหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ประกาศ ใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม 
2553 กำาหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
ดว้ย ทัง้นี ้ในปี 2556 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้คณะ อยูใ่นเกณฑ ์“ดเียีย่ม” มคีะแนนเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 96.74 
ตลอดจนผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุชดุและทกุทา่น  
ได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” หรือสูงกว่าร้อยละ 85 

จากผลการประเมิน ไดม้ีการนำาจุดเด่น ข้อดอ้ย และข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงงานของกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสบการณ์การ
เรียนรู้ การทำางานท่ีผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่น การปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์/
โครงสร้าง/แนวทางการบริหารจัดการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
การสง่กรรมการเขา้อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งของสถาบนัตา่งๆ การ
ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีกำาหนด
โครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม 
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 
โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้  
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยโครงสร้าง/ 

โครงสร้างองค์กร

สายบัญชี
และการเงิน

สายแผน
ธุรกิจองค์กร

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมี 

และการกลั่น

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายบุคคล
และบริหาร

สายกฎหมายกลุ่มธุรกิจท่าเรือ
และบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานกิจการองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ส�านักวิจัยและพัฒนา
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แนวทางการสร้างความยั่งยืน

ไออาร์พีซี ได้นำาหลักการสร้างความย่ังยืนผนวกเข้ากับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการ
เตบิโตทีย่ัง่ยนื บนพืน้ฐานของความเขม้แขง็และการเตบิโตของธรุกจิ 
ความสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และชมุชนทีม่ี
ความสุขและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อองค์กร

ในด้านการนำาปรัชญานี้ไปปฏิบัติ ไออาร์พีซี ได้กำาหนดเป้าหมายท่ี
จะได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่ม
ผู้ผลิตนำ้ามันและก๊าซ ภายในปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินแนวทาง
การดำาเนินงานและประสิทธิผลการดำาเนินงานเทียบกับบริษัทชั้น
นำาระดับโลกและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งได้มี
การกำาหนดตัวชี้วัดประจำาปีให้ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ซึ่ง
มาจากการนำาเสนอแผนงานในด้านต่างๆ ให้คณะผู้บริหารพิจารณา
และเห็นชอบ ก่อนการนำาเสนอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใน
ปี 2556 บริษัทฯ กำาหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้วยกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  
(EBITDA) และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) และมิติของด้าน
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม จะสะท้อนด้วยผลสำารวจความพึงพอใจ
ของชมุชน (Community Satisfaction) ทัง้นี ้ในระดบัสายงานและระดบั
ฝา่ยยงัไดม้กีารกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิงานในมติดิา้นสงัคมและ 
ส่ิงแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านการผลักดันและกำากับดูแลโดย 
ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัด
ระดับองค์กรที่กำาหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการกำากับดแูลกิจการที่ดี
ขององค์กร (CG Score) และสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งลูกค้า (Customer Satisfaction) ผู้ถือหุ้น (AGM Score) และ 
พนักงาน (Employee Engagement) ตลอดจนตัวชี้วัดที่กำาหนด
ขึ้นเพ่ือควบคุมการดำาเนินงานภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 
ตัวชี้วัดที่กำาหนดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้องค์กรเกิดการเติบโตผ่านการ 
เรียนรู้ วิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และนำาเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบ
ด้วย 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมที่จ่าย เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 2. โบนัสกรรมการ (ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาป ี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขอไม่รับโบนัส
กรรมการสำาหรับผลประกอบการปี 2555) 

ทั้งนี้ ไออาร์พีซี เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นรายบุคคล และเปิดเผยคา่ตอบแทนในภาพรวมที่จา่ยให้
กบัผูบ้รหิารระดบัสงู (กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละระดบัรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่) ในรายงานประจำาปี

การประเมินผลจากภายนอก

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำาปี 2556 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อยูใ่น 
 ระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยผลคะแนนที่ 96/100 ซึ่งนับ 
 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 (2553-2556) และได้รับใบรับรอง 
 Green Meetings ตามแนวทางการจดัประชมุสเีขยีว 
 ในองค์กร ภายใต้การดำาเนินโครงการขององค์กร 
 ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ 
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) 

• ได้รับการประเมินผลสำารวจรายงานการกำากับดูแล 
 กจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน ประจำาปี 2556 โดย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 อยูใ่นเกณฑ ์“ดเีลศิ” ระดบั 5 ดาว ที ่95/100 คะแนน  
 ซึ่งนับติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556)
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ปรัชญาการดำ เนินธุรกิจ

การอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การอยู่ร่วมกันของ
ธุรกิจและชุมชน

เศ
รษ

ฐก
จิ

สงัคม

สิง่แวด
ลอ้ม

ค
วา

ม
เข้

มแ
ข็ง

แล
ะก

าร
เต

บิโต
ของธรุกจิ

ชุมชนมีความสขุและผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัองค์กรได้รั บความพึงพอใจ

ความอุดมสมบรูณ
ข์องทรพั

ยาก
รธรรม

ชาติ
แล

ะสิ่งแวด
ล้อม

การเติบโต
อย่างยั่งยืน

การอยู่ร่วมกันของ 
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ไออาร์พีซี มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้พนักงาน
ทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิโดยใชก้รอบการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้ง
กับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations  
of the Treadway Commission (COSO) และ ISO 31000 Risk 
Management-Principles and Guideline โดยหน่วยงานต่างๆ 
ดำาเนนิการบรหิารความเสีย่งตามหนา้ทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำาหน้าที่
วิเคราะห์ ติดตามและสนับสนุน รวมถึงนำาผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ซึ่งทำาหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการนำานโยบายมาปฏิบัติและกำากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เป็นประจำา
ทุกไตรมาส

กระบวนการบริหารความเส่ียงของไออาร์พีซี เป็นกระบวนการท่ี
ดำาเนินการต่อเนื่องจากการจัดทำาแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ 
ไออาร์พีซี เพื่อระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจมี 
ผลกระทบต่อเป้าหมาย รวมถึงความเสี่ยงต่อโครงการและแผนงาน
ต่างๆ ที่จะทำาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจ
มผีลกระทบเชงิลบตอ่องคก์ร ทัง้ในดา้นธรุกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
มกีารใช้เครื่องมอืการบริหารความเสี่ยงทีเ่หมาะสมตามลกัษณะของ
ความเสีย่ง เชน่ เครือ่งมอื Value at Risk, Cost & Benefit Analysis, 
Quick Win Analysis เป็นต้น 

นอกจากกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแล้ว ไออาร์พีซี  
ยังได้นำาระบบและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ 
Business Continuity Management (BCM) ตามมาตรฐาน
สากล ISO 22301:2012 มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจทำาให้การดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก และ
ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ 
เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ จลาจล น้ำาท่วม โรคระบาด เป็นต้น โดยใน
ช่วงปลายปี 2556 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้น 
ส่งผลกระทบให้พนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานท่ี 
ปฏิบัติงานหลักได้ บริษัทฯ จึงได้นำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Plan) ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวม้าปฏบิตั ิเชน่ แผนจดัการ 
เหตฉุกุเฉนิและภาวะวกิฤต (Emergency and Crisis Management  
Plan) แผนการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำารอง (Work Area  
Recovery Plan) แผนการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Human Resource Plan) เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
ยงัคงดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิ
ธุรกิจแต่อย่างใด

โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด
ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในที่ประชุม
ระดับฝ่าย ระดับสายงาน ไปจนถึงการประชุมของฝ่ายบริหาร และมี
การรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อีกทั้งยังมีการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องกับข้อกำาหนดผ่านระบบงานต่างๆ ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน ISO และ OHSAS ระบบการตรวจสอบภายในตามหลัก 
COSO เป็นต้น และทา้ยทีสุ่ด ไออาร์พซี ีไดเ้ปิดเผยข้อมลูการจดัการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น รายงาน
ประจำาปี แบบฟอร์ม 56-1 ของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตัวช้ีวัดผลการดำ เนินงาน 
ระดับองค์กรของบริษัทฯ  ประจำ ปี 2556

KPI Indicators 2013

Financial Perspective

  1. EBITDA

  2. EBITDA Margin

  3. ROIC

Stakeholder Perspective

  4. Customer Satisfaction

  5. Shareholder Satisfaction : AGM Score 

  6. Corporate Good Governance : CG Score

  7. Employee Engagement

  8. Community Satisfaction 

Internal Process Perspective

  9. % Plant Availability 

  10. Project Progression : Phoenix

  11. Project Progression : UHV

  12. Commercialization : Build & Sustain Land 

Learning & Growth Perspective

  13. IRPC Health Check : IHC-Execution

  14. Innovation Items

  15. R&D Intensity Index
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1. ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจและ 
 การเงิน
2. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ความพร้อมของพนักงาน
5. การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
7. การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศโลก
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
9. การพัฒนาโครงการใหม่
10. แผนป้องกันและตอบสนองต่อการรั่วไหล 
 ของน้ำามัน
11. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
12. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและ 
 การพัฒนาชุมชน

การประเมินประเด็นที่สำ คัญ 
ต่อความยั่งยืน

ไออาร์พีซี ดำาเนินการประเมินประเด็นที่สำาคัญต่อความย่ังยืน 
(Materiality Assessment) โดยนำาหลักการการกำาหนดเนื้อหา
รายงานความยั่งยืนของ GRI (GRI Reporting Principles for 
Defining Report Content) มาประยกุตใ์ช ้เพือ่บง่ชีแ้ละจดัลำาดบั
ความสำาคัญของประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดย
ใช้วิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องในการทบทวน และจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาจากมุมมอง
ของบริษัทฯ และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย
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ผูม้ส่ีวนได้เสยี ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ ลูกค้า/ผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน ชุมชน

ช่องทาง
การมส่ีวนร่วม

• การประชุมสามัญ
ประจำาปีผู้ถือหุ้น

• การประชุมกับ 
นักวิเคราะห์

• การเข้าพบกบันกัลงทนุ
• วารสารรายไตรมาสถงึ 

ผูถ้อืหุน้ทกุราย
• กจิกรรมผูถ้อืหุน้ 

เยีย่มชมกจิการ

• การสำารวจความคดิเหน็ 
ของลูกค้าประจำาปี

• การตดิต่อกบัหน่วยงาน
ลูกค้าสัมพันธ์

• จดหมายข่าวถึงคู่ค้า
• การประชุมร่วมกบัคู่ค้า

• วารสารพนกังาน “ไออุ่น”
• จดหมายข่าว: 
 อิเล็กทรอนิกส์
• ผู้บริหารพบพนักงาน
• คณะกรรมการ  
 แรงงานสัมพันธ์

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การประชุมร่วมกันใน  
 การศึกษาผลกระทบ  
 สิ่งแวดล้อมและสังคม
• กิจกรรมเปิดบ้าน

ประเดน็
ทีใ่ห้ความส�าคญั

• ผลตอบแทนการลงทุน 
 ที่ดีและต่อเนื่อง
• การเปิดเผยข้อมูล
 ที่เพียงพอ

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 และตอบสนองต่อ
 ความต้องการ

• การจ่ายค่าตอบแทน
 ที่เป็นธรรม
• กระบวนการจัดซื้อ
 จัดจ้างที่โปร่งใส

• สวสัดกิารและค่าจ้างทีด่ี
• การพัฒนาของอาชีพ
• การดูแลความปลอดภัย 
 และสุขภาพ

• สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
• การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ในพื้นที่

23



มิ ติ ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ



ไออารพีซี มุงมั่นในการกาวสูการเปนบริษัทปโตรเคมีชั้นนำของเอเซียภายใน

ป 2563 ดวยการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศอยางมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

และดวยปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีเขามากระทบ อาทิ ความผันผวนของราคาน้ำมันและ

ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงไดริเริ่มดำเนินโครงการฟนิกซ 

(Phoenix Project) เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทฯ 

และโครงการเดลตา (Delta Project) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพท่ัวท้ังองคกร



แนวทางการดำ เนินงาน 

ในปี 2556 ไออาร์พีซี มีแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดังนี้

• เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ เป็นมิตรต่อ 
 สิ่ งแวดล้อม ตามแนวโน้มสำ าคัญระดับโลกในอนาคต  
 (Megatrend) อาทิ พลังงานทดแทน เม็ดพลาสติกสำาหรับ 
 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ 
 ยานพาหนะ เม็ดพลาสติกสำาหรับผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• รบัฟงัขอ้คดิเหน็จากลกูคา้และคูค่า้อยา่งใกลช้ดิ เพือ่ปรบัปรงุและ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเพ่ิม 
 มูลค่าให้กับลูกค้าและคู่ค้า

• รบัประกนัความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์ผา่นการจดัทำาฉลากและ 
 เอกสารความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ GHS (The Global  
 Harmonized System of Classification and Labeling of  

เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  
ตลอดจนช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

Product 
Specialty 

 Chemicals) และจดทะเบียนสารเคมีตามระเบียบ REACH  
 (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals)  
 ในปี 2555 เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
 ตามมาตรฐานสากล 

• รับประกันความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยเม็ด 
 พลาสติกทุกชนิดได้รับฉลาก Carbon Reduction จากองค์การ 
 ก๊าซเรือนกระจกมหาชน

เพื่อก่อให้เกิดเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

• รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ให้มีสัดส่วน 
 อย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายได้ท้ังหมดในแต่ละปี

• ความสำาเร็จของงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงแสดงในรูปดัชนี R&D 
 Intensity Index (RII) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ 
ความต้องการของลูกค้า และตอบสนองแนวโน้ม 
ที่ส�าคัญในระดับโลก ซึ่งจะส่งผล 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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องค์กรแห่งนวัตกรรม

ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการประกวดนวัตกรรมอย่างเป็นประจำาและ 
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดการแบ่งปันความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และความรู้ทางเทคนิคสำาหรับการคิดค้นนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
โดยในปี 2556 มโีครงการเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 158 โครงการ และ
มีโครงการที่ดำาเนินการจนสำาเร็จ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจผ่านเข้า
รอบสดุทา้ยจำานวน 4 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการ HN for Blend BGH91, 
Value added of C4 Raffinate 3, Bio-Hydrogenated EURO V 
Diesel และ Novel HA2PO catalyst and process for UHMWPE 
grade U510D อีกทั้ง ไออาร์พีซี ยังได้จัดสรรงบประมาณประจำาปี 2556 
สำาหรบัการวจิยัและพฒันาเป็นจำานวนเงนิประมาณ 180 ลา้นบาท คดิเป็น 
รอ้ยละ 22 ของผลกำาไรของบรษิทัฯ ซึง่ไออารพ์ซี ีมพีนกังานในสำานกัวจิยั
และพัฒนาทั้งสิ้น 78 คน โดยมีผลการดำาเนินงานในปี 2556 ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก 25 ผลิตภัณฑ์ และยังอยู่ระหว่างการขอจด
สิทธิบัตรอีกทั้งสิ้น 46 รายการ

ไออาร์พีซี ได้กำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของงานวิจัยและพัฒนาประจำาปี 
ด้วยดัชนี R&D Intensity Index (RII) ซึ่งในปี 2556 RII มีค่าอยู่ที่ 378 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย RII ที่กำาหนดไว้ที่ 300 

Research and Development
Intensity Index (RII)

ค่าเป้าหมาย
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การดำ เนินโครงการสำ คัญ

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ผลติภัณฑใ์นกลุม่ GRENOVO เป็นนวตักรรมของ ไออารพ์ซี ีทีไ่ดน้ำา
วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเม็ดพลาสติก โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่นำายาง
ธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก 
ABS โดยผลติสำาเรจ็ในปี 2553 เป็นรายแรกของโลก ชว่ยเพิม่รายได ้
ของชาวสวนยางโดยการใช้น้ำายางพารา 1.2 - 3.0 ล้านตันต่อปี 
และสามารถลดการนำาเข้ายางสังเคราะห์ได้เป็นมูลค่าประมาณ 
225 ล้านบาท ต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 0.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละปี โดย ไออาร์พีซี  
มกีารจำาหนา่ย Green ABS ตัง้แตปี่ 2553-2556 ทัง้สิน้กวา่ 400 ตนั 
คิดเป็นรายได้กว่า 25 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ Wood Plastic Composite เป็นเม็ดพลาสติกที่มี 
ส่วนผสมของเศษไม้ ผสานคุณสมบัติเด่นของพลาสติกและไม้ได้
อย่างลงตัว ซึ่ง ไออาร์พีซี เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้เป็น 
บรรจภัุณฑส์ำาหรบัการบรโิภค และสำาหรบัการใชง้านดา้นเฟอรน์เิจอร ์
โดยในส่วนของบรรจุภัณฑ์สำาหรับการบริโภคได้ผ่านข้อกำาหนดด้าน
อาหารของสหภาพยโุรป (Food Contact EU Regulation: FDA) เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และมียอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2553-2556 
ทั้งสิ้น 8.5 ตัน คิดเป็นรายได้ 0.58 ล้านบาท
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พลาสติกต้านและยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BANBAX เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต้านและยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน ผสานสารต้านและ
ยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีเขา้ไปในเนือ้พลาสตกิในระหวา่งขัน้ตอนการผลติ 
จึงทำาให้สารต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทำางานไดอ้ย่างทั่วถึง ไม่ถูก
ชะล้างหลุดออกไป นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ไออาร์พีซี มุ่งเน้นเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสำาคญัในดา้นสขุภาพ 
ผลิตภัณฑ์ไดผ้า่นการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 ของประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำาไปผสมกับพลาสติกได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น  
โพลเีอทลินี โพลีโพรพลินี เอบเีอส และโพลสีไตรนี มคีณุสมบตัทินแรง
กระแทกสูง เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมตาม
ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์  
เคร่ืองใชภ้ายในบา้น ผา้ออ้มหรอืของเดก็เลน่ โดยในปี 2556 ไออารพ์ซี ี 
ประสบความสำาเรจ็ในการนำาผลติภัณฑเ์ขา้สูต่ลาด พรอ้มทัง้สามารถ
สรา้งฐานลกูคา้ใหมไ่ดม้ากกวา่ 20 ราย มยีอดจำาหนา่ยเมด็พลาสตกิ
ตา้นและยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีตัง้แตปี่ 2553-2556 มากกวา่ 1,000 ตนั 
สร้างรายได้กว่า 95 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นในอนาคต

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

ยอดขายเม็ดพลาสติกทั้งหมด (ล้านบาท) 37,157 37,221 40,748 43,550 47,000

ยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษทั้งหมด  
(ล้านบาท)

9,893 12,255 13,814 14,833 16,450

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษ 
เทียบกับยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด (ร้อยละ) 26.6 32.9 33.9 34.1 35.0

ผลการดำ เนินงาน

เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

ในปี 2557 ไออารพ์ซี ียงัคงดำาเนนิโครงการตอ่เนือ่งจากปี 2556 ดงันี้

• แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม GRENOVO ประกอบด้วย Green 
 ABS และ Wood Plastic Composite (WPC) โดยการเพิ่มขีด 
 ความสามารถในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและปริมาณรองรับ 
 ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

• แผนพฒันาผลติภัณฑใ์นกลุม่ BANBAX โดยนอกจากจะจำาหนา่ย 
 ในรูปแบบเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารต้านและยับยั้ง 
 แบคทีเรีย ไออาร์พีซี ยังมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะ  
 Powder หรือรูปแบบผง เพื่อขยายไปสู่ฐานลูกค้ากลุ่มงาน  
 Compound ทำาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ไออาร์พีซี มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจ 
แก่พนักงานในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม  
และการต่อต้านการทุจริต

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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การต่อต้านการทุจริต

Anti-bribery
and Corruption 

แนวทางการดำ เนินงาน 

ไออาร์พีซี ใช้จรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นกรอบนโยบายในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยังมีแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการขยายความจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานไออาร์พีซี ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในด้านการ
ดำาเนนิธรุกจิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ซึง่รวมถงึคูค่า้และคูธ่รุกจิรบัทราบ 
โดยมีเนื้อหาในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทาง
บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน รายการผลประโยชน์ท่ีขัดกัน  
การรบัและการใหข้องขวญั การรกัษาความลบั การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร คุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม และการจัดหาพัสดุ

การส่ือสารสร้างความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งท่ี 
ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญเสมอมา โดยจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสตูรการอบรมทีพ่นกังานใหมท่กุคนตอ้งเขา้รบัฟงัตัง้แตว่นัแรกที่
พนกังานเขา้ทำางานกบับรษิทัฯ  อกีทัง้พนกังานทกุคนตอ้งลงลายมอื
ชื่อรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และ
ต้องมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการทบทวน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของ ไออาร์พีซี จะมีหน้าที่ใน
การประเมนิความเสีย่งประจำาปีโดยใชห้ลกัการของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้าน
การทจุรติในทกุกจิกรรมและในทกุบรษิทัในเครอืไออารพ์ซี ีเพือ่เขา้ไป
ตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน

อีกทั้ง ไออาร์พีซี ยังมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนในระดับบริษัทฯ 
โดยจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของการทำาผิด
กฎหมายผา่นเลขานกุารบรษิทัฯ ซึง่ ไออารพ์ซี ีจะดำาเนนิการรบัฟงัทกุ
ขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเสมอภาค โปรง่ใส และเอาใจใส ่รวมทัง้ใหค้วามเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย กำาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของ 
ผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง
ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
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การจัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 

ไออาร์พีซี ได้จัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ิมเติมจากขอ้กำาหนดต่างๆ ทีผ่นวกในแตล่ะดา้นของจรรณยาบรรณ 
ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักการและถือเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไออาร์พีซี ที่จะต้องปฏิบัติจน
เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  ตลอดจนใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตได้มีการ
จัดทำาเป็นประกาศบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2556 และ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ตามลำาดับ ซึ่งมีสาระสำาคัญ
ได้แก่ รูปแบบของการทุจริต โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ 
มาตรการต่อต้านการทุจริต ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง เป็นต้น โดยการดำาเนินงานในปี 2557 
จะมุง่เนน้การส่ือสารและอบรมใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของไออาร์พซี ีรวมทัง้จะมกีารทบทวนและปรบัปรงุการควบคมุภายใน
ของกจิกรรมทีส่ำาคญัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ไออาร์พีซีมีการเติบโตอย่างแข็งแรง
และยั่งยืน

การส่ือสารสร้างความเข้าใจด้านการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการส่ือสารสร้างความเข้าใจด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ  
เชือ่มัน่วา่ความตระหนกัและความเขา้ใจเป็นการป้องกนัการทำาผดิได้
ดีที่สุด ในปี 2556 บริษัทฯ มีการดำาเนินงานสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจที่สำาคัญดังนี้

• จัดทำาการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานในด้านการกำากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรยิธรรมตลอดทัง้ปี ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ จดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส ์(E-Mail) เป็นประจำาทกุเดอืน และการนำาเสนอบทความ
เป็นคอลัมน์ประจำาในวารสารพนักงาน หรือ “วารสารไออุ่น” เป็น
ประจำาทุกไตรมาส

• วางแผนร่วมกับฝ่ายบุคคลในการจัดอบรมด้านการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Bribery and Corruption) ในหลักสูตรการอบรมของ
พนักงาน
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เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

ไออาร์พีซีมีแผนการดำาเนินงานในปี 2557 ดังนี้

อบรมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและการ 
ต่อต้านการทุจริต ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับส่วนขึ้นไปได้รับการ
อบรมทั้งหมด มีการสื่อความทั่วทั้งองค์กรผ่านการบรรยายหรือ
ข่าวสารทางอินทราเน็ต 

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

ร้อยละของหน่วยธุรกิจที่ได้รับการตรวจประเมิน 
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 100 100 100 100 100

จำานวนครั้งของเหตุการณ์ละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ 
ที่พิสูจน์แล้วเป็นความจริง 0 0 0 0 0

ผลการดำ เนินงาน
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ดำ เนินงานจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  โปร่งใส  
บริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความม่ันคง 
ทางธุรกิจและความเช่ือถือได้ของคู่ค้า

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

Supply Chain
Management

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการด�าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส  
โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการด�าเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย
จากการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน แต่ต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ดี พร้อมกับค�านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ผ่านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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• กลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นคู่ค้าที่
จัดหาน้ำามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อ
กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นอัตราส่วนการใช้จ่ายสูง
ทีส่ดุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยกบัคูค่า้ทัง้หมด ไออารพ์ซี ี
มุ่งเน้นการพิจารณาการเป็นที่รู้จักในตลาด
และความสามารถในการส่งมอบวัตถุดิบของ 
คูค่า้ อกีทัง้ยงัตดิตามแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ เชน่ 
การตรวจสอบชนิดและที่มาของน้ำามันดิบ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสามารถส่งมอบวัตถุดิบได้จริงและ 
ไม่ได้จัดซื้อจากประเทศที่อยู่ในบัญชีต้องห้าม 
ของประชาคมโลก เป็นต้น

• กลุ่มคู่ค้าสารเคมีและสินค้าทั่วไป ซึ่ง ไออาร์พีซี 
กำาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ลูกค้า โดยมีการประเมินคู่ค้าในประเภทของ
กิจกรรมหรือสินค้า ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำาหนด 
แนวทางการจัดการท่ีสอดคล้องกับระดับความเส่ียง 
โดยคำานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำาหนดขั้นต่ำา 
ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และระบบจัดการคุณภาพต่างๆ ซึ่งคู่ค้าต้อง
ตอบแบบสอบถามแสดงข้อมูลด้านการจัดการ  
(Self-assessment Questionnaire) ในครั้งแรก
ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับ ไออาร์พีซี เพื่อประเมิน
ศักยภาพของผู้ค้าในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังให้ความสำาคัญกับการ 
จัดหาสินคา้จากทอ้งถิน่รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารจดัหา 
สินค้าจากพื้นที่ท่ีสถานประกอบการของ ไออาร์พีซี 
ตัง้อยู ่เมือ่พจิารณาตน้ทนุของสนิคา้และบรกิารตาม
หลัก Total Cost of Ownership (TCO) นั้น บริษัท
ผู้ค้าในพื้นที่จะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนในการจัดส่ง 
ตลอดจนความสะดวกในการติดต่อและการบริการ 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
ให้แก่คนในชุมชน

แนวทางการดำ เนินงาน 

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญสูงสุดกับการดำาเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส และการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยยึด
หลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า โดยพิจารณา
เนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำาหนด ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เ ก่ียวข้อง ควบคู่กับการประเมินคู่ค้าอย่างเหมาะสมกับประเภท
กิจกรรมหรือสินค้า โดย ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ  
สารเคมี เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต แบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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โครงการ PEP (PTT P&R Group  
Procurement Excellent Project) 

เปน็โครงการความร่วมมอืในการดำาเนินการจดัหาร่วมกันของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. ที่ทำาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
การกลั่น เพื่อเพิ่มอำานาจในการต่อรอง โดยระหว่างปี 2554 - 2556 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในสายโซ่อุปทานลงได้มากกว่า 40 ล้านบาท

โครงการจัดหาน้ำ มันดิบภายในประเทศ

ในปี 2556 ไออาร์พีซี สามารถจัดหาน้ำามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นได้
ถึงร้อยละ 6 ช่วยลดการนำาเข้าน้ำามันดิบจากต่างประเทศ และเพิ่ม
ผลประโยชนจ์ากมลูคา่การกลัน่เป็นจำานวน 20.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

ไออาร์พีซี มีแผนการดำาเนินงานในปี 2557 ดังนี้

• แผนงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานด้านการ 
 จัดซื้อจัดจ้าง ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม HR Excellence 
 ตามโครงการเดลตา้ เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาสนิคา้ประมาณ 
 15 ล้านบาท 

• แผนพัฒนาคู่ค้าสำาหรับกลุ่มพัฒนายานยนต์ (ISO/TS16949) 
 เพื่อสื่อความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความสำาคัญของ  
 ISO/TS16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
 ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพื่อต่อยอดทางการค้า 
 ร่วมกัน รวมถึงรับฟังปัญหาในการดำาเนินงานที่ผ่านมาและรับ 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต

• การตรวจประเมินคู่ค้าประจำาปี
 โดยจะประเมินในหัวข้อของคุณภาพสินค้า ความตรงต่อเวลา 
 ในการส่งสินค้า การแข่งขันด้านราคา ระบบควบคุมคุณภาพของ 
 คู่ค้า และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของการจัดซื้อเพื่อเป็นมิตร 
 ตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) ซึง่จะประเมนิสำาหรบัคูค่า้ 
 สารเคมีตามที่ระบุไว้ใน Approved Vendor List ที่มีการ 
 จัดส่งสินค้าในปี 2556 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  
 ปี 2557 เพื่อส่งผลการประเมินให้คู่ค้ารับทราบต่อไป

• กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามกลุ่มคู่ค้า
 โดยมแีผนในการจดัทำาการบรหิารจดัการความสมัพนัธต์ามความ 
 สำาคัญของกลุ่มคู่ค้าซึ่งแบ่งเป็น 

 1. Strategic Supplier เป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำาคัญหลักท่ีมี 
  ผลกระทบตอ่คณุภาพของผลติภัณฑแ์ละตน้ทนุขององคก์ร และ 
  มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูทางเทคนคิและกลยทุธท์างธรุกจิตอ่กนั

 2. Key Supplier เป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำาคัญปานกลางท่ี 
  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคา และมีความ 
  จำาเป็นต้องซ้ือสินค้ากลุ่มนี้และยากต่อการหาสินค้าทดแทน

 3. Managed Supplier เป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีการซื้อขายเป็นประจำา  
  มีความเส่ียงต่อธุรกิจไม่มาก เหมาะกับการทำาสัญญา  
  (Framework contracts) เพือ่ลดการดำาเนนิงานของการจดัซือ้ 

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจัดซื้อ
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานจัดซ้ือทุกระดับ ให้มีความรู้ 
 ความสามารถในการจดัหาเชน่เดยีวกบับรษิทัชัน้นำาทัว่ไป รวมถงึ 
 การพฒันากระบวนการจดัหาพสัด ุเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดส้นิคา้และ 
 บริการที่มีคุณภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

• แผนการจัดซื้อน้ำามันดิบในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งคาดว่า 
 จะไดป้ระโยชนจ์ากมลูคา่การกลัน่เพิม่ขึน้จำานวน 22.6 ลา้นเหรยีญ 
 สหรัฐฯ 

• เพ่ิมการจัดซ้ือแบบ Term สำาหรับถ่านหิน และวัตถุดิบน้ำามัน 
 ปาลม์ดบิทีย่งัไมแ่ยกไข (RBDPO) เพือ่เป็นการบรหิารความเสีย่ง 
 ในการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะ RBDPO ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก 
 พืชผลทางการเกษตร

การจัดซ้ือจัดหาสารเคมีและวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 

ในปี 2556 ไออาร์พีซี ได้ริเริ่มโครงการลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อ 
สารเคม ีโดยเริม่เนน้จากสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ดว้ยกลยทุธ์
ต่อรองราคากับผู้จำาหน่าย เช่น การจัดซื้อปริมาณสารเคมีมากขึ้นใน
แต่ละผู้จำาหน่าย การมองหาผู้จำาหน่ายรายใหม่ๆ เช่น การจัดหา 
ผู้ผลิต Jumbo bag รายใหม่ที่ราคาถูกลง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้ 2.7 ล้านบาท
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หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำาเนินงานของน้ำามันดิบและวัตถุดิบและสารเคมีอื่นๆ เริ่มเก็บข้อมูลเป็นปีแรก ซึ่งสอดคล้องตาม GRI G4

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

มูลค่าการจัดซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจใน
จังหวัดระยอง (ล้านบาท) 1,625 2,396 2,539 1,594 1,600

สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดระยอง
เทียบกับมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด (ร้อยละ) 16.10 16.49 19.86 16.22 16.33

น้ำ มันดิบ วัตถุดิบปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

จำานวนคู่ค้าที่ถูกปฏิเสธในรอบการคัดเลือก
(Pre-qualification process) - - - 7 -

จำานวนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับเลือกให้ทำาธุรกิจ
กับไออาร์พีซี (ราย) - - - 21 -

จำานวนลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับเลือกทำาธุรกิจ
กับไออาร์พีซี (ราย) - - - 107 -

จำานวนคู่ค้าที่ได้รับการทวนสอบ
ด้วยระบบแบบสอบถาม (ราย) - - - 78 -

สารเคมีและสินค้าทั่วไป

จำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ถูกปฏิเสธในรอบการคัดเลือก 
(Pre-qualification process) - - - 6 -

จำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมารายใหม่ที่ได้รับเลือก
ให้ทำาธุรกิจกับไออาร์พีซี (ราย) - - - 43 -

จำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาทั้งหมดที่ได้รับเลือก
ให้ทำาธุรกิจกับไออาร์พีซี (ราย) - - - 842 -

จำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ได้รับการทวนสอบ 
ด้วยระบบแบบสอบถาม (ราย) - - - 49 -

ผลการดำ เนินงาน
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แนวทางการดำ เนินงาน

ไออารพ์ซี ีไดใ้ห้ความสำาคญัอยา่งสงูสดุตอ่ลกูคา้ โดยกำาหนดใหล้กูคา้
เปน็หนึ่งในผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กร กลุ่มลูกค้าหลักของ
ไออาร์พีซีประกอบด้วย ลูกค้าในธุรกิจปิโตรเคมี และลูกค้าในธุรกิจ
ปิโตรเลยีม โดยจะมหีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการลกูคา้
ตามระดบักลุม่ธรุกจิ ซึง่มแีนวทางการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้
ผ่านกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และการพัฒนาปรับปรุงการ
ดำาเนินงาน โดยมีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้

• ลกูค้าในธุรกิจปโิตรเคม ีแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ตวัแทน 
 จำาหนา่ยในประเทศ กลุม่โรงงานแปรรปูพลาสตกิ และกลุม่ตวัแทน 
 จำาหนา่ยในตา่งประเทศ โดยลกูคา้แตล่ะรายจะมตีวัแทนพนกังาน 
 ของไออาร์พซีเีป็นผู้ดแูลในทกุๆ เรือ่ง เชน่ ขอ้กำาหนด การสัง่สนิคา้  
 ตารางการส่งสินค้า ข้อร้องเรียน สินค้า และข้อมูลเร่ืองราคา  
 นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้า เพื่อเป็นการสร้าง 

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Customer
Relationship Management

 สัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานของ 
 ไออาร์พีซี รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำาสม่ำาเสมอ  
 เพ่ือใช้เป็นโอกาสในการรับทราบถึงความต้องการและความ 
 คาดหวงัของลกูคา้ตอ่การบรกิารขององคก์ร โดยในปี 2556 ลกูคา้ 
 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 32 ครั้ง

• ลูกค้าในธุรกิจปิโตรเลียม แบ่งออกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และกลุ่ม 
 อะโรเมตกิส ์ซึง่ครอบคลมุทัง้ลกูคา้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย 
 ไออารพ์ซี ีจะจดักจิกรรมเพือ่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีนอกจากนี ้ยงัจดัใหล้กูคา้ไดเ้ขา้เยีย่ม 
 ชมโรงงาน อีกทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าท่ี 
 เทคนคิของไออารพ์ซีจีะเขา้เยีย่มชมโรงงานของลกูคา้ เพือ่รว่มกนั 
 พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป

ไออาร์พีซีให้ความส�าคัญต่อการ 
รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 
เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน 
ทั้งในด้านลูกค้าสัมพันธ์ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า

ให้ความสำ คัญอย่างสูงสุดกับความพึงพอใจลูกค้า และมีแนวทาง 
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
 เพ่ือนำ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของไออาร์พีซีอย่างต่อเน่ือง
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ระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

ไออาร์พซี ีไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบรหิารงานลกูคา้สมัพนัธ ์
(IRPC Customer Oriented Network System: ICONS สำาหรับ
ธุรกิจปิโตรเคมี และ IRPC Relationship Information System:  
IRIS สำาหรับธุรกิจปิโตรเลียม) โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนุนการดำาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อจัด
แสดงรายงานโดยมวีธิกีารใชท้ีง่า่ย และไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและรวดเรว็ 
สามารถเกบ็รวบรวมรายละเอยีดของลกูคา้ ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ 
ที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไขสำาหรับปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อนำาไปใช้ใน
การเรียนรู้ ปรับปรุง และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของ
ลกูคา้ไดด้ยีิง่ข้ึน โดยระบบนีส้ามารถใชง้านผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
และแท็บเล็ตได้ ซึ่งในเบื้องต้นเมื่อลูกค้าส่งข้อร้องเรียนเข้ามาใน
ช่องทางต่างๆ ทางหน่วยงานขายและ/หรือหน่วยงานบริการทาง
เทคนคิ จะมกีารตดิตอ่กลบัไปภายใน 24 ชัว่โมง เพือ่สอบถามขอ้มลู
ข้อร้องเรียนเพิ่มเติมอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องนั้นในการวิเคราะห์
สาเหตุ แนวทางการแก้ไข และ
แนวทางการป้องกันปัญหา 
โดยจะมีการติดต่อสื่อสารถึง 
ความคืบหน้าให้แก่ลูกค้าอย่าง 
ต่อเนือ่ง จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาได้เสร็จส้ิน
กระบวนการ

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

ความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ) 87 86 87 86 88

ผลการดำ เนินงาน

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ต้ังแต่ปี  2553 - 2556

การดำ เนินโครงการสำ คัญ

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อ
นำามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของไออาร์พีซีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้าและ  
ไออารพ์ซี ีทีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการตดิตอ่แบบตวัตอ่ตวั บรกิาร
ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และอีเมล

ช่องทางการส่ือสาร

• โทรศัพท์: +66(0) 2649 7000 (ส่วนกลาง)

• ไออาร์พีซีเว็บไซต์: www.irpc.co.th 
 ไออาร์พีซีเว็บไซต์ (ปิโตรเคมี): www.irpcmarket.com 
 ไออาร์พีซีเว็บไซต์ (ปิโตรเลียม): www.irpcpetroleum.com

• การสำารวจความพึงพอใจลูกค้าประจำาปี โดยหน่วยงานจาก 
 ภายนอก ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบสอบถาม การสำารวจ 
 ผ่านเว็บไซต์ และการสัมภาษณ์ลูกค้า ซ่ึงช่วยให้ ไออาร์พีซี 
 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อใช้ 
 พัฒนาผลการดำาเนินงานโดยรวมขององค์กร

เป้าหมายการดำ เนินงานใน ปี 2557

ในปี 2557 ไออาร์พีซี มีแผนการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
ของลูกค้าให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยสามารถรวบรวมข้อร้องเรียน
ต่างๆ ให้เป็นฐานข้อมูล และพัฒนาให้เป็นระบบ Knowledge 
Sharing เกีย่วกบัขอ้มลูทางเทคนคิ สามารถสบืคน้ประวตัขิองปัญหา
และรายละเอียดย้อนหลัง
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มิ ติ ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม



ไออารพีซี มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมตามระบบมาตรฐาน 

ISO 14001 ครอบคลุมในดานคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และการจัดการ

ของเสีย โดยไดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

มีมาตรการปองกันและลดผลกระทบการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีอันตราย

จากกระบวนการผลิต ระบบจัดเก็บ และการขนถาย อีกทั้งยังมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้ง

การประเมินโอกาสการดำเนินธุรกิจเพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม



ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็น 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ภายในปี 2560

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental 
Management

“กลยุทธ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งต่อการดำาเนินธุรกิจของ ไออาร์พีซี ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ถือเป็นความท้าทายและ
เป็นภารกิจที่ต้องกำาหนดให้สอดรับกับบทบาท หน้าที่ และการวางแผนจัดการให้โรงงานต่างๆ  
ที่เป็นฐานการผลิตหลักสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดย ไออาร์พีซี ได้นำาเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการป้องกันจากการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อีกทั้งได้นำาระบบคุณภาพ 
เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลมากำาหนดเป็นมาตรการดำาเนินงานที่มีตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ และการรู้จักใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ลดการระบายของเสียให้น้อยที่สุด ด้านการจัดการพลังงานได้เพิ่มความเสถียรของ
ระบบพลังงานในหน่วยผลิตด้วยระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EnMS) 
และพัฒนาโครงการโรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม CHPII  
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้สร้างมูลค่าห่วงโซ่อุปทานด้วยการเลือกใช้สารเคมีที่สอดคล้อง 
ตามระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)  
ทำ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถเทียบเคียงคู่ค้าอ่ืนๆ ได้ 
ท้ังหมดท่ีกล่าวไว้เป็นการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเราเช่ือว่าจะ
สร้างความย่ังยืนให้แก่ธุรกิจของกลุ่ม ไออาร์พีซี ตลอดไป”

ดร. อรพินท์ เกตุรัตนกุล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคุณภาพ 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำ เนินงาน 

ด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจขององค์กรที่ยึดม่ันในการอยู่ร่วม
กันของธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไออาร์พีซี 
จึงตระหนักถึงความสำาคัญของกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงาน
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยองค์กรยึดถือนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Operational Excellence) และตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งนโยบายในการดำาเนินงานด้านคุณภาพ  
อาชวีอนามยั ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม (QSHE) ของไออารพ์ซี ี
มีลักษณะเป็นแบบบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยงาน อาทิ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่มุ่งเน้นการควบคุมมลพิษทางน้ำา ทางอากาศ และ
กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย โดยมี

มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้น
การลดมลพิษจากแหล่งกำาเนิดเป็นหลักสำาคัญ ตลอดจนการจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา รวมถึง 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานของทุกหน่วย
งานอย่างต่อเนื่อง โดยกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานด้าน 
QSHE ประจำาปี 2556 ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดการดำาเนินงานของ 
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพอากาศและการจัดการของเสีย 
เป็นหลกั ซึง่บรษิทัฯ มเีป้าหมายระยะยาวในการดำาเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ 
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี 2560 ดังนี้

• รักษาระดับการปล่อยมลพิษทางอากาศเทียบต่อตันการผลิตให้คงท่ี

• ลดปริมาณขยะฝังกลบสำาหรับขยะที่ไม่เป็นอันตรายให้เป็นศูนย์  
 (Zero Landfill for Non-Hazardous Waste)
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การดำ เนินโครงการสำ คัญ

การจัดการด้านคุณภาพอากาศ

 การลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile 
Organic Compounds: VOCs) จงึไดจ้ดัทำาบญัชปีรมิาณการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Emission Inventory) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมนิและหาแนวทางในการจดัการดา้นคณุภาพอากาศในพืน้ที่
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งผลการจัดทำาบัญชีฯ พบว่า ปริมาณการระบาย 
VOCs สู่บรรยากาศต่อกำาลังการผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีในปี 2556 มีค่าลดลงร้อยละ 13 และร้อยละ 6 ตามลำาดับ 
เมื่อเทียบกับปี 2555 นับเป็นผลสำาเร็จจากการดำาเนินการตรวจสอบ
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมกับการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่การเปลีย่นระบบเกบ็ตวัอยา่งเป็น
ระบบปิด และการตดิตัง้ระบบบำาบดัตา่งๆ เชน่ ระบบ Wet Scrubber 
ในหน่วยที่มีการขนถ่ายสารเคมี เพื่อลดปัญหากลิ่นรบกวน และสาร
อินทรีย์ระเหยง่ายจากการขนถ่าย

อัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ของกลุ่มปิโตรเคมี

อัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ของกลุ่มปิโตรเลียม
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อัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 2555 2556

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
(กิโลกรัม VOCs/ตันแนฟทา) 0.464 0.437

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม  
(กิโลกรัม VOCs /บาร์เรลของน้ำามันดิบ) 0.013 0.011

หมายเหตุ : อัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายของกลุ่มโรงกลั่นน้ำามัน 
 อ้างอิงจาก American Petroleum Institute มีค่าเฉลี่ย 0.02 กิโลกรัมต่อบาร์เรล  
 และกลุ่มปิโตรเคมีอ้างอิงจากข้อมูลประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 0.6 กิโลกรัมต่อตัน

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้รีะบบเฝา้ระวงัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โดย
มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั้งแบบติดตั้งถาวรจำานวน 
5 สถานี และแบบเคล่ือนที่จำานวน 4 ชุด และรายงานให้ชุมชนได้ 
รับทราบผลการดำาเนินงานผ่านทางจอแสดงผลบริเวณชุมชนและ
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หน้าเขตประกอบการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพอากาศมีค่า
เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อร้องเรียน
ด้านกลิ่น ไออาร์พีซี จะนำาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) มาใช้
เพื่อวิเคราะห์หาประเภทและแหล่งที่มาของกลิ่น จากผลการดำาเนิน
งาน ไออาร์พีซี สามารถลดข้อร้องเรียนด้านกลิ่นได้มากกว่าร้อยละ 
50 เมื่อเทียบกับปี 2555 

 การจัดทำ ทำ เนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ

ต้ังแต่ปี 2555 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมของ ไออาร์พีซี ได้เข้าร่วม
โครงการนำาร่องการจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้าย
มลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ซึ่ง
เป็นโครงการทีเ่ขา้รว่มโดยสมคัรใจ จดัโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม
ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ของ 
รัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือจัดทำาโครงการรายงานข้อมูลสถานประกอบการ 
ปริมาณการปลดปล่อย การเคลื่อนย้ายมลสารหรือของเสียสู่ส่ิง
แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดทำาคู่มือการดำาเนินงานตาม 
PRTR และได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดย
จะมีการทดลองระบบเพื่อส่งรายงานสำาหรับโรงงานนำาร่องภายใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เพื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะนำาผล
จากการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
รายงานผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนขยายผลการดำาเนินงานต่อไป 
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีโอกาสปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี 
มลสารต่างๆ ภายในโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมี
อยา่งมปีระสิทธภิาพ ครอบคลมุถงึการหาแนวทางป้องกนัการสญูเสยี 
วัตถุดิบและสารเคมีสำาหรับกระบวนการผลิต และการลดการ 
ปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
 จำ แนกตามวิธีการบำ บัดในปี
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การจัดการของเสีย

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ โดยมีกรอบการดำาเนินงานด้านการจัดการของเสีย
ในระยะยาว เพ่ือลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero landfill for  
Non-Hazardous waste) ซึ่งในปี 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
Waste Management เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการของเสียใน 
ภาพรวม จัดทำาฐานข้อมูลปริมาณของเสียและผังการเคลื่อนย้าย
ของของเสีย (Waste Flow Analysis) โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถ
นำาไปวิเคราะห์เพ่ือติดตามและคาดการณ์ปริมาณของเสียท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น อีกทั้งได้นำาหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มา
ประยกุตใ์ชใ้นหนว่ยการผลติ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
ของเสียทั้งองค์กรและทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์  
ผลการดำาเนนิงานในปี 2556 จะพบวา่ปรมิาณของเสยีมากกวา่รอ้ยละ 
78 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งหมด (ยกเว้นปริมาณของเสียที่
เกดิขึน้จากกจิกรรมทีไ่มใ่ชก่ารดำาเนนิงานตามปกต)ิ ไดม้กีารนำากลบั
ไปใชใ้หม ่และประมาณรอ้ยละ 4 ของปรมิาณของเสยีจากกระบวนการ
ผลิต นำาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การนำาไปเผาเพื่อใช้เป็น
พลงังาน หรอืการนำาไปผา่นกระบวนการเพือ่ผลติเป็นวตัถดุบิสำาหรบั
อุตสาหกรรมอื่น เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีของเสียเพียงร้อยละ 11 
เท่านั้นที่นำาไปฝังกลบ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ไออาร์พีซี มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะข้อร้องเรียนด้านกล่ิน ซ่ึงการดำาเนินการจะทำาควบคู่กันไป
ทั้ง 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ร้องเรียน และ
สถานการณ์ซ่อมบำารุงใหญ่ หรือในวาระที่มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานออกเย่ียมชุมชนโดยรอบพื้นท่ีสถาน
ประกอบการอยา่งสม่ำาเสมอ พรอ้มทัง้จดัตัง้ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนและ
ศนูยป์ระสานงานภาคสนามเพือ่ประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จงและสรา้งความ
เขา้ใจใหแ้กช่มุชน จากการดำาเนนิงานดงักลา่วสง่ผลให ้ไออารพ์ซี ีไม่
เคยปรากฏการละเมิดข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายการดำ เนินงานใน ปี 2557

เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการดำาเนินงานที่เป็นเลิศด้าน 
สิ่งแวดล้อมภายในปี 2560 ไออาร์พีซี กำาหนดแผนงานในปี 2557 
ดังนี้

มาตรการเฝ้าระวัง

 • โครงการเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยการติดตั้งระบบ
ตรวจวัดแบบแนวขอบเขต (Fence Line) บริเวณแนวร้ัวด้านทิศ
ตะวันตกของเขตประกอบการฯ ที่สามารถเฝ้าระวังและรายงานผล
การตรวจวดัแบบตอ่เนือ่งมาทีศ่นูยค์วบคมุภาวะฉกุเฉนิ (ECC) ทนัท ี
เอือ้ประโยชนใ์หพ้นกังานสามารถตรวจสอบและจดัการปัญหาไดอ้ยา่ง
ทันต่อเหตุการณ์

 • โครงการพยากรณ์คุณภาพอากาศในเขตประกอบการฯ ด้วย
โปรแกรม AERMOD โดยจะศึกษานำาร่องที่ปล่องระบายอากาศ เพื่อ
พยากรณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง (Real-time)

 • โครงการตดิตัง้จอแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศและน้ำา
เพิม่เตมิ 4 จดุ ตามสถานทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง

 • โครงการจัดทำาแผนที่ภูมศิาสตร์ (GIS) ดา้นการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพชมุชนในพืน้ทีร่อบเขตประกอบการฯ เพือ่เป็น
ฐานขอ้มลูสำาหรบัการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) 

มาตรการลดผลกระทบ

 • การติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมและลดการระบายออกไซด์ของ
ไนโตรเจนออกจากปลอ่งระบายของโรงงานไฟฟา้ CHP1 และ CHP2 

 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำาบัดน้ำาเสียของส่วน
กลาง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

การจัดการด้านอากาศ 

ปริมาณการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน (ตัน) 3,691 2,776 2,745 4,137 -

ความเข้มข้นออกไซด์ของไนโตรเจนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
(ตัน/พันตันการผลิต) 0.07 0.04 0.06 0.07 0.07

ความเข้มข้นออกไซด์ของไนโตรเจนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
(ตัน/พันตันการผลิต) 0.61 0.65 0.41 0.40 0.40

ปริมาณการระบายออกไซด์ของซัลเฟอร์* (ตัน) 5,778 2,067 1,357 1,666 -

ความเข้มข้นออกไซด์ของซัลเฟอร์*ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
(ตัน/พันตันการผลิต) 0.19 0.16 0.13 0.15 0.15

ความเข้มข้นออกไซด์ของซัลเฟอร์*ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
(ตัน/พันตันการผลิต) 0.27 0.19 0.11 0.07 0.07

การจัดการด้านของเสีย

ปริมาณขยะที่ไม่เป็นอันตรายที่กำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ (ตัน) 2,591 1,229 1,111 1,903 มีแนวโน้ม 
ลดลง

ผลการดำ เนินงาน

ผลการดำ เนินงานด้านการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

ปริมาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน 
เทียบต่อตันการผลิตในแต่ละปี

ปริมาณการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
เทียบต่อตันการผลิตในแต่ละปี

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี
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หมายเหตุ ปริมาณออกไซดข์องซัลเฟอร์รายงานในรูปแบบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)

หมายเหตุ *ออกไซด์ของซัลเฟอร์รายงานในรูปแบบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
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แผนป้องกันและรับมือการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีอันตราย

Oil & Chemical Spills
andRespond Plan

“การป้องกันเหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายรั่วไหล เป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจท่าเรือของบริษัทฯ  
ดังนั้น ไออาร์พีซี จึงได้บรรจุแผนป้องกันและมาตรการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการรั่วไหลน้ำามันและ
สารเคมีไว้ในแผนความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องผ่านการซักซ้อม 
แผนขจัดคราบน้ำามันทุกระดับ และเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
หน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรในระดับนานาชาติ  
เพื่อประสานความร่วมมือในการระงับเหตุฯ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้  
เรายังได้ดำ เนินโครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำ นึกรักษ์ท้องทะเล 
ในหมู่เยาวชน ซ่ึงเราเช่ือม่ันว่าการดำ เนินงานเหล่าน้ี  
จะสามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
และสร้างความย่ังยืนให้กับการดำ เนินธุรกิจต่อไป”

สมบูรณ์ สาตสิน
 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ
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ไออาร์พีซี ได้ด�าเนินการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  
โดยเป็นมาตรการที่มีความทันสมัย ตามหลักมาตรฐานสากล 
ส�าหรับควบคุมการสูบถ่ายน�้ามันและสารเคมี เพื่อคงความเป็นเลิศ 
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) สามารถป้องกัน 
การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีอันตรายได้ อีกทั้งต้องได้รับ 
ความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (License to Operate)  
ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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กระบวนการป้องกัน 
และรับมือเหตุน้ำ มันและ 
สารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเล

แนวทางการดำ เนินงาน
ไออาร์พีซี ได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนการป้องกัน และแผนรับมือ
เหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเลอย่างต่อเนื่อง จาก
ประสบการณก์ารปฏบิตักิารทีด่ำาเนนิภายใตค้วามรอบคอบและรดักมุ 
โดยมีกระบวนการในการป้องกันและรับมือ ดังต่อไปนี้

กระบวนการป้องกันและรับมือเหตุน้ำ มันและ 

สารเคมีร่ัวไหลในทะเล

ไออาร์พีซี มีกระบวนการป้องกันและรับมือเหตุน้ำามันและสารเคมี 
รั่วไหลในทะเล ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การวางแผน
และประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติการตามแผน การตรวจสอบการ
ดำาเนินงาน และการจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนป้องกันและ
แผนรับมือเหตุน้ำามันและสารเคมีรั่วไหลในทะเลให้ดียิ่งขึ้น ดังแสดง
ในแผนภาพ

การประเมินความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

(Biodiversity Impact Assessment)  

จากเหตุน้ำ มันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเล

ในปี 2556 ไออาร์พีซี ได้ศึกษาประเมินผลกระทบต่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เมือ่เกดิเหตนุ้ำามนัและสารเคมอีนัตรายรัว่ไหล
ในทะเลขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำา Oil Spill Model เพื่อประเมิน
ทิศทางการไหลของน้ำามันและสารเคมีอันตราย ทั้งในกรณีกระแส
น้ำาขึ้นและน้ำาลง ผลการศึกษาดังกล่าวได้นำาไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ อาทิ ทรัพยากรสัตว์น้ำา  
นกทะเล และนกชายเลน ในบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่คาดว่าน้ำามันและ
สารเคมีอันตรายจะพัดพาไปถึง จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ผลกระทบและกำาหนดมาตรการรับมือ (Responding Plan) ตาม
แนวทาง Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) ซ่ึง
เป็นการวเิคราะหผ์ลประโยชนส์ทุธดิา้นสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการพจิารณา 

•	 ประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุร่ัวไหลน้ำ	มันและ	
	 สารเคมีอันตรายในทะเลด้วยการจัดทำ		Oil	Spill	Model
•	 จัดทำ	แผนป้องกันและแผนรับมือเหตุน้ำ	มัน
	 และสารเคมีร่ัวไหลในทะเล

1.
วางแผนและ

ประเมินความเส่ียง

4.
จดัท�าข้อเสนอแนะ
เพือ่ปรบัปรงุแผนฯ

2.
ปฎิบัติการ
ตามแผน

3.
ตรวจสอบการ

ด�าเนินงาน

ฝ่ายปฎิบัติการท่าเรือดำ	เนินการปรับปรุงแผนฯ		
พร้อมท้ังนำ	เสนอแผนฯ	ให้คณะกรรมการ		

	บริหารความเส่ียงรับทราบ

เจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่าตรวจสอบ	
การทำ	งานของผู้รับเหมาและเจ้าหน้าท่ี	
ไออาร์พีซีในระหว่างการขนถ่ายน้ำ	มัน

ดำ	เนินการตามมาตรการท่ีกำ	หนดไว้ใน
แผนป้องกัน	และแผนรับมือเหตุร่ัวไหล

เปรยีบเทยีบระหวา่งผลดแีละผลเสยี ของวธิรีบัมอืหลายๆ ประเภทใน
แตล่ะสถานการณ ์เนือ่งจากแตล่ะวธิตีา่งกม็ขีอ้จำากดัในตวัเอง จากผล
การศกึษาดงักลา่ว ชว่ยให ้ไออารพ์ซี ีสามารถกำาหนดมาตรการรบัมอื
ทีส่ามารถกำาจดัคราบน้ำามนัและสารเคมอีนัตรายไดอ้ยา่งรวดเรว็ และ
ในปรมิาณมากทีส่ดุ รวมทัง้มคีวามปลอดภัย ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และชุมชนที่อาศัยบริเวณริมชายฝั่ง

แผนป้องกันเหตุน้ำ มันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเล

แผนป้องกันเหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเล แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือ และเรือสำาหรับ 
ขนถ่ายน้ำามันดิบกลางทะเล ด้านการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมา 
และเจา้หนา้ทีไ่ออารพ์ซี ีทีค่วบคมุดแูลการขนถา่ยน้ำามนั และมาตรการ 
ขนถ่ายน้ำามันดิบกลางทะเลของไออาร์พีซี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้านระบบท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือ  
และเรือสำาหรับขนถ่ายน้ำามันดิบกลางทะเล

ไออาร์พีซี ได้ลงทุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเรือเพื่อป้องกันเหตุ
รั่วไหล เป็นมูลค่า 215 ล้านบาท อีกทั้งยังได้กำาหนดให้วัสดุและ
การผลิตท่อรับน้ำามันดิบกลางทะเล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Oil 
Companies International Marine Forum (OCIMF) และมาตรฐาน 
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 
(ISGOTT) ประกอบกับเรือขนน้ำามันและสารเคมีทุกประเภท ทั้งของ
ไออารพ์ซี ีและผูร้บัเหมาทกุลำา รวมทัง้อปุกรณแ์ละพนกังานปฏบิตักิาร 
ต้องผา่นมาตรฐานของระบบ PTT Ship Vetting จงึจะไดร้ับอนุญาต
ใหด้ำาเนนิการบรรทกุน้ำามนัได ้และ ไออารพ์ซี ียงัไดต้ดิตัง้อปุกรณด์กั
จบัคราบน้ำามนัไวท้ีเ่รอืของไออารพ์ซีทีกุลำา เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัการ
แพรก่ระจายของคราบน้ำามนัไดอ้ยา่งทนัทว่งทหีากเกดิเหตขุึน้ และมี
แผนจะขยายใหค้รอบคลมุไปถงึเรอืของผูร้บัเหมาในอนาคต นอกจาก
นี้ ไออาร์พีซี ยังได้ประยุกต์ใช้ระบบ Vessel Traffic Management 
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System (VTMS) สำาหรับติดตามตำาแหน่งคราบน้ำามันและเรือแบบ
ตามเวลาจริง ซึ่งสามารถใช้ติดตามตำาแหน่งเรือที่เกิดเหตุรั่วไหล 
เมื่อเกิดเหตุขึ้นอีกด้วย

ด้านการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาการขนถ่ายน้ำามัน

ผู้รับเหมาที่รับบริการบรรทุกน้ำามัน ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  
Approved Vendor List ของ ไออาร์พีซี ทุกราย และได้รับการอบรม
ด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงาน 
ซึ่ง ไออาร์พีซี จะดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
ทุกครั้งที่มีการขนถ่าย 

มาตรการขนถ่ายน้ำามันดิบ

ไออาร์พีซี กำาหนดให้มีการจัดทำา Unloading Agreement การ
ประเมนิความเส่ียง และการตรวจสอบเรอืและอปุกรณ ์ตามขอ้กำาหนด
ดา้นความปลอดภัย นอกจากนี ้ผูร้บัเหมาตอ้งจดัเรอื Work Boat และ
เรือ Tug Boat อย่างละ 1 ลำา พร้อมสารเคมีสลายคราบน้ำามันอยู่ใน
บริเวณที่จะมีการขนถ่าย ควบคู่กับเรือ Tug Boat ของ ไออาร์พีซี ที่
ได้ติดตั้งทุ่นดักน้ำามันไว้ก่อนเริ่มการขนถ่ายทุกครั้ง อีกทั้ง ไออาร์พีซี 
ยังได้กำาหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเจ้าหน้าที่ Mooring Master และ 
Mooring Gang สำาหรับดูแลการขนถ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ Loading 
Master และ Marine Safety ของ ไออาร์พีซี ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินปัจจัยความเสี่ยงในระหว่างการขนถ่ายตลอด
เวลา เช่น ความเร็วลม ความสูงคลื่น เป็นต้น และจะให้หยุดการขน
ถ่ายทนัทเีมือ่มคีวามเสีย่งเกดิขึน้ นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีและบรษิทัผูร้บั
เหมายงัจดัเจา้หนา้ทีด่า้นรกัษาความปลอดภยั เฝา้เวรยามตลอด 24 
ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะผลัดเปลี่ยนการทำางานทุก 4 ชั่วโมง

แผนรับมือเหตุน้ำ มันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหลในทะเล

ไออาร์พีซี จัดทำาแผนรับมือเม่ือเกิดเหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายร่ัวไหล 
ในทะเลตามระดับความรุนแรง ที่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติที่ 
ดีเลิศของอุตสาหกรรม (Industry Best Practice) โดยออกแบบการ 
เตรียมความพร้อมและแผนรับมือตามระดับความรุนแรง 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับความรุนแรงต่ำา (Tier I) 

ทีม่ปีริมาณการร่ัวไหลไมเ่กนิ 20 ตนั ซึง่ ไออารพ์ซี ีสามารถดำาเนนิการ 
แก้ไขปัญหาระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้มีการซ้อม
แผนฉุกเฉินระดับนี้เป็นประจำา 2 ครั้งต่อปี

ระดับที่สอง เป็นระดับความรุนแรงปานกลาง (Tier II) 

มีปริมาณการรั่วไหลมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 1,000 ตัน ซ่ึง 
ไออาร์พีซี ได้เตรียมความพร้อม โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามัน (Oil Industry 
Environmental Safety Group Association: IESG) เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้น ทางบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนทั้งบุคลากร 
อปุกรณ์ และสารเคมทีีจ่ำาเป็นในการขจดัคราบน้ำามนัไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
และไดจ้ดัซอ้มแผนขจดัคราบน้ำามนัภายใตร้หสั ROSE (Rayong Oil 
Spill Exercise) ร่วมกับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บ. สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บมจ. เอสซีจี และ บ. พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล 
เป็นประจำาทุกปี รหัส INEX (IRPC Naval Exercise) ซึ่งเป็นการฝึก
ซ้อมร่วมกับ ศรชล. เขต 1 ทุกสองปี และรหัส TOREX (Thailand 
Oil Spill Response Exercise) ซึ่งเป็นแผนขจัดคราบน้ำามันระดับ
ชาติ ร่วมกับบริษัทสมาชิกกลุ่ม IESG กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือ 
รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกสามปี

ระดับที่สาม เป็นระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุด (Tier III) 

มีปริมาณการรั่วไหลมากกว่า 1,000 ตัน ไออาร์พีซี ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชกิของบรษิทั Oil Spill Response Limited (OSR) ซึง่เป็นบรษิทั
ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกลุ่มน้ำามันทั่วโลก ในด้านการขจัด
คราบน้ำามนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดย OSR สาขาสงิคโ์ปร ์จะจดัสง่
ทมีงานผูเ้ชีย่วชาญ อปุกรณ ์และสารเคมดีา้นการขจดัคราบน้ำามนัตาม
มาตรฐานที่กำาหนด เพื่อให้สามารถขจัดคราบน้ำามันได้ในระยะเวลา
อันสั้นที่สุด และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

ไออารพ์ซี ีกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิงานดา้นการป้องกนัและรบัมอื
เหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายรั่วไหลในทะเล ไว้ดังนี้

 • จำานวนเหตุน้ำามันและสารเคมีอันตรายรั่วไหลในทะเลมี 
  เป้าหมายเป็นศูนย์

 • กำาหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำามันและ 
  สารเคมีทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและรับมือ 
  เหตุการณ์น้ำามันและสารเคมีอันตรายรั่วไหล และเข้าร่วมการ 
  ฝึกซ้อมแผนขจัดน้ำามันทุกประเภท

 • เรอืทกุลำาทีไ่ออารพ์ซีเีป็นเจา้ของ ไดร้บัการตดิตัง้อปุกรณก์ำาจดั 
  และกักเก็บคราบน้ำามันตามมาตรฐาน Oil Spill Response
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การซ้อมแผนขจัดน�้ามันภายใต้รหัส TOREX

เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556 ไออาร์พีซี ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำาเนื่องจากน้ำามันแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
ร่วมกับบริษัทสมาชิกกลุ่ม IESG กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือ รวม
ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือที่

ผลการดำ เนินงานด้านการร่ัวไหลของน้ำ มันและสารเคมีอันตราย

เป้าหมายการดำ เนินงานใน ปี 2557

ไออาร์พีซี มีแผนการดำาเนินงานสำาหรับปี 2557 เพื่อให้บรรลุเป้า
หมาย ในการที่จะไม่ให้มีกรณีเหตุการณ์น้ำามันและสารเคมีอันตราย
รัว่ไหล โดยกำาหนดใหเ้รอื Tug ทีไ่ออารพ์ซีวีา่จา้งจากภายนอก มกีาร
ติดตั้งอุปกรณ์กำาจัดและกักเก็บคราบน้ำามันตามมาตรฐาน Oil Spill 
Response และวางแผนจัดซื้ออปุกรณ์กำาจัดและกักเก็บคราบน้ำามนั
เพิ่มเติม ได้แก่ Fast Tank, Solid Boom, Skimmer Shoreline 
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 5.5 ล้านบาท

ผลการดำ เนินงาน

ในป ี2556 ไมม่เีหตนุ้ำามนัและสารเคมอีนัตรายรัว่ไหลในทะเลเกดิขึน้
จากไออาร์พีซี อีกทั้งได้ติดตั้งอุปกรณ์กำาจัดและกักเก็บคราบน้ำามัน
ตามมาตรฐาน Oil Spill Response ในเรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
ทุกลำา และเข้าร่วมการซ้อมแผนขจัดน้ำามันทุกประเภทตามกำาหนด
ทุกครั้ง

หมายเหตุ: 

(1) ไออาร์พีซีกำาหนดให้ปริมาณการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมีอันตรายที่น้อยกว่า 1 ตัน (มีค่าประมาณ 1.14 m3, อ้างอิงค่าความหนาแน่นของน้ำามันดิบเท่ากับ 873.46 kg/m3 ตามมาตรฐาน American Petroleum Institute: 2009) และรั่วไหลอยู่ภายใน
บริเวณบริษัทฯ โดยที่สามารถควบคุมได้โดยอุปกรณ์ของบริษัทฯ ไม่ต้องรายงานว่าเป็นเหตุรั่วไหล (Case) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการรั่วไหลน้ำามันดิบและสารเคมีอันตราย

(2) เหตุรั่วไหลในปี 2553 เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำามันดีเซลรั่วไหลในขณะที่รถบรรทุกขนถ่ายน้ำามันลงเรือ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสายต่อหลุดตรงหัวจ่ายของรถ ทำาให้น้ำามันดีเซลหกลงบนพื้นบริเวณท่าเรือประมาณ 100 ลิตร ซึ่งไออาร์พีซีสามารถทำาความสะอาดคราบ
น้ำามันได้ทันที และได้มีมาตรการป้องกันตรวจสอบระบบหัวจ่ายและสายต่อเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต ส่วนเหตุรั่วไหลในปี 2554 เกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง โดยเป็นการรั่วไหลน้ำามันบังเกอร์ประมาณ 20 ลิตรของเรือผู้รับเหมา ซึ่งทางผู้รับเหมา
ได้ดำาเนินการจัดเก็บคราบน้ำามันภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของไออาร์พีซี และไออาร์พีซีได้ดำาเนินการขึ้นบัญชีดำาผู้รับเหมารายนี้ ครั้งที่ 2 เป็นการรั่วไหล Slack Wax ปริมาณ 500 กิโลกรัม ที่บริเวณท่าเรือของไออาร์พีซี ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่กำาลังเปลี่ยนวาล์ว 
สันนิษฐานว่าวาล์วไม่ทำางาน จึงทำาให้ Slack Wax บางส่วนที่ค้างอยู่ในท่อรั่วไหลออกมา แม้ว่ามีปริมาณการรั่วไหลน้อยกว่า 1 ตัน แต่เนื่องจากต้องขอทีมสนับสนุนและอุปกรณ์จากเครือไออาร์พีซี เพื่อให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของคราบ Slack Wax โดย
เร็วที่สุด จึงให้รายงานว่าเป็นเหตุร่ัวไหล เหตุการณ์ในครั้งนี้ ไออาร์พีซีสามารถหยุดการรั่วไหลได้ใน 1 ชั่วโมง จัดเก็บคราบ Slack Wax ที่บริเวณชายฝั่งได้ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ และทำาความสะอาดบริเวณชายฝั่งจนเสร็จสิ้นภายในวัน
เดยีวกนั เพือ่ป้องกนัเหตทุีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต ไออารพ์ซีไีดก้ำาหนดมาตรการเพิม่เตมิ คอื เนน้ย้ำาใหท้กุหนว่ยงานทีไ่ดร้บัการรอ้งขอความชว่ยเหลอืสามารถใหก้ารสนบัสนนุหรอืแจกจา่ยอปุกรณท์นัทโีดยไมจ่ำาเป็นตอ้งทำาเรือ่งขออนมุตัติามขัน้ตอนปกต ิอนุมติั
ให้จดัหาอปุกรณ ์Beach boom มากขึน้เพือ่ใหส้ามารถกกัเกบ็คราบน้ำามนัไดเ้รว็ขึน้ จดัใหม้มีาตรการบำารงุรกัษาอปุกรณ์กกัเกบ็คราบน้ำามันเพ่ิมเติมเพ่ือให้ม่ันใจวา่สภาพอุปกรณ์พรอ้มใช้งานไดทั้นทีเม่ือเกดิเหตุ และพิจารณาการจดักำาลังพลสนบัสนนุเพ่ิมเตมิทัง้
จากหน่วยงานของธุรกิจท่าเรือไออาร์พีซี พนักงานดับเพลิง และพนักงาน รปภ. ผลการดำาเนินงานที่เข้มงวด ส่งผลให้ปี 2555 และ 2556 ไออาร์พีซีไม่มีเหตุรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมีอันตรายอีกเลย

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

จำานวนเหตุการณ์น้ำามันและสารเคมีอันตราย 
รั่วไหลในทะเล (ครั้ง) 1 2 0 0 0

ปริมาณน้ำามันและสารเคมีอันตรายรั่วไหลในทะเล  
(ลูกบาศก์เมตร) 0.10 0.12 0 0 0

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมีได้เข้าร่วม
การฝึกซ้อมทุกคน ทั้งในแง่การใช้อุปกรณ์ การวางแผนสั่งการ และ
การปฏบิตังิานฝา่ยสนบัสนนุบนชายฝัง่ ซึง่การฝกึซอ้มแผนครัง้ถดัไป 
จะจัดในปี 2559
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แนวทางการดำ เนินงาน
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นความท้าท้ายที่
สำาคัญของอุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ ในแง่ที่จะสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร ในขณะ
ที่ยังคงความสามารถในการผลิตพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อตอบ
โจทย์นี้ ไออาร์พีซี จึงได้ให้ความสำาคัญกับการประเมินความเสี่ยง
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัง้ในแงค่วามเสีย่งเชงิกายภาพ 
(Physical Risk) และความเสี่ยงด้านธุรกิจในเชิงการตลาด (Market 
Risk) ต่อความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี และได้มีการ
ศึกษาประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าวนำามาใช้ในการจัดทำากลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
ในอนาคต ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำาที่มีประสิทธิภาพ การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยผลิต การได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

Climate Change
Risk Assessment

and Adaptation 

ด้านสิ่งแวดล้อม และการผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา (Low Carbon 
Product) และผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน  
(Energy Efficient Product) โดยมีเป้าหมายการดำาเนินงาน ดังนี้

 • ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน  
  (Energy Intensity Index: EII) ลดลงทุกปี 

 • ทุกโรงงานของไออาร์พีซีสามารถก้าวสู่ Top Quartile  
  ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2563 

 • ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยเฉลีย่รอ้ยละ 1 ตอ่ปี 
  เมื่อเทียบกับปีฐาน 2551

 • ลดการใช้น้ำาของทั้งเขตประกอบการฯ ด้วยกลยุทธ์  
  3R-Reduce, Reuse, Recycle ให้ได้ร้อยละ 10

 • มียอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการดำ เนินงาน เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพร้อมปรับตัวตามแนวโน้มสำ คัญ 
ระดับโลกในอนาคต (Megatrend) เพื่อคงความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการสรรสร้าง 
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า

ให้ความสำ	คัญกับการประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ท้ังในแง่ความเส่ียงเชิงกายภาพ	และความเส่ียงด้านธุรกิจในเชิงการตลาด		
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความย่ังยืนในการดำ	เนินธุรกิจของไออาร์พีซี
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การดำ เนินโครงการสำ คัญ

การประเมินความเส่ียงและการปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ด้านความเส่ียงเชิงกายภาพ (Physical Risk)

หน่วยการผลิตทั้งหมดของ ไออาร์พีซี ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งใน
พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และอาศัยร่วมกับชุมชนที่
ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ในอดีตที่ผ่านมา 
บริษัทฯ เคยประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน และส่งผลให้ชุมชน
มีข้อกังวลเก่ียวกับการจัดสรรน้ำาในแหล่งน้ำาหนองปลาไหล ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำาสาธารณะที่ใช้ร่วมกันระหว่าง ไออาร์พีซี หน่วยงานเอกชน
อื่น และชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้อีกในอนาคต  
ไออาร์พีซี จึงได้ดำาเนินการเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

• จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาภาค
ตะวันออก (Water WarRoom) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน
จากผู้ใช้น้ำาทั้งจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ชุมชน โดยมีกรมชลประทาน และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  
ทำาหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์ปริมาณน้ำาในแหล่ง
น้ำาสาธารณะ โดยคณะทำางานจะมกีารประชมุหารอืรว่มกนัเป็น
ประจำาทุก 3 เดือน ซึ่ง ไออาร์พีซี จะนำาผลจากการประชุมมา
ใช้จัดทำาแผนรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

• ดำาเนินกลยุทธ์ 3R-Reduce, Reuse, Recycle โดยใน
แง่การลดการใช้น้ำา (Reduce) ได้ดำาเนินการที่โรงไฟฟ้า  
ไออาร์พีซี CHP1 ด้วยการใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบปิด ส่งผลให้สามารถลดการใช้น้ำาได้ประมาณ 200,000 
ลูกบาศก์เมตร สำาหรับการใช้น้ำาซ้ำา (Reuse) ได้นำาน้ำาทิ้งไป
ใช้สำาหรับรดน้ำาต้นไม้ในบริเวณโรงงานได้ประมาณ 100,000 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำาสะอาดและลดปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งอีกด้วย สำาหรับการใช้น้ำาที่ผ่านการใช้แล้วนำากลับ
มาใชใ้หม ่(Recycle) ไออารพ์ซี ีไดน้ำาน้ำา Condensate มาผา่น
กระบวนการ Polishing ประมาณ 2.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพือ่
ปรบัคณุภาพน้ำาใหด้ขีึน้ ใหม้คีณุภาพเหมาะสมสำาหรบันำาไปใช้
ทดแทนน้ำา Demin ในโรงไฟฟ้า 

• บริหารจัดการบ่อน้ำาสำารองไออาร์พีซี ซ่ึงมีความจุ 5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร สามารถสำารองน้ำาสำาหรับการผลิตได้ประมาณ 
8 เดือนในกรณีที่มีปริมาณน้ำาดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต และ
ใชเ้ป็นเสมอืนเขือ่นเพือ่กกัเกบ็น้ำาฝน บรรเทาปัญหาน้ำาทว่มใน
พื้นที่รอบเขตประกอบการฯ ได้ในช่วงฤดูฝน 

• ดำาเนนิโครงการ 2R-Reserve, Responsibility รว่มกบัชมุชน
หมู่ 16 บ้านตะกาด หมู่ 2 บ้านแลง สวนเกษตรเนินพุทรา 
ชุมชนประมงเล็กรอบเขตประกอบการฯ และวัดปลวกเกตุ 
โดยการจัดสรรน้ำาทั้งจากบ่อน้ำาสำารองและโรงกรองน้ำาของ 
ไออาร์พีซี ให้กับชุมชน (Reserve) เพ่ือประโยชน์ด้านการอุปโภค 
บริโภค และเกษตรกรรม และการให้ความรู้เร่ืองประปาชุมชน 
(Responsibility) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ระบบประปาชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาภัยน้ำาท่วมเช่นเดียว
กบัผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ที ่อนัเนือ่งมาจากปัญหาปรมิาณน้ำาฝนทีม่มีากผดิ
ปกติ และระบบผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ไม่สามารถระบายน้ำา
ออกได้ทันท่วงที ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการปรับตัวเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยน้ำาท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจดังนี้

ปริมาณน้ำ จากแหล่งน้ำ หนองปลาไหลท่ี 
ไออาร์พีซีได้รับ เทียบต่อตันการผลิตท้ังหมด  
ต้ังแต่ปี  2553 - 2556
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ปริมาณการระบายน้ำ ท้ิงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ 
เทียบต่อตันการผลิตท้ังหมด ต้ังแต่ปี  2553-2556
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ปริมาณการใช้น้ำ เทียบต่อตันการผลิต 
จำ แนกตามกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
ต้ังแต่ปี  2553-2556
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2 ด้านความเส่ียงทางธุรกิจ (Market Risk)

ไออาร์พีซี เห็นว่าการปรับเปล่ียนแนวทางการดำาเนินธุรกิจให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อองค์กร โดยเล็งเห็นว่า 
ผูบ้รโิภคและคูค่า้จะใหค้วามสำาคญัตอ่สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

เพื่อให้ ไออาร์พีซี สามารถปรับตัวและดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์การ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Process) โดยเนน้
การดำาเนินการผลิตตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงาน
ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์โลจิสติกส์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การขนสง่ และกลยทุธก์ารขยายตลาดสนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา (Low Carbon Product)  
และผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Energy  
Efficient Product) เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของคู่ค้าและลูกค้าตามแนวโน้มสำาคัญระดับโลกในอนาคต 
(Megatrend) ได้

• การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Process)

• ในช่วงปลายปี 2556 ไดด้ำาเนนิการรว่มกบัโครงการชลประทาน
ระยอง ด้วยการจัดหารถยกและป๊ัมน้ำาเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำา
ทว่มในจังหวดัระยอง และจดัหากระสอบทรายมอบใหแ้กช่มุชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันน้ำาท่วมเนื่องจากระบาย
น้ำาฝนไม่ทัน

• หารือเกี่ยวกับปริมาณน้ำาฝนและสถานการณ์น้ำาท่วม รวม
ทั้งแนวทางป้องกันปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาภาคตะวันออกทุก
ไตรมาส

• จัดทำาแผนการป้องกันภัยน้ำาท่วมทั้งในระยะสั้น ได้แก่ การ
บริหารจัดการบ่อน้ำาสำารอง และแผนระยะยาวซ่ึงอยู่ระหว่าง
การศึกษาสำารวจพื้นที่ภาพตัดลำาคลองและออกแบบเบื้องต้น
การแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี

ระดับที่ 2  
ปฏิบัติการสีเขียว

ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว

ระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว

ระดับที่ 5  
เครือข่ายสีเขียว

ระดับที่ 1 
ความมุ่งมั่นสีเขียว

 1.1 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

ปัจจุบัน ไออาร์พีซี ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดย
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่ประเมนิผลการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ออกเป็น 5 ระดบั ตัง้แตร่ะดบัที ่1 การแสดงความมุง่มัน่ จนถงึระดบั
ที่ 5 ที่เป็นระดับสูงสุด คือ การสร้างเครือข่ายสีเขียว 

ในปี 2556 ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินผลในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 
(Green System) คือ การที่โรงงานได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำานวนทั้งสิ้น 10 โรงงาน ได้แก่ 
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ไออาร์พีซี จึงนำาระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management 
System: EnMS) มาใช้กับทั้งไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ เพื่อ
สร้างระบบบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วทั้งองคก์ร สร้างรูปแบบการบริหารจดัการพลังงานให้กับผู้จดัการ
พลังงาน นำาไปใช้บริหารงานให้สำาเร็จตามแผนและเป้าหมายของ
องค์กร โดยในปี 2556 ผลสำาเร็จจากการใช้ระบบ EnMS ส่งผลให้
บริษัทในเครือไออาร์พีซีทั้งหมด มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ที่ร้อยละ 91.90 ซึ่งลด
ลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2552 คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้
ประมาณ 5,149,700 กิกะจูล หรือเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ประมาณ 
2,060 ล้านบาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 600,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

โดยประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นในปี 2556 นั้น มาจากการ
ดำาเนินโครงการสำาคัญต่างๆ ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อาทิ การลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของมอเตอร์ในเครื่อง Hydraulic Press การควบคุมอุณหภูมิ
ของหน่วยผลิตให้อยู่ในช่วงที่กำาหนดไว้ และการเพิ่มปริมาณ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบ C5 ขึ้นไปในกระบวนการผลิตของ
หน่วยผลิต ETP ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ ทำาให้หน่วยผลิต ETP 

 • โรงผลิต PTK Catalyst 
 • โรงผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic  
 • โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์  
  Ethylbenzene Styrene Monomer
 • โรงงานผลิต Acetylene Carbon Black
 • โรงกลั่นน้ำามัน
 • โรงแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์  
  ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 • โรงบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางแห่งที่ 1 และ 2
 • โรงบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางแห่งที่ 3
 • โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
 • โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS/SAN

นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินผลในระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรร่วมมือดำาเนินงานอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอีก 10 โรงงาน ได้แก่ 

 • โรงผลิตเม็ดพลาสติก HDPE 
 • โรงผลิตเม็ดพลาสติก PP
 • โรงผลิตเคมีภัณฑ์ BTX
 • โรงผลิตเอทธิลีน 
 • โรงแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว  
  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 • โรงผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
 • โรงไฟฟ้า 
 • โรงผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด์ 
 • โรงผลิตเม็ดพลาสติก EPS 
 • โรงผลิตเม็ดพลาสติก PS

1.2 ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)

ไออารพี์ซ ีมุง่เนน้การดำาเนนิการผลติโดยใชพ้ลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ เพราะตระหนกัดวีา่ ตน้ทนุการผลติของบรษิทัฯ จะมาจากการ
ใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติเป็นหลกั นอกจากนี ้การใชพ้ลงังานใน
กระบวนการผลติยงัเป็นแหลง่ปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ดว้ยเหตนุี ้

ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เทียบต่อตันการผลิต
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ปริมาณน้ำ มันดีเซลท่ีใช้ในเรือขนส่งน้ำ มัน 
ของไออาร์พีซี ต้ังแต่ปี  2553-2556 
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สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 282,000 กิกะจูล และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 16,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e) อีกทั้งยังมีการติดตั้ง Variable Speed Drive 
ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชุด
ควบคมุความเรว็รอบของมอเตอร ์เพือ่ประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟา้
ในมอเตอร์ และติดต้ังระบบ Hot Oil เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติ ซึง่สง่ผลใหโ้รงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลโีพรพลินี 
(PP) สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10,300 กิกะจูล ลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินการอนุรักษ์
พลังงานในอาคารสำานักงาน เช่น การเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดไฟ 
การล้างเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจำา และการติดตั้งสวิทช์ปิด/เปิด
ไฟอัตโนมัติ เป็นต้น

ผลจากความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานดังกล่าวนี้ ทำาให้ ไออาร์พีซี ได้
รับรางวัล Thailand Energy Award มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป ี2554 
เป็นต้นมา โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy 
Award ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภททีมงานพลังงาน
ดีเด่น รางวัลประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และรางวัลประเภท
โครงการพลงังานสรา้งสรรค ์นอกจากนี ้ยงัไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรม
ดีเด่นด้านจัดการพลังงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมสำาหรับโรงงาน
ผลิตพลาสติกโพลีโพรพิลินอีกด้วย

ความสำาเร็จของระบบ EnMS สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในรูปแบบดัชนี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบต่อตันการผลิต ซึ่งมีระดับค่อน
ข้างคงที่ต้ังแต่ปี 2554-2556 โดยสำาหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
สามารถรักษาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยไว้ได้ที่ 0.10 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต ขณะที่กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยที่ 0.54 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต นอกจากนี้ ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือไออาร์พีซี ในปี 2556 ลดลงจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 0.6

2. โลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Logistics)

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดย
มีเป้าหมายสำาคัญคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่
กระบวนการขนสง่จนถงึการสง่มอบสนิคา้ รวมทัง้การลดใชท้รพัยากร
สำาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ในช่วงการขนส่ง ซึ่งในปี 2556 ไออาร์พีซี ได้
ดำาเนินโครงการสำาคัญ ได้แก่ โครงการควบคุมความเร็วการเดินเรือ
น้ำามัน เพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขณะเดินเรือ และโครงการลด
ปริมาตรไม้ในการทำาพาเลตเพื่อรองและส่งสินค้า

2.1 โครงการควบคุมความเร็วการเดินเรือน้ำามัน

ปัจจุบัน เรือขนส่งน้ำามันของ บริษัทรักษ์ป่าสัก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ไออาร์พีซี ต้องเดินทางขนส่งน้ำามันในลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยามากกว่า 
700 เทีย่ว ทำาใหส้ิน้เปลอืงน้ำามนัดเีซลประมาณ 1 ลา้นลติรในแตล่ะปี  
ด้วยเหตุนี้ ไออาร์พีซี จึงให้ความสำาคัญกับการลดการใช้น้ำามันดีเซล
ในเรอืขนสง่น้ำามนั โดยตัง้แตปี่ 2553 เป็นตน้มา ไออารพ์ซี ีไดด้ำาเนนิ
โครงการกำาหนดความเร็วที่เหมาะสมเพ่ือประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง 
โดยกำาหนดให้เรือขนส่งน้ำามันที่ครอบครองโดย ไออาร์พีซี ทุกลำา
ต้องเดินเรือโดยมีความเร็วขณะบรรทุกไม่เกินกว่า 1,200 รอบต่อ
นาที และความเร็วของเรือบรรทุกเปล่าไม่เกินกว่า 900 รอบต่อ
นาที ซึ่งความเร็วน้ีต่ำากว่าที่กฎหมายกำาหนด และเป็นค่าความเร็วที่
ประหยัดน้ำามันได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2556 สามารถประหยัด
เชื้อเพลิงโดยเฉล่ียได้ 25,779 ลิตร คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 
773,370 บาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 70 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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เพือ่ใหก้ารดำาเนนิโครงการมปีระสทิธผิล ไออารพ์ซี ีไดก้ำาหนดตวัชีว้ดั
ของแผนกขนส่งทางเรือ ฝ่ายขนส่งและจัดจ่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำาหนด
ในรูปแบบน้ำามันเช้ือเพลิงที่ใช้ในการขนส่งในหน่วยจูลต่อปริมาณ
น้ำามนัทีข่นสง่ในหนว่ยลติร (J/liter or diesel transported) นอกจาก
นี้ ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินมาตรการเสริมเพื่อให้สามารถประหยัดน้ำามัน
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ มาตรการควบคุมความเร็วด้วยการ
ใช้ GPS สำาหรับบันทึกความเร็วการเดินเรือ แผนการบำารุงรักษา
เครื่องยนต์ของเรือขนส่งน้ำามัน (Overhaul) ให้มีสภาพดี และการ
บริหารจัดการแหล่งรับส่งน้ำามัน ซึ่งผลการดำาเนินโครงการดังกล่าว 
นอกจากจะช่วยประหยดัน้ำามนัไดแ้ลว้ ยงัสามารถรกัษาความพงึพอใจ
ของลูกค้า จำานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งลดลง 
และไมส่่งผลกระทบต่อบา้นเรอืนของประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณรมิน้ำา  
เนือ่งจากเมือ่ความเรว็ของเรอืลดลงกช็ว่ยผอ่นความแรงของคลืน่น้ำา
ที่กระทบบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมฝั่งได้

2.2 โครงการลดปริมาตรไม้ในการทำาพาเลตเพ่ือรองและส่งสินค้า

ไออาร์พีซี ต้องส่ังซื้อไม้พาเลตจำานวนมากเพื่อใช้สำาหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการขนส่ง ซึ่งไม้พาเลตนั้นจะผลิตจากไม้เบญจพรรณ
เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะม่วง และไม้ยางพารา ที่บริษัทฯ จะเลือกซื้อจากคู่
คา้ในจงัหวดัระยองเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ มกัจะประสบปัญหาราคาที่
สูงขึ้นของไม้พาเลตกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา ไออาร์พีซี จึงดำาเนินโครงการลดการใช้ไม้พาเลตด้วยการ
ออกแบบรูปร่างฐานไม้พาเลตใหม่ เช่น ลดความสูงของคาน ลด
ความกว้างของหน้าไม้ เป็นต้น โดยต้นแบบที่พัฒนาขึ้นทุกชิ้นจะถูก

นำาไปทดสอบความแข็งแรงและความทนทานโดยแผนกวิศวกรรม 
ไออาร์พีซี ก่อนผลิตและใช้งานจริงทุกครั้ง เพ่ือประเมินว่ารูปแบบ
ฐานไม้พาเลตใหม่มีความแข็งแรงและทนทานได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าหรือไม่ ผลการดำาเนินโครงการ
ตั้งแต่ปี 2554-2556 ส่งผลให้ ไออาร์พีซี สามารถประหยัดการใช้ไม้ 
พาเลตได ้27,838 ลกูบาศกฟ์ตุ ประหยดังบประมาณได ้7.3 ลา้นบาท 
ซึ่งการลดการใช้ไม้พาเลตดังกล่าวนี้  นอกจากช่วยประหยัด 
งบประมาณการจัดซ้ือแล้ว ยังช่วยลดการตัดต้นไม้เพ่ือนำามาทำา 
ไม้พาเลตอีกด้วย นับเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้และลดการทำาลายแหล่ง
ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่มีในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง 

ปริมาณการใช้น้ำ มันเช้ือเพลิง (ลิตร/เท่ียว) ในเรือขนส่งน้ำ มัน ระหว่างปี 2553-2556
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สรุปผลโครงการประหยัดน�้ามันเดินเรือ ปี 2554

แบบเก่า (ใช้ไม้ 2.43 ลูกบาศก์ฟุต) แบบเก่า (ใช้ไม้ 1.84 ลูกบาศก์ฟุต)

สรุปผลโครงการประหยัดน�้ามันเดินเรือ ปี 2555 สรุปผลโครงการประหยัดน�้ามันเดินเรือ ปี 2556

ผลประหยัด	 191	 ลิตร/เที่ยว

จ�านวนเที่ยวเรือ	 602	 เที่ยว

ประหยัดน�้ามันได้ 114,982 ลิตร

คิดเป็นเงิน 3.4 ล้านบาท

ผลประหยัด	 78	 ลิตร/เที่ยว

จ�านวนเที่ยวเรือ	 700	 เที่ยว

ประหยัดน�้ามันได้ 54,600 ลิตร

คิดเป็นเงิน 1.6 ล้านบาท

ผลประหยัด	 39	 ลิตร/เที่ยว

จ�านวนเที่ยวเรือ	 661	 เที่ยว

ประหยัดน�้ามันได้ 25,779 ลิตร

คิดเป็นเงิน 0.77 ล้านบาท
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3. ผลติภณัฑ์คารบ์อนต่ำา (Low Carbon Product) และผลติภณัฑ ์
 ท่ีลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Energy Efficient Product)

ในปี 2556 ไออาร์พีซี ประสบความสำาเร็จในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
คารบ์อนต่ำาประเภทน้ำามันไบโอดเีซล BHD ซึง่มีคณุสมบตัริะดบั Euro V  
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าน้ำามันดีเซลของคู่ค้า โดย
คู่ค้าจะนำาไปปรับแต่งคุณสมบัติเพิ่มเติม สำาหรับจำาหน่ายเป็นน้ำามัน
ไบโอดเีซลเกรดพรเีมยีมในทอ้งตลาดตอ่ไป นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงั
ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่สำาหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ Expandable Polystyrene Foam (EPS) ซึ่งเป็นฉนวน
กันความร้อนแบบพเิศษ สามารถชว่ยประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟา้ใน
อาคารได้กว่าร้อยละ 30 โดยรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

3.1 น้ำามันไบโอดีเซล BHD

เพ่ือสอดรับกับแผนพัฒนาไบโอดีเซลปี 2551-2565 ของกระทรวง
พลังงาน ซึ่งสนับสนุนการใช้น้ำามันดีเซลแบบ Bio-Hydrogenated 
Diesel (BHD) ที่ เ ป็นการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการ  
Hydrogenation และ Deoxygenation สามารถผลติน้ำามนัไบโอดเีซล
ให้มีค่า Cetane Number สูงกว่าท่ีผลิตได้จากวิธี Transesterification 
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป 

ไออาร์พีซี จึงได้ผลิตน้ำามันไบโอดีเซลด้วยหน่วย Hydrotreating 
(VGOHTU) ที่มีอยู่เดิมในการผลิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ด้วย
กำาลงัการผลติ 3 ลา้นลติรตอ่เดอืน ผลการทดสอบพบวา่ น้ำามนัดเีซล 
BHD ทีผ่ลติไดม้คีณุสมบตัทิีด่กีวา่น้ำามนัดเีซล Euro IV คอื มปีรมิาณ
กำามะถันต่ำา และค่า Cetane Number ที่สูง ปัจจุบัน ไออาร์พีซี ได้
จำาหน่าย BHD ให้แก่ ปตท. ประมาณ 1.5-2 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อ
นำาไปปรับปรุงขายเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hyforce สำาหรับ
ลูกค้าตลาดระดับบน (Premium Market) ต่อไป

3.2 ผลิตภัณฑ์ EPS (Expandable Polystyrene Foam: EPS)

สายงานการตลาดและสายงานพฒันาธรุกจิของ ไออารพ์ซี ีไดต้ระหนกั
ว่า อาคารประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่กำาลังได้รับความสนใจท้ังจาก
หน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมก่อสร้างในทวีปยุโรป อีกทั้งได้รับ
ขอ้คดิเหน็จากกลุม่คูค่า้อตุสาหกรรมกอ่สรา้งทีต่อ้งการวสัดทุางเลอืก
ทีม่นี้ำาหนกัเบา ไมล่ามไฟ ทนทานตอ่สภาพอากาศและความรอ้นไดด้ ี
จงึไดเ้สนอแนะใหส้ำานกัวจิยัและพฒันา คดิคน้พฒันาผลติภัณฑใ์หมท่ี่
ตอบสนองตอ่ประเดน็ดงักลา่ว ซึง่ ไออารพ์ซี ีประสบความสำาเรจ็ในการ 
พฒันาตน้แบบ EPS ทีเ่ป็นหนึง่ในผลติภัณฑก์ลุม่ Enersav ทีส่ามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ แล้วยังมีความแข็งแรงสูง รับ
น้ำาหนักได้ 49 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ไม่ดูดซับความชื้น เป็น
ได้ทั้งฉนวนกันความร้อนและกันเสียงในเวลาเดียวกัน มีคุณสมบัติ
ดีกว่าอิฐมอญ 8 เท่า และดีกว่าอิฐมวลเบา 4 เท่า ช่วยลดอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกอาคารได้สูงสุด 21 องสาเซลเซียส สามารถลด
คา่ไฟฟา้จากการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศลงไดร้อ้ยละ 30 นอกจากนี ้EPS 
ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้ไดเ้กือบทุกส่วนของบ้าน ตั้งแต่ผนัง 
หลังคา โฟมฝ้าเพดาน รั้วโฟมซีเมนต์ และในส่วนฐานรากของบ้าน 
โดยในปี 2556 ไออาร์พีซี สามารถจำาหน่าย EPS ได้เป็นปริมาณ 
5,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 303 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มจากราคา
ขายผลิตภัณฑ์ได้ร้อยละ 5 เทียบกับการขายผลิตภัณฑ์เกรดธรรมดา 
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Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

การจัดการด้านน�้าใช้ 

ปริมาณนำ้าจากแหล่งนำ้าหนองปลาไหลที่ไออาร์พีซีได้รับ
ทั้งหมด (Million m3) 19,126,788 20,783,016 22,831,785 23,092,460 -

ปริมาณการใช้นำ้าต่อตันการผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
(m3/tonne) 0.42 0.43 0.41 0.40 -

ปริมาณการใช้นำ้าต่อตันการผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
(m3/tonne) 4.45 4.28 4.14 3.45 -

การจัดการด้านน�้าเสีย 

ปริมาณการระบายนำ้าทิ้งสู่แหล่งนำ้าสาธารณะทั้งหมด  
(Million m3) 1.46 1.59 1.55 1.75 -

ปริมาณการระบายนำ้าทิ้งสู่แหล่งนำ้าสาธารณะเทียบต่อตันการ
ผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม (m3/tonne) 0.11 0.13 0.12 0.14 -

ปริมาณการระบายนำ้าทิ้งสู่แหล่งนำ้าสาธารณะเทียบต่อตันการ
ผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (m3/tonne) 0.38 0.44 0.34 0.31 -

ผลการดำ เนินงาน

ผลการดำ เนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ 

เป้าหมายการดำ เนินงานใน ปี 2557

ไออาร์พีซี ได้กำาหนดเป้าหมายและแผนการดำาเนินงานเพื่ออนุรักษ์
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในปี 
2557 ดังนี้

• ดำาเนินแผนการลดการใช้น้ำาทั้งเขตประกอบการด้วยกลยุทธ์ 3R 
ให้ได้ร้อยละ 10 ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการในโรงไฟฟ้า CHP 1 เป็น 
โครงการนำาร่อง 

• ดำาเนนิโครงการมาตรการควบคมุความเรว็ของการเดนิเรอืน้ำามนั 
อย่างต่อเนื่อง

• ดำาเนินโครงการลดปริมาตรไม้ในการทำาพาเลตเพื่อรองและ 
ส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

• อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อดำาเนินโครงการซ่อมไม้พาเลต 
เพื่อลดการใช้ไม้พาเลตใหม่ 

• มีแผนการศึกษาความเป็นไปได้การดำาเนินโครงการลดการ 
วิ่งเที่ยวเปล่า ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท.

• มแีผนเพิม่การผลติผลติภัณฑ ์EPS ในเกรดทีม่คีวามตอ้งการของ
ตลาดมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เทียบจากปี 2556 เพื่อตอบ
สนองความตอ้งการวสัดเุพือ่ใชผ้ลติบรรจภัุณฑ ์และวสัดสุำาหรบัทำา
ฉนวนทั้งตลาดในและต่างประเทศ

• มีแผนเพิ่มการผลิตน้ำามันไบโอดีเซล BHD เพื่อให้สามารถตอบ
สนองความตอ้งการน้ำามนั BHD ทีเ่พิม่ขึน้ได ้โดยมเีป้าหมายการ
จำาหน่าย BHD เพิ่มเป็น 3-4 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งกำาลังการผลิต
ในปัจจุบันสามารถรองรับได้ถึง 5 ล้านลิตรต่อเดือน

• มีแผนการพิจารณาจัดทำาการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการ
ปรับตัวของธุรกิจไออาร์พีซี เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน
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Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

ความเข้มข้นการใช้พลังงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม  
(GJ/tonne throughput) 1.45 1.63 1.40 1.30 รักษาระดับ 

ให้คงที่

ความเข้มข้นการใช้พลังงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
(GJ/tonne throughput) 7.75 8.19 8.02 7.89 รักษาระดับ 

ให้คงที่

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบต่อตันการผลิตของกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียม (tCO2e/tonne production) 0.13 0.11 0.10 0.10 รักษาระดับ 

ให้คงที่ 

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบต่อตันการผลิตของกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมี (tCO2e/tonne production) 0.55 0.47 0.60 0.54 รักษาระดับ 

ให้คงที่

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

ยอดขายเม็ดพลาสติกทุกชนิด (ล้านบาท) 37,157 37,221 40,748 43,550 ยอดจำาหน่ายเป็น 850,000 ตัน

ยอดขายเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ 
ทั้งหมด (ล้านบาท) 9,893 12,255 13,814 14,833

เพิ่มสัดส่วนการจำาหน่ายพลาสติกเกรด
พิเศษเป็นร้อยละ 35 ของยอดจำาหน่าย

เม็ดพลาสติกทั้งหมด

ผลการดำ เนินงานด้านการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ยอดขายเม็ดพลาสติก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope I  ของ ไออาร์พีซี  
จำ แนกตามกลุ่มธุรกิจ  ต้ังแต่ปี  2553-2556 

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจอื่น (โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี)
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มิ ติ ด า น สั ง ค ม



ไออารพีซี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการเปนพลเมืองที่ดี ตลอดจน

ใหความสำคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด เพื่อสนับสนุนใหองคกร

ดำเนินงานไดตามเปาหมาย สามารถบรรลุวิสัยทัศนของบริษัทฯ  และการสราง

ความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน โดยสงเสริมใหสามารถพึ่งพาตัวเองได

อยางแข็งแกรงในวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม

ในการออกความคิดเห็นและรวมพัฒนาการดำเนินโครงการตางๆ ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้เพื่อเปาหมายสูงสุดในการเติบโตไปดวยกันอยางเกื้อกูลของบริษัทฯ 

ชุมชน และสังคมไทย 



ความพร้อมของบุคลากร

Employee 
Readiness
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“ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การพัฒนาพนักงาน 
สายการผลิตให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนา
เทคนิคการทำางานให้สอดคล้องกับการทำางานจริงแบบบูรณาการ พร้อมกับนำาประสบการณ ์
ในการแก้ปัญหาที่สั่งสมจากการทำางานมาประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำาโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรม
เคมี สำาหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) มีผู้ร่วมโครงการรุ่นละ 15 ท่าน ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้า
ร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 เป็นโปรแกรมการพัฒนาใช้เวลาทั้งสิ้น 9 เดือน ทำาให้ได้รับความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเคมีเชิงทฤษฎี ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการทำางานจริง มีการพัฒนาทักษะ 
การคิด การเรียนรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในรูปแบบบูรณาการ 
ทำ ให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งปันความรู้ และทำ งานเป็นทีม  
ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ และจะนำ ความรู้ และทักษะต่างๆ  
ที่ได้รับไปประยุกต์ พัฒนาในการทำ งานอย่างเต็มที่ เพื่อองค์กรไออาร์พีซี”

ศุภฤกษ์ สวัสดิ์วิเชียร
 พนักงานควบคุมการผลิต แผนกการกลั่นน้ำามัน 1

ไออาร์พีซี ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากร 
ที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสามารถขับเคลื่อน 
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก้าวไปสู่การเป็น 
บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2563

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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แนวทางการดำ เนินงาน 

ในปี 2556 ไออาร์พีซี ได้ปรับแผนการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น
ผู้นำาด้านธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชียในปี 2563 โดยพัฒนา
ระบบและประสทิธภิาพการทำางานของบคุลากร เพือ่ใหข้บัเคลือ่นการ 
ดำาเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง 

กลยุทธ์ 6 ประการและแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้

 • การใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Utilize HR Information) 
ได้แก ่การพฒันาฐานขอ้มลู HRIS (Human Resource Information 
System) ซึ่งเป็นการนำาข้อมูลทรัพยากรบุคคล ประมวลผล 
ออกมาเป็นขอ้มลูดา้นการวางแผนอตัรากำาลงั การรบัสมคัรพนกังาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน การให้ 
ผลตอบแทน และการรายงานข้อมูล

 • การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำา (Leadership) ด้วยการเสริม
สร้างศักยภาพบุคลากรใน 8 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการเงินสำาหรับ
ผู้บริหาร ความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทักษะการเป็นผู้นำาใน
ด้านผลการดำาเนินงานและการเติบโต การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง 
การโนม้นา้ว การรบัฟงัและใหบ้รกิารลกูคา้ อจัฉรยิะดา้นอารมณ ์และ

กรอบการดำ เนินงานเพ่ือความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลสำ หรับปี  2556 – 2563

End Way Mean

How To Enhance Human Capital Excellence

การสรรหาและการรกัษาพนกังานทีเ่หมาะสมกบัตำาแหนง่งาน รวมทัง้
การระบุบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งอย่าง
ชัดเจน

 • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Improve 
Engagement Driver) ด้วยการพัฒนาปัจจัยเพ่ิมความผูกพันของ
พนกังาน เชน่ ความรูส้กึทีด่กีบัเพือ่นรว่มงานและความสนใจสว่นตวั 
สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร ความรู้สึกเป็นหน่ึง
เดียวกันกับองค์กร พนักงานมีความไว้ใจและเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมี
ความเป็นธรรม เป็นต้น การสรรสร้างการทำางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

 • การวางแผนอัตรากำาลัง (Manpower Planning) ได้แก่ การจัดสรร
อตัรากำาลงัของพนกังานภายในหนว่ยงาน และตามโครงสรา้งองคก์ร 
เช่น กำาลังคนสำาหรับสนับสนุนการดำาเนินงานในสำานักงานใหญ่  
หน่วยการผลิต และธุรกิจหลัก เป็นต้น

ต่อเนื่อง ซ่ึงกรอบการดำาเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศด้านทรัพยากร
บคุคล สำาหรบัป ี2556-2563 (Human Capital Excellence Roadmap) 
ประกอบไปด้วย 11 แนวทาง 6 กลยุทธ์ เพื่อบรรลุ 3 เป้าหมาย ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน 
และการสร้างวัฒนธรรมด้านความเป็นเลิศของทรัพยากรบุคคล  
ดังแสดงในแผนภาพแสดงกรอบการดำาเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลสำาหรับปี 2556-2563

1. Utilize HR InformationTarget Objectives

•	 Develop	8	key	drivers	to	the	best	leader	/	 
 OHI score
•	 Clarify	Role	and	Responsibility

•	 Enhance	4	areas	of	HR	system 
 - Performance management 
	 -	Competency	management 
	 -	Career	development 
 - Remuneration management
•	 Develop	OHI	Score

•	 Utilize	internal	staff	and	demography 
 arrangement
•	 MSP	as	appropriate

•	 Develop	engagement	score	/	OHI	score
•	 Cross	functional	team	building	activities
•	 Job	evaluation	and	salary	survey

•	 Set	Up	HR	information	system	(HRIS)

•	 Implement	success	profile	for	development

2.	 Leadership

3.	 Improve	Engagement	Driver

4.	 Manpower	Planning

5.	 Talent	&	Successor

6.	 Performance	Based	Culture

 1. Capabilities

•	 Strengthen	Business
	 Strategies	and	Leadership
•	 Reinforce	Technical	and
	 Functional	Competencies

 2. Engagement

• Fit & Belonging
•	 Economic	Interdependence
•	 Emotional	Reward
•	 Trust	&	Reciprocity
•	 Status	&	Identity

 3. Culture

• Organization
•	 Leadership
•	 Individual
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 • การสรรหาพนักงานและผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Talent &  
Successor) ดว้ยการคดัสรรและพฒันาบคุลากรทีค่ดัเลอืกจากขอ้มลู 
ผลการดำาเนนิงานรายบคุคล ซึง่พจิารณาทัง้ในแงป่ระสบการณท์ำางาน 
ผลงาน ศักยภาพ และความรู้ความสามารถ

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลงาน (Performance-
based Culture) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลการปฏบิัติงาน การพฒันา
สมรรถนะ การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการบริหาร 
ผลตอบแทน 

การดำาเนินงานทั้ง 6 กลยุทธ์ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานให้ร่วมกันพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ ด้วยการมีภาวะ
ผูน้ำา สามารถตอบสนองตอ่ธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวาม
ผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
ขององค์กร 

เพื่อให้การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวประสบผลสำาเร็จ มีความ
เป็นเลิศในด้านสายงานบุคลากร ในปี 2556 ไออาร์พีซีได้จัดทำา
โครงการระยะส้ัน เดลตา้ ซึง่ประกอบดว้ยการพฒันาโครงสรา้งองคก์ร
ใหม้คีวามกระชบัคลอ่งตวั การพฒันาระบบงานบคุคลใหม้คีวามเป็น
เลิศ และการพัฒนาภาวะผู้นำา เพื่อนำาไปปฏิบัติในปี 2557 ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลขึ้น โดย
มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหารเป็นประธาน
กรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะ
มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อทบทวนประเด็นทางด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน และด้าน
เสน้ทางสายอาชีพอย่างเปน็ธรรม อกีทั้งยังมกีารนำาเรื่องที่เปน็ความ
ต้องการและความคาดหวงัของพนกังานเข้ามาหารือในที่ประชุมเพือ่
หาทางออกร่วมกันอีกด้วย

การดำ เนินโครงการสำ คัญ

ในปี 2556 ไออารพ์ซี ีไดม้กีารออกแบบสมรรถนะสายงานและเทคนคิ 
(Functional & Technical Competency) ซึง่ไดจ้ดัทำาระบบออนไลน์
เสร็จสิ้นเรียบร้อย และพร้อมใช้งาน การพัฒนาผู้นำาด้านต่างๆ และ
การประเมิน 180 องศา ทุก 6 เดือน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารต่อไป การสำารวจความผูกพัน 
ของพนักงานต่อองค์กร (Engagement) และสุขภาพองค์กร  
(Organization Health Index :OHI) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบงานทรพัยากรบคุคลและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารใน
การพฒันาองคก์ร ซึง่เป็นกลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ นอกจากการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้
ดำาเนนิโครงการเพือ่พฒันาสมรรถนะของพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง ดงันี้

โครงการ I-ChEPs  
(IRPC Chemical Engineering Practice School) 

บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิโครงการ I-ChEPs ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่2 ซึง่โครงการนี้
เป็นโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการดา้นวศิวกรรม
เคมี โดยเน้นการปฏิบัติและมอบหมายโครงงานตลอดระยะเวลา
ของหลักสูตร สำาหรับพนักงานสายการผลิตที่มีศักยภาพโดดเด่น 
ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือพัฒนาให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถลดความสูญเสียและเพิ่ม
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ สง่ผลใหก้ารดำาเนนิงานของธรุกจิ
ดำาเนินงานได้ตามแผนงาน และยังช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าใน
อาชพีไดอ้กีดว้ย โดยในปี 2556 มพีนกังานทีเ่ขา้รว่มหลกัสตูร สำาเรจ็
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กำาหนดทั้งหมด ซ่ึงพนักงานเหล่าน้ีมีการ
พฒันาในดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่ทกัษะดา้นการวเิคราะหแ์ละเรยีนรู ้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ทักษะการบริหารจัดการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 
และทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7 
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ระบบการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต (Operation 
Development System : ODS) และการฝึกอบรม
พนักงานในสายการผลิตเสมือนจริง (Operator  
Training Simulator: OTS)

ไออาร์พีซี ใช้ระบบ ODS และ OTS สำาหรับพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถดำาเนินการผลิตได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ โดย
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาแบบการ
ประเมินสมรรถนะทางเทคนิค (Competency Standard) และการ
พัฒนาองค์ความรู้เป็นหลักสูตร (Training Module) ซึ่งได้เริ่มนำาไป
ใชท้ีโ่รงน้ำามนัหลอ่ล่ืนพืน้ฐาน เพือ่การประเมนิสมรรถนะของพนกังาน 
และช่วยในการประเมินหาช่องว่างสำาหรับนำาไปพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

การประเมินความสามารถการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานและการให้ผลตอบแทน

บรษัิทฯ ดำาเนนินโยบายดา้นสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนแ์กพ่นกังาน
ในรูปแบบเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี โดยคำานึงถึงความ 
หลากหลายของพนักงาน ลักษณะการทำางานต่างๆ อีกทั้งมีการ
พิจารณาปรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามสภาพแวดล้อม
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืน 
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และได้นำาข้อคิดเห็นจากผลการ
สำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และ
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการลูกจ้างมาพิจารณาร่วมด้วย นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังได้ใช้ตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดพฤติกรรมซึ่งสะท้อนถึง
ผลการดำาเนินงานของพนักงานรายบุคคล ในการประเมินการจ่าย 
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการมอบ
รางวลัยกยอ่งชมเชยตามผลการปฏบิตังิาน (Pay for Performance) 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และส่งเสริม 
ให้เกิดการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้กับองค์กร 

ผลตอบแทนเฉล่ียของพนักงานประจำ  
จำ แนกตามระดับและเพศในปี 2556 
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ระดับกลยุทธ์ PG13 ขึ้นไป (หญิง)

ระดับกลยุทธ์ PG13 ขึ้นไป (ชาย)

ระดับบริหาร PG9-12 (หญิง)

ระดับบริหาร PG9-12 (ชาย)

ระดับควบคุมงาน PG6-8 และระดับปฎิบัติการ PG5 ลงมา (หญิง)

ระดับควบคุมงาน PG6-8 และระดับปฎิบัติการ PG5 ลงมา (ชาย)
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ผลการดำ เนินงาน

Key	performance	indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

จำานวนพนักงานทั้งหมด (คน) 5,086 5,186 5,248 5,223 -

จำานวนพนักงานใหม่ (คน) 179 160 110 100 -

ค่าจ้างและค่าตอบแทนทั้งหมด (ล้านบาท) 5,229 5,885 5,914 6,749 -

ความพึงพอใจของพนักงาน (ร้อยละ) 78.52 90.76 85.51 78.98 85

อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ) 0.73 1.02 0.90 1.17 -

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

จำ นวนช่ัวโมงการอบรมของพนักงาน 
จำ แนกตามระดับพนักงานและเพศในปี 2556
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PG13 ขึ้นไป

ระดับบริหาร
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ระดับปฎิบัติการ 
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ช่องทางการร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิด้านแรงงาน

ไออาร์พีซี กำาหนดนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแล
พนักงาน และมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานใน
เร่ืองที่เก่ียวกับการทำางานหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของ
แต่ละคนตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน บริษัทฯ จึงมี
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน ทั้งผ่านสายบังคับบัญชาว่าด้วยการ
ร้องทุกข์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบบริษัทฯ โดย 
ไออาร์พีซี มีระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน 
และใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งทกุขแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง โดยไมถ่อืโทษเอาผดิ
ทางวินัยกับผู้ร้องทุกข์หรือผู้เก่ียวข้องกับการร้องทุกข์ที่ดำาเนินการ
โดยสุจริตใจ

เพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธแิละหนา้ที ่
เพ่ือป้องกันการละเมิดและถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการ
ปฐมนเิทศ เพือ่ชีแ้จงพนกังานทีเ่ขา้ใหมท่กุๆ คนใหท้ราบถงึสทิธแิละ
หน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับด้านแรงงาน และจัดการอบรมพนักงาน
ทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

ไออาร์พีซี มีแผนการดำาเนินงานตามโครงการเดลต้า ท้ังในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การพัฒนาระบบงาน
บุคคลให้มีความเป็นเลิศ และการพัฒนาภาวะผู้นำา ซึ่งจะดำาเนินการ
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ผลการดำ เนินงาน

ไออาร์พีซี ประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินตามกรอบการดำาเนินงาน
เพ่ือความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้จาก
ผลการสำารวจความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 78.98 โดยมี
พนกังานเขา้รว่มตอบแบบสำารวจรอ้ยละ 87.28 ของพนกังานทัง้หมด 
โดยผู้ตอบแบบสำารวจจำาแนกเป็นพนักงานหญิงร้อยละ 85.99 ของ
จำานวนพนักงานหญิงทั้งหมด และเป็นพนักงานชายร้อยละ 87.52 
ของพนกังานชายทัง้หมด นอกจากนี ้ผลสำารวจสขุภาพองคก์ร (OHI) 
ยังมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 52.6 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

ในดา้นการฝกึอบรมพนกังาน เนือ่งจากลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของ 
ไออารพ์ซี ีทีเ่ปน็โรงงานอตุสาหกรรมการกลัน่และปิโตรเคม ีจงึทำาให้
มีจำานวนพนักงานชายมากกว่าพนักงานหญิง ซ่ึงส่งผลให้จำานวน
ชัว่โมงการอบรมของพนกังานชายมากกวา่พนกังานหญงิในทกุระดบั
พนกังาน โดยในปี 2556 มจีำานวนชัว่โมงการอบรมของพนกังานชาย
ทั้งหมด เท่ากับ 151,248 ชั่วโมง และจำานวนชั่วโมงการอบรมของ
พนกังานหญงิทัง้หมด 23,761 ชัว่โมง ทัง้นี ้จำานวนชัว่โมงการอบรม
ของพนกังานทัง้ชายและหญงิในระดบั PG6-8 ซึง่เป็นระดบัผูค้วบคมุ
งานจะสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัระดบัอืน่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่
การทำางานที่จำาเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในงาน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบและควบคมุการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง
บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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การบริหารจัดการ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Health
Occupational

andSafety

คณะกรรมการดำ เนินงาน 
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
(MANSAFCOM:	Management	Safety	
Committee)

คณะกรรมการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
มีหน้าที่กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ซึ่งจะครอบคลุมบริษัทในเครือ 
ไออารพ์ซีทีัง้หมด และกำากบัดแูลบรษิทัอืน่ๆ ในเขตประกอบการฯ ดว้ย
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการตรวจพื้นที่หน้างานทุกไตรมาส พร้อมทั้ง
จัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือน ซึ่งในการประชุมนี้จะเป็นเวทีสำาหรับ
รายงานผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
รายงานผลการตรวจสอบดา้นความปลอดภัยทัง้จากหนว่ยงานภายใน
และภายนอก ตลอดจนตรวจติดตามการดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  อนุมัติกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สื่อสารข้อกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เปล่ียนแปลงและข้อกฎหมายใหม่ทั่วทั้งองค์กร รวมถึง 
การเป็นชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ขององค์กรอีกด้วย

72



ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการดำ เนินงาน 
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  
เพื่อที่จะเป็นสถานประกอบการที่มี 
ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ 
จากการทำ งาน พนักงานและผู้รับเหมา 
มีความตระหนักและมุ่งสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้งองค์กร 

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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แนวทางการดำ เนินงาน

เพือ่ให ้ไออารพ์ซี ีเป็นสถานประกอบการทีม่คีวามปลอดภัย พนกังาน
และผู้รับเหมามีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดี ไออาร์พีซี จึงได้
พฒันาแผนกลยทุธด์า้นความปลอดภัย “The SAINT” ขึน้ ซึง่ประกอบ
ไปด้วยการดำาเนินงาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

• SSHE OEMS การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการ 
 ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ที่เป็นเลิศ ภายใต้คู่มือการบริหารจัดการสายปฏิบัติการของ 
 กลุ่ม ปตท. 

• Alignment of Top-Down and Bottom-Up Safety Management 
 การเชื่อมโยงนโยบายความปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ 

• Integration of Personal Safety and Process Safety การบรูณาการ 
 ร่วมกันระหว่างความปลอดภัยของบุคคลและกระบวนการ 
 ความปลอดภัย

• Networking for Internal Plant Safety, PTT Group and outside 
 PTT Group การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นความปลอดภัย 
 ระหว่างบริษัทในและนอกกลุ่ม ปตท.

• Team Collaboration among all SSHE Functions Staffs in IRPC 
 การสร้างทีมงานด้านความปลอดภัยภายในเครือบริษัทไออาร์พีซี

กลยุทธ์ The SAINT มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้พนักงานและ
ผู้รับเหมาดำาเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และ
ได้กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งสำาหรับ
พนักงานและผู้รับเหมา ได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 
และอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมง (Total Reportable Injury Rate: TRIR) โดยมีเป้าหมาย 
ลดสถิติเหล่านี้ให้เป็นศูนย์ 

ในส่วนของการควบคุมความปลอดภัยของผู้รับเหมานั้น ไออาร์พีซี  
มหีลกัเกณฑก์ารเลอืกผูร้บัเหมา โดยเลอืกจากรายชือ่ผูร้บัเหมาทีผ่า่น
การรับรองมาตรฐานการทำางานของไออาร์พีซี ซึ่งผู้รับเหมาที่ได้รับ
เลอืกนีจ้ะตอ้งเขา้รบัการฝกึอบรมเรือ่งความปลอดภัยกอ่นการปฏบิตัิ
งาน และในขณะปฏบิตังิานนัน้จะมเีจา้หนา้ทีข่องไออารพ์ซี ีตรวจสอบ
การดำาเนินงานอย่างเป็นประจำาสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมา
ปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นการดำาเนินงาน ไออาร์พีซีจะดำาเนินการประเมินผล
การดำาเนินงานของผู้รับเหมาเพื่อทบทวนรายชื่อของผู้รับเหมาต่อไป

Safety	Strategy:		The	SAINT
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การดำ เนินโครงการสำ คัญ

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2556 
มีดังนี้

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ได้ดำาเนินการขึ้นตั้งแต่ปี 2549 และ
ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งมาทกุปี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและ
สนบัสนนุใหม้กีารอนรุกัษก์ารไดย้นิของพนกังานทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที่
ที่มีระดับเสียงเฉลี่ยเกิน 85 dB(A) ขึ้นไป และเป็นไปตามประกาศ
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัทำา
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553

โครงการอนรุกัษก์ารไดย้นิไดด้ำาเนนิการครอบคลมุทกุกลุม่ธรุกจิ โดย
รปูแบบการดำาเนนิโครงการ ประกอบดว้ย การประชาสมัพนัธข์า่วสาร
การอบรมและความรูผ้า่นสือ่ประชาสมัพนัธข์ององคก์ร การจดัอบรม
หลกัสูตรอนัตรายจากเสยีงใหแ้กพ่นกังานกลุม่เป้าหมายทกุคน ทัง้ใน
รูปแบบช้ันเรียนและหลักสูตรออนไลน์ จัดพนักงานทีมอาชีวอนามัย
เขา้ตรวจในพืน้ทีเ่สีย่ง พรอ้มตรวจประเมนิการสมัผสัเสยีงในสถานที ่

ทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง กำาหนดมาตรการป้องกันเสียง 
มาตรการควบคมุการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั ตดิตามการแกไ้ข
ปัญหาเรือ่งเสยีง  และการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometric 
Testing) ของพนกังานทีส่มัผสัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการทำางาน 
8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป และดำาเนินการต่อเน่ืองอย่าง
น้อยปีละครั้ง โดยมีการนำาเสนอผลความคืบหน้าการดำาเนินงานต่อ 
ผู้บริหารเป็นประจำา ซ่ึงในปี 2556 มีหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม
ด้านการอนุรักษ์การได้ยิน 40 หน่วยงาน ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่ม 
ดำาเนินการมา มีหน่วยงานเข้ารับการอบรมทั้งส้ิน 71 หน่วยงาน 
ครอบคลุมบริษัทในเครือไออาร์พีซี

โครงการเฝ้าระวังการสัมผัสตัวทำ ละลายสารอินทรีย์

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับสุขภาพของพนักงานโดยเฉพาะ 
ความเส่ียงจากการสัมผัสตัวทำาละลายสารอินทรีย์ โดย ไออาร์พีซี  
ได้ดำาเนินโครงการเฝ้าระวังการสัมผัสตัวทำาละลายสารอินทรีย์ต้ังแต่ 
ปี 2549 มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการดำาเนินโครงการประกอบด้วย  
การสำารวจการทำางานที่เกี่ยวข้องกับตัวทำาละลายอินทรีย์ การอบรม 
เรื่องอันตรายจากตัวทำาละลายอินทรีย์ทั้งในแบบชั้นเรียนและ

จำ นวนหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมการอนุรักษ์การได้ยิน  
ต้ังแต่ปี  2549 - 2556 

จำ นวนหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมเร่ืองอันตรายจาก 
ตัวทำ ละลายสารอินทรีย์ ต้ังแต่ปี  2549 – 2556 
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โครงการการยศาสตร์

นอกจากการดำาเนนิโครงการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้
พนักงานสายการผลิตแล้ว ไออาร์พีซี ยังให้ความสำาคัญกับสุขภาพ
ของพนักงานที่ทำางานในสำานักงานด้วยเช่นกัน โดยปัญหาสุขภาพ
หลักที่พบเป็นส่วนใหญ่ในหมู่พนักงานที่ทำางานในสำานักงาน คือ 
ปัญหาทางดา้นการยศาสตร ์เชน่ อาการบาดเจบ็จากการยกของหนกั
ไม่ถูกวิธี ลักษณะงานที่ทำาด้วยท่าทางอิริยาบถที่ฝืนธรรมชาติ เช่น 
อาการปวดหลงัจากการนัง่ทำางานทีผ่ดิวธิ ีหรอืสภาพโตะ๊และเกา้อีท้ีใ่ช้
ทำางานไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ดงันัน้จงึมกีารรเิริม่โครงการการยศาสตร์
ในป ี2555 เพือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในดา้นการยศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง ซึง่
ไดจ้ดัอบรมใหก้บัพนกังานสำานกังาน พนกังานฝา่ยผลติ และพนกังาน
ฝ่ายซ่อมบำารุง นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเก้าอี้ใหม่สำาหรับนั่งทำางาน
แก่พนักงานสำานักงานกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ท่าทางอิริยาบถท่ีถูกวิธี ท่าทางอิริยาบถท่ีไม่ถูกวิธี หลกัสตูรออนไลน ์การตรวจวดัสารตวัทำาละลายอนิทรยีใ์นบรรยากาศ
การทำางาน ทั้งแบบพื้นที่และแบบติดตัวพนักงาน และการตรวจ
ร่างกายพนักงานกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการตรวจแบบชีวภาพ พร้อมทั้ง
กำาหนดแผนการดำาเนินการควบคุมป้องกัน กรณีพนักงานมีแนว
โน้มการรับสัมผัสสูงเกินมาตรฐาน อีกทั้ง มีการนำาเสนอผลความ
คืบหน้าการดำาเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำา โดยในปี 2556 มี 
หนว่ยงานเขา้รบัการอบรมดา้นอนัตรายจากตวัทำาละลายสารอนิทรยี ์
และการป้องกัน 6 หน่วยงาน ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการมา 
มีจำานวนหน่วยงานที่ได้รับการอบรมแล้วทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน

โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำ งาน

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงโอกาสในการสัมผัสฝุ่นหรือสารเคมีของ
พนักงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งฝุ่นและสารเคมีเหล่านี้อาจส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของปอด ดังนั้น ไออาร์พีซี จึงได้เร่ิมดำาเนิน
โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำางานตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 
และดำาเนนิการอยา่งต่อเนือ่งมาทกุปี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรู ้
เกี่ยวกับโรคปอดจากการทำางาน แนวทางการป้องกันแก่พนักงาน 
และสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ถึงผลกระทบ
ทีอ่าจมตีอ่ปอดจากการสมัผสัฝุน่หรอืสารเคม ีซึง่การดำาเนนิโครงการ 
ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย  
การประเมินการสัมผัสอนุภาคในพื้นที่เป้าหมาย และจัดให้พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดทุกคน นอกจากน้ี  
คณะทำางานโครงการฯ ไดด้ำาเนนิการวเิคราะหผ์ลกระทบ ตรวจตดิตาม 
การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีไ่ดก้ำาหนดไว ้และทบทวนปรบัปรงุ
มาตรการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำาเสนอความคืบหน้าให้ผู้บริหาร 
รบัทราบเป็นประจำา โดยในปี 2556 มหีนว่ยงานเขา้รบัการอบรมเรือ่ง
โรคปอดจากการทำางานและการป้องกัน จำานวน 4 หน่วยงาน ส่งผล
ให้ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการมามีจำานวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้ง
สิ้น 8 หน่วยงาน 

จำ นวนหน่วยงานที่ได้รับการอบรม เรื่องโรคปอดจากการทำ งานและการป้องกัน
ตั้งแต่ปี  2555 – 2556

จำ นวนหน่วยงาน

2555

2556
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Key	performance	indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน LTIFR (Lost Time 
Injury Frequency Rate) (จำานวนคร้ังต่อหน่ึงล้านช่ัวโมงทำางาน)

• พนักงาน 0.66 0.61 0.37 0.28 0

• ผู้รับเหมา 1.50 0.37 0.95 0.76 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ TRIR (Total 
Recordable Injury Rate) (จำานวนคร้ังต่อหน่ึงล้านช่ัวโมงทำางาน)

• พนักงาน 1.07 1.23 0.65 0.55 <0.65

• ผู้รับเหมา 2.70 0.44 1.37 1.52 <0.65

จำานวนพนักงานและผู้รับเหมาที่เสียชีวิต 
ขณะปฏิบัติงาน (คน)

• พนักงาน 0 0 0 0 0

• ผู้รับเหมา 1 0 0 0 0

ผลการดำ เนินงาน

การให้ความรู้แก่พนักงานและครอบครัวเพื่อ 
ลดความเสี่ยงการติดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(AIDs)	และวัณโรค

ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และ
วัณโรค (ASOT) ระดับ Platinum จากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยได้ประกาศ ”นโยบายและ
แนวปฏบิตัดิา้นโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง วณัโรคและโรคเรือ้รงั สำาหรบั 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไออาร์พีซี”  
เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด/การแพร่กระจายของ
โรค รวมทั้งการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย โดยมีสาระสำาคัญ คือ การ
จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่
พนกังานในเรือ่งโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง วณัโรค และโรคเรือ้รงัตา่งๆ 
รวมทัง้รณรงคป้์องกนั/ลดความเสีย่งในการเกดิโรค การแพรก่ระจาย
ของโรคผา่นทางกจิกรรมการตา่งๆ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไมบ่งัคบัตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อ HIV และไม่เลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุติดเชื้อ HIV 
อกีทัง้ยงักำาหนดใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมเสมอภาค มกีารรกัษา
ความลับส่วนบุคคล และการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ป่วย 

สำาหรับการลดความเสีย่งวณัโรค ไออารพ์ซี ีจดัตรวจเอก็ซเรยท์รวงอก 
ในช่วงตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด 
นอกจากนี้ ยังให้พนักงานที่ป่วยด้วยวัณโรคสามารถหยุดเพ่ือการ
รักษาตัวได้เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือว่าเป็นการลาป่วย และแต่งตั้ง 
แกนนำาและพี่เล้ียงในการกำากับดูแลการกินยารักษาวัณโรค (DOT)  
พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดูแลและให้การช่วยเหลือ 
พนักงานที่เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์

เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

ไออาร์พีซี มีแผนดำาเนินงานโครงการสำาคัญในปี 2557 ดังนี้

• โครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีเป้าหมายจำานวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมโครงการในปี 2557 ทั้งหมด 34 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้ง
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจท่าเรือ ซึ่งในจำานวน
หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมแล้วทั้งหมด จะเป็นโรงงานตามการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) จำานวน 13 โรงงาน  โดยการดำาเนินการจะประกอบด้วย การ
อบรมเรื่องอันตรายจากเสียง การประเมินการสัมผัสเสียง และการ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

• โครงการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตัวทำาละลายอินทรีย์ โดยมีกลุ่ม
เป้าหมาย คอื โรง ABS1, ABS2, ABS3 และคลงัน้ำามนัพระประแดง 
ซึง่การดำาเนนิงานจะประกอบดว้ย การอบรมอนัตรายและการป้องกนั
สารตัวทำาละลาย การประเมินการสัมผัสสารตัวทำาละลาย และการ
ตรวจหาสารตัวทำาละลายในร่างกาย

• โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำางาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ แผนก C11B และ ST33 ซึ่งการดำาเนินงานจะประกอบด้วย การ
อบรมเรื่องโรคปอดจากการทำางาน การประเมินการสัมผัสอนุภาค 
และการตรวจสมรรถภาพปอด

• โครงการการยศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานประจำา
สำานักงานใหญ่ พนักงานประจำาสำานักงานระยอง พนักงานฝ่ายผลิต 
และพนกังานฝา่ยซอ่มบำารงุ ซึง่การดำาเนนิงานจะมุง่เนน้การใหค้วามรู ้
เรื่องการยศาสตร์
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การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน 
จากการพัฒนาโครงการใหม่ 

New Project
Development

“การดำาเนินงานของคณะกรรมการ คพอ. เน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนและ  
ไออาร์พีซี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เช่น เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับรู้ข้อกังวลของชุมชน
เรื่องการฟุ้งกระจายของถ่านหินที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ก็ได้สื่อสารให้ ไออาร์พีซี รับทราบ ซึ่งทางบริษัทฯ  
ได้ดำาเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านหิน 
ทำ ให้ชาวบ้านรู้สึกชื่นชมในความจริงใจของ ไออาร์พีซี ต่อการแก้ไขปัญหา 
ผมประทับใจที่ ไออาร์พีซี เปิดกว้างให้ชาวบ้านสามารถนำ เสนอ พูดคุย
ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผ่านเวทีการประชุมของคณะกรรมการ 
คพอ. พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการดำ เนินงานได้”

 รังสรรค์ กุลนิล
 คณะกรรมการ คพอ.
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำาบลตะพง
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“การดำาเนินงานของคณะกรรมการ คพอ. สามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนและ ไออาร์พีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมเห็นว่าการแก้ไขปัญหา 

ของ ไออาร์พีซี ดีขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างชัดเจน เพราะบริษัทฯ  
นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ 

พร้อมทั้งมีความจริงใจ เปิดเผย และสื่อสารให้ประชาชน 
ได้รับทราบและเข้าใจการพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง”

“ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ คพอ. มาได้ประมาณ 2-3 ปี โดยกำาหนดให้
กรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนทั้งจาก ไออาร์พีซี ภาคประชาชน และส่วนงานราชการ 
ซึ่งองค์ประกอบลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ การนำาข้อมูลโครงการต่างๆ  
มานำาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนดำาเนินโครงการ เป็นการบอกกล่าวกัน 
ล่วงหน้า ทำาให้ทุกภาคส่วนเข้าใจเหตุและผลของการพัฒนาโครงการเหล่านั้น  
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของ ไออาร์พีซี ในการเปิดเผยข้อมูล 
และให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา 
และสร้างสรรค์ เน้นย้ำ ความมุ่งมั่นของ ไออาร์พีซี  
ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

- ธนิต อังควินิตวงศ์ 
 คณะกรรมการ คพอ.
 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 

อุดม ศิริภักดี 
 คณะกรรมการ คพอ.
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แนวทางการดำ เนินงาน

ไออาร์พีซี เชื่อว่าการได้รับความไว้ใจและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นสิ่งสำาคัญต่อความสำาเร็จของการเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นทุกครั้ง
ที่มีการพัฒนาโครงการใหม่ ไออาร์พีซี จะดำาเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และหากพบว่าโครงการใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะนำาเสนอโครงการเหล่านี้ในท่ี
ประชมุคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพโครงการและพฒันาชมุชนและ
สงัคม เขตประกอบการอตุสาหกรรม บรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง (คพอ.) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากท้องถิ่น ตัวแทน
จากชุมชน และตัวแทนจากไออาร์พีซี เพื่อหารือ รับฟัง และพิจารณา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหลังจากได้แก้ไขตามแนวทางการดำาเนิน
โครงการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ไออาร์พีซี จะจัดทำาการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเชิงสังคม สุขภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามกฎหมาย
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และขอ้กำาหนดของ
สำานกังานนโยบายแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) โดย

ไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ที่จะดำ เนินโครงการต่างๆ 
บนหลักการ “การสร้างความไว้ใจและเชื่อมั่นของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Social License & Trust)”  
โดยการจัดทำ การประเมินผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การปฏิบัติตาม 
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการประเมินผลกระทบทางสังคมตามที่
กฎหมายกำ หนด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำ เนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับ 
จากชุมชนโดยรอบ

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า
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จัดการประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นทางการ (Public Participation) อย่างน้อย 2 ครั้ง ตาม
ที่กฎหมายกำาหนด ซ่ึงการรับฟังความเห็นครั้งแรก เป็นการรับฟัง
เพ่ือกำาหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาผลกระทบของโครงการ ส่วน
ครั้งที่สอง เป็นการนำาเสนอผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ลำาดับสุดท้าย เป็นการนำาเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
จากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็
ประกอบก่อนการดำาเนินการ

สำาหรับการดำาเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น ไออาร์พีซี 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบตามที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และกำาหนดให้
มีการตรวจสอบการดำาเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำาทุกปี

การรับฟังและบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนผ่านการดำ เนิน
งานของคณะอนุกรรมการ คพอ. (คณะกรรมการ CSR 
in Process)

คณะกรรมการ คพอ. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คพอ. 
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากชุมชน อาทิ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จากทุกชุมชนในบริเวณรอบโรงงาน ให้ดำาเนินการตรวจสอบ 
ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ เชน่ ปัญหากลิน่รบกวน โดยบรษิทัฯ จะเปิดให้ 
คณะอนุกรรมการ คพอ. ได้เข้าเดินตรวจสอบโรงงาน และ 
นำาเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวในที่ประชุม คพอ. ในปี 
2556 คณะอนุกรรมการ คพอ. ได้นำาเสนอการบริหารจัดการ 
ข้อร้องเรียนโดยเน้นการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล โดยเฉพาะขอ้รอ้งเรยีนดา้นกลิน่ ซึง่การดำาเนนิการจะ
ทำาควบคูก่นัไปทัง้ 3 สถานการณ ์คอื สถานการณป์กต ิสถานการณ์
ร้องเรียน และสถานการณ์ซ่อมบำารุงใหญ่หรือมีกิจกรรมพิเศษ
อื่นๆ โดยมีหน่วยงานออกเย่ียมชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำาเสมอ 
มีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนรวมถึงศูนย์ประสานงาน 
ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 
ใหแ้กช่มุชน สง่ผลใหใ้นปี 2556 มผีลการรอ้งเรยีนลดลงประมาณ 
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร สํ า คั ญ

ระหว่างปี 2553 - 2556 ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือได้ดำาเนินการ
จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ซึง่มโีครงการ
ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ำานาญการ ของสำานกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้ทัง้หมด 12 
โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำารายงาน EIA จำานวน 9 
โครงการ และโครงการทีต่อ้งจดัทำารายงาน EHIA จำานวน 3 โครงการ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการประเภทที่ต้องจัดทำารายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ  
มีทั้งหมด 9 โครงการ ดังนี้

1. โครงการผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส (ส่วนขยายครั้งที่ 2) 

2. โครงการวางทอ่สง่ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมระหวา่งบรษิทั ไออารพ์ซี ี 
 จำากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

3. โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

4. โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ 

5. โครงการวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติ เ ป็นเชื้อ เพลิงในเขต 
 ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

6. โครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
 เชื้อเพลิง (CHP2) 

7. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม

8. โครงการอาคารสำานักงานแห่งใหม่ประจำาโรงงานระยอง 

9. โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักจากหอกลั่น 

โครงการประเภทที่ต้องจัดทำารายงาน EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คชก. มีทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 1) 

2. โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน 

3. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนขยาย 

สำาหรบัโครงการทีต่อ้งจดัทำารายงาน EHIA นัน้ หลงัจากทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจาก คณะกรรมการผูช้ำานาญการ แลว้ ตอ้งนำาเสนอเพือ่ขอรบั
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบัน โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) และโครงการหน่วยผลิตโพรพิลีนได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไออาร์ซีพี ส่วนขยายอยู่ในระหว่างการดำาเนินงาน 
เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการผลติไอน�า้และไฟฟ้าร่วม โดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ (CHP2)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม 
ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก คณะกรรมการผู้ชำานาญการ 
โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับผลิตไฟฟ้า 
ด้วยกำาลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของภาคตะวันออกและแบ่งเบาภาระ
การลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตไฟฟ้า มีสาธารณูปโภค 
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพร้อมใช้ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมใน 
เขตประกอบการฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การผลติไฟฟา้แบบศนูยร์วม ซึง่ประโยชนท์ีไ่ดร้บั คอื ความปลอดภยั 
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ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ เช่น ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10)

นอกจากน้ี โครงการฯ ยังจัดให้มีหน่วยผลิตน้ำากลับมาใช้ใหม่ (Water 
Recovery Unit) ซ่ึงน้ำาสะอาดท่ีได้จากหน่วย Water Recovery Unit 
จำานวน 596 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกนำากลับไปใช้ท่ีหอหล่อเย็น  
ส่วนน้ำาเสียจะถูกรวบรวมเพื่อส่งไปบำาบัดที่ระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
สว่นกลางของเขตประกอบการฯ ทัง้นี ้ลกัษณะคณุสมบตัขิองน้ำาเสยีนี ้
จะมีค่าอยู่ในเกณฑ์รับน้ำาเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางของ 
เขตประกอบการฯ 

โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV)

ไออาร์พซี ีริเร่ิมโครงการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑส์ะอาด เพือ่พฒันาน้ำามนั
หนักซึ่งมีมูลค่าต่ำาและมีกำามะถันเป็นองค์ประกอบอยู่จำานวนมาก 
ให้เป็นโพรพิลีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน สินค้าอุปโภคทั่วไป และผลิตภัณฑ์ทาง
ปิโตรเลียมอื่นๆ ประโยชน์จากการดำาเนินโครงการดังกล่าว  
จะช่วยส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ต่ำาลง  สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัวตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ มอียูแ่ลว้ และเป็นการ
ช่วยลดผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศของเขตประกอบการฯ เนือ่งจาก
โครงการฯ สามารถแปรรูปกำามะถันที่ปนเป้ือนอยู่ในน้ำามันหนัก ให้
เป็นกำามะถันเหลวที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นได้ 
จึงเป็นการลดการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่ง โดย 
โครงการฯ มีกำาลังการผลิตโพรพิลีน 320,000 ตันต่อปี นอกจากน้ี เพือ่
เสริมความมั่นใจด้านสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้ใช้หัวเผาชนิด Ultra 
Low NOx Burner เพือ่ควบคมุปรมิาณมลสารออกไซดข์องไนโตรเจน  
มีการติดต้ังเคร่ืองดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; 
ESP) และไซโคลน (Cyclone) เพื่อควบคุมฝุ่น และติดตั้งระบบ 
ตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบตอ่เนือ่ง (CEMs) เพือ่การเฝา้
ระวังและติดตามคุณภาพอากาศตลอดการผลิต ปัจจุบันโครงการฯ  
ได้รับความเห็นชอบจาก สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2556 โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่ง
การก่อสร้าง

เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

สำาหรับในปี 2557  โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำารายงาน 
EIA เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการขยายกำาลัง
การผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน คร้ังที่ 2 และมี โครงการ 
EHIA ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการขอรับการอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี ส่วนขยาย 

• โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ครั้งที่ 2 
 มีแผนจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนและ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ (Public Participation) 
 ครั้งที่ 1 ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน 2557 โดย 
 เป็นการจัดการรับฟังความคิดเห็นเชิงเทคนิคในวันที่ 31 มีนาคม  
 2557 และจัดการรับฟังความคิดเห็นโดยประชุมกลุ่มย่อยใน 
 วันที่ 1-4 เมษายน 2557

• โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนขยาย  
 ได้ผ่านการให้ความเห็นโดยองค์กรอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและ 
 สุขภาพ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ซ่ึง 
 ขั้นตอนถัดไป จะเป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำาเนินการ ซึ่งคาดว่า 
 จะสามารถจัดการรับฟังความคิดเห็นแบบประชุมร่วมจำานวน  
 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 2557 และคาดว่า กรมโรงงาน 
 อุตสาหกรรม จะพิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม 2557

ผลการดำ เนินงาน

ในระหว่างปี 2553 - 2556 ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือได้ดำาเนิน
การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 
โดยเป็นโครงการทีต่อ้งจดัทำารายงาน EIA ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการผู้ชำานาญการ แล้ว 9 โครงการ ซึ่งในจำานวนนี้ เป็น
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในปี 2556 จำานวน 6 โครงการ และ
โครงการที่ต้องจัดทำารายงาน EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบท้ังจาก 
คณะกรรมการผู้ชำานาญการ และกรมโรงงานอตุสาหกรรม จำานวน 2 
โครงการ ในปี 2555 โดยในช่วงการดำาเนินโครงการดังกล่าวเหล่านี้  
ไออาร์พีซี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบตามที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และให้หน่วยงานที่เป็นกลางดำาเนินการตรวจสอบการดำาเนินงาน 
และรายงานผลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำาทุกปี 
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การพัฒนาและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

Relations 
and Development

Community

“ความยากจนและการว่างงาน เป็นปัญหาหลักของครอบครัว 
ในหมู่บ้านตะกาด ดิฉันจึงรู้สึกดีใจที่ ไออาร์พีซี สนับสนุนการ
ให้อาชีพแบบยั่งยืนด้วยการเพาะเห็ด ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ 
เหมือนกับว่าเราอยากได้ปลา  
ไออาร์พีซี ไม่ได้ให้ปลาแก่เรา แต่สอนเราตกปลา  
เพื่อให้เราสามารถทำ ได้เองอย่างแท้จริง  
ปัจจุบันเราสามารถตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
บ้านตะกาด มีการแปรรูปเป็นเห็ดแก้ว ขายตามท้องตลาด 
ได้เป็นผลสำาเร็จ”

บุญเรือน กระจ่างแจ้ง  
ประธานกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด  

หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ค ว า ม มุ่ ง ม่ั น ข อ ง เ ร า

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นด�าเนินงานตามหลักการเป็นพลเมืองที่ดี

สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ไออาร์พีซีและชุมชน
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แนวทางการดำ เนินงาน

หัวใจสำาคัญสำาหรับการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของ ไออาร์พีซี คือ การส่งเสริมให้ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ สามารถพึ่งพาตัวเองใน
วิถีชีวิตประจำาวันได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม (Happy Rayong) ที่ไออาร์พีซี ใช้เป็นกรอบการ
ดำาเนินงาน ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเป็นพลเมืองที่ดี โดยกำาหนดให้ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการฯ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินภารกิจนี้ และมีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม  
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี (คพอ.) เป็นคณะกรรมการระดับพหุภาคีที่ดูแลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งหมด และมี
คณะกรรมการ CSR In Process เป็นคณะอนุกรรมการที่ดำาเนินการตรวจสอบการดำาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการประเมินผลกระทบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่คณะกรรมการทัง้สองกลุม่นี ้ประกอบดว้ยตวัแทนจาก ไออารพ์ซี ีชมุชน หนว่ยงานราชการ องคก์รทอ้งถิน่ และเอน็จโีอ 
โดยตัวแทนจะประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหา ร่วมกันคิด และสรรสร้างกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อพัฒนา
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้นำาในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายครู สาธารณสุขจังหวัด 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้นำาจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมหรือ
โครงการตา่งๆ ทีพ่ฒันาขึน้นัน้ สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองชมุชนไดใ้นแบบองคร์วม ครอบคลมุทัง้ในดา้นการศกึษา การสง่เสรมิ
การมีสุขภาพที่ดี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างอาชีพที่ถาวรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ไออาร์พีซี กำาหนดเป้าหมายการวัดผลความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการเพื่อสังคม ในรูปแบบความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction) โดยกำาหนดเป้าหมายค่าความพึงพอใจของชุมชนให้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกปี
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บานเขาวังมานบานหนองละลอก

บานชะวึก

บานชากขนุน

บานตะเกราทอง

บานหนองหิน

บานศาลเจา

บานบอหิน

บานยายดา

บานนา

บานเนินชัน

บานตะพงใน

บานเนินเสาธง

บานชากลาว

บานมะเฟอง

บานปาคั่น

บานตะพงนอก

บานตะพง
บานในบาน

บานกนหนอง

บานหนองพญา

บานซากใหญ

บานหนองบัวแฝง

บานตาขัน

บานเกาะหวาย

บานหนองจอก

บานชน

อ.บานคาย

บานแลง

บานตะกาด

อาคารเรียน ร.ร.
วัดปลวกเกตุ

อาคารแพทย
แผนไทย
ยายดา

รพ.สต.ตะพง

ศูนยเรียนรู
เครือขายชุมชน
คลินิกปนน้ำใจ

Protection
Strip

ปาชายเลน
คลองกนปก

สวนสมุนไพร
ไออารพีซี

ศาลารวมน้ำใจ
ไออารพีซี

ศาลากนหนอง
รวมใจ

ไออารพีซี

พระปรางค
วัดบานแลง

โรงละครหนังใหญ
วัดบานดอน

ศาลาเพชร
ร.ร.ตะพงนอก

หอชมวิว
พระสมุทรเจดีย

ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 
เขาทาฉุด

1

2

7
5

10
9

4

8
15

18

21

17

24

2223

19

16

20

13

12

26

25

29 28

27

6

11

3

14

>100,000คนต่อปี  
ในพื้นที่ 7 ตำ บล ที่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำ บลตะพง
สามารถให้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

ที่เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าและ 

>60,999คน 

>600,000บาท 
ของมูลค่าสินค้า OTOP ที่จำ หน่ายในร้านขายของ
ที่ระลึกศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี

>3 
       ล้านบาท 

ที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ชาวประมง
จากโครงการ
จ้างงานรับเชือกเรือ

>160
         คนต่อปี  
นักเรียน ร.ร.วัดปลวกเกตุ 
ที่มีคุณภาพการศึกษา
ที่ดีขึ้น
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บานเขาวังมานบานหนองละลอก
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ศาลาเพชร
ร.ร.ตะพงนอก

หอชมวิว
พระสมุทรเจดีย

ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 
เขาทาฉุด

1

2

7
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8
15
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21

17

24

2223

19

16

20

13

12

26

25

29 28

27

6

11

3

14

ชุมชน, หมู่บ้าน
รัศมี 1 กิโลเมตร
รัศมี 3 กิโลเมตร
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ขอบเขตการปกครองระดับตำาบล
ขอบเขตการปกครองระดับอำาเภอ

ไออาร์พีซีกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

ที่ชุมชนได้รับประโยชน์
จากการดำ เนินกิจการ 
เพื่อสังคมของไออาร์พีซี

65 ล้านบาท >63 
        ครัวเรือน 

ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและ 
การดำ เนินงานวิสาหกิจชุมชน

1. ชุมชนเกาะกลอย
2. ชุมชนชายกระป่อม
3. ชุมชนเรือนจำา
4. ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
5. ชุมชนวัดป่าประดู่1
6. ชุมชนวัดป่าประดู่2
7. ชุมชนศูนย์การค้า

8. ชุมชนพูนไฉ่
9. ชุมชนตากสินมหาราช
10. ชุมชนสะพานราษฎร์
11. ชุมชนหลังวัดโขดฯ
12. ชุมชนสวนวัดโขดฯ
13. ชุมชนบางจาก
14. ชุมชนสนามเป้า

15. ชุมชนสองพี่น้อง
16. ชุมชนข้างอำาเภอ-ทางไผ่
17. ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง
18. ชุมชนริมน้ำา-ท่าเกตุ
19. ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง
20. ชุมชนสัมฤทธิ์
21. ชุมชนแหลมรุ่งเรื่อง

ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

22. ชุมชนบ้านปากคลอง
23. ชุมชนปากน้ำา1
24. ชุมชนปากน้ำา2
25. ชุมชนสมุทรเจดีย์
26. ชุมชนทุ่งโตนด
27. ชุมชนเนินพระ
28. ชุมชนแขวงการทาง
29. ชุมชนหนองสนม
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การดำ เนินโครงการสำ คัญ

ไออารพ์ซี ีไดเ้นน้การดำาเนนิงานดา้นการสรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บั
ชมุชน เพือ่บรรเทาปัญหาความยากจนและการวา่งงาน และการสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อรองรับจำานวน
ประชากรในพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้  และสรา้งความมัน่ใจวา่ประชากรในพืน้ที่
จะได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน อีกทั้งมีสุขภาพที่ดีดังนี้

โครงการเพาะเห็ดบ้านตะกาด

โครงการเพาะเห็ด เกิดจากการสานเสวนาโครงการ CSR-DIW 
ซึ่งชุมชนอยากให้ ไออาร์พีซี สนับสนุนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 
บริษัทฯ จึงได้เริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดย
การให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดทำา 
บรรจุภัณฑ์ และการจัดทำาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน แก่สมาชิก
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด ทำาให้ชุมชนสามารถเพาะเลี้ยงเห็ด 
เป็นอาหารให้กับครอบครัวและเหลือเพื่อขายเป็นรายได้เสริม ช่วย
บรรเทาปัญหาความยากจนและการว่างงานที่เป็นปัญหาหลักของ
ชุมชนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบเพื่อให้ความรู้การ 
เพาะเหด็แกช่มุชนอืน่ ปัจจบุนัไดม้กีารจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน
กลุม่อาชพีเพาะเหด็บา้นตะกาดซึง่มสีมาชกิทัง้หมด 12 คน และมกีาร
แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเห็ดแก้วเพื่อจำาหน่ายแล้ว

โครงการสร้างงานรับเชือกเรือ ร่วมพัฒนาชุมชน 
ชาวประมงเข้มแข็งไปกับ ไออาร์พีซี

กลุ่มธุรกิจท่าเรือของ ไออาร์พีซี ได้ทำาการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ผ่านการจ้างงานรับเชือกเรือ ณ ท่าเรือ ไออาร์พีซี ซ่ึงในปี 2556  
ไออาร์พีซี ได้มีการจ้างงานชาวบ้านในชุมชนมากกว่า 30 อัตรา เพื่อ
ปฏบิตังิานรบัเชอืกเรอืควบคูก่บัการทำาประมง สง่ผลใหส้ามารถสรา้ง
รายได้แก่ครัวเรือนในชุมชนได้กว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี เกิดการรวม
กลุ่มอาชีพที่เหนียวแน่น เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจแล้ว เสาสะพานท่าเรือของ ไออาร์พีซี ที่ยื่นออกไปใน
ทะเล ปรากฏว่าเป็นแหล่งพำานักอาศัยของหอยแมลงภู่และสัตว์น้ำา
อื่นๆ จึงช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ธุรกิจท่าเรือ ไออาร์พีซี นอกจาก
จะไม่สร้างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งทรัพยากร
ทางทะเลและแหล่งทำาการประมงท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โครงการ
นี้จึงช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ไออาร์พีซี และชุมชน 
โดยรอบท่าเรือ ซ่ึงเป็นหัวใจสำาคัญอันจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน
ยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

โครงการผ้าอเนกประสงค์บ้านหนองจอก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าอเนกประสงค์บ้านหนองจอก ผลิต 
ผา้อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลอืใช ้เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวั 
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จำาหนา่ยใหแ้กโ่รงงานอตุสาหกรรมสำาหรบัทำาความสะอาดเครือ่งจกัร 
ไออาร์พีซี ได้ให้การสนับสนุนโดยการรับซื้อผ้าอเนกประสงค์มูลค่า
กว่า 480,680 บาท ในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน 
บ้านหนองจอกมีความเข้มแข็ง สามารถดำารงอยู่และประกอบอาชีพ 
ทีม่ัน่คง สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครวัของตนไดอ้ยา่งยัง่ยนื อกีทัง้สรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงงานด้วย

การส่งเสริมการจำ หน่ายสินค้าชุมชนในร้านค้าขาย 
ของที่ระลึก (OTOP Center) ศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี

นอกจากการดำาเนินนโยบายด้านการสร้างอาชีพและรายได้ ในรูป
ของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนแลว้ ไออารพ์ซี ีไดส้นบัสนนุการจำาหนา่ย
สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในร้านขายของที่ระลึกศูนย์การเรียนรู้ 
ไออารพ์ซี ีซึง่ในปี 2556 มชีมุชนทีฝ่ากขายสนิคา้ทัง้หมด 84 ราย คดิ
เป็นมูลค่าสินค้า OTOP ทั้งสิ้น 643,125 บาท จำาแนกเป็นชุมชนใน
จังหวัดระยอง 63 ราย มูลค่าสินค้า 420,000 บาท ชุมชนจากพื้นที่
อืน่ๆ ในภาคตะวนัออก 10 ราย มลูคา่สนิคา้ 123,125 บาท และจาก
ชุมชนในภาคอื่นๆ อีก 12 ราย มูลค่าสินค้า 100,000 บาท จึงนับ
ได้ว่า ร้านขายของที่ระลึกศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี เป็นช่องทางการ 
จัดจำาหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ไออาร์พีซี ยังได้สนับสนุนการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใหด้ข้ึีน ครอบคลมุตัง้แตด่า้นสาธารณสขุ การศกึษา ศาสนา 
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำ บลตะพง

ไออาร์พีซี ได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้นำาชุมชนผ่านเวทีต่างๆ 
เช่น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
และการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขในชุมชนรอบ 
เขตประกอบการฯ ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่าจำานวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี เป็นปัญหาที่ทำาให้โรงพยาบาลในชุมชนขาดแคลน ทั้งในแง่
สถานที่การให้บริการและรองรับผู้ป่วยค้างคืน จำานวนบุคลากร

ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ดังนั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
ไออาร์พีซี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อจัดสรร 
งบประมาณจำานวน 12 ล้านบาท สำาหรับก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 
2 ชั้น ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ให้กับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลตะพง จังหวัดระยอง ในปัจจุบัน โครงการ
อยู่ในระหว่างการเทรากฐานและทำาโครงสร้างตัวอาคาร ซ่ึงมี
ประธาน อสม. อำาเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำาบลตะพง  
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
สง่เสรมิสขุภาพตำาบลตะพง ตดิตามและรายงานผลความกา้วหนา้ของ
การก่อสร้างอาคารอย่างใกล้ชิด ไออาร์พีซี คาดหมายว่าเมื่ออาคาร 
แล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ 
ได้แก่ ต.บ้านแลง ต.เชิงเนิน ต.ตะพง ต.นาตาขวัญ ต.เพ  
ต.สำานักทอง และเทศบาลนครระยอง ได้เพ่ิมข้ึนกว่า 100,000 คนต่อปี
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การก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดปลวกเกตุ

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดรั้วเขตประกอบการ  
ไออาร์พีซี มีนักเรียนและเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 160 คน ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้เข้าเยี่ยมเยียน และพบปัญหาอาคารเรียนเด็กเล็กที่มีสภาพเป็น
อาคารไม้ทรุดโทรมไม่ปลอดภัย ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและ
บคุลากรดา้นการศกึษา เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน
และสามารถรองรับจำานวนนักเรียนที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไออาร์พีซี จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำานวน 
4,650,025 บาท สำาหรบักอ่สรา้งอาคารเรยีนขนาด 2 ชัน้ ประกอบดว้ย 
ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องพักผู้อำานวยการ ห้องสมุด และห้องพยาบาล
อย่างละ 1 ห้อง รวมท้ังสนับสนุนครูอัตราจ้างจำานวน 2 คน โดยในวันท่ี 
9 กันยายน 2556 ไออาร์พีซี ได้ทำาพิธีส่งมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อย 
และไดร้บัเกยีรตจิากคณุวราวธุ ป่ินเงนิ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง 
ผู้นำาชุมชน ผู้อำานวยการโรงเรียน และคุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี เป็นประธานส่งมอบอาคาร

โครงการปรับปรุงพระปรางค์วัดบ้านแลง

จากการพบปะพดูคยุกบัผูน้ำาชมุชน เพือ่รบัฟงัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ไออาร์พีซี ได้รับทราบปัญหาการชำารุดทรุดโทรมของพระปรางค์ 
วัดบ้านแลง ที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่รูปแบบศิลปะขอม และเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ จำานวน 7 หมู่บ้าน  
มคีรัวเรือนกวา่ 2,000 ครวัเรอืน และมปีระชากร 6,700 คน บรษิทัฯ จงึ 
จัดสรรงบประมาณจำานวน 2,200,000 บาท สำาหรับการบูรณะพระปรางค์  
เพือ่เป็นการอนรุกัษโ์บราณสถานสำาหรบัเยาวชนลกูหลาน และพฒันา
เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วดา้นศาสนา ชว่ยสรา้งรายได ้สรา้งงาน และสรา้ง 
ช่ือเสียงให้แก่วัดและชุมชนในอนาคตสืบไป โดยปัจจุบัน ไออาร์พีซี 
ไดด้ำาเนนิการบรูณะพระปรางค ์และกอ่สรา้งป้ายชือ่สถานทีท่อ่งเทีย่ว
พระปรางค์บ้านแลงเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน

ไออาร์พีซี และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีความ
ร่วมมอืทางวชิาการในการจดัตัง้ “ศนูยว์จิยัการเกษตรเครอืขา่ยชมุชน 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพ่ือดำาเนิน
การพัฒนาการเกษตรในรูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน  
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง และพื้นที่ 4 ตำาบล คือ ต.นาตาขวัญ 
ต.ตะพง ต.บ้านแลง และ ต.เชิงเนิน ในอำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 
โดยการดำาเนินงานของโครงการเป็นการศึกษาวิจัย และบริการทาง
วิชาการ ในการแก้ปัญหาตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึง
พัฒนาระบบการผลิต และผลผลิตทางการเกษตร อันจะนำาไปสู่การ
พฒันาและความมัน่คงในอาชพีเกษตรกรรม อกีทัง้ประชาคมทกุอาชพี
ในพื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
ซึ่งมีการดำาเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เน้นการให้ความรู้ 
เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถปรบัใชไ้ดจ้รงิ และเหมาะสมกบัพืน้ที ่จำานวน 
20 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,404 คน

2) กจิกรรมคลนิกิเกษตร เป็นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการผลติให้
กับเกษตรกร จำานวน 22 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 คน

3) กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน มีเกษตรกรร่วมเป็น 
เครือข่าย จำานวน 815 ราย

4) กิจกรรมการวิจัยทางการเกษตร เป็นการทำาการวิจัยในแปลง
เกษตรกร 7 ราย ในพ้ืนที่ 3 ตำาบล (ต.ตะพง ต.บ้านแลง และ  
ต.นาตาขวัญ) เพ่ือนำาผลการวิจัยมาใช้ได้จริงในพ้ืนที่ รวมถึงการ
ทดลองในแปลงพืน้ทีข่อง ไออารพ์ซี ีเพือ่สง่เสรมิและสาธติสูเ่กษตรกร 

ซ่ึงโครงการได้ดำาเนินการทั้ง 4 กิจกรรม มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2554 จนถงึปัจจบุนั เป็นระยะเวลากวา่ 2 ปี โดยบรษิทัฯ ไดส้นบัสนนุ 
งบประมาณทั้งสิ้น 19,883,500 บาท
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โครงการเส้นทางชมป่าเขาท่าฉุด ต.บ้านแลง

เขาท่าฉุด ตั้งที่หมู่ 7 ต.บ้านแลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณไม้และสัตว์
หลายประเภท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาท่าฉุดและอนุรักษ์
แหล่งธรรมชาติและผืนป่า ไออาร์พีซี ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ตำาบล 
บ้านแลง กรมอุทยานป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดสรรงบประมาณ 2,400,000 บาท สำาหรับก่อสร้างเส้นทางชมป่า 
เขาทา่ฉดุ ความยาว 2.1 กโิลเมตร พรอ้มป้ายชือ่พรรณไม ้เพือ่ใหง้า่ย 
ต่อนักท่องเที่ยวและนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าไปศึกษาชมพรรณ
ไมบ้นยอดเขา ปัจจบุนัการกอ่สรา้งเสน้ทางชมป่าไดแ้ลว้เสรจ็ และอยู่
ในระหว่างการจัดทำาป้ายชื่อพรรณไม้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2557 ผลการดำาเนินโครงการ พบว่า หน่วยงานราชการ 
ผูน้ำาชมุชน และประชาชนในชมุชน ต.บา้นแลง พอใจความมุง่มัน่ของ 
ไออาร์พีซี ในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายการดำ เนินงานในปี 2557

จากกลยทุธ ์Happy Rayong ทัง้ 5 ดา้น ไออารพ์ซี ีมแีผนการดำาเนนิ
งานในปี 2557 ดังนี้

• ด้านเสริมสร้างความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ:  
 โครงการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 ตำาบลตะพง โดยมีเป้าหมายให้การก่อสร้างมีความก้าวหน้า 
 ร้อยละ 25 ในปี 2557 การดำาเนินงานคลินิกที่ศูนย์การเรียนรู้  
 ไออาร์พีซี และคลินิกเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาระบบ 
 เฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนซึ่งทำาร่วมกับโรงพยาบาลระยอง

• ดา้นการพฒันาชมุชน: โครงการสง่เสรมิการจำาหนา่ยสนิคา้ชมุชน 
 ในร้านค้าขายของที่ระลึก (OTOP Center) ศูนย์การเรียนรู้  
 ไออาร์พีซี โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนที่ฝากขายใน 
 ร้านค้าเป็นมูลค่า 708,000 บาท  

• ด้านการส่ือสารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ:  
 การเปิดบ้านสานสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลการดำาเนินงาน 
 ขององค์กร และศูนย์ประสานงานภาคสนาม เพ่ือแก้ปัญหา 
 ข้อร้องเรียนในเชิงรุก

Key performance indicators 2553 2554 2555 2556 เป้าหมาย 
2557

การช่วยเหลือสังคม (บาท) 155,460,058 154,123,422 124,109,082 134,848,855 117,369,422

สัดส่วนผลประโยชน์เศรษฐกิจทางอ้อมท่ีชุมชนได้รับ
จากการดำ เนินงานของ ไออาร์พีซี ในปี  2556

สัดส่วนงบประมาณของ ไออาร์พีซี  
สำ หรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ประจำ ปี  2556

ผลการดำ เนินงานด้านการช่วยเหลือสังคม

• ดา้นสง่เสรมิการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม: ดำาเนนิการตอ่เนือ่งโครงการ 
 สร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ โครงการ 
 สร้างป่าชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลนคลองก้นปึก โครงการ 
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติพระสมุทรเจดีย์

• ดา้นการใชก้ระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม รายละเอยีด 
 โครงการอธิบายในบทการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมกีารวดัความสำาเรจ็การดำาเนนิโครงการทัง้หมด ในรปูความพงึ
พอใจของชุมชน ซึ่งกำาหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 83 

ผลการดำ เนินงาน

ไออาร์พีซี วัดผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการเพื่อสังคม ด้วยการ
สำารวจประเมนิความพงึพอใจของชมุชน (Community Satisfaction) 
โดยในป ี2556 ไออารพ์ซีมีคีา่ความพงึพอใจของชมุชนทีร่อ้ยละ 92.8 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 82

สนับสนุนการดำ เนินงานศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน

บูรณะพระปรางค์วัดบ้านแลง

ก่อสร้างเส้นทางชมป่าเขาท่าฉุด

ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ตะพง

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดปลวกเกตุ

การจำ หน่ายสินค้าชุมชนที่ร้านค้าขายของที่ระลึก 

ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี

การรับซื้อผ้าอเนกประสงค์ของชุมชน

การจ้างงานรับเชือกเรือควบคู่กับการทำ ประมง

15%

11%

47% 48% 11%

29%

6%
5%

หมายเหตุ ไม่รวมโครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านตะกาด เนื่องจาก 
   ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปของชุมชน
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รายได้จากการขายในปี 2556 เท่ากับ 292,593 ล้านบาท 
ซึ่งมากกว่ารายได้จากการขายที่ได้จากปี 2555 ถึง 
163 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานในปี 2556 น้ัน ลดลง 
2,075 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานใน
ปี 2555  

ในปี 2556 ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานเพ่ิมข้ึน 
835 ล้านบาท เม่ือเทียบกับกับปี 2555

ปริมาณการผลิตในปี 2556 โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4.32 เม่ือเทียบปี 2555

สรุปผลการดำ เนินงาน

รายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการดำ เนินงาน

ปริมาณการผลิต

ค่าจ้างและค่าตอบแทน
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จำานวนพนักงานท้ังหมดในปี 2556 ไม่แตกต่างจากปี 
2555 มากนัก โดยร้อยละ 86 ของพนักงานท้ังหมด 
อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุพนักงานท่ีเป็น
กำาลังสำาคัญต่อการดำาเนินงานของไออาร์พีซี

ร้อยละ 80 ของพนักงานท้ังหมด ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงกล่ันน้ำามัน
และโรงงานปิโตรเคมีท้ังหมดของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี

ในช่วงปี 2553-2555 พนักงานท่ีใช้สิทธิลาคลอด
ท้ังหมดกลับมาทำางานตามปกติหลังจากการลาท้ัง
เพศชายและเพศหญิง อน่ึง เน่ืองจากกฎหมายแรงงาน
กำาหนดให้พนักงานชายสามารถลาเพ่ือดูแลภรรยา
คลอดได้ต้ังแต่ปี 2555 ไออาร์พีซี จึงเร่ิมเก็บข้อมูล
จำานวนพนักงานชายท่ีใช้สิทธ์ิลาเพ่ือดูแลภรรยาคลอด
ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา

ไออาร์พีซี เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการรับ
พนักงานชายและหญิงเข้ามาร่วมงาน แต่เน่ืองด้วย
ลักษณะของธุรกิจของไออาร์พีซี ทำาให้จำานวนพนักงาน
ชายน้ันมีมากกว่าจำานวนพนักงานหญิง อย่างไรก็ตาม 
หลายปีท่ีผ่านมาพบว่าสัดส่วนระหว่างจำานวนพนักงาน
หญิงต่อพนักงานชายน้ันเพ่ิมข้ึน

อายุน้อยกว่า 30 ปี  
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานของพนักงานในปี 2556 ลดลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับปี 2555 ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการเสริมสร้าง 
ความตระหนักด้านความปลอดภัยในหมู่พนักงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเน่ือง สำาหรับอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันรักษาทางการแพทย์ในกลุ่ม
พนักงานมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่มีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยสำาหรับผู้รับเหมา ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานในท่ีสูง โดย ไออาร์พีซี ได้มี
การสืบสวนกรณีดังกล่าว และได้กำาหนดมาตรการและการอบรมเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ข้ึนซ้ำาอีก

จากความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการประหยัด
พลังงาน และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานต่างๆ ทำาให้ในปี 2556 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี มีค่าความเข้มการใช้พลังงาน 
ซ่ึงแสดงในรูปแบบปริมาณการใช้พลังงานต่อตัน 
การผลิต มีค่าลดลงจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 7 
สำาหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม และประมาณร้อยละ 2 
สำาหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันรักษาทางการแพทย์

ความเข้มการใช้พลังงาน

ในปี 2556 ประสิทธิภาพการใช้น้ำาของกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเคมีดีข้ึน โดยมีอัตราการใช้น้ำาท่ี 3.45 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อตันการผลิต ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้น้ำาของ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมมีค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า 
โดยมีอัตราการใช้น้ำาที่ 0.4 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
การผลิต

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ 

ในปี 2556 มีปริมาณของเสียท้ังหมด 21,238 ตัน 
จำาแนกเป็นของเสียอันตราย จำานวน 2,386 ตัน ของ
เสียไม่อันตราย จำานวน 15,642 ตัน และของเสียท่ีเกิด 
จากกิจกรรมท่ีไม่ใช่การดำาเนินงานตามปกติ เช่น  
ของเสียจากการทำาความสะอาด จำานวน 3,210 ตัน  

ปริมาณของเสียในปี 2556
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ออกไซด์ของไนโตรเจนและซัลเฟอร์เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ซ่ึงในปี 2556 ปริมาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนและ
ออกไซด์ของซัลเฟอร์เทียบต่อตันการผลิตสำาหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและปิโตรเลียมมีแนวโน้มลดลง เน่ืองมาจากการดำาเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ส่งผลให้การใช้พลังงานต่อตันการผลิตมีค่าลดลง จึงทำาให้ปริมาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนและ
ซัลเฟอร์ลดลงไปด้วย
หมายเหตุ ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์รายงานในรูปแบบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ในปี 2556 ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมลดลงร้อยละ 5 และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลง
ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับปี 2555 ซ่ึงเป็นผลมาจากการดำาเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ท้ังในด้านการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
อาทิ การติดต้ัง Variable Speed Drive ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ชุด
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ เพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในมอเตอร์และการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการ
ผลิตให้อยู่ในช่วงท่ีกำาหนดไว้ เป็นต้น

ขอบเขตการรายงานข้อมูล

ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เทียบต่อตันการผลิต

ดัชนีการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน ดัชนีการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์
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ขอบเขตการรายงานข้อมูลรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ครอบคลุม บมจ. ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือท่ีไออาร์พีซีถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
ได้แก่ บจ. ไทยเอบีเอส จำากัด บจ. น้ำามัน ไออาร์พีซี และ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี

เพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการกำาจัดของเสียโดยเฉพาะการฝัง
กลบ ไออาร์พีซีได้ดำาเนินโครงการ 3R - Reduce, Reuse, Recycle เพ่ือ
ลดปริมาณของเสีย ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนว่ามากกว่าร้อยละ 78 ของปริมาณ 
ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท้ังหมด (ยกเว้นปริมาณของเสียท่ีเกิด
ข้ึนจากกิจกรรมท่ีไม่ใช่การดำาเนินงานตามปกติ) ได้มีการนำากลับไปใช้ใหม่ 
และประมาณร้อยละ 4 ของปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต นำาไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ (Recovery) เช่น การนำาไปเผาเพ่ือใช้เป็นพลังงาน 
หรือการนำาไปผ่านกระบวนการเพ่ือผลิตเป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมอ่ืน 
เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีของเสียเพียงร้อยละ 11 ท่ีนำาไปฝังกลบ (Landfill)

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต  
จำ แนกตามวิธีการบำ บัดในปี 2556

ต
ัน
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Recycling Recovery Incineration Landfill
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เศรษฐกิจ 292,593
ล้านบาท

6,749 
ล้านบาท

9,241
ล้านบาท

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EC1 Sale Revenues Million Baht 221,611 246,888 292,430 292,593

Operating Costs Million Baht 212,319 235,491 289,770 287,695

Employee Wages and Benefits Million Baht 5,229 5,885 5,914 6,749

Payments to Providers of Capital Million Baht 3,600 3,666 816 1,632

Payment to Governments Million Baht 22,365 9,785 8,189 9,241

EC4 Tax Privileges from the Board of Investment, Thailand Million Baht 47 212 144 212

Tax Compensation from Export Million Baht 175 189 209 203

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

Annual Production Tonne 9,789,908 8,968,382 9,978,631 10,409,243

Production of Petroleum Business Tonne 8,372,649 7,684,770 8,505,358 8,732,610

Production of Petrochemical Business Tonne 1,417,259 1,283,612 1,473,273 1,676,633

GRI Data Unit** 2553 2554 2555 2556

Supplier Assessment for Crude Oil, Petroleum and 
Petrochemical Raw Materials*

• Total Number of Supplier in Approved Vendor List (AVL) Supplier - - - 107

• Total Number of New Supplier Registered in AVL Supplier - - - 21

• Number of Supplier rejected during  
 the Pre-Qualification Process Supplier - - - 7

Supplier Assessment for Other Raw Materials and Chemicals*

• Total Number of Supplier and Contractor in

 - Supplier – Approved Vendor List Supplier/ 
Contractor - - - 431

 - Contractor – Approved Contractor List Supplier/ 
Contractor - - - 411

 - Total Number of New Supplier Registered in AVL

 - Supplier – Approved Vendor List Supplier/ 
Contractor - - - 17

 - Contractor – Approved Contractor List Supplier/ 
Contractor - - - 26

 - Number of Supplier rejected during  
  the Pre-Qualification Process

 - Supplier – Approved Vendor List Supplier/ 
Contractor - - - 6

Production

Supply Chain Management

รายได้จากการขาย
ค่าจ้างและ 
ค่าตอบแทน 
ของพนักงาน

การจ่ายภาษี
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พนักงาน

5,273
คน

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

LA1 Total Employee Person (s) 5,086 5,186 5,248 5,273

•	 Male Person (s) 4,262 4,324 4,382 4,409

•	 Female Person (s) 824 862 866 864

Total Long-Term Contractors Person (s) 0 0 0 0

LA13 Total Employee by Area Person (s) 5,086 5,186 5,248 5,273

•	 Bangkok Person (s) 729 756 771 756

	 -	 Male Person (s) 320 324 333 324

	 -	 Female Person (s) 409 432 438 432

•	Rayong Person (s) 4,038 4,110 4,156 4,199

	 -	 Male Person (s) 3,647 3,705 3,753 3,792

	 -	 Female Person (s) 391 405 403 407

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

PR5 Annual customer satisfaction survey results Satisfaction rate 87 86 87 86

PR8 Number of substantiated complaints received concerning 
breaches of customer privacy Case 0 0 0 0

Total	number	of	identified	leaks,	thefts,	or	losses	of	customer	
data Case 0 0 0 0

Customer Relationship Management

Remark:	 *	 These	indicators	are	not	under	the	GRI	G3.1,	but	they	are	new	indicators	based	on	GRI	G4:	EN32	and	LA14.		Indicators	relevant	to	supply	chain	management	are	becoming	important	 
	 	 and	has	been	asked	in	other	sustainability	reporting	standard	e.g.	DJSI.	Since	these	are	new	indicators	required	by	GRI	G4,	only	2013	data	are	needed	to	be	reported.
	 **	 Suppliers	include	suppliers,	contractors	and	vendors.

พนักงานของบริษัท
ในกลุ่มไออาร์พีซี 
มีจ�านวนทั้งสิ้น

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

 - Contractor – Approved Contractor List - - - 0

HR2 Human	Right	Screening	

•	 Supplier	of	Crude	Oil Supplier/ 
Contractor - - - 78

•	 Supplier	and	Contractor	of	Other	Raw	Materials	 
 and Chemicals

 - Supplier – Approved Vendor List Supplier/ 
Contractor - - - 23

 - Contractor – Approved Contractor List Supplier/ 
Contractor - - - 26

EC6 •	 Spending	on	purchasing	of	products	and	services	 
	 from	suppliers	and	contractors	in	Rayong Million	Baht 1,625 2,396 2,539 1,594

•	 Percentage	of	spending	in	Rayong	comparing	to	 
 the total budget % 16.10 16.49 19.86 16.22

เป็นเวลา 4
ของพนักงานที่ใช้สิทธิ
ลาคลอดยังคงกลับมา 
ท�างานหลังจากการลา

  ที่ร้อยละ 100 

ติดต่อกัน
ปี
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GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

•	Others Person (s) 319 320 321 318

	 	 -	 Male Person (s) 295 295 296 293

	 	 -	 Female Person (s) 24 25 25 25

Total Employee by Level Person (s) 5,086 5,186 5,248 5,273

•	Executive	(Level	13-18) Person (s) 68 69 84 81

	 	 -	 Male Person (s) 53 54 67 64

	 	 -	 Female Person (s) 15 15 17 17

•	Middle	Management	(Level	10-12) Person (s) 304 314 338 346

	 	 -	 Male Person (s) 243 254 275 282

	 	 -	 Female Person (s) 61 60 63 64

•	Senior	(Level	8-9) Person (s) 769 845 951 933

	 	 -	 Male Person (s) 632 680 759 745

	 	 -	 Female Person (s) 137 165 192 188

•	Employee	(Level	7	and	below) Person (s) 3,945 3,958 3,875 3,913

	 	 -	 Male Person (s) 3,334 3,336 3,281 3,318

	 	 -	 Female Person (s) 611 622 594 595

Employee by Age Person (s) 5,086 5,186 5,248 5,273

•	Over	50	years	old Person (s) 183 217 271 329

	 	 -	 Male Person (s) 152 117 219 270

	 	 -	 Female Person (s) 31 100 52 59

•	30-50	years	old Person (s) 4,395 4,478 4,516 4,477

	 	 -	 Male Person (s) 3,691 3,753 3,784 3,745

	 	 -	 Female Person (s) 704 725 732 732

•	Below	30	years	old Person (s) 508 491 461 467

	 	 -	 Male Person (s) 419 395 379 394

	 	 -	 Female Person (s) 89 96 82 73

LA2 Total Turnover Person (s) 37 53 47 70

•	Male Person (s) 28 45 38 57

•	Female Person (s) 9 8 9 13

Turnover	Rate % 0.73 1.02 0.90 1.33

•	Male % 0.55 0.87 0.72 1.08

•	Female % 0.18 0.15 0.17 0.25

Turnover by Area Person (s) 37 53 47 70

•	Bangkok Person (s) 14 13 14 20

	 	 -	 Male Person (s) 5 8 8 9

	 	 -	 Female Person (s) 9 5 6 11

100



GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

•	Rayong Person (s) 20 37 33 49

	 	 -	 Male Person (s) 20 34 30 47

	 	 -	 Female Person (s) 0 3 3 2

•	Others Person (s) 3 3 0 1

	 	 -	 Male Person (s) 3 3 0 1

	 	 -	 Female Person (s) 0 0 0 0

Turnover	Rate	by	Area % 0.73 1.02 0.90 1.33

•	Bangkok % 0.28 0.25 0.27 0.38

	 	 -	 Male % 0.10 0.15 0.15 0.17

	 	 -	 Female % 0.18 0.10 0.11 0.21

•	Rayong % 0.39 0.71 0.63 0.93

	 	 -	 Male % 0.39 0.66 0.57 0.89

	 	 -	 Female % 0.00 0.06 0.06 0.04

•	Others % 0.06 0.06 0.00 0.02

	 	 -	 Male % 0.06 0.06 0.00 0.02

	 	 -	 Female % 0.00 0.00 0.00 0.00

Turnover by Age Person (s) 37 53 47 70

•	Over	50	years	old Person (s) 5 7 7 10

	 	 -	 Male Person (s) 5 7 5 9

	 	 -	 Female Person (s) 0 0 2 1

•	30-50	years	old Person (s) 17 34 24 41

	 	 -	 Male Person (s) 14 28 19 32

	 	 -	 Female Person (s) 3 6 5 9

•	Below	30	years	old Person (s) 15 12 16 19

	 	 -	 Male Person (s) 9 10 14 16

	 	 -	 Female Person (s) 6 2 2 3

Turnover	Rate	by	Age % 0.73 1.02 0.90 1.33

•	Over	50	years	old % 0.10 0.13 0.13 0.19

	 	 -	 Male % 0.10 0.13 0.10 0.17

	 	 -	 Female % 0.00 0.00 0.04 0.02

•	30-50	years	old % 0.33 0.66 0.46 0.78

	 	 -	 Male % 0.28 0.54 0.36 0.61

	 	 -	 Female % 0.06 0.12 0.10 0.17

•	Below	30	years	old % 0.29 0.23 0.30 0.36

	 	 -	 Male % 0.18 0.19 0.27 0.30

	 	 -	 Female % 0.12 0.04 0.04 0.06
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GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

New	Employee	Hired Person (s) 179 160 110 100

•	Male Person (s) 145 111 98 88

•	Female Person (s) 34 49 12 12

New	Employee	Hire	Rate % 3.52 3.09 2.10 1.90

•	Male % 2.85 2.14 1.87 1.67

•	Female % 0.67 0.94 0.23 0.23

New	Employee	by	Area Person (s) 179 160 110 100

•	Bangkok Person (s) 28 48 25 11

	 	 -	 Male Person (s) 10 15 16 4

	 	 -	 Female Person (s) 18 33 9 7

•	Rayong Person (s) 145 112 85 89

	 	 -	 Male Person (s) 129 96 82 84

	 	 -	 Female Person (s) 16 16 3 5

•	Others Person (s) 6 0 0 0

	 	 -	 Male Person (s) 6 0 0 0

	 	 -	 Female Person (s) 0 0 0 0

New	Hire	Rate	by	Area % 3.52 3.09 2.10 1.90

•	Bangkok % 0.55 0.93 0.48 0.21

	 	 -	 Male % 0.20 0.29 0.30 0.08

	 	 -	 Female % 0.35 0.64 0.17 0.13

•	Rayong % 2.85 2.16 1.62 1.69

	 	 -	 Male % 2.54 1.85 1.56 1.59

	 	 -	 Female % 0.31 0.31 0.06 0.09

•	Others % 0.12 0.00 0.00 0.00

	 	 -	 Male % 0.12 0.00 0.00 0.00

	 	 -	 Female % 0.00 0.00 0.00 0.00

New	Employee	by	Age Person (s) 179 160 110 100

•	Over	50	years	old Person (s) 2 4 5 2

	 	 -	 Male Person (s) 2 2 5 2

	 	 -	 Female Person (s) 0 2 0 0

•	30-50	years	old Person (s) 20 23 15 4

	 	 -	 Male Person (s) 13 10 9 1

	 	 -	 Female Person (s) 7 13 6 3

•	Below	30	years	old Person (s) 157 133 90 94

	 	 -	 Male Person (s) 130 99 84 85

	 	 -	 Female Person (s) 27 34 6 9
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GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

New	Hire	Rate	by	Age % 3.52 3.09 2.10 1.90

•	Over	50	years	old % 0.04 0.08 0.10 0.04

	 	 -	 Male % 0.04 0.04 0.10 0.04

	 	 -	 Female % 0.00 0.04 0.00 0.00

•	30-50	years	old % 0.39 0.44 0.29 0.08

	 	 -	 Male % 0.26 0.19 0.17 0.02

	 	 -	 Female % 0.14 0.25 0.11 0.06

•	Below	30	years	old % 3.09 2.56 1.71 1.78

	 	 -	 Male % 2.56 1.91 1.60 1.61

	 	 -	 Female % 0.53 0.66 0.11 0.17

Employee Satisfaction % 78.52 90.76 85.51 78.98

LA15 Employee Entitle for Parental Leave*

•	Male % N/A N/A 100 100

•	Female % 100 100 100 100

Number	of	Employee	Taken	Parental	Leave Person (s) 20 21 26 88

•	Male Person (s) N/A N/A 1 74

•	Female Person (s) 20 21 25 14

Number	of	Employee	Return	to	Work	After	Parental	Leave Person (s) 20 21 26 88

•	Male Person (s) N/A N/A 1 74

•	Female Person (s) 20 21 25 14

Return	to	Work	Rate

•	Male % N/A N/A 100 100

•	Female % 100 100 100 100

Employee	Entitle	for	Parental	Leave	Who	Still	Employed	for	the	
Next	12	Months

•	Male % N/A N/A 100 100

•	Female % 100 100 100 100

Retention	Rate

•	Male % N/A N/A 100 100

•	Female % 100 100 100 100

LA4 Total	Employees	Covered	by	Collective	Bargaining % 89 86 86 86

LA10 Training	Hours	of	Male	Employees	Based	in	Bangkok Hours 14,140.00 16,724.50 21,806.00 18,060.50

•	Strategic	PG13	Up Hours 816.00 1,084.50 1,831.00 975.50

•	Managerial	PG9-12 Hours 4,380.00 4,349.00 4,060.50 2,760.00

•	Supervisory	PG6-8 Hours 5,047.00 6,362.00 9,725.50 9,773.50

•	Operation	PG5	Down Hours 3,897.00 4,929.00 6,189.00 4,551.50

Training	Hours	of	Female	Employees	Based	in	Bangkok Hours 10,676.00 10,298.00 13,007.00 9,958.00

103



GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

•	Strategic	PG13	Up Hours 482.00 618.00 541.50 123.00

•	Managerial	PG9-12 Hours 3,849.00 3,540.50 3,909.00 3,274.50

•	Supervisory	PG6-8 Hours 5,274.00 5,049.00 7,255.00 5,617.50

•	Operation	PG5	Down Hours 1,071.00 1,090.50 1,301.50 943.00

Training	Hours	of	Male	Employees	Based	in	Other	Areas Hours 192,500.85 162,073.00 156,636.50 133,187.00

•	Strategic	PG13	Up Hours 2,608.00 2,575.00 1,727.00 1,046.00

•	Managerial	PG9-12 Hours 38,245.50 28,189.00 21,872.00 14,065.00

•	Supervisory	PG6-8 Hours 88,243.00 65,056.00 81,139.00 79,107.50

•	Operation	PG5	Down Hours 63,404.35 66,253.00 51,898.50 38,968.50

Training	Hours	of	Female	Employees	Based	in	Other	Areas Hours 18,859.50 14,859.00 15,356.00 13,802.50

•	Strategic	PG13	Up Hours - - - -

•	Managerial	PG9-12 Hours 3,667.00 2,129.00 2,165.50 1,492.00

•	Supervisory	PG6-8 Hours 7,261.50 5,369.00 6,254.00 6,077.00

•	Operation	PG5	Down Hours 7,931.00 7,361.00 6,936.50 6,233.50

LA14 Equal	Remuneration	Female/Male

Strategic	PG13	Up

•	Average	Female	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 2,604,160.94

•	Average	Male	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 2,270,505.74

Managerial	PG9-12

•	Average	Female	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 1,213,769.05

•	Average	Male	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 1,203,528.20

•	Average	Female	Remuneration	(Base	Salary	and	Other	Case	
Incentives	e.g.	Bonus) Baht/Person - - - 1,640,343.30

•	Average	Male	Remuneration	(Base	Salary	and	Other	Case	
Incentives	e.g.	Bonus) Baht/Person - - - 1,625,359.48

Supervisory	PG6-8	and	Operation	PG5	Down

•	Average	Female	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 506,134.70

•	Average	Male	Salary	(Base	Salary	Only) Baht/Person - - - 473,488.10

LA7 Absentee	Rate

•	Male % 0.39 0.48 0.63 0.46

•	Female % 0.55 0.60 1.16 0.75

Remark:	 *	 No	data	prior	to	2012	due	to	the	allowance	of	male	employees	to	take	parental	leave	in	2012	(announced	17	December	2012)
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ความปลอดภัย

0
อุบัติเหตุ

0
การรั่วไหล 24

20

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EN23 Hydrocarbon Spills Cases 3 7 1 6

•	Petroleum	Business Cases 1 1 0 2

m3 50 0.09 0 1

•	Petrochemical	Business Cases 1 4 1 3

m3 0.2 0.1 1.06 0.01

•	Port	Business Cases 1 2 0 0

m3 0.1 0.12 0 0

•	Other	business Cases 0 0 0 1

m3 0 0 0 0.05

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

OG13 Number of Tier 1 Process Safety Events Cases 6 11 10 9

Number of Tier 2 Process Safety Events Cases 12 17 17 19

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

LA7 Total	Recordable	Injuries	Case	(TRIC)

•	Employee Cases 6 11 6 3

•	Contractor Cases 6 6 11 16

Total	Recordable	Injuries	Rate	(TRIR)

•	Employee Per million 
hours	worked 1.07 1.23 0.65 0.55

•	Contractor Per million 
hours	worked 2.7 0.44 1.37 1.52

Lost	Time	Injuries	Frequency	Rate	(LTIFR) 431

•	Employee Per million 
hours	worked 0.66 0.61 0.37 0.28

•	Contractor Per million 
hours	worked 1.5 0.37 0.95 0.76

Lost	Work	Day	Case	(LWC)

•	Employee Cases 3 6 3 3

Process Safety

Occupational Health and Safety

Oil and Chemical Spills

ร้ายแรง 
ถึงขั้นเสียชีวิต

ของน�้ามันและ 
สารเคมีอันตราย 
ในทะเล

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

ส�าหรับพนักงานไออาร์พีซี

ในกลุ่มผู้รับเหมา

ลดลงร้อยละ

และ
ลดลงร้อยละ
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GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EN1 Petroleum	Business	-	Crude	Oil Tonne 8,333,040 7,590,783 8,443,110 8,638,824

Petrochemical	Business	-	Naphtha	 Tonne 724,039 601,586 740,741 781,570

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EN3 Total direct energy consumption GJ 33,362,081 39,258,292 46,996,100 46,514,605

•	Petroleum	Business GJ 12,166,832 10,757,250 11,923,361 11,313,903

•	Petrochemical	Business GJ 17,207,893 14,656,725 16,997,924 17,645,011

•	Other	Business GJ 9,868,599 18,317,837 23,428,352 24,118,593

Total direct energy consumption MWh 9,267,245 10,905,081 13,054,472 12,920,724

•	Petroleum	Business MWh 3,379,676 2,988,125 3,312,045 3,142,751

•	Petrochemical	Business MWh 4,779,970 4,071,312 4,721,645 4,901,392

•	Other	Business MWh 2,741,277 5,088,288 6,507,876 6,699,609

Direct	energy	consumption	by	fuel

•	Petroleum	business

	 Fuel	Oil GJ 3,203,964 3,351,327 2,914,571 2,151,181

 Natural Gas GJ 0 0 0 0

 LPG GJ 3,746,437 2,930,538 4,006,012 3,547,694

Energy Consumption

Materials Consumption

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

•	Contractor Cases 2 5 7 6

Fatalities

•	Employee Fatalities 0 0 0 0

•	Contractor Fatalities 1 0 0 0

Occupational	Illness	Frequency	Rate	(OIFR)

•	Employee Per million 
hours	worked 0 0 0 0

•	Contractor Per million 
hours	worked 0 0 0 0

 สิ่งแวดล้อม
7 5
2 9

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

เมื่อเทียบกับปี 2555

ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงลดลงร้อยละ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละ
และ

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน 

ปริมาณน�้ามันดีเซล 
ที่ใช้ในการขนส่งด้วย
เรือของไออาร์พีซี 

ดัชนีการเกิดก๊าซเรือนกระจก
เทียบต่อตันการผลิต

20,670
ลิตร

106



GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

	 Diesel GJ 0 0 0 0

 Gasoline GJ 0 0 0 0

	 Fuel	Gas GJ 731,258 705,236 826,642 936,211

	 Coke GJ 2,032,396 2,032,396 2,302,937 2,344,800

 H2S GJ 0 1,263 167 135

 Steam GJ 1,025,945 685,187 723,091 1,025,024

	 Electricity	generated	by	IRPC	Power	Plant GJ 1,426,834 1,051,303 1,149,941 1,308,858

	 Others GJ 0 0 0 0

•	Petrochemical	business

	 Fuel	Oil GJ 3,508,453 1,884,055 1,884,877 1,109,462

 Natural Gas GJ 0 0 0 0

 LPG GJ 598,974 714,456 1,198,284 952,315

	 Diesel GJ 747,259 811,245 693,898 544,483

 Gasoline GJ 0 0 0 0

	 Fuel	Gas GJ 8,799,261 8,498,805 9,718,756 10,815,465

	 Coke GJ 0 0 0 0

 Propane GJ 84,371 0 0 0

	 Waste	Monomer GJ 20,776 882 0 0

	 Recycle	Monomer GJ 20,334 16,131 23,641 0

 Steam GJ 1,858,628 1,465,472 1,848,535 2,590,111

	 Electricity	generated	by	IRPC	Power	Plant GJ 1,569,837 1,265,677 1,629,933 1,633,174

	 Others GJ 0 0 0 0

•	Other	Business

	 Fuel	Oil GJ 2,554,224 0 0 0

 Natural Gas GJ 0 12,888,717 18,196,884 19,746,980

 LPG GJ 0 0 0 0

	 Diesel GJ 0 69,223 1,040 0

 Gasoline GJ 0 0 0 0

	 Fuel	Gas GJ 0 0 0 0

	 Coke GJ 0 0 0 0

 Steam GJ 0 0 0 0

 Coal GJ 7,314,375 5,354,008 5,228,391 4,365,879

	 Electricity	generated	by	IRPC	Power	Plant GJ 0 5,879 2,037 5,733

	 Others GJ 0 0 0 0

Energy intensity

•	Petroleum	Business GJ/	Tonne	
throughput 1.46 1.42 1.41 1.31
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•	Petrochemical	Business GJ/	Tonne	
throughput 23.77 24.36 22.95 22.58

Total	electricity	sold	to	other	companies	outside	IRPC	
boundary	e.g.	EGAT,	PEA MWh 382,233 363,196 479,458 485,569

Total	steam	sold	to	other	companies	outside	IRPC	boundary Tonne 1,020,344 1,103,830 1,175,711 1,039,163

EN4 Total	electricity	purchased	from	other	companies	outside	IRPC	
boundary	e.g.	EGAT,	PEA MWh 1,000,163 184,932 4,080 1,838

Total	steam	purchased	from	other	companies	outside	IRPC	
boundary Tonne 50,252 3,365 102 0

EN6
Initiatives	to	provide	energy-efficient	or	renewable	energy	
based products and services, and reductions in energy 
requirement	as	a	result	of	these	initiatives

GJ 20,819 253,714 1,397,443 263,863

EN29 Total	diesel	consumed	by	IRPC	owned	marine	vessels Litre 1,272,821 761,826 831,056 810,386

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

OG6 Volume of flared hydrocarbon

•	Petroleum	Business m3 5,763 2,899 9,021 14,246

•	Petrochemical	Business m3 6,522 8,906 3,978 16,852

•	Other	Business m3 0 0 118 0

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EN16 Total direct emissions of greenhouse gas (1) Million	tCO2e 3.36 2.85 3.41 3.39

•	Petroleum	Business Million	tCO2e 1.12 0.84 0.87 0.85

•	Petrochemical	Business Million	tCO2e 0.79 0.61 0.88 0.91

•	Other	Business Million	tCO2e 1.46 1.40 1.65 1.63

Total indirect emissions of greenhouse gas(2) Million	tCO2e 0.510 0.094 0.002 0.001

GHG	Intensity

•	Petroleum	Business tCO2e/Tonne 
production 0.133 0.110 0.103 0.097

•	Petrochemical	Business tCO2e/Tonne 
production 0.554 0.472 0.598 0.543

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EN20 Total	NOx Tonne 3,691 2,776 2,745 4,138

•	Petroleum	Business Tonne 596 337 504 588

•	Petrochemical	Business Tonne 871 840 603 677

•	Other	Business Tonne 2,224 1,599 1,638 2,873

NOx	Intensity

•	Petroleum	Business
Tonne/ thousand 

tonne of 
production

0.071 0.044 0.059 0.067

Flared and Vented Hydrocarbon

Greenhouse Gas

Air Emissions

Remark:	 IRPC	is	working	towards	the	operational	excellence,	which	aims	to	reduce	losses	as	much	as	possible.		We	recover	vented	and	flared	gas	e.g.	monomer	recovery	unit	at	PP	plant,	flared	gas	recovery	unit,	etc.

Remark:	 1.	 Direct	emissions	of	greenhouse	gases	from	all	sources	owned	or	controlled	by	IRPC,	which	includes	IRPC	Power	Plant.
	 	 2.	 Indirect	emissions	of	greenhouse	gases	from	the	generation	of	purchased	electricity,	heat,	or	steam,	which	corresponds	with	energy	consumption	reported	under	EN4.
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EN8 Water withdrawn by source m3 36,646,788 38,303,016 40,351,785 40,612,460

• Provincial / Municipal Waterworks Authority m3 0 0 0 0

• IRPC water utility plant m3 19,126,788 20,783,016 22,831,785 23,092,460

• Salt / brackish water m3 17,520,000 17,520,000 17,520,000 17,520,000

• Other source m3 0 0 0 0

Water withdrawn by operations

• Petroleum Business

 Provincial / Municipal Waterworks Authority m3 0 0 0 0

 IRPC water utility plant m3 3,507,929 3,314,126 3,496,699 3,532,909

 Salt / brackish water m3 0 0 0 0

 Other source m3 0 0 0 0

• Petrochemical Business

 Provincial / Municipal Waterworks Authority m3 0 0 0 0

 IRPC water utility plant m3 6,313,123 5,490,544 6,104,041 5,776,408

 Salt / brackish water m3 0 0 0 0

 Other source m3 0 0 0 0

• Other Business

Water Consumption and Wastewater

Remark:  (1) IRPC starts tracking its VOC emission in 2012.
  (2) N/A = Not Available
  (3) SOx reported in the Table is in the form of sulfur dioxide (SO2 ).

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

• Petrochemical Business
Tonne/ 

thousand tonne 
of production

0.615 0.654 0.409 0.404

Total SOx Tonne 5,778 2,067 1,357 1,667

• Petroleum Business Tonne 1,563 1,261 1,096 1,268

• Petrochemical Business Tonne 386 244 161 124

• Other Business Tonne 3,829 562 100 275

SOx Intensity

• Petroleum Business
Tonne/ 

thousand tonne 
of production

0.187 0.164 0.129 0.145

• Petrochemical Business
Tonne/ 

thousand tonne 
of production

0.272 0.190 0.109 0.074

Total VOCS

• Petroleum Business Tonne N/A N/A 766 684

• Petrochemical Business Tonne N/A N/A 343 342

VOC Intensity

• Petroleum Business Kg VOC/ barrel 
of crude oil N/A N/A 0.013 0.011

• Petrochemical Business Kg/ tonne 
naphtha N/A N/A 0.464 0.437
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 Provincial / Municipal Waterworks Authority m3 0 0 0 0

 IRPC water utility plant m3 9,305,736 11,978,346 13,231,044 13,783,143

 Salt / brackish water m3 17,520,000 17,520,000 17,520,000 17,520,000

 Other source m3 0 0 0 0

Water withdrawal intensity

 - Petroleum business m3/ tonne 
production 0.419 0.431 0.411 0.405

 - Petrochemical business m3/ tonne 
production 4.454 4.277 4.143 3.445

EN21 Total volume of water discharge Million m3 1.46 1.59 1.55 1.75

 - Petroleum business Million m3 0.92 1.02 1.05 1.23

 - Petrochemical business Million m3 0.54 0.57 0.50 0.52

 - Other business Million m3 0 0 0 0

Chemical oxygen demand (COD) in treated wastewater 
discharged

 - Petroleum business Tonne 64.43 79.54 68.73 77.57

 - Petrochemical business Tonne 93.88 96.89 88.12 87.54

 - Other business Tonne 0 0 0 0

Biochemical oxygen demand (BOD) in treated wastewater 
discharged

• Petroleum business Tonne 12.25 9.75 3.27 5.69

• Petrochemical business Tonne 11.46 8.73 1.44 3.08

• Other business Tonne 0 0 0 0

Wastewater discharge intensity

• Petroleum business m3/ tonne 
production 0.110 0.133 0.123 0.141

• Petrochemical business m3/ tonne 
production 0.381 0.444 0.339 0.310

GRI Data Unit 2556

EN22 Total waste disposed Tonne 21,238

 Non-hazardous waste Tonne 15,642

 Hazardous waste Tonne 2,386

 Waste from non-routing operation Tonne 3,210

Total waste disposed by method Tonne 18,029

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 14,121

 Recovery Tonne 788

 Incineration Tonne 1,217

 Landfill Tonne 1,903

 Others Tonne 0

Petroleum business: total hazardous waste 
disposed Tonne 716

Solid Waste

GRI Data Unit 2556

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 37

 Recovery Tonne 330

 Incineration Tonne 320

 Landfill Tonne 29

 Others Tonne 0

Petroleum business: total non-hazardous 
waste disposed Tonne 193

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 184

 Recovery Tonne 0

 Incineration Tonne 0

 Landfill Tonne 9
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EN30 Costs identified as environmental operations* Million Baht - - - 154

EN28 Monetary value of significant fines Million Baht 0 0 0 0

Number of non-monetary sanctions Case 0 0 0 0

Case brought through dispute resolution mechanisms Case 0 0 0 0

Environmental Protection Expenditures and Investment and Fines

GRI Data Unit 2553 2554 2555 2556

EC1 Cash contribution Baht 155,460,058 154,123,422 124,109,082 134,848,855

Philanthropy

Remark: *IRPC starts tracking its environmental expenditure and investment in 2013.

GRI Data Unit 2556

 Others Tonne 0

Petrochemical business: total hazardous 
waste disposed Tonne 1,630

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 110

 Recovery Tonne 419

 Incineration Tonne 855

 Landfill Tonne 246

 Others Tonne 0

Petrochemical business: total non-hazardous 
waste disposed Tonne 348

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 0

 Recovery Tonne 0

 Incineration Tonne 42

 Landfill Tonne 306

 Others Tonne 0

Other business: total hazardous waste 
disposed Tonne 40

การบริจาค 135
ล้านบาท

การช่วยเหลือ 
สังคมกว่า

GRI Data Unit 2556

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 0

 Recovery Tonne 38

 Incineration Tonne 0

 Landfill Tonne 2

 Others Tonne 0

Other business: total non-hazardous waste 
disposed Tonne 15,102

 Reuse Tonne 0

 Recycling Tonne 13,790

 Recovery Tonne 0

 Incineration Tonne 0

 Landfill Tonne 1,312

 Others Tonne 0

Total waste from non-routine operation Tonne 3,209

 Petroleum business Tonne 480

 Petrochemical business Tonne 470

 Other business Tonne 2,259

111



รางวัลท่ีได้รับในระดับนานาชาติ:

•	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 Asia	 Outstanding	 Company		
	 on	Corporate	Governance	2013	จากนิตยสาร	Corporate	
	 Governance	Asia	ประเทศฮ่องกง

•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Best	Investor	Relations	จากโครงการ		
	 3rd	Asian	 Excellence	 Recognition	 Awards	 2013	 ซึ่งจัด	
	 โดยวารสาร	Corporate	Governance	Asia	ประเทศฮ่องกง

•	 บริษทัฯ	ไดรั้บการติดอนัดบั	Top	50	Public	Listed	Companies	
	 Thailand	 ประเมินโดย	 Asian	 Development	 Bank	 (ADB)		
	 รว่มกบั	ASEAN	Capital	Markets	Forum	ตามหลกัเกณฑ	์OECD	
	 และ	Corporate	Governance	Scorecard	

•	 บริษัทฯ	 ได้รายงานข้อมูลการดำาเนินการของบริษัทฯ	 4	 ด้าน		
	 (Communicat ion	 on	 Progress)	 ตามพันธสัญญา	
	 การเป็นสมาชิก	 UN	 Global	 Compact	 ของบริษัทฯ	 ตั้งแต่	
	 พฤศจิกายน	 2554	 โดยปี	 2556	 บริษัทฯ	 ได้นำารายงาน	
	 ความยั่งยืนประจำาปี	 2554	 -	 2555	 ขึ้นบนเว็บไซต์ของ		
	 UN	Global	Compact	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2556

•	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมการประเมินตามดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์		
	 (Dow	Jones	Sustainability	 Indices)	ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่		
	 (Emerging	Market)	ในปี	2556	เป็นครั้งแรก	ผลการประเมิน	
	 มีคะแนนอยู่ใน	 15%	 สูงสุดของกลุ่มผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ		
	 (Oil	&	Gas	Producers)	และมรีายชือ่อยูใ่น	The	Sustainability		
	 Yearbook	 2014	 ที่จัดทำาขึ้นโดย	 RobecoSAM	 เม่ือเดือน	
	 มกราคม	2557	

รางวัลท่ีได้รับในระดับประเทศ:

•	 บรษิทัฯ	ไดร้บัรางวลั	Thailand	Top	Company	Awards	2013:		
	 CSR	OF	THE	YEAR	จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ร่วมกับ	
	 นิตยสาร	Business	Plus	

•	 คลังน้ำามันไออาร์พีซี	 อยุธยา	 ของบริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	
	 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย		
	 และสภาพแวดล้อมประจำ า ปี	 2556	 จากสำ า นักความ	
	 ปลอดภัยแรงงาน	สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลดีเด่น	Thailand	Energy	Awards	2013		
	 ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน	 รางวัลบุคลากรดีเด่น	
	 ด้านพลังงาน	ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุม		
	 และรางวัลชมเชยด้านพลังงานสร้างสรรค์จากโครงการสะกิด		
	 (ZAKID)	จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน	
	 กระทรวงพลังงาน

•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	CSRI	Recognition	2013	ประเภทรางวัล	
	 ทัว่ไป	จากสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม	(CSRI)	ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่	
	 ประเทศไทย	(ตลท.)	ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีมุ่ง่มัน่พฒันาการ	
	 ดำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ซึง่เป็นตน้แบบทีด่	ี
	 ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	ประจำาปี	2556	ประเภท	
	 การจัดการพลังงาน	สำาหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน	
	 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลแห่ง
ความสำ เร็จ
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•	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน	 ของบริษัทฯ	 ได้รับ	
	 เกียรติบัตร	ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
	 เพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ	
	 ประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด	 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ	
	 เรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม	
	 คาร์บอนต่ำา

•	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน	 ได้รับรางวัลการบริหาร	
	 สู่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2556	 :	 Thailand	 Quality		
	 Class	 -	 TQC	 2013	 จากการตรวจประเมินจากการส่ง	
	 เข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	 โดยสำานักงาน	
	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Award	2012		
	 จากโครงการ	IRPC	Business	Intelligence	รับรางวัลชนะเลิศ	
	 ประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน	Core	Process		
	 และรางวัลชมเชย	 ในโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย		
	 BBS	(Behaviour	Based	Safety)

•	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการประกวด	 “รางวัลรายงาน	
	 ความย่ังยืน	ประจำาปี	2556”	(Sustainability	Report	Award	
	 2013)	 จาก	 CSR	 Club	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 โดย	
	 การสนับสนุนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ	
	 ตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และ	
	 สถาบันไทยพัฒน์

•	 บริษทัฯ	ไดรั้บการประเมนิผลสำารวจรายงานการกำากบัดแูลกจิการ	
	 ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	 ประจำาปี	 2556	 โดยสมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	อยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	ซึ่งเป็น	
	 เกณฑ์สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่	5	(2552	-	2556)	

•	 บริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	 ประจำาปี	 2556	 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 อยู่ในระดับ		
	 “ดีเยี่ยม”	สูงสุด	4	ปีติดต่อกัน	(2553	-	2556)

•	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		
	 ปี	 2556	 เป็นการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว		
	 “Green	Meeting”	 โดยสำานักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการ	
	 พฒันาอยา่งยัง่ยนื	(TBCSD)	และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	(สสท.)	

113



GRI  
Content Index  
& UNGC COP

แนวทางการจัดท�ารายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร
นโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการดำาเนนิงานทัง้ในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยการจัดทำารายงานประยุกต์ใช้แนวทาง
การรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting 
Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) OGSS (Oil and Gas Sector 
Supplement) ทั้งนี้ ไออาร์พีซี ประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหา
เทียบกับ GRI ไว้ที่ระดับ A และมีแผนจะจัดทำารายงานความยั่งยืน
สำาหรับปี 2557 โดยใช้แนวทาง GRI รุ่นที่ 4 (G4) ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่
เริ่มประกาศใช้ในปี 2555

ขอบข่ายการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ได้กำาหนดจากระดับการ
ควบคุมของ ไออาร์พีซี  ที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม ขอบข่ายการ
รายงานจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกิจที่ดำาเนินงานเอง (หน่วยธุรกิจ
ปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี หน่วยธุรกิจท่าเรือ และหน่วย
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน) และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่  
ไออาร์พีซี ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนั้นรายงานฉบับนี้ 
จึงครอบคลุมนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความ
ย่ังยืนของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทย เอ บี 
เอส จำากัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด และบริษัท น้ำามัน  
ไออาร์พีซี จำากัด สำาหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้ แสดง
อยู่ในรายงานประจำาปี 2556

กระบวนการจัดท�าและตรวจสอบ

แนวทางการกำาหนดเนื้อหารายงานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ขอบข่ายการจัดทำารายงาน โดยขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลจาก
เดมิทีร่ายงานเฉพาะบรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) ในรายงานฉบบั
ที่แล้ว ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยที่ ไออาร์พีซี มีหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
โดยม ีฝา่ยแผนกลยทุธอ์งคก์ร ทำาหนา้ทีท่บทวนและใหค้วามเหน็ชอบ
ประเดน็ทีม่นียัสำาคญั ทำาใหส้ามารถกำาหนดเนือ้หาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

1.1 CEO statement 4-5 Statement of 
Continuing 
Support1.2 Description of key impacts, risks, 

and opportunities 4-5, 22-23

1. Strategy and Analysis

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ 
และฉบับที่ผ่านมาได้จากเว็บไซต์ ไออาร์พีซี www.irpc.co.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 66 (0) 2649-7000, 66 (0) 2649-7777
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

2.1 Name of the organization 6 -
IRPC is public company listed in the Stock Exchange of 
Thailand. For more information about IRPC please visit our 
website: http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html 

2.2 Primary brands, products, and/or 
service 7-9 -

2.3 Operational structure of the 
organization 7, 19 -

2.4 Location of organization’s 
headquarters 6, 114 -

IRPC is a public company listed in the Stock Exchange 
of Thailand.  For more information about IRPC, please 
visit our website: http://irpc.co.th/en/about.php

2.5 Number of countries where the 
organization operates 115 - IRPC has operation in Thailand only.

2.6 Nature of ownership and legal 
form 6 - A list of major shareholders can be found on  

http://www.irpc.co.th/ir_home_th.php

2.7 Markets served 8-9 -

2.8 Scale of the company 7-9, 98-99 -

2.9
Significant changes (size/structure/
ownership) during the reporting 
period

115 - No significant change

2.10 Awards 112-113 - IRPC Awards: http://www.irpc.co.th/awards.php

Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

3.1 Reporting period 114 -

3.2 Date of most recent previous 
report (if any) 115 -

2012. 'IRPC Sustainability Report 2012 provided on 
http://irpc.co.th/imgadmins/download_file/ 
SDReportENwithGRIstatementforweb.pdf

3.3 Reporting cycle 115 - Annual basis

3.4 Contact point 114 -

3.5 Process of defining report content 23, 114 -

3.6 Boundary of the report 114 -

3.7 Limitations on the scope/boundary 
of the report 115 -

This report covers IRPC group, which IRPC are IRPC Public 
Co., Ltd., IRPC Oil Co., Ltd., IRPC Polyol Co., Ltd., and Thai 
ABS Co., Ltd.  Major shareholder of IRPC Oil, IRPC Polyol 
and Thai ABS is IRPC holding 99.99% of share.  This report 
exclude other IRPC's entities, subsidiaries and joint ventures 
which are not stated above i.e. IRPC A&L, PTT Plolymer 
Marketing, Ube Chemicals, Rak Phasak, IRPC Technology, 
IRPC Clean Power, and PTT Energy Solution. 

3.8 Basis for reporting on other 
partners 115 -

Suppliers and contractors are reported on supply chain 
management and occupational health and safety 
sustainability aspects.

3.9 Data measurement techniques and 
the bases of calculation

99, 104, 
108-109, 111, 

114
-

3.10 Re-statements 94-111, 114 - IRPC expanded the reporting scope to cover IRPC group 
in 2013.

3.11
Significant changes (scope/
boundary/measurement method) 
from previous reporting periods

114 -

3.12 GRI content index 114-123 -

3.13 External assurance policy and 
practice 115 - Financial data are externally audited by Third party. 

Non-financial data are internally reviewed.

2. Organizational Profile

3. Report Parameters
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

4.1 Governance structure 17-19 1-10

For more information about our governance, please visit 
our website:
• Organization Structure:  
 http://www.irpc.co.th/en/cg_organiz.php
• Board of Directors:  
 http://www.irpc.co.th/en/about_board.php
• Management Team:  
 http://www.irpc.co.th/en/about_manage.php 
• Annual Report:  
 http://www.irpc.co.th/en/library.php?typeID=7
• Third Party Assessment of Board:  
 http://www.irpc.co.th/en/cg_level.php 
• Roles of Board and Executives:  
 http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_good.php

4.2
Whether the chair of the highest 
governance body is also an 
executive officer

18 1-10

4.3
Number and gender of board 
members that are independent 
and non-executive

18 1-10

4.4 Mechanisms for providing 
recommendations 23 1-10

4.5
Linkage between compensation of 
seniors & executives and 
company’s performance

19-20 1-10 In 2013 AGM Meeting, the board decided not to receive 
bonus for the year 2012 due to the business loss.

4.6 Process in place to ensure 
conflicts of interest are avoided 31-32 1-10 CG handbook: 4.6 Conflict of Interest (http://www.irpc.

co.th/pdf/CG/IRPC'CorporateGovernance'Handbook.pdf).

4.7
Process for determining the 
composition, qualifications, and 
expertise of the highest  
governance body

18 1-10

4.8
Developed statements of mission 
or values, codes of conduct and 
principles

21-22, 31-32 

4.9
Procedure overseeing organization’s 
identification and management of 
economic, environmental and 
social performance

18-19, 22, 31 1-10

4.10 Evaluating board effectiveness 19 1-10

4.11 Precautionary principle 22 7

4.12
Principles or external initiatives on 
economic, environmental and 
social aspects

116 1-10
International standards: http://www.irpc.co.th/en/good_
working.php
The annual Communication on Progress can be found on 
http://www.irpc.co.th/en/cg_level_unglobal.php 

4.13
Memberships in associations and 
national/international advocacy 
organizations

116 -

IRPC is member in various associations and national/
international sustainability organizations such as 
CSR-DIW, UNGC, Responsible Care. For more details of 
the standards IRPC adopts please visit our website  
http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html 

4.14COMM Stakeholder groups 23 -

4.15 Basis for identification and 
selection of stakeholders 23 -

4.16 Approaches to stakeholder 
engagement

23, 36, 38-39, 
45, 80-81, 85 -

4.17COMM Stakeholders’ topics and concerns 23, 81 -

4. Governance, Commitments, and Engagement
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

DMA EC Economics 8-10, 26-29, 
35, 38 1,4,6,7 For more information, please refer to our Annual Report. 

DMA EN Environment
26, 34-36, 43, 
50, 55, 58-60, 

62, 83 
7,8,9

DMA LA Labor Rights 68-74, 95 1,3,6

DMA HR Human Rights 35, 71, 80-81, 
83, 85, 93 1,2,3,4,5,6

For more information, please refer to UNGC COP  
(http://www.irpc.co.th/pdf/CG/irpc-communication_en.
pdf), and IRPC’s code of ethics: http://irpc.co.th/cg_poli-
cy_ethics.php

DMA SO Society
31-32, 35-36, 
50-52, 74, 

80-81, 85, 93
10

IRPC abides PTT Group's CG Policies and Codes of 
Conduct.  Thus, IRPC is a politically neutral organization 
and does not support any political party, group, or 
politician at the national, international or global levels. 
IRPC does not support lobbying on inappropriate, 
unreasonable, or unethical principles such as utilizing 
personal relationships or offering paybacks.

DMA PR Product Responsibility 26, 29, 38-39, 
61 1,8

The customer's satisfaction and confidence are of great 
value to IRPC as much as the sustainable relations with 
customers and the public. To ensure the delivery of good 
quality and affordable services, IRPC has established 
procedures as defined in codes of ethics:  
http://irpc.co.th/en/cg_policy_ethics.php 

Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

EC1COMM
Direct economic value generated 
and distributed 94, 98 -

EC2COMM Implications of climate change 55-62 7

EC3 Defined benefit plan obligations 70 - IRPC employees receive compensations and benefits that 
are above the minimum required by Thai labor laws.

EC4 Financial assistance 98 -

EC5
Range of ratio of standard entry 
level wage by gender compared to 
minimum local wage

70 -
Local minimum wage for workers working in Rayong, where 
IRPC main operation is located, is at 300 Baht per day (http://
www.mol.go.th/en/employee/interesting_information/6319) 

EC6COMM Locally based suppliers 36-37, 60, 99 -

EC7COMM Local hiring 95 6 IRPC only has its operation in Thailand and all of its 
employees are Thai

EC8COMM Indirect economic impact 86-93 -

EC9COMM
Describe significant indirect 
economic impacts 86-93 -

OG1 Volume and type of estimated 
proved reserves and production 117 -

Not applicable. This is because IRPC's petroleum 
business covers petroleum refinery and lubricant 
production only.

5. Disclosures on Management Approach

Performance Indicators 
6. Economics
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

EN1COMM Materials used by weight or volume 106 7,8,9

EN2COMM
Percentage of recycled materials 
used 118 7,8,9

Not material. This is because IRPC main raw material is 
crude oil, which is difficult to be replaced by other 
recycled materials.

EN3 Direct energy consumption 106-108 8

EN4 Indirect energy consumption 108 8

Reported electricity and steam purchased from companies 
outside IRPC boundary i.e. PEA, IPP, SPP. Those electricity 
and steam providers use different and several kinds of fuel to 
produce electricity and steam combining with inaccessibility to 
fuel consumption data of those energy providers, amount of 
primary fuel consumed to produce electricity and steam IRPC 
purchased cannot be acquired.

EN5 Energy saved 58-59 8,9

EN6 Energy-efficient or renewable 
energy based products/services 61-62, 108

EN7 Indirect energy consumption 
reduction 118 8,9

Not material. This is because, in 2013, IRPC purchased 
electricity about 0.6% of total electricity consumption and 
none for steam.

OG2 Renewable energy investment 118 -

Not material. This is because IRPC core business is 
petroleum and petrochemical businesses. However, IRPC 
is aware of the importance of clean energy.  Both IRPC 
electricity power plants are combined heat and power 
plants (CHP) and IRPC promotes the use of natural gas..

OG3 Renewable energy generation 118 -

Not material. This is because IRPC core business is 
petroleum and petrochemical businesses. However, IRPC 
is aware of the importance of clean energy.  Both IRPC 
electricity power plants are combined heat and power 
plants (CHP) and IRPC promotes the use of natural gas.

EN8COMM Water withdrawal 109-110 8

EN9COMM
Water sources affected by water 
withdrawal 56-57 8

EN10 Water recycled and reused 56 8, 9

EN11

Location and size of land owned, 
leased, managed in, or adjacent 
to, protected areas and areas of 
high biodiversity value outside 
protected areas

118 8
IRPC main facilities are located at IRPC Industrial Estate, 
where biodiversity is not a concern.  However, IRPC is 
aware that its operation i.e. ship-to-ship lightering and 
loading/unloading at IRPC Ports may cause an impact on 
biodiversity.  IRPC conducted oil spill model according to 
international standard.  The study covers oil spill patterns, 
sensitive areas, and potentially impacted marine species. 
IRPC has developed a prevention and respond plan based 
on these results.  However, results of the study are 
considered business sensitive and confidential. 

EN12 Description of significant impacts 
on biodiversity 118 8

EN14COMM
Strategies and plans for managing 
impacts on biodiversity 50 8

OG4 Operating sites with biodiversity 
risk assessment 50 -

EN16COMM Direct and indirect GHG 108 8

EN17COMM Other relevant indirect GHG 118 8
Not available. IRPC calculates its Scope 1 & 2 GHG based 
on PTT Group GHG accounting and reporting standard. 
Scope 3 GHG emission will be included once the latest 
version of PTT Group GHG standard are officially launched.

EN18COMM Initiative to reduce GHG 58-60 8

7. Environment
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

EN19 Emission of ODS 119 8

Thailand has participated as a party to the Vienna Convention 
so the Government has prohibited the import and production 
of CFC, a significant ozone depletion substance, since 2010 
and is reducing the import of HCFC aiming to achieve zero 
production and import of HCFC by 2030. IRPC is in the 
process of phasing the ozone-depleting substances (ODS) by 
substituting ODS with non-ODS refrigerants in which we 
hope to complete the phase-out process in near future.

EN20COMM NOx, SOx, and other emissions 108-109 8

EN21 Water discharge 110 8

Wastewater treatment process of IRPC is effectively 
designed, operated and monitoring to assure qualities of 
treated wastewater are incompliance with relevant 
standards, prior to discharging to the industrial estate 
receiving canal and to the sea.

EN22COMM Waste 110-111 8

EN23COMM Spills 105 8

OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon 108 -

Vented hydrocarbon is not material since IRPC is working 
towards the operational excellence, which aims to reduce 
losses as much as possible. IRPC recovers vented and 
flared gas by, for example, monomer recover unit at PP 
plant, flared gas recovery unit, etc.

EN26COMM
Initiatives to mitigate environmental 
impacts of products and services 26-29, 61-62 7,8,9

EN27
Percentage of products sold and 
their packaging materials that are 
reclaimed by category. 

119 8,9

Reporting of percentage of packaging materials is not 
material. Due to highly varied end uses in which IRPC 
products are consumed, no estimate of the downstream 
product reclamation rates have been undertaken. IRPC 
does not directly supply to end-users and our customers 
receive IRPC products in bulk.  

OG8 Benzene, Lead and Sulfur content 
in fuels. 119 -

IRPC’s products are in compliance with environmental 
laws and regulations. For more information please visit: 
http://www.irpcpetroleum.com/en/ProductRefined.aspx

EN28 Environmental fines and sanctions 111 8,9 No fine and non-monetary sanction for non-compliance 
with environmental law and regulations in 2013.

EN29 Environmental impact of product 
and services transportation 108 -

EN30 Total environmental protection 
expenditures and investment by type 111 -
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

LA1 Total workforce 99 6

LA2 Rate of new employee hires and 
employee turnover 100-103 6

LA3 Benefits for employees 69-70, 99

LA4 Employees covered by collective 
bargaining agreements 103 1, 3

LA5 Notice period regarding  
operational changes 120 3

Reporting on the minimum notice regarding significant 
operation changes is not material.  IRPC keeps employees 
well informed of operational changes through a variety of 
channels.  Business and functional specific news are 
communicated through our intranet that can be accessed 
by any employee in Thai language.  In addition, leaders 
consistently communicate any changes to IRPC employees 
in a timely and effective manner.  While there is no 
minimum time frame for notifying our employees of 
significant operational changes, IRPC makes every effort to 
give a reasonable amount of notice to all employees in the 
event of a significant change.

LA7COMM
Rates of injury, occupational diseases, 
lost days, absenteeism, fatality 104-106 1

LA8 Training regarding serious diseases. 76-77 1

LA9 Health and safety topics covered in 
formal agreements with trade unions 72 -

LA10 Training hours 103-104 -

LA11 Programs for skills management 
and lifelong learning 69-70 -

LA12 Employee performance review 120 -
IRPC mandates the performance review to be conducted on 
a regularly basis.  Individual performance is reviewed against 
agreed key individual performance indicators set forth.  
Results are to be used to determine salary and benefits.

LA13 Composition of governance bodies 
and breakdown of employees 99-100 1, 6

LA14 Basic salary and remuneration 104 1, 6 

LA15 Return to work after parental leave 103 -

8. Labor Practices and Decent Work
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

HR1
Significant investment agreements and 
contracts undergone human rights 
screening

121 1-6

IRPC only conducts business with supplier/vendor/
contractor who do not violate human rights.  This can be 
seen that IRPC includes the human right screening 
during local and international vendor/supplier/contractor 
screening process.  The human right clauses are 
included in IRPC Approved Vendor List and Approved 
Contractor List.  Find more details in page 25-26.  
Additionally, human rights are included in the Thai 
Labour Law and Constitution; thus, all companies 
residing in Thailand must follow those Law and  
regulations.  

HR2 Significant suppliers and contractors 
undergone human rights screening 99 1-6

HR3 Employee training concerning aspects 
of human rights 121 -

IRPC include human rights in its regular training 
sessions. The training is provided to new employees 
during the orientation and to existing employees during 
the refresher sessions. Hours of training are collected in 
total; thus, we cannot separate human right training 
hours from other categories.

HR4 Non-discrimination 121 1,2,6 No incidents of discrimination in 2013

HR5 Freedom of association and collective 
bargaining 121 1,2,3

There was no case of child labor, forced labor, employee 
dismissal or any obstruction against the assembling of 
employees for negotiation process. 

HR6 Child labor 121 1,2,5
There was no case of child labor, forced labor, employee 
dismissal or any obstruction against the assembling of 
employees for negotiation process. 

HR7 Forced and compulsory labor 121 1,2,4
There was no case of child labor, forced labor, employee 
dismissal or any obstruction against the assembling of 
employees for negotiation process. 

HR8COMM Security practices 121 - UNGC Communication on Progress (COP), Page 8 (http://
www.irpc.co.th/en/cg_level_unglobal.php)

HR9COMM
Violation involving rights of indigenous 
people 121 -

Not applicable. Bangkok and Rayong, where IRPC 
businesses are located, do not have any indigenous people 
living in those Provinces according to UN definitions.

HR10
Operations that have been subject to 
human rights reviews/or impact 
assessments

121 -
Human rights are included in the public participation 
hearing, environmental, health, and social impact 
assessment. 

HR11 Grievances related to human rights 121 - No incident of human rights grievance and  
violation in 2013

OG9 Operations where indigenous communities 
are present or affected by activities 121 - None of our site is involved with indigenous communities 

according to UN definitions.

9. Human Rights
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

SO1 Impacts of operations on 
communities 80-83, 85, 93 -

SO2 Business units analyzed for risks 
related to corruption 33 10

SO3 Anti-corruption training 122 10

IRPC communicates the Policies and Code of Conduct 
via internal magazines and intranet.  IRPC is also 
preparing the anti-bribery and corruption training session 
for both non- and management employees.  It is 
expected that the training sessions will be held in 2014.

SO4 Response to corruption incidents 31 10
Rules regarding actions in case of failure to comply with 
CG handbook including corruption are stated in CG 
handbook. However in 2013, there was no finding with 
regards to corruption, thus no action was taken.

SO5COMM
Participation in public policy 
development and lobbying 122 1-10

IRPC abides PTT Group's CG Policies and Codes of 
Conduct. Thus, IRPC is a politically neutral organization 
and does not support any political party, group, or 
politician at the national, international or global levels. 
IRPC does not support lobbying on inappropriate, 
unreasonable, or unethical principles such as utilizing 
personal relationships or offering paybacks.

SO6 Political contribution 122 10

IRPC abides PTT Group's CG Policies and Codes of 
Conduct. Thus, IRPC is a politically neutral organization 
and does not support any political party, group, or 
politician at the national, international or global levels. 
IRPC does not support lobbying on inappropriate, 
unreasonable, or unethical principles such as utilizing 
personal relationships or offering paybacks.

SO7 Actions for anti-competitive 
behavior 122 - No legal actions for anti-competitive behaviors, anti-trust, 

and monopoly practices in 2013.

SO8COMM
Fines and non-monetary sanctions 
for non-compliance with laws 122 - No incidents of non-compliance with law and regulations 

in 2013.

SO9COMM
Operations with potential/actual 
impacts 82-83 -

SO10COMM
Preventions and mitigations 
measures 80-83 -

OG10
Number and description of 
significant disputes with local 
communities and indigenous 
peoples

122 -
Not applicable. Bangkok and Rayong, where IRPC 
businesses are located, do not have any indigenous 
people living in those Provinces according to UN 
definitions.

OG11
Numbers of sites that have been 
decommissioned and sites that is 
in the process of being  
decommissioned

122 - No sites were decommissioned in 2013.

OG12

Operations where involuntary 
resettlement took place, the 
number of households resettled in 
each and how their livelihoods 
were affected in the process

122 -
All IRPC capital projects and operations are located 
within IRPC property to avoid impacts to communities 
and resettlement. Thus in 2013, none of our projects or 
operations has required relocation.

OG13 Number of process safety events, 
by business activity 105 -

10. Society 
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Indicator Description Page UNGC 
Principle Remarks

PR1 Health and safety impacts of 
products and services 26 1

IRPC business is considered as business-to-business type, 
meaning that IRPC products are used as raw materials for 
its clients. Thus, life cycle of product considers from 
cradle-to-gate. Packaging, marketing, distribution, use, and 
disposal stages are not material for IRPC.

PR2
Incidents of non-compliance 
concerning health and safety 
impacts of products 

123 1 No incidents of non-compliance concerning product 
health and safety impacts in 2013.

PR3 Product information requirements 26 8

PR4
Incidents of non-compliance 
concerning products and service 
information and labeling

123 8
No significant fine for non-compliance with laws, 
regulations and voluntary codes concerning products and 
service information and labeling was reported in 2013.

PR5 Customer satisfaction 39, 99 -

PR6
Programs for adherence to laws 
related to marketing  
communications

123 - IRPC marketing communications are in compliance with 
Thailand’s laws and regulations.

PR7
Incidents of non-compliance with 
regulations concerning marketing 
communications

123 -
No significant fine for non-compliance with laws, 
regulations and voluntary codes concerning marketing 
communications was reported in 2013.

PR8
Complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data. 

99, 123 1 No complaints regarding breaches of customer privacy 
and losses of customer data in 2013.

PR9
Fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the 
provision and use of products and 
services. 

123 -
No significant fine for non-compliance with laws and 
regulations concerning products and services was 
reported in 2013.

OG14
Volume of biofuels produced and 
purchased meeting sustainability 
criteria.

61-62 -

11. Product Responsibility

Note:

Blue text means additional indicators
Subscript COMM means indicators with added commentary in GRI Oil and Gas Sector Supplement
AR: Annual Report (http://www.irpc.co.th/en/library.php?typeID=7)[English/Thai]
CG: Corporate Governance Handbook (http://www.irpc.co.th/pdf/CG/MANUAL_CG_2552.pdf) [Thai]
 CG Policy: http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_good.php [English/Thai]
 Code of Ethics: http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_ethics.php [English/Thai]
 Code of Conduct: http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_conduct.php [English/Thai]
UNGC COP: UNGC Communication on Progress 2013 (http://www.irpc.co.th/pdf/CG/irpc-COMMunication_en.pdf) [English]
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

กรุณาท�าเครื่องหมาย x ลงในช่อง  และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1. ท่านอ่าน “รายงานความยั่งยืน ปี 2556 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)” จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 สถานที่ท�างาน  ห้องสมุด  หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา   อื่นๆ โปรดระบุ .....................................

2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของ “รายงานความยั่งยืน ปี 2556 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)”

ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอ   มาก  ปานกลาง  น้อย
ปก  ความน่าสนใจ    มาก  ปานกลาง  น้อย
เนื้อหา ความน่าสนใจ    มาก  ปานกลาง  น้อย
  น�าไปใช้ประโยชน์ได้   มาก  ปานกลาง  น้อย
ภาพประกอบ ความน่าสนใจ    มาก  ปานกลาง  น้อย
  สอดคล้องเนื้อหา    มาก  ปานกลาง  น้อย
  ขนาดภาพ    เล็กไป  พอดี  ใหญ่
  เพิ่มความเข้าใจเนื้อหา   มาก  ปานกลาง  น้อย
ภาษาที่ใช้ในการเขียน     เข้าใจง่าย  เข้าใจยาก  ไม่เข้าใจ

3. ท่านสนใจเนื้อหาใดใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2556 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)” มากน้อยเพียงใด 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่    มาก  ปานกลาง  น้อย
ธุรกิจของเรา     มาก  ปานกลาง  น้อย
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ ไออาร์พีซี   มาก  ปานกลาง  น้อย
การจัดการความยั่งยืน     มาก  ปานกลาง  น้อย
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ     มาก  ปานกลาง  น้อย
การต่อต้านการทุจริต     มาก  ปานกลาง  น้อย
การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน    มาก  ปานกลาง  น้อย
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า    มาก  ปานกลาง  น้อย
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    มาก  ปานกลาง  น้อย
แผนป้องกันและรับมือการรั่วไหลของน้�ามันและสารเคมีอันตราย   มาก  ปานกลาง  น้อย
การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว   มาก  ปานกลาง  น้อย
ความพร้อมของบุคลากร     มาก  ปานกลาง  น้อย
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   มาก  ปานกลาง  น้อย
การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชนจากการพัฒนาโครงการใหม่   มาก  ปานกลาง  น้อย
การพัฒนาและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   มาก  ปานกลาง  น้อย
สรุปผลการด�าเนินงาน     มาก  ปานกลาง  น้อย
รางวัลแห่งความส�าเร็จ     มาก  ปานกลาง  น้อย

4. ท่านต้องการให้ “รายงานความยั่งยืน ปี 2556 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)” เพิ่มเนื้อหาเรื่องใดบ้าง

 ...................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

5. ในฐานะผู้อ่านรายงาน กรุณาระบุว่าท่านเป็นผู้อ่านจากมุมมองไหน

 คู่ค้า  ลูกค้า  นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น  พนักงานที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม
 พนักงานที่ท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  หน่วยงานวิจัย หรือ สถาบันการศึกษา
 นักเรียน นักศึกษา  สื่อ  หน่วยงานราชการ  อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 ....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

กรุณาส่งแบบสอบถามมาตามที่อยู่ ฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร 

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร บี ชั้น 6 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร  : 66 (0) 2649–7000, 66 (0) 2649–7777 
โทรสาร  : 66 (0) 2649–7001
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