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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ส�รจ�กกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ในปีท่ีผ่านมา ไออาร์พีซี เผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ซ่ึง
บริษัทฯ สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่าน้ี จากการจัดทำาแผน
บริหารความเส่ียง (Risk Management) และแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างเต็ม 
รูปแบบ และได้นำามาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมในการรองรับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ อาทิ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และย้ายกระบวนการทำางานท่ี
สำาคัญไปยังสถานปฏิบัติการสำารอง ซ่ึงช่วยให้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจหลัก กรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ำามันหนัก (VGOHT) ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ มีการเตรียมแผน
รับมือเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต อย่างมีประสิทธิภาพทำาให้สามารถ
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่ให้รุนแรงมากนัก และสามารถควบคุม
เหตุการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงส่ือสารทำาความ
เข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้ส่ือข่าว และ
ผู้ถือหุ้น ให้เข้าใจในสถานการณ์ และดำาเนินการฟ้ืนฟูหน่วยผลิต 
ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และสถานการณ์ราคาน้ำามันท่ี 
ลดลงจากกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลงมาท่ี 50 กว่าเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปี ด้วยการบริหารความเส่ียงจากการ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk) ทำา
ให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำามันได้
กว่า 1,700 ล้านบาท 

การกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน ผ่านโครงการเดลต้า 
(Delta Project) ช่วยผลักดันให้ ไออาร์พีซี สามารถดำาเนินงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมุง่เนน้การดำาเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ
ใน 3 ดา้นสำาคญัทีม่ผีลตอ่การเตบิโตของธรุกจิ คอื การปฏบิตักิาร 
ที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) การปฏิบัติการสร้างความ
เป็นเลิศด้านการตลาด (Commercial Excellence) และการ
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource  
Excellence) โดยในปี 2558 จะมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งด้วย

ด้านการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence) มุ่งเน้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการผลิตท้ังระบบ ทำาให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตในขณะท่ีได้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่าหรือดีข้ึนกว่าเดิม รวมท้ังมีการดำาเนินงานท่ีปลอดภัย และ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

ดา้นการปฏบิตักิารสรา้งความเป็นเลศิดา้นการตลาด (Commercial 
Excellence) ไออาร์พีซี ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเสริม
สรา้งความแขง็แรงของการเตบิโตในธรุกจิใหส้ามารถแขง่ขนัเชงิรกุ 
ได้ในตลาดโลกและต่อยอดองค์ความรู้จากการพัฒนาและวิจัย
ผลติภัณฑ ์โดยสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑช์นดิพเิศษที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกผสมสีธรรมชาติ 
รายแรกในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
ชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะพัฒนาการ
เติบโตของธุรกิจจากการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างฐานตลาดใหม่
ให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง

พนักงาน คือ องค์ประกอบหลักท่ีช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่ง ดังน้ัน การสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Hu-
man Resource Excellence) จึงเป็นภารกิจสำาคัญท่ีบริษัทฯ ต้อง
ปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านงานบุคคลใน 
ทุกมิติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของพนักงานในการสนับสนุนให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การในหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนาภาวะผู้นำา และการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นต้น 

ไออาร์พีซี ดูแลใส่ใจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เสมือนคน 
ในครอบครัวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามกลยุทธ์ 
Happy Rayong เพื่อป้องกันผลกระทบจากการดำาเนินงานทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน และสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ด ี
แก่คนในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและ 
เศรษฐกิจการพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้าง 
คณุคา่รว่มในสงัคม (Creating Shared Value) ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ 
ไดด้ำาเนนิโครงการตา่งๆ เชน่ โครงการสรา้งคลอง สรา้งคน ทีช่ว่ย 
พฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องชมุชนใหด้ขีึน้ จากการทีช่มุชน 
มีแหล่งน้ำาสำาหรับทำาน้ำาประปาและสำารองเพื่อการเกษตร โดยไม่
เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ำาระหว่างองค์กรและชุมชน 

 นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีไดย้ดึปฏบิตัติามเกณฑข์ัน้สงูสดุของขอ้ตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ซึ่งครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน 
สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อรักษา
แนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัทปิโตรเคมีช้ันนำ� 
ของเอเชียภ�ยในปี 2563



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รา ไดจากการ า  

281,589
านบาท

จากการดำา นน ร การ ด า

2,205 านบาท

พม ดั นการ  

ั ์ กรดพ ษที

ร้อยละ 35

ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร

โรงกลั่นนำ้�มัน
215 KBD

โรงง�น
อะโรเมติกส์

EBSM
260 KTA

VGO

เอทิลีนริซแก๊ส

โพโรไลซิส
แก๊สโซลีน

รีฟอร์เมท

แนฟท� เอทิลีน 320 KTA

มิกซ์โซลีน 121 KTA

อะเซททีลีน 6 KTA

โพรพิลีน 412 KTA

บิวท�ไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

เบนซิน 114 KTA

LS ATB โรงง�น
DCC

โรงง�น
นำ้�มันหล่อล่ืน

พื้นฐ�น

ADU 1
65 KBD

นํ้ามันดิบ

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

ADU 2
150 KBD

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

ลองเรสซิดิว

โพรพิลีนอ๊อกไซด์

โรงไฟฟ้�

220 MW
108 MW

โรงง�น
โอเลฟินส์
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ย   

ย   

ย   

าร  

PS  

EPS  

ABS/SAN 77 

Acetylene Black  

HDPE  

PP 75 

โพลิออล 25 

นำ้�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น 2  

TDAE 5  

ย�งมะตอย  

นามัน ื ง
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ม ัน ร  นวน ันความร น
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ง ว รร นคา ว รร นา ื่ม น  นา ื   วน

ง รร า าร ว นา ม

ม า ืนร ง า รน ร

นามัน ื่น ครื่ งยน

วน ม นยางร ยน

ว นน

าน าย ยางร ยน

นามัน น น  นามัน  นามัน า 
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รกจ ร ี ม

โรงกลั่นน้ำามันของบริษัทฯ มีกำาลังการกลั่นรวม 215,000 บาร์เรล
ต่อวัน เป็นอันดับ 3 ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิต
น้ำามันหล่อลื่น กำาลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำาลังการ
ผลิตสูงสุดภายในประเทศ และมีโรงงานผลิตยางมะตอย กำาลัง
การผลิต 600,000 ตันต่อปี

รกจ ร มี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ มีกำาลัง
การผลิต 828,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตามลำาดับ โดยใช้
เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นกลางของบริษัทฯ ได้แก่ 
เมด็พลาสตกิกลุม่โพลโีอเลฟนิส ์กำาลงัการผลติ 615,000 ตนัตอ่ปี 
พลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์ กำาลังการผลิต 307,000 ตันต่อปี ซึ่งจะ
จำาหน่ายให้โรงงานผลิตพลาสติกสำาเร็จรูปต่อไป

กลุ่มธุรกิจ
บรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) หรอื “ไออารพ์ซี”ี เริม่ดำาเนนิกจิการ 
ในปี 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ปัจจุบัน ไออาร์พีซี เป็น 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของ 
ภูมภิาคเอเชยี โดยมพีืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัอยูท่ีจ่งัหวดัระยอง ซึง่เป็น 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของไออาร์พีซี 
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำาเนินอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เช่น ท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจปโิตรเลียม 
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ 
บริหารจัดการทรัพย์สิน
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ร า ร งั ั

ท่าเรือไออาร์พีซี ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่นน้ำามันของไออาร์พีซี 
จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย 1) ทา่เรอืปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม ใหบ้รกิารขนถา่ย
สินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียม และก๊าซ สามารถรองรับเรือขนาด 1,000-250,000 
ตัน มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 
ลำาต่อปี และ 2) ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป ให้บริการขนถ่ายสินค้า 
เทกอง สามารถรับเรือลำาเลียงได้ขนาด 800-150,000 ตัน มีปริมาณสินค้าผ่าน
ท่าเรือ 1.4 ล้านตันต่อปี

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ
ปิโตรเลียมเหลว มากกว่า 200 ถัง รองรับการเก็บสินค้าได้ 2.7 ล้านตัน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคลังน้ำามันอีก 5 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำามันระยอง คลัง
น้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา คลังน้ำามันชุมพร และคลังน้ำามันแม่กลอง 

ร ร าร ั าร รั ย น

หนว่ยธรุกจิบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ดำาเนนิการ 
บริหารและจัดการทรัพย์สินที่ดินเปล่าของ 
บรษิทัฯ ภายใตแ้บรนด ์RECO ตัง้อยูใ่นจงัหวดั
ระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
10,000 ไร ่เพือ่พฒันาเป็นธรุกจิบรหิารจดัการ
ทรัพย์สิน ประเภทนิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี 
และในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมภายนอก โดยเน้นการดำาเนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การดำาเนินงาน เพื่อ
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นผลักดันโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยคำานึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจ ดังนี้

ครง าร    

โครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทำางานและ
ศักยภาพบุคลากร รวมถึงหาช่องทางในการเพิ่มผลกำาไรให้กับ
บริษัทฯ สร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. Operational Excellence หรือ การปฎิบัติการที่เป็นเลิศ 
 ด้านการผลิต ปรับปรุง พัฒนาระบบการผลิต และเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพทางด้านปฎิบัติการเพ่ือให้มีต้นทุนโดยรวมลดลง 

2. Commercial Excellence หรือ การปฎิบัติการสร้างความ 
 เป็นเลิศด้านการตลาด ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในการขาย 
 ผลิตภัณฑ์ และนำาเครื่องมือการจัดการทางด้านราคามาใช้

3. Procurement Excellence หรือ การปฎิบัติการสร้างความ 
 เป็นเลิศด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ 
 จดัจา้งทัง้ภายในบรษิทัฯ และกลุม่ ปตท. มุง่เนน้การจดัซือ้อยา่ง 
 มีประสิทธิภาพ

4. HR Excellence หรือ การปฎิบัติการสร้างความเป็นเลิศ 
 ด้านงานทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการจัดการด้านงานบุคคลในทุกมิติ

ครง าร 

โครงการเพิม่กำาลงัการผลติสายผลติภัณฑโ์พรพลินี หรอื Upstream 
Project for Hygiene & Value Added Products (UHV) เพื่อ
ปรบัปรงุน้ำามนัหนกัซึง่มมีลูคา่ต่ำาใหเ้ป็นผลติภัณฑม์ลูคา่สงูและใช้
เป็นวตัถดุบิสำาหรบัปิโตรเคม ีเริม่ดำาเนนิการในเดอืนตลุาคม 2555 
และกำาหนดงานก่อสร้างพร้อมทดสอบ แล้วเสร็จในไตรมาส 4 
ของปี 2558   

ครง าร ยาย า งั าร  ร น  

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ โครงการการปรับปรุงสายการผลิต 
โพลีโพรพิลีน ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซึ่งจะ
ทำาใหส้ามารถเพิม่กำาลงัการผลติไดถ้งึ 160,000 ตนัตอ่ปี สง่ผลให้
มีกำาลังการผลิตรวมเป็น  635,000 ตันต่อปี  และโครงการขยาย
กำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ และเกรด
พิเศษ กำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี  ใช้เทคโนโลยีการผลิต
คอมพาวดข์ัน้ตอนเดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจากประเทศญีปุ่่น ชว่ย
ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

รวมไปถงึการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติและคณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความ
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และการไดผ้ลกำาไรในระดบัสงูอกีมากมาย 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติ
พเิศษ คอื น้ำาหนกัโมเลกลุสม่ำาเสมอ มคีวามแขง็แรงของเสน้ใยสงู 
สามารถผลติเสน้ใยทีท่นทานตอ่แสงยวู ีการพฒันา ABS Powder 
ให้มีส่วนประกอบของโพลีบิวตะไดอิน มากกว่าร้อยละ 60 และ 
ทนแรงกระแทกได้สูง การพัฒนา Anti-Dripping สารเติมแต่ง
สำาหรับโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการหยดตัวของ
โพลเิมอรเ์มือ่ตดิไฟ สามารถจดัเกบ็ไดท้ีอ่ณุหภูมหิอ้ง ชว่ยลดตน้ทนุ 
ในด้านการเก็บรักษาและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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SUSTAINABILITY
การบริหารจัดการ าม ั น

ไออาร์พีซี ม นนการดำา นน รกจอ า ั น 
านการพั นาการ บ อ รกจ บ ไ กับ

การ รา าม ัมพัน ์อันดีกับชมชน 
การรักษา าม มบร ์ อ ทรัพ ากร รรมชา

ด อม

แนวท�งก�รสร�้งคว�มยั่งยืน 
ไออาร์พีซี มีปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ผา่นการพฒันาธรุกจิควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในพืน้ทีเ่พือ่สามารถอยูร่ว่มกนั
ได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ โดยในปี 2557 ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งสำานักบริหาร 
ความยั่งยืนขึ้น เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการกลยุทธ์ความยั่งยืน
ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 

การกำากบัดแูลองคก์รทีด่ ีโดยไดก้ำาหนดนโยบาย กรอบการบรหิาร 
จัดการความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ด้วยการขยายขอบข่ายจาก 
นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ ไออาร์พีซี ที่
ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ของบรษิทัฯ แนวทางการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของกลุม่ ปตท.  
หลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง และมาตรฐานความยัง่ยนืระดบัสากลที่
สำาคัญอื่นๆ ตลอดจนผลักดันหน่วยงานต่างๆ ให้ดำาเนินงานตาม
แผนงานความยัง่ยนืของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิความเป็น 
เลิศตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ OEMS (Operational 
Excellence Management System)  บรหิารจดัการกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) ผ่าน
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ชมุชนมคีว�มสุขและผู้มีส่วนได้เสียกับองคก์รไดร้บัคว�มพงึพอใจ

สังคม 

การตอบสนองขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยบรูณาการเขา้กบั
กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบงาน กระบวนการ และเครื่องมือ 
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความย่ังยืนขององค์กร เพ่ือการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ ผ่านการจัดทำารายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI และประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของ
องค์กรผ่านการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจน (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ตลอดจนสือ่สารนโยบาย และกรอบ
การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ให้ทั่วทั้งองคก์ร เพื่อ
การพฒันาไปสูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื และสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
แห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ไออาร์พีซี มีนโยบายและแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Sustainability Management Framework) 
และการบริหารจัดการความยั่งยืนในระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System : 
Sustainability Management Element) ครอบคลุมมิติด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน พนักงาน สิ่งแวดล้อม และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ก�รอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ก�รอยู่ร่วมกัน
ของธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อม

ก�รอยู่ร่วมกัน
ของธุรกิจ
และชุมชน

าร ยางยั่งยืน
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ไออาร์พีซีได้นำาแนวนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม 
ปตท. มาประยกุตใ์ช ้พฒันาการดำาเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ ์
และถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการ
ประเมินผลด้วยตนเองตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน
เป็นประจำาทุกปี และในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินโดย 
ผูป้ระเมนิจากภายนอก ผลการประเมนิจะระบโุอกาสในการพฒันา
กระบวนการบริหารจัดการและการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนด ประเดน็จากการประเมนิจะถกูนำามาจดัลำาดบัความสำาคญั 
เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการความยั่งยืนระดับองค์กรซึ่ง
เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจองค์กร เพื่อให้การดำาเนินการเกิดผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำาหนดตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ตลอดจนมีการประเมินความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

ในปี 2557 ไออาร์พีซีได้เข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index; DJSI) เป็นปีที่
สอง โดยผลการประเมนิ ไออารพ์ซี ีไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิใน
กลุม่บรษิทัตลาดเกดิใหมข่องอตุสาหกรรมผูผ้ลติน้ำามนัและกา๊ซ ซึง่ 
บรรลเุป้าหมายเรว็กวา่ทีก่ำาหนดไวใ้นปี 2563 นอกจากนี ้จากการจดั 
อันดับของ RobecoSAM ไออาร์พีซี ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 
Bronze Class และเป็น Industry Mover จากผลการประเมนิการ 
ดำาเนินงานด้านความย่ังยืนท่ีมีพัฒนาการสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ 
โดย ไออาร์พีซี ได้นำาผลการประเมินมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ
หาโอกาสในการปรบัปรงุพฒันาการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ใหเ้กดิ
ความยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป
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KPI 2014
FINANCIAL PERSPECTIVE
  1. EBITDA
  2. Net Profit
  3. ROIC
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
  4. Customer Satisfaction 
  5. Community Satisfaction 
  6. Employee Engagement 
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
  7. Margin Improvement
  8. UHV Project Progression
  9. Commercialization : Build & Sustain Land 
   9.1 Land Sale
   9.1 Progression of Ban Khai Facilities
  10. Total Recordable Injury Rate (TRIR)
  11. OpEx
   11.1 Operational Availability
   11.2 Energy Intensity Index (EII)
  12 Cash Cost (Selling + OPEX)
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
 13. HR Excellence Program
 14. IRPC Health Check: IHC
 15. R&D Score

ไออารพ์ซี ีมกีารกำาหนดตวัชีว้ดัประจำาปีใหค้รอบคลมุทัง้ในมติดิา้น
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม ผา่นกระบวนการวางแผนกลยทุธ์
องค์กร และมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
การประชุมระดับฝ่าย การประชุมระดับสายงาน และการประชุม
ของคณะกรรมการจัดการ รวมท้ังมีการรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ รับทราบ อีกท้ังยังมีการตรวจประเมินความสอดคล้องกับ 
ข้อกำาหนดผ่านระบบงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 
และ OHSAS ระบบการตรวจสอบภายในตามหลกั COSO เป็นตน้ 

โดยในปี 2557 บริษัทฯ กำาหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรในมิติด้าน
เศรษฐกจิ ดว้ยกำาไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จำาหน่าย (EBITDA) กำาไรสุทธิ (Net Profit) และผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROIC) และมิติของด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
จะสะท้อนด้วยผลสำารวจความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction) ทั้งนี้ ในระดับสายงานและระดับฝ่าย ยังได้มีการ
กำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิงานในมติดิา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
เฉพาะเจาะจง โดยมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ผ่านการผลักดันและกำากับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กำาหนด
ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า  
(Customer Satisfaction) และพนกังาน (Employee Engagement) 
ตลอดจนตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดขึน้เพือ่ควบคมุการดำาเนนิงานภายในให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดขึน้เพือ่กระตุน้ใหอ้งคก์ร
เกิดการเติบโตผ่านการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา



เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

แนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�น(G4-18)

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนฉบับที่ 4 ของ 
ไออาร์พีซี มีเนื้อหาครอบคลุมนโยบาย แนวทางการดำาเนินงาน 
ตลอดจนผลของการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ในขอบเขตข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 
ถึง 31 ธันวาคม 2557 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำาขึ้นให้
สอดคล้องกับ Sustainability Reporting Guidelines รุ่นที่ 4 
ของ Global Reporting Initiative (GRI G4) ในระดับ Core โดย
ครอบคลุมประเด็นที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ 
บริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม  นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้นำาเสนอความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามหลักสากล 21 ประการตามข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ขั้น
สูงสุด (Advanced Level) ในรายงานฉบับนี้ด้วย โดยแสดงไว้ใน
หน้า 118-127 

การ บ ม าพ ามนา ชอ อ

รายงานฉบับนี้ มีขั้นตอนการทวนสอบความสอดคล้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลโดยหน่วยงานที่กำากับดูแลด้านความยั่งยืน
ขององค์กร  และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยงาน

เจ้าของข้อมลู นอกจากนี้ข้อมลูที่มคีวามสำาคญั ไดแ้ก่ ปริมาณการ
ปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ปริมาณการปล่อยออกไซด์
ของซลัเฟอร ์(SOx) ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs) ปรมิาณ
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) ปรมิาณการใชพ้ลงังาน (Energy 
Consumption) ปริมาณของเสีย (Waste Generation) อัตราการ
เกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: 
LTIFR) และ อัตราการเกิดโรคจากการทำางาน (Occupational Ill-
ness Frequency Rate: OIFR) ไดร้บัการทวนสอบจากหนว่ยงาน
อสิระจากภายนอก ในเรือ่งกระบวนการการเกบ็ขอ้มลู ความถกูตอ้ง
ของข้อมูล วิธีการนำาเสนอข้อมูล เพื่อให้ได้รับความมั่นใจในการ 
นำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยใบรับรอง
ความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูจากหนว่ยงานอสิระจากภายนอกไดแ้สดง
ไว้ในหน้า 114-115

อบ การรา าน(  )

ขอบเขตการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมบริษัทร่วมทุน และบริษัท
ในเครือ (Subsidiaries) ภายใน 4 ธุรกิจหลักของไออาร์พีซี ได้แก่ 
ธรุกจิปิโตรเลยีม ธรุกจิปิโตรเคม ีธรุกจิทา่เรอืและถงัเกบ็ผลติภัณฑ ์
และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่ง ไออาร์พีซี ถือหุ้นในสัดส่วน
ที่มากกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท
ร่วมทุน บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ สามารถอ้างอิง
จากข้อมูลรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
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ร�ยชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ คว�มสัมพันธ์ ขอบข�่ย 
ก�รร�ยง�น

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือและ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน -

บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด ธุรกิจปิโตรเลียม  บริษัทในเครือ

บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทในเครือ

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทในเครือ

รายงาน ร า  2557 รายงานความยั่งยืน  2557

ารม วนรวม ั ม วน ย 2 25  2  27

ความคาดหวงัและความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามสำาคญัตอ่ 
การบรหิารจดัการความยัง่ยนืของ ไออารพ์ซี ีรวมทัง้เป็นจดุอา้งองิ
สำาคญัในการจดัทำารายงานความยัง่ยนื และใชป้ระกอบการประเมนิ
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้อง โดย ไออาร์พีซี มีการนำาข้อคิดเห็นหรือ 

ขอ้เสนอแนะของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยมาใชใ้นการประเมนิประเดน็ 
ที่สำาคัญต่อความยั่งยืน มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียหลัก ได้แก่ 
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า/ผู้บริโภค  คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร ประเด็นที่ให้คว�มสำ�คัญ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน • การประชุมสามัญประจำาปี

• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Road Show) และ 
 การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมาย 
 ของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit)
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
• การให้ข่าวกับส่ือมวลชนเพ่ือเปิดเผยแก่สาธารณชน
• วารสารรายไตรมาสถึงผู้ถือหุ้นทุกราย
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ

• ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีและต่อเน่ือง
• การเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ
• ความโปร่งใสด้านการกำากับดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ
• การเปิดตลาดใหม่

ลูกค้า/ผู้บริโภค • การสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าประจำาปี
• หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
• เว็บไซต์ www.irpc.co.th/www.irpcmarket.com

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนอง 
 ต่อความต้องการ

คู่ค้า • จดหมายข่าวถึงคู่ค้า
• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• เว็บไซต์  
 http://www.irpc.co.th/pdf/Procurement-Manual.pdf

• การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
• แนวทางการดำาเนินการจัดหาอย่างยั่งยืน
• ความโปร่งใสด้านการกำากับดูแลกิจการ
• ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตาม 
 เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ
• การหยุดชะงักทางธุรกิจ

คู่แข่ง • การประชุมร่วมกับองค์กรกลาง อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ 
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา 
 ของการแข่งขันที่ดี 
• ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
 ทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
 ให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 

เจ้าหนี้ • จดหมายถึงเจ้าหนี ้
• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
• ความโปร่งใสด้านการกำากับดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ 
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี ้
 โดยเคร่งครัด
• รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัต ิ
 ตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา 
 แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พนักงาน • วารสารพนักงาน “ไออุ่น”
• จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิคส์
• ผู้บริหารพบพนักงาน
• คณะกรรมการลูกจ้าง
• สหภาพแรงงาน

• การสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและ 
 ผลประกอบการของบริษัทฯ
• การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
• การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ด ี
 และเหมาะสม
• การพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
• การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ

สังคมและสิ่งแวดล้อม • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การประชุมร่วมกันในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
• กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House)
• การส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS
• การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว
• การสื่อสารผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
• การสื่อสารผ่านสถานีวิทยุ
• สื่อสารมวลชนท้องถิ่น
• การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี (คพอ./EIA Monitoring)
• การประชุมหมู่บ้าน/ตำาบล

• การดูแล สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ของคนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
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าร ร มน ร น ่ าคั ความย่ังยืน  

ไออาร์พีซี ประเมินประเด็นที่สำาคัญต่อความยั่งยืน (Materiality 
Assessment) โดยนำาหลักการกำาหนดเนื้อหาของรายงานความ
ยัง่ยนืของ GRI (GRI Reporting Principles for Defining Report 
Content) มาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมประเด็นที่ส่งผลกระทบ
สำาคัญต่อ ไออาร์พีซี ทั้งทางด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม 
รวมทั้งนำาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
มาใช้ในการประเมินประเด็นที่สำาคัญต่อความยั่งยืน 

นั น าร ร มน ร น าคั งรายงาน  
ม  นั น งัน

1.	จำ�แนกและระบุขอบเขตประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 • การจำาแนกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ ไออาร์พีซี  
  และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณา 
  ประเด็นจาก GRI ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์ 
  การดำาเนินธุรกิจ และกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 

 • ระบุขอบเขตของประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ  
  ไออาร์พีซี และผู้มีส่วนได้เสียว่ามีขอบเขตภายในหรือ 
  ภายนอกองค์กร 

 • ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักในแต่ละประเด็น

2.	ประเมินระดับคว�มสำ�คัญของแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 • เรียงลำาดับความสำาคัญของผลกระทบโดยใช้เกณฑ์ประเมิน 
  ความเสี่ยงของบริษัทฯ

 • เรียงลำาดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจาก 
  หลกัเกณฑข์อง GRI คะแนน DJSI และแนวโนม้การรายงาน 
  ระดับสากล รวมทั้งรวบรวมข้อร้องเรียน และความคิดเห็น 
  ของผู้มีส่วนได้เสียหลักตลอดปีที่ผ่านมา

 • จัดลำาดับความสำาคัญของแต่ละประเด็นสำาหรับการรายงาน 
  โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ 
  และปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.	ทบทวนและพิจ�รณ�ประเด็นสำ�คัญของร�ยง�น

 • รวบรวมและทบทวนประเด็นสำาคัญจากหน่วยงานที่  
  รับผิดชอบในแต่ละประเด็น 

 • พจิารณาประเดน็สำาคญั (Material Aspect) ของรายงานและ 
  ตรวจสอบการประเมินสาระสำาคัญเพื่อให้มีความสมบูรณ์ 
  สมดุล และครอบคลุมประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กร



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การ ร มน ร ดน ำา ั ดาน าม ั น อ ไออาร์พีซี   ( )

ร ดน ำา ั ดาน าม ั น อ ไออาร์พีซี อบ การรา าน (   )

ล�ำดบั ประเด็นที่ม ี
ควำมส�ำคัญ

ประเด็นของ GRI 
(GRI Aspects)

ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตกำรรำยงำน หัวข้อในรำยงำน

1 ผลการดำาเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ และการเงิน

Economic Performance ผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ Operational Control ธุรกิจของเรา
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการและการปรับตัว 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สรุปผลการดำาเนินงาน

2 การกำากับดูแลองค์กรที่ดี _ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน Operational Control, 
Contractors, Suppliers

การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

3 จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ

Anti-corruption, 
Compliance

คู่ค้า ลูกค้า 
พนักงาน

Operational Control, 
Contractors, Suppliers, 
Consumers

การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

4 การบริหารความเสี่ยงและ
วิกฤตการณ์

_ คู่ค้า พนักงาน Operational Control, 
Contractors, Suppliers, 
Employees

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการและการปรับตัว 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5 การบริหารจัดการ 
สายโซ่อุปทาน

Supplier Assessment คู่ค้า Operational Control, 
Suppliers, Consumers

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

1. ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 และการเงิน
2. การกำากับดูแลองค์กรที่ดี
3. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
4. การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ 
5. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
6. ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
7. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
8. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 และการรั่วไหล
9. การบริหารจัดการด้าน 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. การบริหารจัดการน้ำา
11. การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน 
 จากการพัฒนาโครงการใหม่
12. การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย  
 และความปลอดภัย
13. ทรัพยากรบุคคล
14. การพัฒนาชุมชนและสังคม

1

1

2

2

3

3

4

4
าม ำา ั อไออาร์พีซี

าม
ำา

ั
อ

มี
นไ

ด
ี

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

13 14



รายงานความยั่งยืน 2557 2

ล�ำดบั ประเด็นที่ม ี
ควำมส�ำคัญ

ประเด็นของ GRI 
(GRI Aspects)

ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตกำรรำยงำน หัวข้อในรำยงำน

6 ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ Products and Services ลูกค้า Operational Control, 
Consumers

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

7 การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า

Product and Service 
Labelling 

ลูกค้า Operational Control, 
Consumers

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

8 การบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
และการรั่วไหล

Energy, Emission, 
Water, Effluents and 
Waste

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

Operational Control, 
Contractors, Suppliers, 
Consumers

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการและการปรับตัว 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการนำ้า  
การบริหารจัดการของเสีย  
การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี
สรุปผลการดำาเนินงาน

9 การบริหารจัดการด้าน 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

Economic  Perfor-
mance, Energy, 
Emission

คู่ค้า ลูกค้า 
พนักงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

Operational Control, 
Contractors, Suppliers, 
Consumers

การบริหารจัดการและการปรับตัว 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สรุปผลการดำาเนินงาน

10 การบริหารจัดการนำ้า Water สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

Operational Control การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการนำ้า
สรุปผลการดำาเนินงาน

11 การบริหารจัดการ 
ผลกระทบต่อชุมชน 
จากการพัฒนา 
โครงการใหม่

Environmental 
Compliance, Local 
Communities

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

Operational Control การพัฒนาโครงการใหม่

12 การบริหารจัดการด้าน
อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย

Occupational Health 
and Safety

คู่ค้า พนักงาน Operational Control, 
Contractors

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย
สรุปผลการดำาเนินงาน

13 ทรัพยากรบุคคล Employment, Training 
and Education, Labor 
Practices, Grievance 
Mechanisms

พนักงาน Operational Control, 
Contractors

พนักงานของเรา
สรุปผลการดำาเนินงาน

14 การพัฒนาชุมชน 
และสังคม

Local Communities, 
Grievance Mecha-
nisms for Impacts on 
Society 

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

Operational Control การพัฒนาโครงการใหม่
การพัฒนาและการสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน
สรุปผลการดำาเนินงาน

ช่องท�งก�รติดต่อ

ด�วน์โหลดร�ยง�นฉบับน้ี:

สอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี: านั ร ารความย่ังยืน

บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) 555 2 นย น น รย่ค ม  าคาร  นั 7 
นนว าว รัง  วง ั ร ั ร รง  

โทรศัพท์:   2 7    2 7777 

โทรส�ร:   2 7





ไออารพ์ซี ีพรอ้มกา้วสู่การเปน็บรษิทัปโิตรเคมคีรบวงจรชัน้นำาของเอเชยี 
โดยได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และให ้
ความสำาคัญในการสร้างนวัตกรรม ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทีด่ยีิง่ขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และแนวโนม้ทีส่ำาคญั
ในอนาคต อนัจะสรา้งความแขง็แกรง่ และการเตบิโตทางธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

DIMENSION
EC    NOMIC

มิติด้านเศรษฐกิจ
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CORPORATE
GOVERNANCE

  
ไออาร์พีซี มี จ นารม ์ทีจ นอ ์กรทีมี ร ท าพ นการดำา นน รกจ
บนพน าน อ การกำากับด กจการทีดี การบริหารจัดการทีดี  
ด ม นนการ รา ร ชน์ ด ห ก มี นได ี ทกก ม 

มี รรม นการดำา นน รกจ มี าม ร  ร จ อบได

การกำากับด อ ์กรทีดี จรร าบรร นการดำา นน รกจ
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แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี มีนโยบายในการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and 
Governance: ESG) ให้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าการ 
ดำาเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ไออารพ์ซี ีกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจดัทำาคูม่อื
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ คุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ และการแต่งตั้ง ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 
การประเมินผลของคณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนการสืบทอด
ตำาแหน่งที่สำาคัญ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชัน 
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น



กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
และกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงานปฎิบัติการ
ปิโตรเคมี

สายงานปฎิบัติการ
การกลั่น

สายงานวิศวกรรม
และบำารุงรักษา

สายงานสนับสนุน
ปฎิบัติการผลิต

สายงานเทคโนโลยี
และปฎิบัติการที่เป็นเลิศ

ฝ่ายบริหารเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ฝ่ายบริหารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สายงานวางแผน
จัดหาและค้าวัตถุดิบ

สายงานการตลาด

สายงานบัญชี

สายงานจัดซื้อและบริหาร

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานแผนธุรกิจองค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สำานักตรวจสอบภายใน

สำานักกิจการองค์กร

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด สายบัญชีและการเงิน

สำานักวิจัยและพัฒนา

สำานักบริหารความยั่งยืน
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะที่มีความรับผิดชอบ
ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการกำากับ
ดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือ
หุน้และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันแ์ละกลยทุธข์องบรษิทัฯ อยา่งโปรง่ใส
และตรวจสอบได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 7 คน ทั้งนี้ จากจำานวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานกรรมการ
เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมิใช่คนเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีการ
พิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล 
เพือ่ใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามหลากหลาย 
สามารถพิจารณาและตัดสินใจด้วยมุมมองที่ครบถ้วนทุกมิติและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ 
ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่
ตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งขึ้นในปี 2557) เพื่อช่วยกำาหนดทิศทาง 
กลั่นกรองงาน และเสนอแนะแนวทางให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ 

การดำาเนินการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกำาหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ รวมท้ังการบริหารความเส่ียง ผ่านการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic Thinking Session: STS) 
เพ่ืออนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนการดำาเนินการและงบประมาณประจำาปี 
และกำาหนดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม แนะนำา และแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที ด้วยการกำาหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระตาม
กฎหมายและระเบียบวาระท่ีสำาคัญ เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และ
สามารถเรียกประชุมวาระพิเศษได้ทันที คณะกรรมการบริษัทฯ ยัง
มีหน้าท่ีในการกำาหนดตัวช้ีวัดองค์กร เป้าหมายและวิธีการวัดผลการ
ทำางานอย่างชัดเจนไว้ก่อนเร่ิมงานแต่ละปี รวมท้ังกำาหนดนโยบาย 
ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติท่ีแสดงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการดูแลรักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ 
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม การสร้างมูลค่า
เพ่ิมทางธุรกิจท่ีย่ังยืนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จรรยาบรรณและจริยธรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
มีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าอบรม ศึกษาดูงาน และการ 
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างสม่ำาเสมอ

ช่องทางการสื่อสารที่นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ติดต่อสอบถามข้อมูล
ขอคำาชี้แจงหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ร ั    2  7
ม  
ร าร   2  7 7

เลขานุการบริษัทฯ ม  
ว    ่  าน าร ร ั
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บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถสื่อสารทางตรงกับประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ไออาร์พีซี ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์:  

เว็บไซต์:

อีเมล์:

ตู้ไปรษณีย์:     ซันทา อร์  กทม   
ซ นชอ ทา หมที ด ชอ า นทา การ น  

ข้อมูลการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี: 

ข้อมูลจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี: 

รายช่ือและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถดูเพ่ิมเติมท่ี:  

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ไออาร์พีซี จัดทำาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยกำาหนด 
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวมทัง้กำาหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ัปชัน และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน สังคม 
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภัย การตอ่ตา้นทจุรติ และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการสื่อสารด้าน
จรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
พนกังานใหม ่ซึง่พนกังานทกุคนตอ้งลงชือ่รบัทราบและยอมรบัการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ไออารพ์ซี ีจดัชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและขัน้ตอนการสอบสวน
ทีช่ดัเจน เป็นธรรม โปรง่ใส และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและพยาน 
โดยสามารถร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นด้านการกำากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ได้ทางอีเมล์ เว็บไซต์ 
ตู้ ป.ณ. 35 และทางโทรศัพท์
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
• ได้รับการรับรองการเปน็สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC)

• ไดร้บัการประเมนิระดบัดเีลศิ 5 ตราสญัลกัษณข์องคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลแหง่ชาต ิจากการประเมนิตามโครงการสำารวจการ 
กำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate  
Governance Report: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

• อบรมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่ง 
รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงานทุกคน 

• ตรวจประเมินด้านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจตามแผน  
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• ยกระดับการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีสู่ระดับ 
สากล ตามเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

ผลการดำาเนินงาน
าร ร มน าร ั งานค รรม าร ร ั

ไออาร์พีซี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง
กำาหนดไวใ้นคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
1) การประเมินทั้งคณะ 2) การประเมินตนเอง 3) การประเมินท่าน
อืน่ 4) การประเมนิคณะกรรมการชดุยอ่ย (โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ
และผลคะแนนตามรายละเอยีดในรายงานการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ในรายงานประจำาปี 2557 หน้า 301) 

ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ดัชนีชี้วัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
หน่วยงานธุรกิจท่ีผ่านการตรวจสอบภายในตามแผน (ร้อยละ) 100 100 100 100
จำานวนพนักงานเข้าอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (คน) - - 400 300 - 320
การประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการตามเกณฑ์  
ASEAN CG Scorecard(1) (คะแนน) - - ≥90 ≥90

การประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report: CGR) (ตราสัญลักษณ์) 

5 5 5 5

หมายเหตุ
(1) IOD เริ่มประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ในปี 2557

น  2557 ร าร ร มน า รวม 
าร ั งาน ง รรม าร งัน

ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทโดยผู้ประเมินจากภายนอกและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  
“ดเีลศิ” เป็นเวลา 6 ปีตดิตอ่กนั ตัง้แตปี่ 2552-2557 จากโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับ
ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ตรา
สัญลักษณ์

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัไดร้บัรางวลัตา่งๆ ในระดบัสากลทีส่ะทอ้น
ความเป็นเลศิในดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเชน่ รางวลั Golden 
Peacock Award ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 และ 2557 จากสถาบัน Institute of  
Directors (IOD) ประเทศอนิเดยี รางวลั Corporate Governance 
Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Asia Outstanding 
Company on Corporate Governance 2014 และรางวัล  
Company Secretary Awards จากวารสาร Corporate 
Governance Asia ของฮ่องกง 

รรยา รร น าร า นน ร

ไออารพ์ซี ีมกีารสือ่สารและอบรมพนกังานดา้นการกำากบัดแูลกจิการ
และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิตลอดทัง้ปี ผา่นชอ่งทางอเีมล ์
อินทราเน็ต เป็นประจำาทุกเดือน รวมทั้งมีการนำาเสนอบทความใน
วารสารพนักงาน “วารสารไออุ่น” เป็นประจำาทุกไตรมาส นอกจาก
นีย้งัมกีารดำาเนนิการรว่มกบัฝา่ยสง่เสรมิทรพัยากรบคุคลในการจดั
อบรมดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ และสทิธมินษุยชน ใหแ้กพ่นกังานของ 
ไออารพ์ซี ีซึง่ในปี 2557 ไมม่เีหตกุารณล์ะเมดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ 
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก
องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

RISK
ไออาร์พีซี มีร บบการบริหารจัดการ าม ี ที น  

มีการนำามา ชทั ทั อ ์กรอ า มี ร ท าพ 
พอ อ กัน ด กร ทบ นการดำา นน รกจ
อ า มี ร ท

การบริหารจัดการ าม ี
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แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission (COSO) และมาตรฐานสากล ISO 31000 
Risk Management – Principles and Guideline และกำาหนด
ให้เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่พนักงานทุกระดับต้อง
ยึดถือและปฏิบัติ โดย ไออาร์พีซี มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Corporate Risk Management Division) ทำาหน้าที่
วเิคราะห ์ตดิตาม และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งเป็นประจำา
ทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (Enterprise 
Risk Management Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นประธาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่ 
ในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ดำาเนินการตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำาหนดไว้ ทั้งนี้ ไออาร์พีซี มีการจัดทำา
คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management 
Manual) สำาหรับให้หน่วยงานและโครงการต่างๆ ใช้อ้างอิงใน
การดำาเนินการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

ไออารพ์ซี ีมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปัจจยั
ภายในและภายนอกองคก์ร ครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการนำาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ ได้แก่ 
แผนภาพประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงต่างๆ และผู้บริหารใช้
พิจารณาเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำาหรับการจัดสรรทรัพยากรใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง การคำานวณหาค่าความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ (Risk Correlation) เพื่อใช้ในการประเมินระดับ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การหามูลค่าความเสี่ยง (Value at 
Risk) และทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) เพื่อใช้ในการ
วางแผนตามขัน้ตอนตา่งๆ ของการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการนำาระบบบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) 
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 มาใช้ในการป้องกันและ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจจาก
ภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่สร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการฝ่าย

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยงฯ

Management Line
Reporting Line

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการจัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายพาณิชยกิจ 
และการตลาด

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายบัญชี 
และการเงิน

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)34

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 เพิ่มทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของหน่วยงานต่างๆ 

จากร้อยละ 15 ในปี 2557 เป็นมากกว่าร้อยละ 70 ในปี 2559

•	 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นระบบออนไลน์ แล้วเสร็จในปี 2558

ผลการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี บริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ โดยสามารถลดผล 
กระทบจากความเสี่ยงที่สำาคัญต่างๆ ได้แก่

•	 ด้านเศรษฐกิจ เช่น การลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียง 
ของราคาน้ำามันล่วงหน้า (Hedging) การลดความเส่ียงจากเหตุการณ์ 
ไฟฟ้าดับในเขตประกอบการฯ โดยการสร้างระบบการบริหาร
จดัการไฟฟา้ทีท่นัสมยั (Power Management System) เป็นตน้ 

•	 ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การลดความเสีย่งทีเ่กดิจากน้ำามนัรัว่ไหล 
ลงสู่ทะเล โดยการนำามาตรฐานการปฏิบัติที่ เข้มงวดใน 
การขนถ่ายน้ำามัน การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ 
ที่พร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำามัน 
รั่วไหลร่วมกับพันธมิตรเป็นประจำาทุกปี การลดความเสี่ยงด้าน
การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น

•	 ด้านสังคม เช่น การลดความเสี่ยงด้านการยอมรับจากชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ โดยมีศูนย์ประสานงานภาคสนามรับข้อ
รอ้งเรยีนจากชมุชนโดยตรงเพือ่ดำาเนนิการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี
และดำาเนินโครงการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

สำาหรับการบริหารความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก แต่หากเกิด
แล้วมักจะมีผลกระทบท่ีรุนแรงมากต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่น การเกิด
เพลิงไหม้ การชุมนุมประท้วงและปิดล้อมสถานท่ีปฏิบัติงาน การ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น ไออาร์พีซี ได้มีการจัดทำา
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 
BCP) ซ่ึงประกอบด้วย แผนจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 
(Emergency and Crisis Management Plan) แผนการจัดเตรียม
สถานท่ีปฏิบัติงานสำารอง (Work Area Recovery Plan) แผนการ
ส่ือสารองค์กรสำาหรับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Emergency 
and Crisis Communication Plan) แผนสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลในภาวะฉุกเฉิน (Human Resources Plan) และแผนการ 
กู้คืนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Recovery Plan)

ในปี 2557 เกิดเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 2 เหตุการณ์ ที่ส่งผล 
กระทบอยา่งมนียัสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ไดแ้ก ่เหตกุารณช์มุนมุประทว้ง
ทางการเมืองและปิดล้อมสถานที่ปฏิบัติงานหลักของ ไออาร์พีซี 
และเหตุการณ์เพลิงไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนัก 
(Vacuum Gasoil Hydrotreating Unit: VGOHT) โดยการที่  
ไออาร์พีซี ดำาเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถ
ชว่ยลดผลกระทบไมใ่หเ้กดิการหยดุชะงกัในการดำาเนนิธรุกจิอยา่ง
มีประสิทธิผล 

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2557
าร มนม ร วง าง าร มื ง  
ม าน ่ ั งาน ั ง าร

เมื่อเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์
ความวุ่นวายทางการเมือง โดยผู้ชุมนุมประท้วงได้ทำาการปิดล้อม 
อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำานักงานของ  
ไออารพ์ซี ีสง่ผลใหพ้นกังานไมส่ามารถเขา้ปฏบิตังิานได ้ไออารพ์ซี ี
จึงได้ดำาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
องคก์ร ไดแ้ก ่การยา้ยสถานทีท่ำางานไปยงัสถานทีป่ฏบิตังิานสำารอง 
2 แห่งที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้สามารถรองรับพนักงานจำานวน
ประมาณ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเพียงพอต่อการทำางานในกระบวนการหลักที่
สำาคัญทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 
สำาหรับพนักงานที่ทำางานในกระบวนการสนับสนุนต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ โดยเชื่อมต่อระบบสื่อสารกับสถานที่
ปฏิบัติงานต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ Virtual Private Network 
(VPN) ทำาใหก้ารตดิตอ่สือ่สารและการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
ซึง่การดำาเนนิการดงักลา่วสง่ผลให ้การขายและบรกิาร เป็นไปตาม
แผนที่กำาหนดไว้ และไม่เกิดการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจ 
จนกระทั่งเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองยุติ พนักงานจึงได้เข้ามา
ปฏิบัติงานตามปกติในเดือนพฤษภาคม ปี 2557

าร ง ม นวย รั รงค า  
นามัน นั  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ หน่วยผลิต 
Vacuum Gasoil Hydrotreating Unit (VGOHT) ซึง่เป็นหนว่ยผลติ
สว่นหนึง่ของโรงกลัน่น้ำามนั ทำาหนา้ทีก่ำาจดักำามะถนัออกจากน้ำามนั
หนักก่อนส่งให้กับหน่วยผลิตสารโพรพิลีนจาก Vacuum Gasoil 
โดยขณะเกิดเหตุ ไออาร์พีซี ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและนำา
แผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (BCP) มาใช ้โดยเขา้ทำาการระงบัเหตุ
อย่างทันท่วงที ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุม
เพลงิได ้และประกาศยกเลกิแผนฉกุเฉนิในเวลาตอ่มา ไออารพ์ซี ีมี
การสือ่สาร ชีแ้จงและทำาความเขา้ใจใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ 
ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนที่อยู่โดยรอบเขตประกอบการฯ 
หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน คู่ค้าและพนักงาน  
ผลทีไ่ดจ้ากการนำาแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิมาใช ้ทำาให ้ไออารพ์ซี ี
สามารถลดผลกระทบจากความเสียหายของเครือ่งจกัรอปุกรณ์ลง
ได ้ไมม่กีารสญูเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็รนุแรง การจำาหนา่ยผลติภัณฑ์
ต่างๆ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ชุมชนได้รับการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพและเข้าใจในสถานการณ์โดยไม่ตื่นตระหนก โดย 
ภายหลงัผา่นพน้เหตกุารณ ์หนว่ยผลติทีไ่ดร้บัความเสยีหายไดเ้ขา้สู ่
ขั้นตอนการฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ
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INNOVATION

ั ์ น ั กรรม
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าร  มงมั่น น าร ั นา ั ร วน าร
งนวั รรม ่ นม ร ง ว ม น าร ั นาค า  
ง ั  ่ ามาร า ง า ม 

น งความ ง าร รางความ ื่ มั่น ั คา

แนวทางการดำาเนินงาน
าร ั นา ั

ในปัจจบุนั ไออารพ์ซี ีกำาหนดกลยทุธแ์ผนการพฒันาผลติภณัฑ ์เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

• การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ 
 เกรดพิเศษที่มีคุณภาพสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ 
 ต้นทุนการผลิต (Existing Product Margin Enhancement) 
 เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและการตอบสนอง 
 ต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ 
 ที่มีศักยภาพ 

• การพัฒนาเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ 
 (First-To-Market and Novelty Products Development)

• การสรา้งและการแสวงหากำาไรจากทรพัยส์นิทางปัญญา (Build 
 and Benefit from Intellectual Property)

• การสรา้งวฒันธรรมทางดา้นนวตักรรมใหก้บัองคก์ร และพฒันา 
 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรม (Innovative  
 Culture and Resource Development)

นวั รรม

ไออาร์พีซี มีกระบวนการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management 
Process) เพื่อคัดสรร จัดการ และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

แนวทางการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของ ไออาร์พีซี มีการ
สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ เช่น พลาสติกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
(3D printer) และส่งเสริมงานวิจัยที่มีประโยชน์ในเชิงการค้า โดย 
หนว่ยงานวจิยัและพฒันาไดป้ฏบิตังิานรว่มกบัหนว่ยงานการตลาด 
หน่วยงานแผนธุรกิจองค์กร และหน่วยงานปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้านการวิจัยของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ในการวิจัยกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ตลอดจน ไออาร์พีซี ยังมีนโยบายที่สนับสนุน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
• เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่มี

มูลค่าเพิ่มต่อการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 
40-60 ภายในปี 2561

• เพิ่มกำาไรขั้นต้นเฉลี่ย (Incremental Contribution Margin)  
10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันต่อปี

• เพิ่มกำาไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ปีละ 250 ล้านบาท

• ค่าความสำาเร็จของงานวิจัยและพัฒนา ในรูปดัชนี R&D Score 
มากกว่า 295 สำาหรับปี 2557 

ผลการดำาเนินงาน
การพั นา ั ์

ไออาร์พีซี มีการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ใน
ปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 123 ล้านบาท มีพนักงานในสำานักวิจัย
และพัฒนาทั้งสิ้น 76 คน ส่งผลให้เกิดงานวิจัยด้านการพัฒนา
ผลติภณัฑท์ัง้สิน้ 160 โครงการ และเป็นงานวจิยัทีส่ามารถตอ่ยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายได้จริง จำานวน 17 โครงการ นอกจากนี้ 
ยังมีกระบวนการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร 1 กระบวนการ คือ 
กระบวนการ Composting Including Polyetrafluorethylene and 
Process for Preparation Thereof ซึง่ไดร้บัการคุม้ครองสทิธบิตัร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขสิทธิบัตร US 8,686,066 เมื่อ
วนัที ่1 เมษายน 2557 โดยเป็นกระบวนการพฒันา Anti-Dripping 

ซึ่งเป็นสารเติมแต่งสำาหรับโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการ
หยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ทำาให้โพลิเมอร์สามารถกระจาย
ตัวได้ดี อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งจะช่วยลด
ตน้ทนุในดา้นการเกบ็รกัษาและการจดัสง่ผลติภัณฑ ์เหมาะสำาหรบั
เตมิในโพลเิมอรห์ลากหลายชนดิทีต่อ้งการเพิม่คณุสมบตัเิกีย่วกบั
การหน่วงไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 (V.0) 

น ั กรรม

ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สเีขยีว เชน่ ผลติภัณฑค์ารบ์อนต่ำาหรอืผลติภัณฑป์ลอดสารพษิ โดย
สนบัสนนุการวจิยัในการใชว้สัดจุากธรรมชาตทิดแทนวสัดหุรอืสาร
เคมอีนัตราย และการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัพิเิศษเพือ่สรา้ง
มูลค่าเชิงพาณิชย์

บรรจุภัณฑ์พลาสติกผสมสีธรรมชาติ (Natural Color)

ผลิตภัณฑ์ Natural Color อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างพลาสติก
เดิมกับสีที่สกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์ โดยไม่
ทำาให้คุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลง และ
อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสากล เช่น ข้อกำาหนดความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยุโรป และข้อกำาหนดความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ
โลหะหนัก เป็นต้น ในเบื้องต้นมีการสกัดสี 3 สี ได้แก่ สีเขียว 
จากผกัโขม สแีดงจากครัง่ มะเขอืเทศ หรอื สตรอเบอรี ่และสเีหลอืงสม้ 
จากขมิ้น พริกหยวก หรือ แครอท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็น 



ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท้ังหมด (ล้านบาท) 40,748 43,550 44,250 46,336
ยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษ
ท้ังหมด (ล้านบาท) 13,814 14,833 15,492 15,167-17,607

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ชนิดพิเศษเทียบกับยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด (ร้อยละ) 33.9 34.1 35.0 35-38

R&D Score 301 372 365 295

รายงานความยั่งยืน 2557

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัย 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

Green Thermoplastic Vulcanizates

เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์สีเขียว (Green Thermoplastic  
Vulcanizates: GTPVs) พัฒนาจากเทคโนโลยีการแปรรูปยาง
ธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) และเทอร์โมพลาสติก ด้วย
กระบวนการ Dynamic Vulcanization ทำาให้ได้วัสดุโพลิเมอร์ที่มี
คุณสมบัติความนุ่มเพิ่มขึ้น และสามารถรีไซเคิลได้ โดยผลิตภัณฑ์
นี้จะสามารถตอบสนองการใช้งานวัสดุยางในอุตสาหกรรม
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติแทนการ

ใช้ยางสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมของประเทศ

Natural Rubber Latex/Polyolefin Blend Film 

เป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplasic Elastomer:  
TPE) ซึ่งเป็นวัสดุกลุ่มยางพลาสติกที่มีการปรับปรุงคณุสมบัติโดย
การเติมยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ โดยสามารถนำามา
ผา่นการขึน้รปูดว้ยกระบวนการผลติเหมอืนเทอรโ์มพลาสตกิทัว่ไป 
ทำาให้มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นมากขึ้นและคุณสมบัติอื่นๆ ยังคง
ใกลเ้คยีงกบัเมด็พลาสตกิโพลโีอเลฟนิสเ์ดมิ ซึง่สามารถนำาไปผลติ
เป็นฟิล์มที่ยังคงมีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
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CUSTOMER
RELATIONS
ไออาร์พีซี ม มัน นการรักษา

ริม รา าม ัมพัน ์อันดีกับ ก า
ด จ นำา อ ด หน อ ก า 

มา รับ ร พั นาทั ดาน าพ น า
การบริการ ห กด ามพ พอ จ ด

การบริหารจัดการ าม ัมพัน ์กับ ก า

ธุรกิจปิโตรเลียม
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการ ไออาร์พีซี ได้นำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ การซื้อ-ขายสินค้า ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งลูกค้าที่อยู่ภาย 
ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไร้ขีดจำากัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที ่ผา่นระบบ IRON (IRPC Oil on Net) ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชร้องรบั
การทำาธุรกรรมการซื้อ-ขายออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (PDA: 
Personal Digital Assistant) ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดทำา
ราคา (e-Price Approval) ระบบการสัง่ซือ้ (e-Order) ระบบการรบั
ผลติภัณฑ ์(e-Delivery Order) ระบบธรุกรรมทางการเงนิออนไลน ์
(e-Finance) และระบบการตรวจสอบสถานะการซื้อขายทั้งระบบ 
(e-Document Tracking) และระบบ IRIS (IRPC Relationship 
Information System) ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics CRM 
ที่ใช้รองรับการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยนำาฐานข้อมูล
ลูกค้ามาทำาการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
อย่างเป็นระบบ

ธุรกิจปิโตรเคมี
เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและตรงความ
ต้องการมากที่สุด ธุรกิจปิโตรเคมี ได้พัฒนาระบบ IDEAL (IRPC 
Digital e-Commerce Account and Logistic System) ซึ่งเป็น
ระบบรองรับการทำาธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์ แบบ Business 
to Business (B2B) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (PDA: Personal  
Digital Assistant) และมีระบบ ICONS (IRPC Customer  
Oriented Network System) ระบบบรหิารจดัการฐานขอ้มลูลกูคา้
และข้อร้องเรียน โดยมีการกำาหนดขอบเขตการดูแลลูกค้าสำาหรับ
พนกังานฝา่ยขายอยา่งชดัเจน อกีทัง้ยงัมรีะบบ Pro-Export System 
(PES) ทีเ่ป็นระบบจดัทำาเอกสารสง่ออกทางอเิลก็ทรอนกิส ์และระบบ  
e-Tracking ที่ใช้เป็นระบบติดตามสถานะของการจัดส่งสินค้า 
ต่างประเทศ โดยการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสายเรือและบริษัท 
Courier ชว่ยใหส้ะดวกรวดเรว็ ถกูตอ้งแมน่ยำา ทนัสมยั และครบวงจร 
ในแบบ Real time นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาความรู้เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมถึงพนักงานในสายงาน เพื่อเป็นการสร้างองค์
ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้า

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับ 
ดีที่สุด โดย ไออาร์พีซี จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจและพิจารณาความต้องการของลูกค้า ตลอดจนนำาผลการสำารวจมาพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่จดัการฐานขอ้มลูตา่งๆ ใหพ้รอ้มตอบสนองลกูคา้
ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว



รายงานความยั่งยืน 2557

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพือ่เป็นการอำานวยความสะดวกตอ่ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนถา่ยสนิคา้ที่
ท่าเรือไออาร์พีซี ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ได้จัดให้มีระบบ 
iPort (IRPC Intelligent Port Service) เพื่อให้บริการลูกค้าที่
ตอ้งการจองทา่เรอืสำาหรบัขนถา่ยสนิคา้ผา่นระบบออนไลน ์อกีทัง้ได้
จดัใหม้รีะบบ iTank (IRPC Intelligent Tank Service) เพือ่ใหบ้รกิาร
ลูกค้าที่ใช้บริการขนถ่ายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ตา่งๆ ทีค่ลงัน้ำามนัไออารพ์ซี ีซึง่ทัง้ 2 ระบบ สนบัสนนุใหก้ารบรกิาร
ลูกค้ามีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง
แม่นยำามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบ iCrown (IRPC Customer 
Relationship Oriented Wisdom Network) รองรับการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้
บริการธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยธุรกิจที่ดำาเนินการบริหาร
และจดัการทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นทีด่นิเปลา่ของบรษิทัฯ จงึมรีะบบ 
CRM (Customer Relationship Management) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลการซื้อขายที่ดินในเขตประกอบการฯ 
ซึ่งปจัจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



เป้าหมายการดำาเนินงาน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่าร้อยละ 88 ในปี 2558

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2557 ไออาร์พีซี ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยได้ผลความพึงพอใจโดย
รวมท่ีร้อยละ 89.15 ซ่ึงคิดจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
จากธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี โดยมี 
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีได้ดำาเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า โดยนำาเอาข้อเสนอแนะต่างๆ ของลูกค้ามาปรับปรุงการ
ดำาเนนิงานในดา้นตา่งๆ เชน่ การพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนักงานขาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดย
การจดัอบรมและเยีย่มชมกระบวนการผลติและการควบคมุคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน และการให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด 
เพ่ิมเติมแก่พนักงานขาย เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลในการดำาเนินธุรกิจ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ รวมถึงการเพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร โดยการจัดทำาสื่อที่เรียกว่า Service 
Line Magnet ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการด้านต่างๆ  
เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น ฝ่ายธุรกิจ
ปิโตรเคมีได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 

• การจัดอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการร่วมมือกับตัวแทน
จำาหน่ายในประเทศนั้นๆ ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ตุรกี 
อินเดีย อินโดนีเซีย และ แอฟริกาใต้ เป็นต้น

• การนำาคณะลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตนาโนเคมิคอล รวม
ถึงห้องวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึง
ศักยภาพของบริษัทฯ 

• การจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
เชน่ งาน Chinaplas 2014 ณ เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน งาน Plast Eurasia 2014 ณ เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายกลุ่ม
ลูกค้า

สำาหรับธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และ 
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
เยี่ยมเยียนลูกค้า การเยี่ยมชมโรงงานลูกค้า การจัดทำาข่าวสาร 
e-news ให้กับลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 
ไออาร์พีซี กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านนันทนาการ เพื่อเป็น 
การกระชับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ไออารพ์ซี ีมรีะบบเพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
โดยกำาหนดช่องทางต่างๆ ในการแจ้งข้อร้องเรียน และดำาเนินการ
ตอบกลบัภายใน 24 ชัว่โมง เพือ่สอบถามขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนเพิม่เตมิ
อย่างละเอียด หลังจากนั้นจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งนัน้ เพือ่วเิคราะหส์าเหต ุแนวทางการ

ไออาร์พีซี จัดงาน IRPC Business Forum 2014 ภาย
ใต้แนวคิด “เปิดโลกเศรษฐกิจ ปรับแนวคิดสู่ความ
ย่ังยืน” เพ่ือเป็นการขอบคุณลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมี และปิโตรเลียม พร้อมจัดให้มีการปาฐกถา
พิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
และเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในระดับ
มหภาคและจุลภาค มาถ่ายทอดความรู้เปิดมุมมอง
ใหม่เศรษฐกิจไทย เพ่ือนำาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและดำาเนินนโยบายทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
ธุรกิจปิโตรเลียม (1) 94.0 92.0 87.5 88.0
ธุรกิจปิโตรเคมี (1) 86.0 84.0 90.8 88.0
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 81.0 86.6 87.6 88.0
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน - - 77.0 80.0

แกไ้ข และแนวทางการป้องกนัปัญหา โดยจะมกีารตดิตอ่สือ่สารถงึ
ความคบืหนา้ใหแ้กล่กูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง และแกไ้ขปัญหาดว้ยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส ในปี 2557 มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจำานวน
ทั้งหมด 81 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีกรณีการรั่วไหลข้อมูลของ
ลูกค้า ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน จะถูกนำาไปพัฒนาการ
ให้บริการต่อลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานความยั่งยืน 2557 43

หมายเหตุ 
(1) Corporate KPI ในปี 2557



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

SUPPLY
CHAIN
ไออาร์พีซี ม มัน ห าม ำา ั

อการบริหารห ซอ ทาน
หได าพ น า บริการที น
ด ดำา นนการอ า ร น รรม 

อ ำาน กร ทบ อ ด อม ั ม

การบริหารจัดการ า ซอ ทาน

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีครอบคลุมความเส่ียง 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Environmental 
Social and Governance: ESG) เพ่ือคำานึงถึงคุณภาพของการ
ส่งมอบของสินค้าและบริการ ในปี 2557 ได้มีการจัดทำาคู่มือการ
ดำาเนินงานจัดหาอย่างย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดหาพัสดุและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า (IRPC 
Supplier Sustainable Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็น
ดา้นจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ สทิธมินษุยชน สิง่แวดลอ้ม อาชวี
อนามัยและความปลอดภัย โดยคู่ค้าและพนักงานต้องปฏิบัติตาม
หลกัจรรยาบรรณ และแนวทางการปฏบิตัภิายใตร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การ ดั อก า

เพือ่คดัเลอืกคูค่า้ทีม่ศีกัยภาพสำาหรบัการพฒันาความสมัพนัธท์าง
ธรุกจิทีม่ัน่คงในระยะยาว ไออารพ์ซี ีใชร้ะบบทะเบยีนคูค่า้ ในการเกบ็

ขอ้มลูคูค่า้ทีผ่า่นการประเมนิโดยแบบสอบถาม (Pre-qualification 
Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินศักยภาพของคู่ค้า 
ด้านกำาลังการผลิต แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ความพร้อมในการให้บริการและความสอดคล้อง
ในการดำาเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

การ ร มน าม ี อ า

ไออารพ์ซี ีประเมนิความเสีย่งของคูค่า้ใหมแ่ละคูค้า้หลกัเป็นประจำา
ทุกปี โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ESG) ใหเ้กณฑก์ารวเิคราะหป์ระกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์การใช้จ่าย การประเมินความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแล การวิเคราะห์
ความสำาคัญของคู่ค้า และมาตรการลดผลกระทบ นอกจากนี้  
ไออาร์พีซี ยังมีเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดหาคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีอันตรายที่รัดกุมเป็นพิเศษ
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าร ั ยางย่ังยืน งคคา

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตาม
กฎหมาย และตามหลกับรรษทัภิบาล ควบคูไ่ปกบัการดแูล สง่เสรมิ 
สนบัสนนุตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไออารพ์ซี ีจงึกำาหนดใหแ้นวทาง
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เป็นแนวทางการปฏิบัติสำาหรับ
คู่ค้าที่ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณด้านธุรกิจ สิทธิมนุษยชน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานของ ไออาร์พีซี เพื่อการ
ดำาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

าร ร าร ั ารคคา

ไออาร์พีซี คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบทะเบียนคู่ค้า
โดยแบ่งเป็นทะเบียนผู้รับเหมา (Approved Contractor List: 
ACL) และทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List: AVL) ซึ่งจะ
ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการ 

กำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ESG) นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัมกีารประเมนิผล 
การดำาเนินงานของผู้รับเหมาหลังจบงานทุกครั้ง ซึ่งผู้รับเหมาที่
ไม่ผ่านการประเมินผลการดำาเนินงาน ต้องจัดทำาแผนการแก้ไข 
ผลการดำาเนินงาน (Corrective Action Plan) และผ่านการ 
เห็นชอบโดย ไออาร์พีซี ก่อนได้รับการอนุมัติให้กลับมาดำาเนินการ
ได้ใหม่ ส่วนผู้ขายจะมีการประเมินผลการดำาเนินงานเป็นประจำา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมายการดำาเนินงาน
• จำานวนคู่ค้าหลัก (Critical Supplier) ได้รับการประเมินความ

เสี่ยงครบทุกราย

• จำานวนอุบัติเหตุต่อจำานวนเที่ยววิ่งไม่เกิน 0.20 ครั้งต่อ 
1,000,000 กิโลเมตร

• การส่งสินค้าและบริการโดยผู้รับเหมาของ ไออาร์พีซี ตรงเวลา
ที่ร้อยละ 99.90



การประเมิน 
ความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม 
และการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ระบุความเส่ียงต่อ
ความย่ังยืนขององค์กร 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และการ 

กำากับดูแลกิจการท่ีดี 

มาตรการ
ลดผลกระทบ

จัดทำามาตรการเพ่ือ 
ป้องกันและลดผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินค้า
และบริการของคู่ค้า 

ท่ีมีมูลค่าและ 
ความเส่ียงสูง

การวิเคราะห์
ความสำาคัญของคู่ค้า

จัดแบ่งคู่ค้าตามความเส่ียงและ 
ผลกระทบต่อการดำาเนินงาน  
โดยพิจารณาจากมูลค่า 
การจัดหาสูง การจัดหาวัตถุดิบ 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรท่ีมีความสำาคัญ  

เป็นต้น

การวิเคราะห์
การใช้จ่าย

วิเคราะห์การ 
ใช้จ่ายครอบคลุม
การจัดซ้ือและ
จัดหาคู่ค้าทุกราย 

ท่ีมียอดค่าใช้จ่ายสูง
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ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
การจัดหาในท้องถิ่น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
มูลค่าการจัดซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้า 
ท่ีดำาเนินธุรกิจในจังหวัดระยอง (ล้านบาท) 2,539 1,594 2,096 1,600

สัดส่วนมูลค่าการจัดซ้ือสินค้าในจังหวัดระยองเทียบกับ 
มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด (ร้อยละ) 19.86 16.22 15.84 16.33

ผลการดำาเนินงาน
การประเมินความเส่ียงและผลการดำาเนินงาน

ในปี 2557 คูค่า้ทีเ่ขา้รบัการประเมนิทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและ
การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ESG) และดา้นผลการดำาเนนิงานทกุราย 
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิทัง้หมด โดยแบง่เป็นการประเมนิผูร้บัเหมา
จำานวน 54 ราย และผูข้ายจำานวน 228 ราย อกีทัง้ยงัมกีารประเมนิ
คู่ค้าหลัก (Critical Supplier) จำานวน 8 ราย จาก 12 ราย โดยอีก 
4 รายที่เหลือเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีการประเมินด้าน
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์เดียวกันอยู่แล้ว

การบริหารจัดการความเส่ียงในการขนส่ง

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในการลดอบุตัเิหตจุากการขนสง่ใหเ้ป็นศนูย ์
ควบคู่ไปกับการขนส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและได้รับความ 
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ไออาร์พีซี ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย

สำาหรับผู้รับเหมา โดยมีการตรวจสภาพรถ ตรวจสารเสพติดและ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถของผู้รับจ้างขนส่ง โดยในปี 
2557 มีการเกิดอุบัติเหตุ 0.16 ครั้ง ต่อ 1,000,000 กิโลเมตร ซึ่ง
ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถขนส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา 
คิดเป็นร้อยละ 99.75 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 99.90 ทั้งนี้  
ไออาร์พีซี มีแผนการพัฒนาการสื่อสารกับผู้รับจ้างขนส่ง และ
ปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในปี 2558 

การจัดหาในท้องถ่ิน

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ให้ชุมชนใน
จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นพืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัของ ไออารพ์ซี ีการจดัหา
ในท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ ไออาร์พีซี ให้ความสนับสนุนและ 
ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจาก
การขนส่งภายในพื้นที่อีกด้วย
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ENVIR    NMENTAL
มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ไออารพ์ซี ีดำาเนนิกระบวนการผลติดว้ยความใสใ่จและรบัผิดชอบ โดย
มกีารบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเปน็ระบบ มุง่มัน่ในการปรบัปรงุ
และพฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนใส่ใจ
ในการตดิตามดูแล เพือ่ไมใ่ห้เกดิผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มตอ่ชมุชน
รอบเขตประกอบการฯ

DIMENSION
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ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

การบริหารจัดการดาน ด อม

น ทา การดำา นน านดานการ อ กัน
บ มม พษ

•	 ส่งเสริมการป้องกันมลพิษตั้งแต่จุดกำาเนิด	 และควบคุมแหล่ง
มลพิษทั้งด้านน้ำา	 อากาศ	 และกากของเสีย	 จากกิจกรรมของ	
บริษัทฯ	ด้วยหลักการ	3Rs	(Reduce,	Reuse,	Recycle)	รวม
ทั้งมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดดุลยภาพในระบบ

•	 สง่เสรมิใหม้กีารลดของเสยีจากแหลง่กำาเนดิ	มุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุ	
ประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง	อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉิน

น ทา การดำา นน านดานทรัพ ากรนำา

•	 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้น้ำาอย่าง
เป็นระบบ	โดยการนำาน้ำากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และ
สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์น้ำาในทุกระดับ

น ทา การดำา นน านอนรักษ์พ ั าน

•	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน	ปลูกจิตสำานึกใน
การลดพลังงาน	การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล	เพื่อทำาให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

น ทา การดำา นน านดาน ด อมชมชน

•	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ	
และร่วมกับชุมชนใกล้เคียง	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์	

ไออาร์พีซี	 มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานด้าน	
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	
โดยมีการนำาเครื่องมือต่างๆ	มาใช้	เช่น	ระบบมาตรฐาน	ISO	รวม
ถึงระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	 (Operational	 Excellence	
Management	System:	OEMS)	เขา้มาใช	้เพือ่กา้วไปสูก่ารเป็นธรุกจิ	
ที่ยั่งยืน	 โดยตระหนักถึงความสำาคัญแห่งการจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	 และสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้าน
การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน	
ทุกระดับ	ตลอดจนมุ่งสร้างดุลยภาพให้เกิดข้ึนระหว่างเขตประกอบการ	
อุตสาหกรรมฯ	 ชุมชม	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
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่ ร ่ า น ง ว ม าร  
ั นา ร า ง ร วน าร ยาง นื่ ง 

นร รม ครง าร าง  ่ วย ร ั
รร าม า มาย าน ง ว ม ่ ัง ว

ระหว่างบริษัทฯ	 พนักงาน	 และชุมชน	 ตลอดจนเป็นการเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้มีวิถี
ชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	
และวัฒนธรรมในพื้นที่	ซึ่งนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

•	 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและชุมชนมีความเข้าใจการพัฒนากิจกรรม	
ของบริษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	เพื่อลดความขัดแย้ง
ของสังคมในพื้นที่	 อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้มีการระบุผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงาน	 และกำาหนดตัวชี้วัด
ตามแนวทางด้านต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 เพื่อให้การดำาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้
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WASTE
MANAGEMENT

าหมา ดานการจัดการ อ ี อ  ไออาร์พีซี  
อการ ด ริมา การ ก บ อ ี อัน รา หมี าไม กน

รอ   จาก ริมา อ ี ร มอ า อ นอ น   
ด การพั นากร บ นการ ทีมี ร ท าพ 

การนำาทรัพ ากรมา ช หม ห กด ามากที ด

การบริหารจัดการ อ ี

แนวทางการดำาเนินงาน
การบริหารจัดการกาก อ ี  

ไออาร์พีซี	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	เพื่อลดปริมาณ
กากของเสียที่เกิดขึ้น	ลดการใช้ผลิตภัณฑ์อันตราย	และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
หลักการ	3Rs	(Reduce,	Reuse,	Recycle)	โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการของเสีย	ได้แก่		
การวิเคราะห์การไหลของของเสีย	 (Waste	 Flow	 Analysis)	 และเลือกวิธีการจัดการของเสีย	
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของของเสีย	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการของเสีย	
เช่น	 จัดการของเสียที่มีค่าความร้อนด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม	 ของเสียที่สามารถนำาไป	
รีไซเคิลจะคัดแยกเพื่อส่งมอบให้กับโรงงานรีไซเคิลนำาไปผลิตและใช้ประโยชน์ต่อไป	เป็นต้น



รายงานความยั่งยืน 2557 5

าร ร าร ั ารนา ย

ไออาร์พีซี	บริหารจัดการการปล่อยน้ำาท้ิงออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตาม	
ข้อกำาหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 โดยมีระบบบำาบัดน้ำาเสีย	
ถึง	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 การบำาบัดเบื้องต้นทางเคมี-ฟิสิกส์	 เพื่อแยก
ตะกอนของแข็งแขวนลอยและสารอินทรีย์ในเบื้องต้น	 และการ
บำาบัดต่อด้วยระบบตะกอนเร่ง	 (Activated	 Sludge)	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกำาจัดสารอินทรีย์ในน้ำาเสียจนได้น้ำาทิ้งที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตามที่ทางราชการกำาหนด	 โดยจะทำาการตรวจ	
วิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้งในดัชนีต่างๆ	 เช่น	 ค่าความเป็นกรด-ด่าง	
(pH)	 ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการในการย่อยสลายสารอินทรีย์	
ของจุลินทรีย์ในน้ำา	 (BOD)	 ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการในการ	
ย่อยสลายสารอินทรีย์ทางเคม	ี(COD)	ค่าของแข็งแขวนลอย	(SS)	

ค่าสารละลายในน้ำา	 (TDS)	 และค่าน้ำามันในน้ำา	 (O&G)	 เป็นต้น		
เป็นประจำาทกุวนั	เพือ่ควบคมุใหค้ณุภาพน้ำาทิง้ไดต้ามคา่มาตรฐาน	
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำาหนดก่อนระบายออกนอกพื้นที่	
เขตประกอบการฯ

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังได้ดำาเนินการขยายระบบบำาบัดน้ำาเสีย
ส่วนกลางทั้ง	 3	 แห่ง	 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ	
ระบบบำาบดัน้ำาเสยีสว่นกลางใหร้องรบัการขยายกำาลงัการผลติของ
กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียม	 ภายในเขตประกอบการฯ	
และสามารถดำาเนนิการผลติไดโ้ดยมรีะบบรองรบัน้ำาเสยีอยา่งเพยีง
พอ	 และปรับปรุงเทคโนโลยีในการบำาบัด	 จากระบบ	 Activated	
Sludge	เป็น	Membrane	Bio	Reactor	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบำาบัดให้สูงขึ้นและรองรับน้ำาเสียได้เพิ่มขึ้น
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 ลดปริมาณกากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง	 โดย

ปรับปรุงระบบรีดตะกอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ในปี	2558

•	 นำาน้ำาทิ้งรวมกว่า	 15,000-20,000	 ลบ.ม.ต่อวัน	 กลับมาใช้
ประโยชนภ์ายในเขตประกอบการฯ	ในปี	2558-2560	ดว้ยการนำา
น้ำาทิง้มาบำาบดัซ้ำาดว้ยระบบ	RO	(Reverse	Osmosis)	เพือ่ใหไ้ด้
น้ำาใช้คุณภาพเทียบเท่าน้ำาประปา	และสามารถนำาไปใช้ในระบบ
น้ำาหล่อเย็น

•	 ลดปริมาณการฝังกลบของเสียอันตรายให้มีค่าไม่เกินร้อยละ	5	
จากปริมาณของเสียรวมอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2558-2563

ผลการดำาเนินงาน
ในปี	 2557	 ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตของไออาร์พีซี	
มีทั้งหมด	 26,543	 ตัน	 จำาแนกตามวิธีกำาจัดได้ดังกราฟ	 โดยมี
ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย	 เพียง	312	ตัน	คิดเป็นร้อย
ละ	1.2	ของปริมาณของเสียรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด		ซึ่งทำาได้ดีกว่า

เป้าหมายที่กำาหนดไว้	 ไม่เกินร้อยละ	 5	 จากปริมาณของเสียรวม	
ไออาร์พีซี	 ได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของโรงงาน
ผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอทลินีชนดิความหนาแนน่สงู	(HDPE)		โดย
การปรบัปรงุคณุสมบตัขิองสารเรง่ปฏกิริยิา	(Catalyst)	ซึง่ผลติโดย
โรงงานผลิตสารเร่งปฏิกิริยา	(HA1)	จากการใช้สารเร่งปฏิกิริยาดัง
กล่าวทำาให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเกิดได้อย่าง
สมบรูณย์ิง่ขึน้	สง่ผลใหป้รมิาณของเสยีทีเ่หลอืจากการทำาปฏกิริยิา
ในการผลิตซึ่งเป็นของเสียไม่อันตราย	 (Non-hazardous	waste)	
เกดิขึน้ในปรมิาณลดลง	อกีทัง้	การปรบัปรงุดงักลา่วยงัสามารถลด
ขั้นตอนการปรับสภาพของเสียก่อนนำาออกไปกำาจัดลงได้		ปัจจุบัน	
ไออารพ์ซี	ีลดปรมิาณการฝงักลบของเสยีจากกระบวนการผลตินีไ้ด้
จาก	500	ตันต่อป	ีเป็นน้อยกว่า	60	ตันต่อป	ี

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังได้ดำาเนินการคัดแยกของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้	 ไออาร์พีซี	 สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้
จากการจำาหนา่ยวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้	เชน่	บรรจภัุณฑท์ีใ่ชแ้ลว้	เศษเหลก็	
เศษกระดาษ	เศษไม้	โดยส่งมอบให้กับโรงงานรีไซเคิลที่ได้รับการ
จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ	 2,600	 ตันต่อปี	 คิด
เป็นมูลค่า	57	ล้านบาท

จำาแนกตามวิธีกำาจัด

อ ี ไมอัน รา อ ี อัน รา

กรา ด ริมา อ ี อัน รา ไมอัน รา จำา นก าม การกำาจัด  
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ไออาร์พีซี ควบคุมคุณภาพน้ำาท้ิงได้ตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกำาหนดและลดค่าความเข้มข้นการระบายน้ำาท้ิง
ต่อล้านตันการผลิต 
ได้ลดลง เม่ือเทียบกับปี 2556 
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กราฟแสดงค่าความเข้มข้นการระบายน้ำาท้ิง  
ระหว่างปี 2555-2557

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น	(ตัน) - 18,029 26,543 -

ปริมาณการฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตราย	(ตัน) 1,024 1,627 4,712(1) -

ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย	(ตัน) - 277 312
	ไม่เกิน	5%	ของ
ของเสียที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด

ปริมาณน้ำาทิ้ง	(ลูกบาศก์เมตร) 2,213,554 2,505,198 2,512,309 -

ปริมาณน้ำาท้ิงต่อตันการผลิต	(ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต) 0.22 0.24 0.25 รักษาระดับ

หมายเหตุ 
(1) มีการเปลี่ยนชนิดของของเสียจาก Non Routine เป็น Routine และรวมปริมาณของเสียจากกรณีฉุกเฉินที่หน่วย VGOHT จำานวน 92 ตัน ทำาให้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น
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EMISSIONS
MANAGEMENT

การบริหารจัดการม พษทา อากา
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แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี	 เล็งเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ขยายกิจการ	จึงดำาเนินการใช้มาตรการปรับลดและสำารองสัดส่วน
ค่าการระบายมลพิษทางอากาศ	 โดยโครงการเดิมที่จะขยายต้อง
ลดอัตราการระบายมลพิษจากค่าที่ดำาเนินการได้จริง	 เช่น	 หาก
ลดการปล่อยมลพิษได้	 100	 ส่วน	 ส่วนขยายจะได้รับการสำารอง
ค่าการระบายมลพิษได้ไม่เกินร้อยละ	 80	 ของอัตราที่ปรับลด
ลง	หรือเรียกว่าหลักเกณฑ์	 80	ต่อ	 20	 (มาตรการ	 80/20)	 และ
จะส่งผลให้กิจการทั้งหมดมีปริมาณการระบายมลพิษลดต่ำากว่า
ระดับก่อนการขยายโครงการ	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง	 โดยสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	 (Thailand	 Board	 of	 Investment)	 ให้สิทธิ
ประโยชนด์า้นภาษกีบับรษิทัทีด่ำาเนนิงานตามมาตรการ	80/20	อกี
ดว้ย	โครงการทีไ่ดร้บัและใชส้ทิธปิระโยชนด์า้นภาษทีีผ่า่นมา	ไดแ้ก	่	
โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน	 โครงการผลิตเอทิลเบนซีนสไตรีน
โมโนเมอร	์และโครงการผลติเมด็พลาสตกิ	ABS	โครงการปรบัปรงุ
คุณภาพน้ำามันหนักจากหอกลั่น	และโครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้า
ร่วมเมืองระยอง

ไออาร์พีซี	 ยังให้ความสำาคัญกับการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ	 โดยควบคุมการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อสังคม	 จึง
ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	
เช่น	 การปรับปรุงการเก็บตัวอย่างให้เป็นระบบปิด	 การติดตั้ง
ระบบบำาบัด	 ได้แก่	 ติดตั้งระบบบำาบัดอากาศเสีย	 (Wet	 Scrub-
ber)	 ในพื้นที่ที่มีการขนถ่ายสารเคมีจากท่าเทียบเรือไปยังลาน
ถังเก็บ	 และการใช้ระบบดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์	 (Activated	
Carbon)	 ในบริเวณลานถังเก็บลาเท็กซ์	 (Latex	 Tank	 Farm)		

เพ่ือจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(VOCs)	และการจัดทำาบัญชีแหล่งกำาเนิด	
สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย	(VOCs	Inventory)	เพือ่ประเมนิและควบคมุ
การระบายสารอนิทรีย์ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศ	โดยไม่ให้ส่งผล	
กระทบต่อชุมชนและพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตประกอบการฯ	

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังมีระบบเฝ้าระวังเพื่อช่วยติดตามสถานะ
ของคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างใกล้ชิด	โดยในป	ี2557	ได้
ตดิตัง้อปุกรณต์รวจวดัดชันชีีว้ดัดา้นสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยเพิม่เตมิ
อีก	 1	 ชุดที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งถาวร	 พร้อม
รายงานผลผ่านจอแสดงผลในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	 และ
ได้นำาโปรแกรม	Opsis	EnviMan	มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินผล	
กระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	โดยจำาลองการเคลื่อนที่
และการกระจายตัวของมลพิษจากแหล่งกำาเนิดตามเวลาจริง	
(Real-time)	ในทกุสภาพพืน้ทีต่ามลกัษณะอตุนุยิมวทิยา	เพือ่สบืหา
และแจ้งไปยังแหล่งกำาเนิดที่อาจจะส่งผลกระทบไปยังชุมชน	 ให้
ควบคมุและจดัทำาแผนการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป	และนำาโปรแกรม		
AERMOD	 มาเป็นเครื่องมือใช้ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการขยายโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต	
เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในบรรยากาศ		
ก่อนที่จะมีการดำาเนินการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม	
ทำาให้ชุมชนมั่นใจว่าการดำาเนินงานของ	 ไออาร์พีซ	ี ได้มีมาตรการ
เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 รกัษาระดบัความเขม้ขน้ของการระบายมลพษิทางอากาศ	(NOx,	

SOx)	ให้คงที่	

•	 รักษาระดับความเข้มข้นของการปลดระบายสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย	(VOCs)	ให้คงที่
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ผลการดำาเนินงาน
ง น ร น 

ผลรวมปริมาณการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)	ปี	2557	
เท่ากับ	2,700	ตัน	โดย	กลุ่มปิโตรเลียม	และกลุ่มปิโตรเคมี	มีค่า
การระบายคิดเป็น	1,273	ตัน	และ	1,428	ตัน	ตามลำาดับ	หรือคิด
เป็นค่าความเข้มข้น	0.33	ตันต่อพันตันน้ำามันดิบ	และ	1.92	ตัน
ต่อพันตันแนฟทา	ตามลำาดับ	โดยมุ่งที่จะรักษาระดับความเข้มข้น	
ของการระบายมลพิษทางอากาศให้คงที่ตามเป้าหมาย	 และเมื่อ
เทียบกับปี	 2556	 พบว่าค่าการระบายทั้งหมดลดลง	 ร้อยละ	 35		
อันเป็นผลมาจากการติดตั้ง	Dry	Low	NOx	Burner	เพื่อควบคุม
และลดการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)	จากปล่องระบาย
ของโรงไฟฟ้าเป็นหลัก	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้
มาตรการ	80/20	กบัโครงการเดมิทีจ่ะขยายหรอืเพิม่กำาลงัการผลติ

ง ั ร 

ผลรวมปริมาณการระบายออกไซด์ของซัลเฟอร์	 (SOx)	 ปี	 2557	
เท่ากับ	1,430	ตัน	โดย	กลุ่มปิโตรเลียม	และกลุ่มปิโตรเคมี	มีค่า	
การระบาย	 1,253	 ตัน	 และ	 177	 ตัน	 ตามลำาดับ	 หรือคิดเป็น	
ค่าความเข้มข้น	0.17	ตันต่อพันตันน้ำามันดิบและ	0.24	ตันต่อพัน
ตันแนฟทา	ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	2556	พบว่าค่าการระบาย
ทั้งหมดลดลงร้อยละ	14	อันเป็นผลมาจากการใช้มาตรการ	80/20	
กับโครงการเดิมที่จะขยายหรือเพิ่มกำาลังการผลิตเป็นหลัก

รา งคาความ ม น ง ง น ร น
ง ั ร ร วาง  2555 2557

ง ั ร ง น ร น 

ง ั ร ง น ร น 
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0.35
2.89

1.92
0.242557
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ตันต่อพันตันแนฟทา
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กรา ด า าม ม น อ ารอนทร ร์ ห า  
ร ห า  

ารอนทร ร์ ห า  ( )

การจัดทำาบัญชีแหล่งกำาเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs	
Inventory)	รวม	969	ตัน	โดยกลุ่มปิโตรเลียม	และกลุ่มปิโตรเคม	ี
มีค่าการระบาย	 637	 ตัน	 และ	 332	 ตัน	 ตามลำาดับ	 หรือ	
ค่าความเข้มข้น	0.077	ตันต่อพันตันน้ำามันดิบ	และ	0.45	ตันต่อ
พันตันแนฟทา	 ตามลำาดับ	 เมื่อเทียบกับปี	 2556	 พบว่าค่าความ
เข้มข้นการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายของกลุ่มปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีลดลงร้อยละ	9	และ	12	ตามลำาดับ	สามารถรักษาระดับ	
การระบายสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายใหค้งทีไ่ด	้โดยความเขม้ขน้ทีล่ดลง	
เป็นผลมาจากการใช้มาตรการเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่าย	
จากกิจกรรมของโรงงานและการติดตั้งระบบบำาบัดอากาศเสีย	
และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ชุมชน	 ไออาร์พีซี 	 ได้ติดตั้ ง	
ระบบตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามแนวรั้ว	 (Fence	 Line)	
ด้านทิศตะวันตกของเขตประกอบการฯ	 เนื่องจากใกล้บริเวณลาน
ถังเก็บปิโตรเลียม	(Tank	Farm)	และเชื่อมต่อสัญญาณไปยังศูนย์
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน	 (Emergency	Control	Center:	ECC)	 ให้
สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นสารอินทรีย์ระเหยง่าย	
รบกวน	ในกรณีที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ 
ปรับข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปี	 2556	 เนื่องจากเพิ่มข้อมูลการรายงาน	
ให้สมบูรณ์

2555

2557
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ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
ปริมาณการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน	(ตัน) 2,745 4,138 2,700 -

ความเข้มข้นออกไซด์ของไนโตรเจน 

กลุ่มปิโตรเลียม	(ตันต่อพันตันน้ำามันดิบ) 0.33 0.48 0.33 0.30

กลุ่มปิโตรเคมี	(ตันต่อพันตันแนฟทา) 2.12 2.89 1.92 2.00

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx)

ปริมาณการระบายออกไซด์ของซัลเฟอร	์(ตัน) 1,357 1,667 1,430 -

ความเข้มข้นออกไซด์ของซัลเฟอร์

กลุ่มปิโตรเลียม	(ตันต่อพันตันน้ำามันดิบ) 0.16 0.19 0.17 0.20

กลุ่มปิโตรเคมี	(ตันต่อพันตันแนฟทา) 0.30 0.35 0.24 0.30

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ได้ทำาการสำารวจระดับความพึงพอใจของ
ชุมชน	 ข้าราชการและผู้นำาชุมชน	 โดยรอบเขตประกอบการฯ	
ประจำาปี	 2557	 เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน	 3	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการจัดการเพื่อ	
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 2)	 ด้านการปรับปรุงกระบวน	
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3)	ด้านการติดตามการจัดการ	
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/เรื่องร้องเรียน	 ผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจที่มีต่อการดำาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	
มีระดับความพึงพอใจที่	 ร้อยละ	 80.51	 และสรุปภาพรวม
ระดับความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 มีระดับ	
ความพงึพอใจเฉลีย่รอ้ยละ	88.82	ซึง่สงูกวา่เป้าหมายของบรษิทัฯ	
ที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ	83	



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

WATER
MANAGEMENT

ด านการ อ  ไออาร์พีซี 
ั อ นพนทีทีมี าม ี อการ าด นนำา 

(   ) บริษัท  จ ได หน าม ำา ั
บริหาร าม ี ด การบริหารจัดการนำา ช รก 

พอ หมัน จ าจ ไม กด กร ทบกับการดำา นนการ
การ ชนำา อ บริษัท  อ ไม กร ทบ อ ด อม ชมชน

การบริหารจัดการนำา
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออารพ์ซี	ีมกีารกำากบัดแูลดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ	ผ่านการเป็นสมาชิกของคณะทำางานบริหารจัดการ
น้ำาของกลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group	Water	Management	Team:	
PTTWT)	 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำา	
ดา้นระบบสาธารณปูการ	และดา้นการผลติน้ำาใช	้จากบรษิทัในกลุม่	
ปตท.	เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำาภาคตะวันออก	รวม
ถึงวิเคราะห์และจัดทำาแผนงานการบริหารจัดการน้ำาในภาพรวม	
นอกจากนี	้ PTTWT	 ยังเป็นสมาชิกของศูนย์ปฏิบัติการน้ำาจังหวัด
ระยอง	(Water	War	Room	Rayong)	ซึ่งประกอบดว้ยตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อติดตามและ
บริหารสถานการณ์น้ำาในจังหวัดระยองผ่านการประชุมเป็นประจำา
ทุกเดือน	ทั้งนี้	การบริหารจัดการน้ำาของ	ไออาร์พีซี	แบ่งออกเป็น	3	
แนวทาง	ได้แก่	การบริหารจัดการน้ำาเชิงรุก	การบริหารจัดการการ
ใช้น้ำาในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการบริหารจัดการการใช้
น้ำาเพื่อชุมชน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

การบริหารจัดการนำา ช รก

เพื่อให้ธุรกิจดำาเนินการได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดความขัดแย้งใน
การใช้น้ำากับชุมชน	 ไออาร์พีซี	 ได้ประเมินความเสี่ยงในการใช้น้ำา	
โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างราคาน้ำา	 ภัยแล้ง	 และภัยน้ำาท่วม	 เป็นต้น	 อีกทั้งมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบน้ำาผ่านแบบจำาลอง	(Water	
Risk	Scenario)	ในกรณไีดร้บัน้ำาจากกรมชลประทานนอ้ยกวา่ความ
ต้องการร้อยละ	10	30	และ	50	ตามลำาดับ	ตลอดจน	ไออาร์พีซ	ียัง
มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นน้ำาระยะยาวและจดัทำาแผนการใชน้้ำา
ระยะ	5	ปี	 เพื่อการจัดหาแหล่งน้ำาที่เหมาะสมและจัดทำามาตรการ
ควบคมุความเสีย่งอืน่ๆ	ให	้ไออารพ์ซี	ีมปีรมิาณน้ำาเพยีงพอตอ่การ
ดำาเนินงานในอนาคต

นอกจากนี้	ไออาร์พีซี	ยังดำาเนินการปอ้งกันเหตุการณ์น้ำาท่วม	หลัง
จากทีใ่นปี	2556	เกดิเหตอุทุกภยัขัน้รนุแรงหลายพืน้ทีใ่นภาคตะวนั

ออกของประเทศไทย	 ไออาร์พีซี	 ได้จัดทำากระบวนการมีส่วนร่วม	
กับชุมชน	2	ครั้ง	ในปี	2557	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน
การร่วมแก้ปัญหาน้ำาท่วม	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
ด้วยการพิจารณาระดับของผลกระทบและความเสี่ยง	 พร้อมกับ
ได้ดำาเนินการขุดลอกลำาคลอง	บริเวณหนองท่ากะสาว	และบริเวณ
คลองคา	ในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย
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าร ร าร ั าร าร นา 
น งค ร ยางม ร า

ไออาร์พีซี	 ยึดหลักการ	3Rs	 (Reduce,	Reuse,	Recycle)	 โดย
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้น้ำาอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และพัฒนาแนวทางที่ช่วยลดการใช้น้ำาอย่างต่อ
เนื่อง	นอกจากนี	้ ไออาร์พีซียังมีเป้าหมายในการลดการใช้น้ำาผ่าน
โครงการ	3Rs	ที่ร้อยละ	10	ของปริมาณน้ำาที่กำาหนดในแผนการ
ใช้น้ำาประจำาปี	

าร ร าร ั าร าร นา ่ ม น

น้ำาที่ใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	 เป็นน้ำาดิบที่มา
จากอ่างเก็บน้ำาดอกกราย	 อ่างเก็บน้ำาหนองปลาไหล	 และอ่างเก็บ
น้ำาคลองใหญ	่ความจุรวม	275	ล้านลูกบาศก์เมตร	ซึ่งอยู่บริเวณ
พืน้ทีลุ่ม่น้ำาคลองใหญใ่นจงัหวดัระยอง	โดยเป็นแหลง่น้ำาทีใ่ชส้ำาหรบั
การอุปโภคบริโภค	 ภาคเกษตรกรรม	 และภาคอุตสาหกรรม	 โดย	
ไออาร์พีซี	 ดึงน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาเหล่านี้ตามสิทธิการใช้น้ำาที่ได้รับ
จัดสรรจากกรมชลประทานในอัตรา	 110,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน	ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำาของชุมชน

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังมีแหล่งน้ำาสำารองอีก	 5	 แหล่ง	 รวม	
ความจุ	 5.21	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการใช้
น้ำาของบริษัทฯ	 จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่	 และเพื่อให้
มีปริมาณน้ำาสำารองที่เพียงพอต่อการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ภาวะน้ำาแล้ง	 อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำาฝนเพื่อ
บรรเทาปัญหาน้ำาท่วมได้ในฤดูฝน	ตลอดจน	ไออาร์พีซี	ยังแบ่งปัน
น้ำาดิบจากแหล่งน้ำาสำารองให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	 เพื่อ
อปุโภคและบรโิภค	และใหค้วามรูก้บัชมุชนเรือ่งการบำาบดัน้ำาดบิให้
มคีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานน้ำาประปา	ภายใตโ้ครงการปรบัปรงุ
ประปาหมู่บ้าน

เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 ลดปริมาณการใช้น้ำาผ่านโครงการบริหารจัดการน้ำา	 3Rs	

(Reduce,	Reuse,	Recycle)	ร้อยละ	10	ต่อปี	ของปริมาณน้ำา
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามแผนการใช้น้ำาประจำาปี

•	 ความเข้มข้นการใช้น้ำา	 (Water	 Intensity)	 ลดลง	 ร้อยละ	 5	
ภายในปี	 2563	 เทียบจากผลการดำาเนินงานปี	 2556	 (กลุ่ม
ปิโตรเคมี	และกลุ่มปิโตรเลียม)	

ผลการดำาเนินงาน
ในปี	2557	ไออารพ์ซี	ีลดการใชน้้ำาประปาภายในเขตประกอบการฯ	ได	้
3,115,275	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย	 ร้อยละ	 16	
จากการลดการใชน้้ำาในกระบวนการผลติตามแผนการใชน้้ำาประจำาปี	
โดยการดำาเนินงานผ่านโครงการบริหารจัดการน้ำา	3Rs	(Reduce,	
Reuse,	Recycle)		

ความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ำา	 3Rs	 (Reduce,	
Reuse,	 Recycle)	 ในปี	 2557	 ประกอบด้วย	 การลดการใช้น้ำา	
ในระบบน้ำาหล่อเย็น	 เช่น	 การเพิ่มวัฏจักรการใช้น้ำาจาก	 5	 รอบ	
เป็น	7-8	รอบ	โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่กระบวนการผลติ	ทำาใหป้รมิาณ
น้ำาทิ้งลดลง	52,560	ลูกบาศก์เมตร	การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	เช่น	
การติดตั้งเครื่องแยกไอน้ำา	 (Flash	 Drum)	 เพื่อนำาน้ำาร้อนกลับ	
มาใชใ้หมใ่นกระบวนการแลกเปลีย่นความรอ้น	(Heat	Exchanger)	
และสำาหรับหม้อไอน้ำา	 สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาได้	 982,215	
ลูกบาศก์เมตร	 และการบำาบัดและนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	 เช่น	 การ
ใช้ระบบบำาบัดน้ำาควบแน่น	 (Condensate	Polishing)	 โดยนำาน้ำา	
ทีผ่า่นการควบแนน่มาผา่นกระบวนการกำาจดัแรธ่าต	ุโดยกรองดว้ย
เรซิน	 (Resin)	 เพื่อให้ได้น้ำาที่ปราศจากแร่ธาตุ	 (Demineralized	
Water)	และนำาส่งเข้ากระบวนการผลิต	ได้เป็นปริมาณ	2,080,500	
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หมายเหตุ 
(1)	 บริมาณน้ำาใช้ทั้งหมดโดยคิดรวมน้ำาทะเล	
(2)	 ความเข้มข้นของการใช้น้ำาในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



ภาพ: การประชุมเวทีท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ลูกบาศก์เมตร	 นอกจากนี้	 ยังมีโรงงาน	CHP1	 ซึ่งเป็นโรงงานที่
มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการน้ำา	 โดยมีการลดการใช้น้ำา
ในระบบน้ำาหล่อเย็น	 ด้วยการเปลี่ยนจากระบบหล่อเย็นแบบเปิด		
(Open	 Recirculation	 System)	 เป็นระบบปิด	 (Close	 Loop		
System)	โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่กระบวนการผลติ	การตดิตัง้เครือ่ง
แยกไอน้ำา	(Flash	Drum)	เพื่อนำาน้ำาร้อนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวน	
การแลกเปลี่ยนความร้อน	 (Heat	 Exchanger)	 และสำาหรับหม้อ
ไอน้ำา	การนำาน้ำา	RO	Reject	มาใช้ในการล้างย้อน	(Back	Wash)	
ระบบ	 UF	 (Ultrafiltration)	 และใช้	 Cool	 Down	Boiler	Water	
Blow	 Down	 แทนการใช้น้ำา	 Raw	Water	 เพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูง
เกินค่าควบคุม

ในปี	2558	ไออารพ์ซี	ีมแีผนการพฒันากลยทุธก์ารใชน้้ำา	321RPSD	
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำา	 3	 แนวทาง	 ได้แก่	 การลดการใช้น้ำา
และนำาน้ำากลับมาใช้ใหม	่หรือ	3Rs	(Reduce,	Reuse,	Recycle)	
การพัฒนาแหล่งน้ำาที่พอเพียงต่อความต้องการของบริษัทฯ	 และ
ชุมชนด้วยความรับผิดชอบ	หรือ	2Rs	(Reserve,	Responsibility)	

การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำาและการใช้น้ำาร่วม
กัน	 หรือ	 1P	 (Public	 Participation)	 และการจัดหาทรัพยากร
น้ำาที่พอเพียงต่อความต้องการในการดำาเนินธุรกิจโดยไม่เกิด
ความขัดแย้งต่อการใช้น้ำาของชุมชน	หรือ	SD	(Supply	and	De-
mand)	 กลยุทธ์ดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำา
ได้	 3,000,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ในปี	 2557	 ไออาร์พีซี	 ได้
มีการแบ่งปันน้ำาจากแหล่งน้ำาสำารองให้ชุมชนรอบเขตประกอ
บการฯ	 ได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค	 ได้แก่	 ชุมชนวัดปลวก
เกตุในตำาบลเชิงเนิน	 ชุมชนหนองพญาในตำาบลบ้านแลง	 ชุมชน
ตะกาดในตำาบลตะพง	 ชาวประมงเรือเล็ก	 และชาวสวนเกษตร	
เนินพุทรา	คิดเป็นปริมาณน้ำา	314,482	ลูกบาศก์เมตร	ตลอดจน	
ให้ความรู้กับชุมชนในการบำาบัดน้ำาดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	
น้ำาประปาแก่ชุมชนในตำาบลหนองละลอก	 อำาเภอบ้านค่ายภายใต้	
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	ซ่ึงมีผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์	1,553	คน	
จากการบริหารจัดการการใช้น้ำาเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้	
ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองการใช้น้ำาหรือความขัดแย้งในการใช้น้ำากับชุมชน

กลยุทธ 321 RPSD
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คุณศักด์ิชาย จารุอารยนันท์
วิศวกรอาวุโส 
แผนกปฏิบัติการโรงไฟฟ้า (OPW) 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี	 มีการบริหารจัดการการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพตามระบบ	 ISO	 14001	 เพื่อให้มีการปล่อยน้ำาทิ้งสู่
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	ตั้งแต่การเก็บข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพ
น้ำาของหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อใช้ประเมินเทียบกับค่าเป้าหมายและ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการบริหารจัดการน้ำา	 ถ่ายทอดความ
รู้ด้านการบริหารจัดการการใช้น้ำาด้วยหลัก	 3Rs	 ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงานเพื่อดำาเนินโครงการลดปริมาณการใช้น้ำา	 โดย
ปัจจบุนั	ทีห่นว่ยโรงไฟฟา้มกีารลดการใชน้้ำาตามกจิกรรม	3Rs	อาท	ิ
นำาน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยนำามาลดฝุ่นจาก	

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ปริมาณน้ำาใช้ต่อตันการผลิต	(ลูกบาศก์เมตรต่อตันท่ีผลิต)

กลุ่มปิโตรเลียม 0.411 0.405 0.412 0.400

กลุ่มปิโตรเคมี 4.106 4.320 3.340 3.411

ปริมาณน้ำาท่ีลดลงจากการดำาเนินโครงการ	
บริหารจัดการน้ำา	3Rs	(ลูกบาศก์เมตร) 2,600,000 2,664,500 3,115,275 2,682,312

การขนถ่ายถ่านหิน	 เป็นต้น	 ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีสะอาด	
(Clean	 Technology)	 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต	 จัดทำา	
แผนผังสมดุลน้ำา	และ	ตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพน้ำาที่เหมาะสมกับ
การใช้งานในแต่ละกิจกรรม	 นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชมุชนโดยรอบเขตประกอบการฯ	และสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันา
อย่างยั่งยืนผ่านการแบ่งปันน้ำาจากแหล่งน้ำาสำารองให้ชุมชนรอบ
เขตประกอบการฯ	
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

OIL AND
CHEMICAL

ไออาร์พีซี ม มันดำา นน าน
ด าม อด ั  ด ไม ห กด ห
นำามัน าร มีรั ไห  
พรอมกับไดจัด ร ม น าน
มา รการ อ กันการรั ไห
อ นำามัน าร มี พอ ด กร ทบ 

ทีมี อ ด อม ชมชน

การรั ไห อ นำามัน าร มี

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี	 ตระหนักถึงผลกระทบของการรั่วไหลของน้ำามันและ	
สารเคมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	จึงใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและประเมินความเสี่ยง	
การประยุกต์ใช้แผนงาน	 การตรวจสอบการดำาเนินงาน	 ตลอดจน
การจดัทำาขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการดำาเนนิงาน	โดยดำาเนนิงาน	
ผ่าน	 2	 แนวทาง	 คือ	 การป้องกัน	 และการรับมือกับเหตุการณ์	
รั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

การ อ กันการรั ไห

เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมสำาหรับการป้องกันการรั่วไหลโดยผู้	
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 ไออาร์พีซี	 ได้จัดให้พนักงาน	
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมี	 ได้รับ
การอบรมเพื่อป้องกันและรับมือเหตุการณ์น้ำามันและสารเคมี	
รั่วไหลได้อย่างทันท่วงที	 และ	 ไออาร์พีซ	ี มีการป้องกันการรั่วไหล	
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ	 โดยจัดการซ้อมแผนป้องกันการรั่วไหล	
ของน้ำามันและสารเคมี	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 สำาหรับพื้นที่	
ปฏิบัติการบนบก	 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ชุมชน	
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รอบเขตประกอบการฯ	หนว่ยงานภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่	สำานกังาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง	 สมาชิกอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการรับมือ
การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมีบนบกของบริษัทฯ	 เป็นประจำา	
ทุกปี	 และ	 ไออาร์พีซี	 ยังฝึกซ้อมแผนการรับมือการรั่วไหลของ
น้ำามันและสารเคมีในทะเล	 สำาหรับความรุนแรงระดับต่ำา	 (Tier	 I	
การรั่วไหลไม่เกิน	20	ตัน)	2	ครั้งต่อป	ีและระดับปานกลาง	(Tier	
II	การรั่วไหล	20-1,000	ตัน)	ภายใต้รหัสต่างๆ	ได้แก	่รหัส	ROSE	
(Rayong	Oil	Spill	Exercise)	รว่มกบับรษิทัอืน่ๆ	ในจงัหวดัระยอง
เป็นประจำาทุกปี	 รหัส	 INEX	 (IRPC	 Naval	 Exercise)	 ร่วมกับ	

ศนูยป์ระสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล	
(ศรชล.)	เขต	1	ทกุสองปี	และ	TOREX	(Thailand	Oil	Spill	Response	
Exercise)	 ร่วมกับบริษัทในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามัน	 (Oil	 Industry	 Environmental	
Safety	 Group	 Association:	 IESG)	 กรมเจ้าท่า	 กองทัพเรือ
และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกสามปี	 ไออาร์พีซี	
ยังจัดการอบรมผู้รับเหมาที่รับบริการบรรทุกน้ำามัน	 ในด้าน	
ความปลอดภัยและข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 และมีการประเมินผล	
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ	



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ	 ที่ช่วยในการป้องกัน
และรับมือการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี	 ซึ่งครอบคลุม
มาตรการการป้องกันการรั่วไหลบนบกและคลังผลิตภัณฑ	์ การจัด
ทำาแผนการอพยพชุมชน	ซึ่งมีการหมุนเวียนชุมชนต่างๆ	รอบเขต	
ประกอบการฯ	ในการร่วมซ้อมแผนการรับมือการร่ัวไหล	เป็นประจำาทุกปี	
การฝึกอบรมพนักงาน	 การตรวจสอบพื้นที่หน้างาน	 การควบคุม
กระบวนการทำางาน	การตรวจสอบอุปกรณ	์การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรั่วไหลกับชุมชน	 ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย	 และ
ประเมินความพร้อมขององค์กรต่อการรับมือกับการรั่วไหลทาง
ทะเลโดยลูกค้าท่าเรือของบริษัทฯ	 เป็นต้น	 อีกทั้ง	 ไออาร์พีซี	 มี
การนำาข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น	 และมีนโยบายการชดเชยให้	
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	อยา่งเป็นธรรม

สำาหรับการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมีบริเวณท่าเรือและกลางทะเล	
ไออารพ์ซี	ีไดย้ดึมาตรฐานการปฏบิตังิาน	มาตรฐานความปลอดภยั
และรวมไปถึงการควบคุมประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบ	
การขนถ่ายน้ำามันอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	มาตรฐาน	Oil	Companies	
International	Marine	Forum	(OCIMF),	International	Safety	
Guide	 for	 Oil	 Tankers	 and	 Terminal	 (ISGOTT)	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	เรือขนส่งทุกลำาจะต้องผ่านระบบตรวจประเมนิคณุภาพ
เรือและผู้ปฎิบัติงานบนเรือตามระบบของ	 PTT	 Group	 Ship		
Vetting	ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	เพื่อเสริม
สรา้งความปลอดภัยในการขนสง่ทางเรอื	การขนถา่ยสนิคา้ในทา่เรอื	
การขนถ่ายระหว่างลำากลางทะเล	(Ship	to	Ship	Transfer)	และ
การนำาเรือบรรทุกสินค้าเข้าทุ่นร่องน้ำา	 ตามมาตรฐานสากลที่เป็น
ที่ยอมรับ	 (Marine	 Safety	 and	 Environmental	 Criteria)	 ซึ่ง
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุขณะปฎิบัติงาน	 โดย	 ไออาร์พีซี	 ใช้ระบบการบริหาร
จัดการการจราจรทางน้ำาและเส้นทางการเดินเรือ	(Vessel	Traffic	

Management	 System:	 VTMS)	 ในการติดตามตำาแหน่งเรือ	
ในทะเล	 เพื่อให้สามารถระบุตำาแหน่งของเรือได้ถูกต้องในกรณีที่
เกิดการรั่วไหลของน้ำามัน	ทั้งนี้	ไออาร์พีซ	ีมีการตรวจประเมินการ
ดำาเนินงานด้านระบบการขนส่งทางเรือ	ด้วยตนเอง	และโดยลูกค้า
รวมถึงบริษัท	Oil	Spill	Response	จำากัด	 (OSRL)	 	และบริษัท
ประกันภัยเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบ
การดำาเนินงานสำาหรับท่าเรือ
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เนือ่งจากการขนถา่ยน้ำามนัและสารเคม	ีเป็นขัน้ตอนการดำาเนนิงาน
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการรั่วไหล	 ไออาร์พีซี	 จึงมีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมี	 จากปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ความเร็วลม	 ความสูงคลื่น	 เป็นต้น	
โดยผู้รับเหมาและคู่ค้าต้องดำาเนินการขนถ่ายตามกฎระเบียบของ
ทา่เรอื	(Port	Regulation)	และขอ้แนะนำาการปฎบิตั	ิขณะนำาเรอืเขา้
เทียบท่า	(Port	Information)	นอกจากนี้	ไออาร์พีซ	ียังมีการตรวจ
สอบสภาพเรอืและอปุกรณต์ามขอ้กำาหนดดา้นความปลอดภัย	และ
การดำาเนินงานของผู้รับเหมาตามมาตรฐานการขนถ่ายน้ำามันและ
สารเคมี	และตามข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มและระหว่างการขนถ่าย
สินค้า	(Ship/Shore	Safety	Checklist:	SSSC)



บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การ อบ นอ อการรั ไห

ไออาร์พีซี	 มีแผนตอบสนองการรั่วไหลของน้ำามันและ
สารเคมีในทะเลตามระดับความรุนแรง	 นอกจากนี้		
ไออาร์พีซี	 ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมอนุรักษ์
สภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามัน	 (Oil	
Industry	Environmental	Safety	Group	Associate:	
IESG)	กลุ่มพันธมิตร	5	บริษัทในจังหวัดระยอง	ได้แก	่
บริษัท	ไออาร์พซีี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	
เคมคิอล	จำากดั	(มหาชน)	บรษิทั	สตาร	์ปิโตรเลยีม	รไีฟนน์ิง่	
บริษัท	เอสซีจี	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	พีทีทีแทงค	์
เทอร์มินัล	 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ	
และ	สามารถให	้OSRL	ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการ
กำาจัดคราบน้ำามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากการ
ซ้อมแผนรับมือการรั่วไหลแล้ว	 ไออาร์พีซี	 ยังปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกนัการรัว่ไหลของน้ำามนัและสารเคมี
สำาหรับการปฏิบัติงานของท่าเรืออย่างเคร่งครัดเพื่อ	
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด	

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	 ยังมีข้อตกลงช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลรอบ
เขตประกอบการฯ	 และกลุ่มช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน	
(Emergency	Mutual	 Aid	Group:	 EMAG)	 เพื่อให้
ความช่วยเหลือในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น	 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมต่อการรับมือ
กับการรั่วไหล	อาท	ิรถดับเพลิง	รถดูดสารเคมี	รถกู้ภัย	
และชุดป้องกันสารเคมีระดับต่างๆ	เป็นต้น

ในกรณีที่ เกิดการรั่วไหลของน้ำ ามันและสารเคมี		
ไออารพ์ซี	ีจะดำาเนนิการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบ	
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 มีมาตรการเยียวยาและ
ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 ไปยังชุมชนเพื่อดูแลกลุ่ม	
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ	 และมีมาตรการ
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 การเกิดเหตุน้ำามันและสารเคมีร่ัวไหลเป็นศูนย์ตลอดการดำาเนินการ

•	 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมีทุกคนได้
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการรั่วไหลของ
น้ำามันและสารเคมี	 และร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดคราบ
น้ำามันและสารเคมีรั่วไหล

•	 เรือของ	ไออาร์พีซี	มีความพร้อมรับมือกับการรั่วไหลของน้ำามัน
และ	 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ขจัดและกักเก็บคราบน้ำามันตาม
มาตรฐาน	เชน่	Sea	Boom,	Spray	Arm	for	Apply	Dispersant

ผลการดำาเนินงาน
ในปี	 2557	 เกิดเหตุการณ์การรั่วไหล	 3	 ครั้ง	 ซึ่งอยู่ในระดับ
ที่ไม่มีนัยสำาคัญ	 (ต่ำากว่า	 100	 บาร์เรล	 หรือ	 15.9	 ลูกบาศก์
เมตร)	 กรณีแรกเกิดจากการรั่วไหลของ	 สแลค	 แว็กซ์	 (Slack	
Wax)	 ลงสู่ทะเล	 ปริมาณ	 4	 ลูกบาศก์เมตร	 สาเหตุการรั่วไหล
เกิดจากการผุกร่อนของท่อนำาส่งระหว่างการโหลดลงเรือ	 ซึ่ง
ได้จัดการตามแผนการรับมือการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี	
จนสามารถควบคุมและขจัดการรั่วไหลของ	 สแลค	 แว็กซ์	 ได้
ภายใน	 2	 ชั่วโมง	 อีกทั้งดำาเนินการตรวจสอบสภาพท่อและแก้ไข
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีก	 พร้อมกับตรวจสอบ
คุณภาพน้ำา	 เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการรั่วไหลต่อสิ่งแวดล้อม	
กรณีที่สองเป็นการรั่วไหลบนบก	 ระหว่างการขนถ่ายสาร	 TDAE	
(Treated	Distillate	Aromatic	Extracted)	ในพื้นที่ประกอบการฯ		
จากรถขนถ่ายน้ำามัน	 ปริมาณ	 4	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่ง	 ไออาร์พีซี		
ได้ดำาเนินการหยุดการขนถ่ายน้ำามัน	 กำาจัดและทำาความสะอาด
พื้นที่ 	 สาเหตุการรั่วไหลเกิดจากสภาพรถที่ไม่ได้มาตรฐาน		
ไออาร์พีซี	 จึงดำาเนินการเพิ่มรายละเอียดของรายการตรวจสอบ
สภาพรถ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	รถทุกคันที่จะมีการขนถ่ายน้ำามันจาก	
ไออาร์พีซี	ต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	กรณีที่สามเกิดจากน้ำามันดิบ
ในท่อรั่วไหล	ปริมาณ	0.5	ลูกบาศก์เมตร	สาเหตุเนื่องจากปะเก็น	

Flange	เสื่อมสภาพ	ไออาร์พีซ	ีจึงดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ปะเก็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน	และกำาหนดแผนซ่อมบำารุงระยะ
ยาวให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ในปี	 2557	 มีพนักงานจำานวน	 50	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 ของ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำามันและสารเคมี	 และ
ผู้รับเหมา	 40	 คน	 เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและรับมือ
เหตุการณ์น้ำามันและสารเคมีรั่วไหล	 (Oil	 Spill	 Response	
Refreshing)	มีการซ้อมแผนอพยพร่วมกับชุมชน	1	ครั้ง	โดยร่วม
กับชุมชนตำาบลนาตาขวัญ	และมีการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัดระยอง	 1	 ครั้ง	 นอกจากนี้	 ไออาร์พีซี	
ดำาเนินการซ้อมแผนขจัดคราบน้ำามันสำาหรับท่าเรือภายใต้รหัส	
ROSE	(Rayong	Oil	Spill	Exercise)	ร่วมกับบริษัททั้ง	5	ในกลุ่ม
พันธมิตร	 หน่วยงานภาครัฐ	 และชุมชนในพื้นที	่ ซึ่ง	 ไออาร์พีซี	 มี
ส่วนร่วมในการใช้ระบบ	Vessel	Traffic	Management	System:	
VTMS	ติดตามการเคลื่อนที่ของคราบน้ำามัน	และได้จัดส่งกองเรือ
และทีมขจัดคราบน้ำามันร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการ

จากการประเมินผลการดำาเนินงานหลังการขนถ่ายสินค้า	
ในปี	 2557	 พบว่า	 มีผู้รับเหมาและคู่ค้าที่ไม่ผ่านการประเมิน	
จำานวน	 128	 ราย	 ซึ่ง	 ไออาร์พีซ	ี จะไม่ร่วมงานกับผู้รับเหมาและ
คู่ค้าที่ไม่ผ่านการประเมินจนกว่าจะจัดทำาแผนและดำาเนินการ	
การแก้ไข	(Corrective	Action	Plan)	จนเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์
ของระบบ	PTT	Ship	Vetting	

ในปี	2557	ไออารพ์ซี	ียงักำาหนดใหเ้รอืลากจงู	(Tug	Boat)	ทีเ่ป็นของ	
หน่วยงานภายนอกใช้มาตรฐานเดียวกับ	 ไออาร์พีซี	 อีกทั้งได้
จัดซื้ออุปกรณ์จำาเป็นเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ถังบรรจุน้ำามัน	 (Oil	 Fast	
Tank)	 ทุ่นดักคราบน้ำามัน	 (Oil	 Boom)	 และเครื่องกักเก็บ
คราบน้ำามัน	 (Oil	 Skimmer)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการคราบน้ำามันและสารเคมีหากเกิดการรั่วไหลด้วยอุปกรณ์ที่	
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	 และมีความรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

การร่ัวไหลท่ีมีนัยสำาคัญ (>100 บาร์เรล หรือ 15.9 ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการร่ัวไหลของน้ำามันและสารเคมี	(ลูกบาศก์เมตร) 0 0 0 0

จำานวนการร่ัวไหลของน้ำามันและสารเคมี	(คร้ัง) 0 0 0 0

การร่ัวไหล (>1 บาร์เรล หรือ 0.159 ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการร่ัวไหลของน้ำามันและสารเคมี	(ลูกบาศก์เมตร) 0 1 8.5 0

จำานวนการร่ัวไหลของน้ำามันและสารเคมี	(คร้ัง) 0 1 3 0
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แนวทางการดำาเนินงาน
เพื่อกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานบนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรที่
มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ไปพร้อมกับการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ไออาร์พีซี	 ยึดปฏิบัติตามแผนแม่บท
ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีรายละเอียดการดำาเนินงาน
และเป้าหมายที่ชัดเจน	 เพื่อให้ไออาร์พีซีสามารถบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาวด้านการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยมีโครงการที่จะดำาเนินการตามแผนแม่บทในกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคม	ีอาทิ

ในปี	2558	จะดำาเนินการติดตั้งระบบกำาจัดคาร์บอนมอนนอคไซด์
จากผลิตภัณฑ์เอทีลีน	 การปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนความร้อน	
การปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบพดัลมในกระบวนการผลติและ
ระบบหล่อเย็น

ในปี	2559	จะดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องตัดเม็ด	และ
ปรับปรุงระบบเตาเผาและหน่วยให้ความร้อน
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โครงการควบคุมความเร็วการเดินเรือน้ำามัน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

อัตราการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีลดลงในการเดินเรือต่อเท่ียว		
(ลิตรต่อเท่ียว) 78 39 9 31

ค่าใช้จ่ายท่ีลดลง	(ล้านบาท)	 1.6 0.77 0.14(1) 0.47

หมายเหตุ 
คำานวณค่าใช้จ่ายน้ำามันด้วยอัตรา 26 บาทต่อลิตร สำาหรับปี 2557

ไออาร์พีซี	 มีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาความสามารถในการดำาเนิน	
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค	 เช่น	
ผลิตภัณฑ์สีเขียว	และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน	เป็นต้น

นอกจากนี้	 ไออาร์พีซีได้ริเริ่มจัดทำาโครงการต่างๆ	 ที่ช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทฯ	 สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้	 อันจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ	
เรือนกระจก	 โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	 3	 แนวทางหลัก	
ได้แก่	 กระบวนการผลิตสีเขียว	 (Green	 Process)	 การขนส่ง	
สเีขยีว	(Green	Logistics)	และผลติภัณฑค์ารบ์อนต่ำาและผลติภัณฑ์
ประหยัดพลังงาน	 (Low	 Carbon	 and	 Energy	 Efficiency		
Products)

เป้าหมายการดำาเนินงาน
•	 ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน	 (Energy	 Intensity	 Index:	 EII)		
	 มีค่าเท่ากับร้อยละ	98.00	สำาหรับปี	2558

•	 ปี	2557	ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลดลงรอ้ยละ	1.5	เทยีบ	
	 กับปีฐาน	2555

•	 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับ	Top	Quartile	ภายในปี	2563

ผลการดำาเนินงาน
ร วน าร ยว  

ไออาร์พีซี	 ใช้ระบบการจัดการพลังงาน	 (Energy	Management		
System:	EnMS)	เป็นมาตรฐานในการจดัการดา้นพลงังานสำาหรบั	
ทุกโรงงานในเขตประกอบการฯ	 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง	
ทั่วทั้งองค์กร	 จากโครงการลดการใช้พลังงานที่ดำาเนินการในปี	
2557	จำานวน	4	โครงการ	ชว่ยใหบ้รษิทัฯ	สามารถลดการใชพ้ลงังาน	
จากการผลิตได	้441,000	กิกะจูล	คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
ทีล่ดลงประมาณ	30,000	ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	เทยีบเทา่	
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง	450	ล้านบาท	โดย	ไออาร์พีซ	ีมีการเปรียบเทียบ	
ประสทิธภิาพ	(Benchmarking)	การใชพ้ลงังานของโรงงานทกุสองป	ี
โรงงานที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับ	 Top	 Quartile	

คือ	โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน	(Lube	based	Oil	Plant)

ในปี	2557	ไออารพ์ซี	ีปรบัปรงุกระบวนการผลติดา้นการใชพ้ลงังาน
ที่มีผลในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 อาทิ	 ลดการใช้
เชือ้เพลงิโดยทำาความสะอาดอปุกรณแ์ลกเปลีย่นความรอ้นทัง้สาย
การผลิตของโรงกลั่นน้ำามันดิบหน่วยที่	2	ซึ่งเกิดการสะสมของสิ่ง
สกปรกและตะกอนต่างๆ	 และลดการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงในเตาเผา		
จากการปรับลดการใช้	 Wash	 Oil	 ในหอกลั่น	 ลดปริมาณการใช้	
ไอน้ำาในท่อเตาเผาและอุปกรณ์สร้างสูญญากาศของโรงงาน
ผลิตน้ำามันหล่อลื่น	 บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาให้มี	
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้	 Pro-Steam	 Program	 (Energy	
Stimulation)	และบรหิารจดัการการใชเ้ชือ้เพลงิของโครงการ	Utility	
Optimization	และเปลี่ยนพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงที่หอหล่อเย็น
ของโรงผลิตน้ำาหล่อเย็น	หน่วยสาธารณูปโภคที	่1	เป็นต้น

าร น ง ยว  

โครงการควบคมุความเรว็การเดนิเรอืน้ำามนั	เป็นโครงการตอ่เนือ่ง	
ตั้งแต่ปี	 2553	 ซึ่งมีการกำาหนดให้เรือขนส่งน้ำามันของกองเรือ	
รกัษป่์าสกั	จำานวน	6	ลำา	ทีข่นสง่น้ำามนัจากคลงัพระประแดงไปคลงั
อยุธยา	 เดินเรือในความเร็วที่ประหยัดน้ำามันและบรรทุกน้ำามันใน
ปริมาณที่เหมาะสม	 ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ	 5,200	
ลิตรต่อปี	 ในปี	 2557	 หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ	 16.17	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 อีก
ทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือ	 และ
ลดผลกระทบกับชุมชนสืบเนื่องจากคลื่นเรือ	

นอกจากนี้	ไออาร์พีซ	ียังร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ	ในการ
ใชพ้ลงังานทีส่ะอาด	โดยการเปลีย่นมาใชไ้บโอดเีซล	ซึง่ชว่ยลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดป้ระมาณ	115.78	ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า	 ในปี	2557	ไออาร์พีซ	ีมีการเปลี่ยนช่องทางในการขาย	
ส่งผลให้การขนส่งจากคลังพระประแดงไปคลังอยุธยามี 	
จำานวนเทีย่วลดลง	ทำาใหอ้ตัราการใชน้้ำามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลงในการ	
เดนิเรอือยูท่ี	่9	ลติรตอ่เทีย่ว	ซึง่ต่ำากวา่เป้าหมายทีก่ำาหนดไว	้แตท่ัง้นี	้
โครงการควบคุมความเร็วการเดินเรือน้ำามันยังคงช่วยให้การ	
ใช้น้ำ ามันเชื้อ เพลิงของกองเรือรักษ์ ป่าสักมีปริมาณลดลง	
155,108	ลิตรเมื่อเทียบกับปี	2556
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ร การ ด ริมา การ ชไม นการทำา านพา
พอรอ น า

เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2554	 โดยการออกแบบรูปร่าง	
ของฐานไม้พาเลตใหม่ที่ใช้รองสินค้าในการขนส่ง	 ส่งผลให้ในปี	
2557	 สามารถลดการใช้ไม้พาเลตได้ร้อยละ	 16.7	 เมื่อเทียบกับ
รูปแบบเดิม	 ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายให้
กับบริษัทฯ	 ได้	 2,000,000	บาท	นอกจากนี้	 ไออาร์พีซ	ี ยังมีการ
ซอ่มแซมไมพ้าเลตทีช่ำารดุแทนการซือ้ใหม	่ซึง่ประหยดังบประมาณ
ได้	912,800	บาท

ร การ ดการ ช ชอ พ อ บริษัท รับจา
น ทา ร

เป็นหนึ่งในโครงการที่	 ไออาร์พีซี	 ร่วมมือกับกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อ
สนบัสนนุใหผู้ร้บัจา้งขนสง่ทางรถ	ลดการใชเ้ชือ้เพลงิผา่นกจิกรรม	
2014	Fuel	Saving	Award	Program	ภายใต้โครงการ	Group		
Logistics	Master	plan	(GLM)	ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ	Group	
Integrated	Supply	Chain	Management	and	Optimization	
(GISMO)		เพือ่สรา้งพลงัรว่มในหว่งโซอ่ปุทานปิโตรเลยีม	จากการ
ลดเงินลงทุน	ทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไออาร์พีซี	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.

ั ์ าร์บอน ำา (   ) 
ั ์ ร ห ดัพ ั าน 

(   )

ปัจจุบัน	ไออาร์พีซ	ีจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา	(Low	Carbon	
Product)	 และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน	 (Energy	 Efficiency	
Product)	อาทิ

นำามันไบ อดี ซ  ชนด 
   ( )

เป็นน้ำามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์	 ที่ผลิตเพื่อตอบสนองนโยบาย
และทิศทางด้านพลังงานทดแทนภาคการขนส่งของรัฐ	 ตามแผน
นโยบายการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ	 มีคุณสมบัติระดับ	
Euro	 V	 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าน้ำามันดีเซล
ของคู่ค้า	 โดยคู่ค้าจะนำาไปปรับแต่งคุณสมบัติเพิ่มเติม	 สำาหรับ
จำาหน่ายเป็นน้ำามันไบโอดีเซลเกรดพรีเมียมในท้องตลาด	 ในปี	
2557	สามารถผลิตและจำาหน่ายได้ประมาณ	42	ล้านลิตร	คิดเป็น
มูลค่าประมาณ	1,190	ล้านบาท		

ั  ์   ( ) 
กรด ำาหรับ านกอ รา

ไออาร์พีซี	 ได้ดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 Expandable	 Poly-
styrene	 (EPS)	 ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนประเภทหนึ่ง	 ที่ใช้ใน
งานก่อสร้างอาคารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิภายใน	และป้องกัน
อณุหภูมทิีแ่ตกตา่งจากภายนอก	ตลอดจนยงัชว่ยลดการใชพ้ลงังาน	
โดยในปี	 2557	 ยอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 EPS	 เกรดสำาหรับงาน
กอ่สรา้งสามารถสรา้งรายไดค้ดิเป็นมลูคา่	416	ลา้นบาท	ซึง่เพิม่ขึน้
ร้อยละ	5.57	เทียบกับปีที่ผ่านมา	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.01	
เมื่อเทียบกับยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
ยอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	EPS	(Expandable	Polystyrene)	
สำาหรับงานก่อสร้าง	(ล้านบาท) 293 394 416 500

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ค่าดัชนีช้ีวัดการใช้พลังงาน	(Energy	Intensity	Index:	EII) Baseline 98.89 98.37 98.50

การระบายก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม	(Scope	1		
และ	2)	ท้ังหมด	(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 3.43 3.39 3.13 3.38

ความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1)	
กลุ่มปิโตรเลียม	(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต) 0.10 0.10 0.08 0.10

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1)	กลุ่ม
ปิโตรเคมี	(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต) 0.59 0.54 0.48 0.58

หมายเหตุ: การลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2557 จากกิจกรรมของบริษัทฯ ไม่นับรวมกิจกรรมในช่วงระหว่างการซ่อมบำารุงและเหตุที่ไม่ปกติ (หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนัก)





มิติด้านสังคม 
ไออารพ์ซี ีดำาเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบ และคำานงึถงึความปลอดภยั
ของพนกังานอยา่งสูงสดุ ตลอดจนเล็งเห็นถงึความสำาคญัในการพฒันา
ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญขององค์กร 
ใหต้อบสนองการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ได้อยา่งเตม็ประสิทธภิาพ และ 
ไออาร์พีซี ยังมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจสำาคัญในการดูแลชุมชน เพื่อไม่ให้ 
เกดิผลกระทบ และมุง่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้เตบิโต
ควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยื่น

S    CIETY
DIMENSION
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EMPLOYEE
พนัก าน อ รา



รายงานความยั่งยืน 2557 83

นั งานคื ่ ย ื ง ังความ า ร
น าร ง งค ร 

าร  งมงมั่น น าร
ั นา ั ย า ง นั งาน 
่ นั งาน งค ร ามาร

คว ค ร ม ัน ยางยั่งยืน



ผลการดำาเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ในปี 2557 ไออาร์พีซี ทบทวนกรอบการบริหารจัดการสายอาชีพ
ของพนักงานทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานทั่วไป พนักงานที่มีความ
สามารถ (Talent Pool) พนักงานกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป 
(Succession Plan) และพนกังานผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น (Special 
Track) ให้ตรงต่อบทบาทและหน้าที่การดำาเนินงานของพนักงาน
ทุกกลุ่มเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร และใช้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการดำาเนินงานของพนักงานใน
ทุกสายอาชีพ

ปัจจบุนัการประเมนิสมรรถนะดา้นเทคนคิ ครอบคลมุรอ้ยละ 94.93 
ของพนักงานทั้งหมด และมีแผนจะขยายขอบเขตการประเมิน
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรในปี 2558 นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มี
แผนในการจัดทำารายละเอียดการประเมินสมรรถนะ (Technical 
Competency Expansion) ในทกุสายงานภายในปี 2558 เพือ่การ
วางแผนในการพฒันาบคุลากรไดต้รงตามความตอ้งการของแตล่ะ
หน่วยงาน ผ่านแผนการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)

สำาหรบัเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ำาของพนกังาน 
ได้แก่ โครงการ Harvard Business Program ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ดำาเนินงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.โดยส่งผู้บริหารระดับสูง
จำานวน 2 คน เข้าร่วม และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำาผู้บริหาร
ระดับกลาง (Middle Management Leadership Development 
Program: MLDP) โดยมีผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วม 72 คน ทั้งนี้ 
โครงการ MLDP มีรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการดำาเนินโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม (Action Learning Project: ALP) ซึ่งโครงการ 
เหล่านี้สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้ให้บริษัทฯ เช่น  
การลดปริมาณการใช้ไอน้ำาในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน การเปลี่ยนระบบการขนส่งสารเคมี  
Alpha-Methylstyrene จากทางรถยนต์เป็นทางเรือ ซึ่งสามารถ
สร้างผลตอบแทนเชิงธุรกิจคิดเป็นมูลค่า 109 ล้านบาท

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ดำาเนินการตามกรอบการดำาเนินงานเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence Road-
map) ปี 2556-2563 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ทีช่ว่ยผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ เป็น
ผู้นำาด้านธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำาของเอเชียในปี 2563 โดยกรอบการ
ดำาเนินงานดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ความเป็นผู้นำา

ไออารพ์ซี ีมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จัดทำาแผนการดำาเนินงาน
ระยะยาว ปี 2557-2561 สำาหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บคุคลและพฒันาโครงสรา้งการดำาเนนิงานของหนว่ยงานทรพัยากร
บุคคล เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้
วเิคราะหปั์จจยัทีม่คีวามสำาคญัสำาหรบัการเปลีย่นแปลงการบรหิาร
จดัการดา้นทรพัยากรบคุคล อนัประกอบดว้ย 4 แผนงานหลกั ไดแ้ก ่
1) การพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 2) การกำาหนดบทบาททีช่ดัเจนของบคุลากรในทกุ
ระดบั 3) การกำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลให้
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 4) การเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายการดำาเนินงาน
• จำานวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย ที่ 30 ชั่วโมง 

ในปี 2558

• ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร ที่ร้อยละ 85 ในปี 2558

• ดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร (IRPC Health Check) ที่ร้อยละ 65 
ในปี 2558
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Harvard Business Program 

ผมไดม้โีอกาสเขา้รว่มอบรมในโครงการ PTT-Harvard Business 
Leadership Development Program ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพ

ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรด้วยดีเสมอมา โดยมีการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การที่ผมได้รับโอกาส
เข้าอบรมหลักสูตร MLDP ในรุ่นที่ 5 นี้ นับว่าเป็นประโยชน์มาก

คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี
1 ในผู้เข้าร่วมโครงการ Harvard Business Program

คุณกำาธร ศรัณยคุปต์ 
ผู้จัดการแผนกเอบีเอส
1 ในผู้เข้าร่วมโครงการ MLDP

ความเป็นผู้นำาด้านต่างๆ อาทิ การดำาเนินงานที่ต้องมีการ
วางแผนกลยทุธท์ีด่ ีโดยตอ้งพจิารณาใหค้รบถว้น ทัง้จดุออ่น 
จุดแข็ง โอกาส และข้อจำากัด แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดที่
เหมาะสมกบับรษิทัฯ ตลอดจนสามารถกำาหนดใหผู้เ้ลน่อืน่ๆ 
ในตลาดอยู่ในทิศทางที่เราต้องการ โดยศึกษาผ่านทฤษฎี
เกม (Game Theory) และความสำาเร็จของผู้นำาที่ดีจะต้อง
สามารถทำางานเป็นทีมได้ สามารถอยู่รอดบนสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง มีการเรียนรู้ตลอดเวลา มองภาพ
ใหญ่อยู่เสมอ และมุ่งสร้างนวัตกรรม ซึ่งสิ่งสำาคัญที่ต้อง
คำานึงถึงคือความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 
และราคาผลิตภัฑ์ที่ต้องมีความคุ้มทุน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ
ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ 
ในการดำาเนินธุรกิจยังต้องนำาเรื่องความมั่นคงของชาติเข้า
มาพิจารณาประกอบด้วย เป็นต้น 

โครงการ PTT-Harvard Business Leadership Development 
Program ชว่ยเปิดมมุมองใหม่ๆ  ในการดำาเนนิธรุกจิใหก้บัผม 
และผมมั่นใจว่าการนำาความรู้จากโครงการนี้ไปประยุกต์
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการผลักดันการ
เติบโตขององค์กรให้พัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

ทัง้จากหลกัสตูร Situation Analysis  ทีใ่ชใ้นการประเมนิสถานะ 
จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเราเองและของคู่แข่ง เพื่อสามารถวาง
กลยุทธ์การแข่งขันในตลาด หลักสูตร “รู้จักคน  รู้จักงาน  รู้จัก
ชีวิต” ที่ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริงที่ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมาก ผม
ได้ฝึกการเจริญสติ ทำาให้มีสมาธิที่ดีขึ้นทั้งในการทำางานและการ
ใช้ชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินงานตามแนวทาง 
Action Learning Project ที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากหลาย
หน่วยงาน ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันร่วม
กันออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ 
สามารถนำาไปพัฒนาต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังสร้างมูลค่า
เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้จริง

จากที่ได้อบรม MLDP ผมสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ มาประยุกต์ใช ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เช่น หลักสูตร Strategic  
Management เพื่อกำาหนดทิศทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
แขง่ขนัในตลาดกบัการผลติเมด็พลาสตกิ ABS ทีเ่ป็นงานทีท่ำาอยู่
ในปัจจบุนั  ซึง่มกีารแขง่ขนัสงู  และหลกัสตูร  Creative Thinking 
and Innovation  ก็เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่บริษัทฯ มุ่งสู่
การพฒันาผลติภัณฑช์นดิพเิศษ (Specialty Products) เนือ่งจาก
มี Value Added ที่สูงกว่า และช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ 
ได้เพิ่มมากขึ้น

รายงานความยั่งยืน 255 85
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ร การ  

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรม
เคมีสำาหรับพนักงานสายผลิต (I-ChEPs Project) มีวัตถุประสงค์
เพือ่เพิม่ความรูด้า้นวศิวกรรมเคมแีละเพิม่ศกัยภาพดา้นการผลติให้
แกพ่นกังาน โดยหลกัสตูรการเรยีนการสอนประกอบดว้ยการศกึษา
ดา้นวศิวกรรมเคมทีัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิทกัษะทีจ่ำาเป็นตอ่การ
ดำาเนินงาน และกระบวนการคิดและวิเคราะห์  โดยในปี 2557 ได้
จัดการอบรมเป็นรุ่นที่ 3 มีพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 15 คน  

การ ร มน การดำา นน าน 

ไออาร์พีซี มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้เกณฑ์การปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 และมิติพฤติกรรมร้อยละ 30  
โดยพนักงานและผู้บังคับบัญชาต้องมีความเห็นร่วมกันในเกณฑ์ที่
ใช้สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นธรรมและ
โปรง่ใส ทัง้นี ้พนกังานทกุคนจะผา่นการประเมนิผลการดำาเนนิงาน
โดยผู้บังคับบัญชาปีละ 1 ครั้ง 
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ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

จำานวนช่ัวโมงการอบรมของพนักงานเฉล่ีย (ช่ัวโมงต่อปี) 39.41 35.06 30.46 27.80

ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร (ร้อยละ) 85.51 78.98 79.14 85

ดัชนีช้ีวัดสุขภาพองค์กร (Organization Health Index: OHI) 73 52.6 41.5 65

นั งาน

ไออาร์พีซี ได้นำาหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ  
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติต่อผู้อื่น การ 
จ้างงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัยของสถานปฏิบัติงาน 
สิทธิในการรวมกลุ่มสหภาพแรงงาน การจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของพนกังาน ผนวกเขา้เป็นแนวทางการดำาเนนิงานขององคก์รเพือ่ 
ให้มั่นใจถึงการเคารพและคุ้มครอสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ  
ซึง่ ไออารพ์ซี ีมกีารกำาหนดสทิธขิองพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 
ไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ อีกทั้ง ไออาร์พีซี ยังเป็นภาคี
สมาชิกของ UNGC ขั้นสูง (Advanced Level)

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิพนักงาน
ในการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อกังวลต่างๆ ผ่านทั้ง 8 
สหภาพแรงงาน ซึง่มหีนา้ทีแ่สวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่ว
กับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ปัจจุบัน มีพนักงานเข้าร่วมสหภาพแรงงานทั้งสิ้น 
4,562 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด

ตลอดจนพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางการ
รับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา สหภาพแรงงาน 
กรรมการลูกจ้าง ตู้ ป.ณ. 35 โดยในปี 2557 มีข้อร้องเรียนจำานวน 
4 เรื่อง ซึ่ง ไออาร์พีซี ดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมจนเสร็จสมบูรณ์

ารรั า นั งาน ยรวม ั งค ร

ไออารพ์ซี ีมกีระบวนการตา่งๆ ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่ป็น
สากล เช่น ระบบการประเมินผลงาน ระบบการบริหารสมรรถนะ 
ระบบการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารกับพนักงานในด้านเป้าหมายและทิศทาง
ขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

นอกจากการกำาหนดค่าตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ไออาร์พีซี ยังมีการให้สวัสดิการอื่นๆ 
เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานและบุตรของพนักงาน  
การรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพ
ประจำาปี และการจัดสรรสถานที่ออกกำาลังกายให้กับพนักงาน 
เป็นต้น 

ไออารพ์ซี ีสำารวจคะแนนความพงึพอใจของพนกังานเป็นประจำาทกุปี 
โดยในปี 2557 คะแนนความพึงพอใจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 
79.14 ซึง่มากกวา่ปี 2556 ทัง้นีใ้นชว่งทีผ่า่นมา ไออารพ์ซี ีตอ้งเผชญิ 
กับความท้าทายหลายด้าน ทั้งความผันผวนทางด้านการตลาด 
การนำาเครือ่งมอืพฒันาทรพัยากรบคุคลมาประยกุตใ์ช ้ ทัง้การพฒันา 
ระบบงาน การพฒันาภาวะผูน้ำาทำาใหผ้ลความพงึพอใจของพนกังาน 
ต่อองค์กรไม่เป็นตามเป้าและดัชนีช้ีวัดสุขภาพองค์กร (Organization 
Health Index:OHI) ลดลง อย่างไรก็ตาม ไออาร์พีซี ยังคงมุ่งมั่น 
ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ มีความมั่นใจว่าการสื่อสารอย่างทั่วถึงและการนำาผล 
จากการสำารวจและข้อคิดเห็นของพนักงานมาวิเคราะห์พร้อมนำา 
แนวปฏิบัติที่เป็นสากลมาเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานจะสามารถ 
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสามารถสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานได้
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OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY

ไออาร์พีซี ร หนัก าม ำา ั อ าม อด ั อ พนัก าน 
รับ หมา ชมชน จ ม มัน นการ รับ ร พั นาการดำา นน าน

อ า อ นอ  พอ บ มการ กดอบั ห ห น น ์ (  )

การบริหารจัดการดานอาชี อนามั าม อด ั
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แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ใช้แผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย The SAINT เป็นเครื่องมือกำาหนด
แนวทางการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามยัสำาหรบับคุคลและ
กระบวนการผลิต โดยมีระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment 
Management System: SSHE MS) และระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ (Operational 
Excellence Management System: OEMS) เพื่อควบคุมการดำาเนินงานใน 
ภาพรวม และเพื่อเป็นการสานต่อกลยุทธ์ดังกล่าว ไออาร์พีซี ได้จัดทำาโครงการ
พัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Operation Improvement 
Programs) ซึ่งประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ได้แก่ 

• โครงการสรา้งความสมัพนัธแ์ละการสือ่สารแบบสองทางระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา (Enhancing Management and Workforce  
Engagement Program)

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา  
(Enhancing Contractor Safety Management Improvement Program) 

• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ Safety Man (Development of Safety Man 
and Implementation Plan)

• โครงการตรวจสอบและซอ่มบำารงุอปุกรณค์วามปลอดภัย และอปุกรณร์ะงบัภัย 
(Fire and Safety Equipment Integrity Assurance Program)

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้านความปลอดภัย  
(Safety Performance Communication Program)

• โครงการกระตุ้นจิตสำานึกด้านความปลอดภัย (Safety Promotion Program)  
ซึ่งประกอบด้วย โครงการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยพื้นฐานใน 
การปฏิบัติงาน (Behavior Based Safety: BBS) และโครงการขับขี่ปลอดภัย

     

Introduce “The SAINT” into Safety Operation Improvement Strategy
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
• จัดการอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวน 

การผลติ (Process Safety Management: PSM) ใหค้รอบคลมุ
ทุกโรงงานภายในปี 2559 

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ (Total  
Recordable Injury Rate: TRIR) ในปี 2558 เท่ากับ 0.6 ครั้ง
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

ผลการดำาเนินงาน
าม อด ั นกร บ นการ

ไออาร์พีซี เริ่มประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ใน
ช่วงปลายปี 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ในกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน 
ให้สามารถดำาเนินงานได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการป้องกัน
เหตกุารณท์ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การหกรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี การระเบิด 
เป็นต้น ไออาร์พีซี มีเป้าหมายในการขยายขอบเขตการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management: PSM) ใหค้รอบคลมุทกุโรงงานในเขตประกอบการฯ 
ภายในปี 2561 ในปี 2557 ไออารพ์ซี ีไดเ้ริม่จดัการอบรมการบรหิาร
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ให้กับพนักงานโรงงาน
ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน และมีแผนการอบรมให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานภายในปี 2559

ในปี 2557 ไออาร์พีซี ดำาเนินการจัดทำา PSM Self-assessment 
ผ่านแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์พนักงานและผู้บริหาร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ ไออาร์พีซี ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ไออาร์พีซี จัดอบรมหลักสูตรความตระหนักในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM Awareness Training) 
จำานวน 5 รุน่ มพีนกังานเขา้รว่มอบรมจำานวน 318 คน โดยมเีนือ้หา
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ประโยชน์ของการจัดทำาระบบ PSM 
และการดำาเนินการ PSM ในแต่ละข้อกำาหนด (Element) เป็นต้น 
และจัดอบรมการเป็นผู้นำาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (PSM Leadership Workshop) จำานวน 2 
รุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้บริหารถึงระบบและ
ขอบเขตของการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
พร้อมกับสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงความเป็น
ผู้นำาในการดำาเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในกระบวน 
การผลิต มีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำานวน 62 คน

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมีแผนพัฒนาสำาหรับโรงงานผลิตน้ำามัน
หล่อลื่นพื้นฐาน ในการจัดตั้งทีมงานบริหารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (PSM Workforce Team) กำาหนดตัวชี้วัด
สำาหรับแต่ละข้อกำาหนด (Element) ของระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต จัดตั้งทีมงานตรวจสอบการ
ดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิต (PSM Auditor Team) และพัฒนาการจัดทำาระบบข้อมูล 
ค่าควบคุมต่างๆ ในกระบวนการผลิต (Operating Window) ให้
ดียิ่งขึ้น ภายในปี 2558
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นวย รั รงค า นามัน นั  

      
 

ตามที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนัก (Vacuum Gas Oil 
Hydro Treating Unit: VGOHT) ที่มีหน้าที่เพื่อกำาจัดกำามะถัน
และไนโตรเจน ตั้งอยู่ในโรงงานแปรสภาพคอมบายน์ก๊าซออยล์  
ภายในเขตประกอบการฯ เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2557 จากการสืบสวนพบว่ามีสาเหตุมาจากการรั่วไหล
ของไอสารไฮโดรคารบ์อนจากทอ่สง่กา๊ซ ซึง่เป็นสารไวไฟและกอ่ให้
เกดิเพลงิไหม ้หลงัจากเกดิเหต ุไออารพ์ซี ีไดป้ระกาศใชแ้ผนฉกุเฉนิ
ทนัท ีโดยตดัแยกระบบออกจากหนว่ยอืน่ๆ และทำาการดบัเพลงิจน
สามารถควบคุมเพลิงได้สำาเร็จ และปรับเข้าสู่แผนการดำาเนินงาน
ตามปกติภายใน 2 ชั่วโมง โดยไม่มีพนักงานหรือบุคคลภายนอก
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ไออารพ์ซี ีดำาเนนิการสือ่สารเชงิรกุกบัชมุชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 
โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นผ่าน SMS แจ้งเรื่องผ่านรถกระจายเสียง 
จัดเวทีชี้แจงสื่อมวลชนเพื่อแถลงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารชี้แจงให้
กับหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ จัดให้ผู้
บรหิารระดบัสงูเขา้รว่มชีแ้จงในการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล จัดเวทีเพื่อชี้แจงข้อกังวลร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำาไร  
(Non-profit Organization: NGO) และแจ้งข่าวผ่านสื่อภายใน
องค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและเข้าใจถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ โดย
จัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้กับชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อฟื้นฟูขวัญและกำาลังใจ รวมถึงยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ระเบิดและ 
เพลงิไหม ้ไออารพ์ซี ีไดด้ำาเนนิการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากสถาน ี
ตรวจวดัคณุภาพอากาศทัง้ 5 สถาน ีทีต่ัง้อยูร่อบเขตประกอบการฯ 
และส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศลงตรวจพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติม 
ผลการตรวจคุณภาพอากาศโดยรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกำาหนด อีกทั้งยังมีการบำาบัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำาที่
ใช้ในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งทีมงานฟื้นฟูเหตุการณ์และ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชือ่มัน่ในระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลติ จงึจดัใหม้ี
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ ดังนี้

• จดัหาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (Personal Protective  
Equipment: PPE) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำารุงกับหน่วยงานบำารุง
รักษาโรงงาน 

• สำารวจและตรวจสอบอปุกรณค์วามปลอดภัย บรเิวณพืน้ทีห่นว่ย 
VGOHT และหน่วยงานบำารุงรักษา เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Self Contained 
Breathing Apparatus: SCBA) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(Fire Alarm Push Button) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น

• ตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่ม
พนักงานที่เข้าช่วยในการดับเพลิง และกลุ่มพนักงานชุดแรกที่
เข้าทำาความสะอาดพื้นที่

• รณรงคด์า้นความปลอดภยัในพืน้ที ่โดย จดัทำาป้ายประชาสมัพนัธ ์
ด้านความปลอดภัยในพื้นที่

• กำาหนดมาตรการความปลอดภัย เช่น ทำาการกั้นเขต/ล้อม
พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อควบคุมการผ่าน เข้า-ออก และจัดประชุมผู้
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด

• ตรวจสอบดา้นความปลอดภัยในพืน้ที ่โดยจดัตัง้คณะกรรมการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของงานซ่อมบำารุงหน่วย 
VGOHT และทำาการตรวจด้านความปลอดภัยในพื้นที่เป็น 
ระยะๆ

• ตรวจประเมนิดา้นความปลอดภัยระหวา่งการซอ่มบำารงุและกอ่น
การเดนิเครือ่งของหนว่ยผลติโดยบรษิทั Du Pont (ประเทศไทย)

เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในระบบความปลอดภัยโรงงาน ไออารพ์ซี ีได้
ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของโรงงาน ทบทวนแผนการบำารุง
รักษาโรงงาน และปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีในโรงงาน 
สำาหรับ 13 โรงงานภายในเขตประกอบการฯ
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ไออาร์พีซี มีการวิเคราะห์ ประเมิน ติดตามตรวจสอบและแก้ไข
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ ดังนี้ 

• การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Behavior 
Based Safety: BBS) เพื่อสร้างความตระหนักของพนักงาน
ถึงพฤติกรรมเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการดำาเนินงาน เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์จากความผิดพลาดโดยมนุษย์ โดย
ในปี 2557 ไออาร์พีซี จัดอบรมหลักสูตร BBS Human Error 
ให้กับพนักงาน จำานวน 12 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 454 คนและ
หลักสูตร BBS Basic จำานวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 346 
คน จัดกิจกรรม BBS Corner จำานวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างความมี
สว่นรว่มจากพนกังาน โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 1,174 คน 
อกีทัง้ยงัมกีารมอบรางวลั BBS Award แกบ่คุคลทีม่พีฤตกิรรม
ความปลอดภัยดีเด่นอีกด้วย

• โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสเสียงดัง
จากการทำางานในพื้นที่ส่วนการผลิต ในปี 2557 มีพนักงานเข้า
รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,414 คน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมี
การตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการ
ตรวจจำานวน 1,424 คน

• โครงการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตัวทำาละลายอินทรีย์ (Or-
ganic Solvent) เพือ่อบรมพนกังานถงึอนัตรายจากตวัทำาละลาย
อนิทรยี ์รวมถงึมกีารสำารวจ ตรวจวดั และจดัทำาแผนการควบคมุ
การสมัผสัสารตวัทำาละลายอนิทรยี ์ในปี 2557 มพีนกังานเขา้รบั
การอบรมรวมทั้งสิ้น 230 คน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมีการ
ตรวจสารเคมใีนรา่งกายสำาหรบัพนกังาน ซึง่มผีูเ้ขา้รบัการตรวจ
จำานวน 230 คน

• โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำางาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและ 
มลพษิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่
ปอด รวมถึงให้แนวทางการป้องกัน โดยในปี 2557 มีพนักงาน
เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 58 คน และมีการตรวจสมรรถภาพ
ปอดพนักงานจำานวน 66 คน

• โครงการการยศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
อิริยาบถในการทำางานที่ถูกต้อง โดยในปี 2557 มีพนักงานเข้า
รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,377 คน

ไออาร์พีซี มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
วัณโรค และโรคเรื้อรัง โดยจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความเสมอภาคกับพนักงานที่ติดเชื้อ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดการอบรมระเบียบความปลอดภัยก่อน
เริ่มงานให้กับผู้รับเหมาจำานวน 28,826 คน ในปี 2557 เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำาเนินงาน รวมถึงผล 
กระทบต่อชุมชนด้านความปลอดภัยจากการดำาเนินงาน 
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ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันรักษาทางการแพทย์ (Total Recordable Injury Rate: TRIR) (คร้ังต่อหน่ึงล้านช่ัวโมง)

พนักงานท้ังหมด(1) 0.96 0.72 0.95
0.65(3)

ผู้รับเหมา 1.04 1.06 0.23

จำานวนการเสียชีวิต (Fatality) (คน)

พนักงานท้ังหมด(1) 0 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0 0

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
จำานวนเหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Process Safety Event)(2) (ครั้ง) - - 9 0

หมายเหตุ 
(1)	 พนักงานทั้งหมด	(Total	workforce)	หมายถึง	พนักงาน	(Employees)	และ	พนักงานภายใต้การดูแลขององค์กร	(Supervised	Workers)	 
	 และ	ไออาร์พีซี	เริ่มเก็บข้อมูลนี้ต้ังแต่ปี	2557
(2)	 คำานิยามของเหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	(Process	Safety	Event)	อ้างอิง	API	RP	754	 
	 ไออาร์พีซี	เริ่มเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	(Process	Safety	Event)	ในปี	2557
(3)	 เป้าหมายคิดรวมพนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา
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การพั นา ร การ หม

แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ ได้มีกระบวนการและมาตรการ
ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ขอ้กำาหนดตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั อกีทัง้จดัการรบัฟงัความคดิและขอ้กงัวลของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
รอบเขตประกอบการฯ เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย (Social 
License & Trust) 
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การ รา ห์ กร ทบ ด อม าพ

ไออาร์พีซี ยึดการปฏิบัติตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพ ที่กำาหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงการ
ใหม่ทุกโครงการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ
ขึน้ทะเบยีนกบัสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) 
พร้อมกับจัดทำาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำาข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม และนำาเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พจิารณารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (คชก.) ซึง่ประกอบ
ดว้ยผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญดา้นตา่งๆ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบต่อรายงาน

ไออารพ์ซี ีดำาเนนิงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่
แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัด อีกทั้งมีกระบวนการทวนสอบการดำาเนินงานเทียบกับ
มาตรการต่างๆ โดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก และรายงาน
ผลการปฏบิตังิานและผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ไปยงัภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งทกุ 6 เดอืน ตลอดระยะการดำาเนนิโครงการ 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมคีณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการ
และพฒันาชมุชนและสงัคม เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออารพ์ซี ี
จังหวัดระยอง (คพอ.) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคชุมชนและ
ภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่รอบเขตประกอบการฯ และภาครฐัสว่นกลาง 
ทำาหน้าท่ีติดตามและประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการต่างๆ 
อีกทั้งยังมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเขตประกอบการฯ อย่างสม่ำาเสมอ 

การ รกษาหารอ า าร

ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ เป็นกลุ่มที่ ไออาร์พีซี  
ให้ความสำาคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อนำาความคิดเห็นและข้อห่วง
กงัวลตอ่กจิกรรมของ ไออารพ์ซี ีมาผนวกเขา้กบักระบวนการตดัสนิ
ใจในการกำาหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้ ไออารพ์ซี ีจงึไดจ้ดัการมสีว่นรว่มเชงิรกุกบัภาครฐัและชมุชนใน
พื้นที่ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการโดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
และข้อห่วงกังวลสำาหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ผ่านการประชุม
ร่วมกับคพอ. นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดการประชุมเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Public Participation) อย่างน้อย 
2 ครั้ง ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ เพื่อนำาผลที่ได้มาจัด
ทำาการประเมินผลกระทบและกำาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ารรั ร่ งร ง รยน ง ม น

ไออาร์พีซี กำาหนดช่องทางสำาหรับการสื่อสารระหว่างชุมชนและ
บริษัทฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อร้องเรียน เช่น 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการแจ้งผ่านพนักงานชุมชนสัมพันธ์
ที่มีการพบปะชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
แจ้งเหตุหรือเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทฯ ทีมงานจากหน่วยงานสิ่ง
แวดล้อมและหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและแจง้ผลใหห้นว่ยปฏบิตักิารควบคมุสถานการณใ์หอ้ยู่
ในวงจำากัด พร้อมแก้ไขได้ทันท่วงที หากเหตุนั้นเกิดจากกิจกรรม
ของไออาร์พีซี ตลอดจนแจ้งผลการตรวจสอบและ/หรือดำาเนินการ
ให้ผู้แจ้งเหตุทราบด้วย

เป้าหมายการดำาเนินงาน
• ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียรอบเขตประกอบการฯ 
 มากกว่าร้อยละ 88 ในปี 2558

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2557 ไออาร์พีซี จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) สำาหรบั

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (ร้อยละ) 81.75 92.98 88.82 83.00

โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ครั้งที่ 2 
ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยคชก. และคาดว่า จะได้รับการเห็นชอบในไตรมาสแรกของปี 
2558 นอกจากน้ี รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: 
EHIA) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนขยาย 
ได้รับการเห็นชอบจาก คชก. แล้ว และอยู่ระหว่างการดำาเนินการ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ออนุมัติการพัฒนาโครงการต่อไป

ไออาร์พีซี ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของชุมชนและภาครัฐ
ในระดับท้องถิ่นรอบเขตประกอบการฯ เป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการรับรู้ถึงแนวทางการดำาเนินงานที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการของชุมชน และนำาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ยีิง่ขึน้ ซึง่ในปี 2557 
ได้ดำาเนินการสำารวจช่วงเดือนสิงหาคม จำานวน 1,200 ตัวอย่าง 
โดยเป็นการสำารวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาพรวม จากผลการสำารวจพบว่า
ชุมชนและภาครัฐในระดับท้องถิ่นรอบเขตประกอบการฯ มีความ
พึงพอใจต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 88.82 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 83.00
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COMMUNITY 
RELATIONS

 
ไออาร์พีซี ม มัน นการ ริม รา าม ัมพัน ์อันด ี
กับชมชนรอบ ร กอบการ  ไ ก านัน

ั ม มัน นการพั นา าพชี อ ชมชน
ห บ บ ไ กับอ ์กรอ า ั น

การพั นา การ รา าม ัมพัน ์ชมชน
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แนวทางการดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี ใช้หลักการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามกรอบกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านสังคมโดยมุ่งหวังให้ 
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยม ี
เป้าหมายสูงสุดคือได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจาก สังคม ชุมชน 
ในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ยึดแนวทางการดำาเนินงานตาม
กลยุทธ์ “Happy Rayong” ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ 
การเสรมิสรา้งความปลอดภัย สขุอนามยัและเศรษฐกจิ การพฒันา
ชุมชน การสื่อสารเชิงรุก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ไออาร์พีซี มีการ
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เปิดโอกาสให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และนำา
ความคดิเหน็จากแบบสอบถามการสำารวจความพงึพอใจของชมุชน
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในพืน้ทีผ่า่นการรว่มมอืกบัคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพโครงการ
และพฒันาชมุชนและสงัคม เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออารพ์ซี ี 
จังหวัดระยอง (คพอ.) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากท้องถิ่น ตัวแทนจากชุมชน 
และตัวแทนจาก ไออาร์พีซี ในการพัฒนาโครงการใหม่รวมถึงการ
พัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ให้พึง่พาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนและอยู่
ร่วมกับ ไออาร์พีซี อย่างมีความสุข

เป้าหมายการดำาเนินงาน
• ระดับความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction) ที่

ร้อยละ 88 ในปี 2558
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ผลการดำาเนินงาน
การ ริม รา าม อด ั  อนามั

รษ กจ

ไออาร์พีซี สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน เพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ใน
ปี 2557 ได้จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพร่วมกับชุมชน 6 ครั้ง และ
การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 1 ครั้ง 
มีคนในชุมชนมากกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม 
ดงักลา่วนีจ้ะจดัขึน้เป็นประจำาทกุปี เพือ่สง่เสรมิและดแูลสขุภาพทีด่ ี
ของชุมชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ให้บริการและ 
รองรับผู้ป่วย ไออาร์พีซี จัดสรรงบประมาณกว่า 12 ล้านบาท เพื่อ
สรา้งอาคารผูป่้วยนอก (O.P.D) โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง ซึง่
เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบลตะพงและ
โรงพยาบาลระยอง โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการกว่า 100,000 
คนต่อปี จาก 7 พื้นที่รอบเขตประกอบการฯ ได้แก่ ตำาบลบ้านแลง 
ตำาบลตะพง ตำาบลนาตาขวัญ ตำาบลเพ ตำาบลสำานักทอง เทศบาล

ร การ นก นนำา จ

ร การ นก อนที

รวม

ร การ รา านรับ ชอก รอ

ร การ าอ นก ร ์ 
บานหนอ จอก

ร การ ริม 
การจำาหนา น าชมชน

ร การ กจกรรมอน  

รวม

ร การ รา านรับ ชอก รอ

ร การ าอ นก ร ์ 
บานหนอ จอก

ร การ ริม 
การจำาหนา น าชมชน

ร การ กจกรรมอน  

รวม

5,622

641

6,263

24

7

30

459

520

3,180,000

500,000

292,216

232,068,511

236,040,727

ชบริการ ( น อ )

การ รา าน ( น) รา ได อ ชมชน (บาท)

ตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง อาคารดังกล่าวจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในปี 2558 นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังคงดำาเนิน
โครงการคลนิกิปันน้ำาใจและโครงการคลนิกิเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อให้บริการด้านสุขอนามัยสำาหรับชุมชนในพื้นที่ โดยในปี 2557 
มีผู้ใช้บริการรวม 6,263 คน 

ไออาร์พีซี ยังให้การสนับสนุนการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้แข็งแรงมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่าน
โครงการตา่งๆ ทีเ่สรมิสรา้งอาชพีและรายไดท้ีม่ัน่คง เชน่ โครงการ
เพาะเห็ดบ้านตะกาด โครงการสร้างงานรับเชือกเรือ โครงการผ้า
อเนกประสงค์บ้านหนองจอก และโครงการส่งเสริมการจำาหน่าย
สินค้าชุมชนในร้านค้าขายของท่ีระลึกศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี เป็นต้น 
โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยรวมกว่า 236 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการขาเทียม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่  
ไออาร์พีซี ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โดย ไออารพ์ซี ีไดบ้รจิาคผลติภัณฑเ์มด็พลาสตกิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
มูลนิธิฯ มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคม
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ได้อย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ โดยมูลนิธิฯ ได้ทดลองและพัฒนา 
การทำาขาเทียม โดยใช้เม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ ของ ไออาร์พีซ ี
ผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการ ในปี 2557 ไออาร์พีซี เริ่มใช้เม็ด
พลาสติก BANBAX ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย 
เป็นวัตถุดิบในการทำาขาเทียม นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้บริจาค
เม็ดพลาสติกปริมาณ 25 ตัน ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อออกหน่วย 
ทำาขาเทียม 2 ครั้ง มีพนักงานร่วมอาสาสมัคร 60 คน ตลอดจน  
เริ่มวิจัยการผลิตข้อเข่าเทียมจากเม็ดพลาสติก Ultra High  
Molecular Weight (UHMW) Grade U511 ที่ ไออาร์พีซี เป็น
ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยและรายเดียวในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติทนทานต่อการ
สึกกร่อน เสียดสี และแรงกระแทกสูง เป็นที่ยอมรับในการนำามา
ใช้ทำาข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม หรือแม้แต่ข้อต่อต่างๆ ตาม

ร่างกายอย่างกว้างขวาง

าร ั นา ม น

ในปี 2557 ไออาร์พีซี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน รวม 19 โครงการ ใช้ 
งบประมาณ 6.3 ลา้นบาท ผา่นโครงการดา้นสขุภาพ เชน่ โครงการ
สวนสขุภาพขนาดเลก็เพือ่ชมุชน โครงการตอ่เตมิหอ้งสงัเกตการณ์
คนไข ้โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นดอน โครงการพฒันา
ลานกีฬาเอนกประสงค์ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
หอกระจายข่าวชุมชน เป็นต้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เช่น โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาพื้นที่ 
คลองท่ากระสาว เป็นต้น

ครง าร รางค ง รางคน 

เป็นการต่อยอดความสำาเร็จจากการบริหารจัดการน้ำาในเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อเป็นต้นแบบสำาหรับการ
พัฒนาโครงการสร้างคลอง สร้างคน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษา 
และประชาสงเคราะห์ (The Education and Public Welfare 
Foundation: EPWF) ในพื้นที่บ้านหนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง 
อำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์โดยแกปั้ญหาการขาดแคลนแหลง่น้ำา 
ต้นทุนต่ำาเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร ด้วยการขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำา 

จำานวน 5 อ่าง พ้ืนท่ีรวม 18 ไร่ ให้มีความลึกมากข้ึน 4 เมตร ทำาให้มีปริมาตร 
ความจเุพิม่ขึน้จาก 41,000 ลกูบาศกเ์มตร เป็น 91,000 ลกูบาศกเ์มตร 
ช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี สำาหรับประชากร  
440 ครัวเรือนในพื้นที่ โครงการสร้างคลอง สร้างคน ช่วยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น จากการที่ชุมชนมี 
แหลง่น้ำาสำาหรบัทำาน้ำาประปาและสำารองเพือ่การเกษตร โดยไมต่อ้ง 
กังวลถึงผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมีการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ผ่าน
โครงการหนึ่งช่วยเก้า ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. ซึง่เป็นนวตักรรมในการพฒันาการศกึษามติใิหมท่ีส่อดคลอ้ง
กับค่านิยมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
 สถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือ 
 สถานศึกษา 9 แห่ง ให้พัฒนาตามแนวทางวงจรคุณภาพ

3. เพื่อนำาสิ่งที่บริษัทฯ มีความพร้อมมาช่วยเหลือสถานศึกษาให้มี 
 การพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น 

ทั้งนี้ ไออาร์พีซี และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกแบบการ
พัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยเน้น 4 ด้านสำาคัญ ได้แก่ สาระความรู้ 
ดา้นวชิาการ การสง่เสรมิจรยิธรรม ความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 
ของนักเรียน และบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม

การ อ าร ช รก

จากเหตกุารณเ์พลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ทีห่นว่ย VGOHT ทีเ่ป็นผลมาจาก 
ความผดิปกตขิองอปุกรณใ์นกระบวนการผลติ บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการ 
ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโดยได้ส่งทีมงานชุมชนสัมพันธ์ลง 
พื้นที่ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้เพื่อติดตามและตรวจสอบว่า
มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด พร้อมส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บรกิารประชาชนโดยรอบ เพือ่ตรวจรา่งกายและรบัฟงัปัญหา สรา้ง
ความมั่นใจในเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
สื่อสารผ่านระบบ SMS จัดให้มีเวทีชี้แจง รถกระจายเสียงชุมชน 
งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ การลงพื้นที่พบปะชุมชนโดย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารเข้าประชุมชี้แจ้งผ่านสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำาบลและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งศูนย์รายงาน
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณ์อุบัติเหตุเพลิงไหม้โดยสื่อสารครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้ง ยังมีการดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งข้อมูลที่
ถูกต้องด้วยความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจน ไออาร์พีซี ยังจัดโครงการสิทธิของสาธารณชนในการ
รับรู้ (Public Rights to Know) โดยอบรมให้ความรู้กับชุมชน 
ครอบคลุม 5 พื้นที่ ได้แก่ ตำาบลบ้านแลง ตำาบลนาตาขวัญ ตำาบล
ตะพง เทศบาลตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง ในเรื่อง 
หอเผา (Flare) และสารเคมกีบัชวีติประจำาวนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจ
ทีถ่กูตอ้ง โดยในปี 2557 ไดด้ำาเนนิการ 5 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ
ทั้งสิ้น 846 คน

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีไดจ้ดักจิกรรม Open House เป็นประจำาทกุปี 
เพือ่เปิดโอกาสใหช้มุชน สือ่มวลชน หนว่ยงานราชการ เขา้เยีย่มชม
โรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อธุรกิจ
ของ ไออาร์พีซี โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรม Open House ขึ้น 
15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 630 คน

การอนรักษ์ ด อม

ไออาร์พีซี ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ 525 ไร่ บริเวณรอบพื้นที่
ของเขตประกอบการฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่เปรียบเสมือนแนว
ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเขตประกอบการฯ และ
ชมุชนภายในปี 2560 โดยในปี 2557 ไออารพ์ซี ีไดด้ำาเนนิโครงการ
สร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการฯ เพิ่มขึ้นอีก 15 ไร่ คิดเป็น
จำานวนตน้ไมก้วา่ 16,000 ตน้ รวมเป็นพืน้ทีป่่าทัง้หมด 315 ไร ่นบั
จากเริ่มดำาเนินโครงการ 

การ ชกร บ นการ ที นม ร อ ด อม

ไออาร์พีซี พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดแนวทางการ 
ดำาเนินงานกล่าวไว้ในบทการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ครง าร ราง า รรม า ร ร าร

หมายเหตุ 
(1)	 เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	รวมเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	เงินบริจาค	และ	Commercial	Initiatives	

ารม วนรวม ง นั งาน

ในปี 2557 ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

กจิกรรมหวัใจอาสาพฒันาชมุชน รวม 8 ครัง้ ประกอบดว้ยกจิกรรม
หัวใจอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านตะเกราทอง กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดนาตาขวัญ กิจกรรมหัวใจอาสาเก็บ
ขยะชายหาดแสงจันทร์ เป็นต้น โดยมีชุมชนรวม 480 คน และ
พนกังาน 275 คน เขา้รว่มกจิกรรม คดิเป็น 1,700 ชัว่โมงจติอาสา 

กิจกรรมกองกำาลังอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข เดินหน้าออกหน่วย
ทำาขาเทียมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ออกหน่วยทำาขาเทียมให้กับผู้
พิการ จำานวน 1 ครั้ง ในจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23 - 27 
มีนาคม 2557 มีพนักงาน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 1,200 
ชั่วโมงจิตอาสา

กิจกรรมกองกำาลังอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข ร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ดำาเนินงานด้านความปลอดภัยชีวอนามัย 
จำานวน 1 ครั้ง ให้แก่ 2 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งรวมอยู่ใน 
โครงการหนึ่งช่วยเก้า ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
2557 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา 90 คน และพนักงาน 15 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 128 ชั่วโมงจิตอาสา

กิจกรรมกองกำาลังอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข ให้ความช่วยเหลือ
สถานศกึษาใหม้กีารพฒันาทางการศกึษารว่มกบัชมรม Four U For 
You ให้แก่โรงเรียน ในโครงการหนึ่งช่วยเก้า (จำานวน 3 โรงเรียน) 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 13 - 14 และ 20 - 21 ธันวาคม 2557 และ
มีพนักงาน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 240 ชั่วโมงจิตอาสา

น ่ า

รมา าร 
ั า ร น ร

315

2,500

ร

นัคาร น ย า

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมายปี 2557

ความพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ) 81.75 92.98 88.82 83.00

เงินสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม(1) (บาท) 124,109,082 101,090,000 99,416,046 108,962,524
Employee Volunteer (ช่ัวโมง) - - 4,244 3,600
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Supply Chain Management
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened 

using environmental criteria 
% 100 100 100 100

G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened 

using labour practices criteria 
% 100 100 100 100

G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened 

using human right criteria 
% 100 100 100 100

G4-SO9
Percentage of new suppliers that were screened 

using criteria impacts on society
% 100 100 100 100

G4-EC9

Spending on purchasing of products and 

services from suppliers and contractors in 

Rayong

Million Baht 2,396 2,539 1,594 2,096

Percentage of spending in Rayong comparing to 

the total budget
% 16.49 19.86 16.22 15.84

Financial Performance
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EC1

Sale Revenues Million Baht 246,888 292,430 292,593 281,589

Operating Costs Million Baht 235,491 289,770 287,695 287,930

Employee Wages and Benefits Million Baht 5,885 5,914 6,749 6,764

Payments to Providers of Capital Million Baht 3,666 816 1,632 2,041

Payment to Governments Million Baht 9,785 8,189 9,241 7,706

G4-EC4

Tax Privileges from the Board of Investment, 

Thailand
Million Baht 212 144 384 1,169

Tax Compensation from Export Million Baht 189 209 203 186

ECONOMIC

Production
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

Annual Production Tonne 8,983,402 9,992,059 10,421,615 9,965,199

Customer Relationship Management
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-PR5 Annual customer satisfaction survey results
Satisfaction 

rate
91 90 88 89

G4-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

Remark: Annual customer satisfaction survey results has been revised according the actual survey score.

สรุปผลการดำาเนินงาน
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People
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-10

Total Workforce(1) Person 6,476 6,661 6,685 6,528
•	Male Person 5,430 5,552 5,593 5,495
•	 Female Person 1,046 1,109 1,092 1,033
Employee by area
•	 Bangkok Person 756 771 756 727
	 •	 Male Person 324 333 324 308
	 •	 Female Person 432 438 432 419
•	 Rayong Person 4,110 4,156 4,199 4,225
	 •	 Male Person 3,705 3,753 3,792 3,821
	 •	 Female Person 405 403 407 404
•	 Others Person 320 321 318 315
	 •	 Male Person 295 296 293 291
	 •	 Female Person 25 25 25 24
Employee by level
•	 Executive	(Level	13-18) Person 79 84 81 72
	 •	 Male Person 64 67 64 59
	 •	 Female Person 15 17 17 13
•	Middle	Management	(Level	9-12) Person 314 338 346 705
	 •	 Male Person 254 275 282 563
	 •	 Female Person 60 63 64 142
•	 Supervisory	(Level	6-8) Person 845 951 933 2,281
	 •	 Male Person 680 759 745 1,837
	 •	 Female Person 165 192 188 444
•	 Employee	(Level	1-5) Person 3,958 3,875 3,913 2,209
	 •	 Male Person 3,336 3,281 3,318 1,961
	 •	 Female Person 622 594 595 248
Total Workforce by employment type
•	 Total	full-time	employee Person 5,186 5,248 5,273 5,267
	 •	 Male Person 4,324 4,382 4,409 4,420
	 •	 Female Person 862 866 864 847
•	 Supervised	Workers	 Person 1,290 1,413 1,412 1,261
	 •	 Male Person 1,106 1,170 1,184 1,075
	 •	 Female Person 184 243 228 186
Total Workforce by area
•	 Bangkok Person 806 839 817 774
	 •	 Male Person 354 369 354 329
	 •	 Female Person 452 470 463 445
•	 Rayong Person 5,316 5,397 5,430 5,337
	 •	 Male Person 4,749 4,790 4,837 4,747
	 •	 Female Person 567 607 593 590
•	 Others Person 354 425 438 437
	 •	 Male Person 327 393 402 402
	 •	 Female Person 27 32 36 35

G4-LA12

Employee by age
•	 Over	50	years	old Person 217 271 329 390
	 •	 Male Person 117 219 270 319
	 •	 Female Person 100 52 59 71
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GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-LA12

•	 30-50	years	old Person 4,478 4,516 4,477 4,396
	 •	 Male Person 3,753 3,784 3,745 3,672
	 •	 Female Person 725 732 732 724
•	 Below	30	years	old Person 491 461 467 481
	 •	 Male Person 395 379 394 429
	 •	 Female Person 96 82 73 52

G4-LA1

Total new employee
Person 160 110 100 95

% of total 
employees 3.09 2.10 1.90 1.80

•	Male
Person 111 98 88 92

% of total 
employees 2.14 1.87 1.67 1.75

•	 Female
Person 49 12 12 3

% of total 
employees 0.94 0.23 0.23 0.06

New employee by area

•	 Bangkok
Person 48 25 11 0

% of total 
employees 0.93 0.48 0.21 0.00

	 •	 Male
Person 15 16 4 0

% of total 
employees 0.29 0.30 0.08 0.00

	 •	 Female
Person 33 9 7 0

% of total 
employees 0.64 0.17 0.13 0.00

•	 Rayong
Person 112 85 89 95

% of total 
employees 2.16 1.62 1.69 1.80

	 •	 Male
Person 96 82 84 92

% of total 
employees 1.85 1.56 1.59 1.75

	 •	 Female
Person 16 3 5 3

% of total 
employees 0.31 0.06 0.09 0.06

•	 Others
Person 0 0 0 0

% of total 
employees 0.00 0.00 0.00 0.00

	 •	 Male
Person 0 0 0 0

% of total 
employees 0.00 0.00 0.00 0.00

	 •	 Female
Person 0 0 0 0

% of total 
employees 0.00 0.00 0.00 0.00

New employee by age

	 •	 Over	50	years	old
Person 4 5 2 0

Male 0.08 0.10 0.04 0.00

	 •	 Male
Person 2 5 2 0

% of total 
employees 0.04 0.10 0.04 0.00

	 •	 Female
Person 2 0 0 0

% of total 
employees 0.04 0.00 0.00 0.00
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GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-LA 1

•	 30-50	years	old
Person 23 15 4 1

% of total 
employees 0.44 0.29 0.08 0.02

	 •	 Male
Person 10 9 1 0

% of total 
employees 0.19 0.17 0.02 0.00

	 •	 Female
Person 13 6 3 1

% of total 
employees 0.25 0.11 0.06 0.02

•	 Below	30	years	old
Person 133 90 94 94

% of total 
employees 2.56 1.71 1.78 1.78

	 •	 Male
Person 99 84 85 92

% of total 
employees 1.91 1.60 1.61 1.75

	 •	 Female
Person 34 6 9 2

% of total 
employees 0.66 0.11 0.17 0.04

Total turnover
Person 53 47 70 83

% of total 
employees 1.02 0.90 1.33 1.58

	 •	 Male
Person 45 38 57 66

% of total 
employees 0.87 0.72 1.08 1.25

	 •	 Female
Person 8 9 13 17

% of total 
employees 0.15 0.17 0.25 0.32

Turnover by area

•	 Bangkok
Person 13 14 20 21

% of total 
employees 0.25 0.27 0.38 0.40

	 •	 Male
Person 8 8 9 11

% of total 
employees 0.15 0.15 0.17 0.21

	 •	 Female
Person 5 6 11 10

% of total 
employees 0.10 0.11 0.21 0.19

•	 Rayong
Person 37 33 49 59

% of total 
employees 0.71 0.63 0.93 1.12

	 •	 Male
Person 34 30 47 53

% of total 
employees 0.66 0.57 0.89 1.01

	 •	 Female
Person 3 3 2 6

% of total 
employees 0.06 0.06 0.04 0.11

•	 Others
Person 3 0 1 3

% of total 
employees 0.06 0.00 0.02 0.06

	 •	 Male
Person 3 0 1 2

% of total 
employees 0.06 0.00 0.02 0.04

	 •	 Female
Person 0 0 0 1

% of total 
employees 0.00 0.00 0.00 0.02
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GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-LA1

Turnover by age

•	 Over	50	years	old
Person 7 7 10 13

% of total 
employees 0.13 0.13 0.19 0.25

	 •	 Male
Person 7 5 9 11

% of total 
employees 0.13 0.10 0.17 0.21

	 •	 Female
Person 0 2 1 2

% of total 
employees 0.00 0.04 0.02 0.04

•	 30-50	years	old
Person 34 24 41 48

% of total 
employees 0.66 0.46 0.78 0.91

	 •	 Male
Person 28 19 32 36

% of total 
employees 0.54 0.36 0.61 0.68

	 •	 Female
Person 6 5 9 12

% of total 
employees 0.12 0.10 0.17 0.23

•	 Below	30	years	old
Person 12 16 19 22

% of total 
employees 0.23 0.30 0.36 0.42

	 •	 Male
Person 10 14 16 19

% of total 
employees 0.19 0.27 0.30 0.36

	 •	 Female
Person 2 2 3 3

% of total 
employees 0.04 0.04 0.06 0.06

G4-LA3(2)

Employee Entitle for Parental Leave Person 862 5,248 5,273 5,267

•	Male Person N/A 4,382 4,409 4,420

•	 Female Person 862 866 864 847

Number of Employee Taken Parental Leave Person 21 26 88 167

•	Male Person N/A 1 74 152

•	 Female Person 21 25 14 15

Number of Employee Return to Work After 
Parental Leave Person 21 26 88 167

•	Male

Person N/A 1 74 152

% of Employee 
Return to Work 

After Parental 
Leave

N/A 100 100 100

•	 Female

Person 21 25 14 15

% of Employee 
Return to Work 

After Parental 
Leave

100 100 100 100

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

Person 21 26 88 167

% of Employee 
Return to Work 

After Parental 
Leave

100 100 100 100

•	Male

Person N/A 1 74 152

% of Employee 
Return to Work 

After Parental 
Leave

N/A 100 100 100

•	 Female

Person 21 25 14 15

% of Employee 
Return to Work 

After Parental 
Leave

100 100 100 100

G4-11 Total Employees Covered by  
Collective Bargaining % 86 86 86 86
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GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-LA9

Training Hours of Male  
Employees Based in Bangkok

Hours 8,017 10,274 5,925 4,509

•	 Executive	(Level	13-18) Hours 1,085 1,831 976 321

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 3,342 3,144 2,046 1,562

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 2,600 4,312 2,376 2,157

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 991 988 528 470

Training Hours of Female  
Employees Based in Bangkok

Hours 9,856 12,331 8,925 7,384

•	 Executive	(Level	13-18)	 Hours 618 542 123 144

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 3,508 3,855 3,256 2,041

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 4,886 6,993 5,189 4,640

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 844 942 357 560

Training Hours of Male  
Employees Based in Rayong

Hours 162,075 156,637 133,187 125,780

•	 Executive	(Level	13-18) Hours 2,575 1,727 1,046 183

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 28,189 21,872 14,065 11,445

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 65,057 81,139 79,108 65,521

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 66,253 51,899 38,969 48,631

Training Hours of Female  
Employees Based in Rayong

Hours 14,860 15,356 13,803 10,474

•	 Executive	(Level	13-18) Hours - - - -

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 2,129 2,166 1,492 1,100

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 5,369 6,254 6,077 5,186

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 7,316 6,937 6,234 4,189

Training Hours of Male  
Employees Based in Other Areas

Hours 8,708 11,532 12,136 12,427

•	 Executive	(Level	13-18) Hours - - - -

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 1,007 917 714 637

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 3,763 5,414 7,398 550

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 3,938 5,202 4,024 11,241

Training Hours of Female  
Employees Based in Other Areas

Hours 443 676 1,034 928

•	 Executive	(Level	13-18) Hours - - - -

•	Middle	Management	(Level	9-12) Hours 33 54 19 32

•	 Supervisory	(Level	6-8) Hours 163 262 429 342

•	 Operation	(Level	1-5) Hours 247 360 586 555

G4-LA6(3)

Absentee Rate

•	Male % 0.49 0.47 0.53 0.56

•	 Female % 0.59 0.86 0.78 0.85

Employee Satisfaction % of total 
employees 90.76 85.51 78.98 79.14

Remark: (1) IRPC has calculated Total Workforce by including Supervised Worker since 2014.
   (2) No data prior to 2012 due to allowance of male employees to take parental leave in 2012.
   (3) Absentee Rate has been calculated from total employee only. IRPC plan to include Supervised Worker in year 2015.
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Oil and Chemical Spills
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN24 Significant Oil & Chemical Spills
Cases 0 0 0 0

m3 0 0 0 0

Safety

Process Safety
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014
G4-OG13 Number of Tier 1 Process Safety Events Cases 11 10 9 3

Number of Tier 2 Process Safety Events Cases 17 17 19 6

 Occupational Health and Safety
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-LA6(1)

Injuries	Rate	(IR)

•	 Total	Workforce
Case/

Million hours 
worked

1.23 0.65 0.55 0.95

•	 Contractor
Case/

Million hours 
worked

0.44 1.37 1.52 0.23

Lost	Time	Injuries	Frequency	Rate	(LTIFR)

•	 Total	Workforce
Case/

Million hours 
worked

0.61 0.37 0.28 0.36

•	 Contractor
Case/

Million hours 
worked

0.37 0.95 0.76 0.04

Occupational	Illness	Frequency	Rate	(OIFR)(2)

•	 Total	Workforce
Day/Million 

hours 
worked

0 0 0 0

•	 Contractor
Day/Million 

hours 
worked

0 0 0 0

Lost	Day	Rate	(LDR)

•	 Total	Workforce
Day/Million 

hours 
worked

N/A 5.66 2.02 12.47

•	 Contractor
Day/Million 

hours 
worked

N/A  9.45 4.84 1.09

Fatalities
•	 Total Workforce Person 0 0 0  0

•	Contractor Person 0 0 0 0

Remark: (1) Supervised Worker has included as contractor during 2011-2013 
    IRPC has calculated Supervised Worker as Total Workforce since 2014.
   (2) Occupational Illness Frequency Rate (OIFR) is the same indicator as Occupational Diseases Rate (ODR) 
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ENVIRONMENTAL

Materials Consumption
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN1
Crude Oil Tonne 7,590,783 8,443,110 8,638,824 8,233,754

Naptha Tonne 601,586 740,741 781,570 745,450

Energy Consumption
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN3

Total direct energy consumption GJ 39,258,455 46,996,572 46,514,605 46,802,327

Total direct energy consumption MWh 10,905,126 13,054,603 12,920,724 13,000,646

•	 Fuel	Oil GJ 5,235,582 4,799,448 3,260,643 3,232,745

•	 Natural	Gas GJ 12,888,717 18,196,884 19,746,980 19,541,406

•	 LPG GJ 3,644,995 5,204,768 4,500,009 5,264,745

•	 Diesel GJ 880,468 694,938 544,483 306,776

•	 Fuel	Gas GJ 9,204,041 10,545,398 11,751,676 11,283,953

•	 Coke GJ 2,032,396 2,302,937 2,344,800 2,196,671

•	 H
2
S GJ 1,263 167 135 110

•	 Coal GJ 5,354,008 5,228,391 4,365,879 4,951,037

•	Waste	Monomer GJ 882 0 0 0

•	 Recycle	monomer GJ 16,131 23,641 0 24,884

Total indirect energy consumption GJ 665,755 14,688 6,617 18,636

Total indirect energy consumption MWh 184,932 4,080 1,838 5,177

•	 Electricity	purchased	 MWh 184,932 4,080 1,838 5,177

Total electricity sold MWh 363,196 479,458 485,569 600,524

Total electricity sold GJ 1,307,506 1,726,049 1,748,048 2,161,886

Total steam sold Tonne 1,103,830 1,175,711 1,039,163 1,038,872

Total steam sold GJ 3,400,702 3,622,154 3,201,474 3,221,016

G4-EN5 Energy intensity
GJ/Tonne of 

Production
3.92 4.17 3.99 4.16

G4-EN6
Energy saved due to conservation and  
efficiency improvements

GJ 253,714 1,397,443 5,149,700 372,357

G4-EN30
Total diesel consumed by IRPC owned marine 
vessels

Litre 761,826 831,056 810,386 726,146

Flared and Vented Hydrocarbon
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-OG6

Volume of flared hydrocarbon

Petroleum Business  Million M3  5.560 15.934 15.097 19.117

Petrochemical Business Million M3 15.995 6.839 16.157 19.549
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Greenhouse Gas
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN15
G4-EN16

Operational Control

Direct emissions of greenhouse gas (Scope 1)(1) Million tCO
2
e 2.756 3.424(2) 3.393 3.121

Indirect emissions of greenhouse gas (Scope 2)(4) Million tCO
2
e 0.088 0.006 0.001 0.004

Equity Basis(3)

Direct emissions of greenhouse gas (Scope 1)(1) Million tCO
2
e N/A N/A N/A 3.124

Indirect emissions of greenhouse gas (Scope 2)(4) Million tCO
2
e 0.088 0.006 0.001 0.004

G4-EN18 GHG Intensity
tCO

2
e/Tonne 

production
0.317 0.343 0.326 0.314

Remark: (1) Scope 1 GHG emission has been recalculated by excluding scope 2 GHG
   (2) Scope 1 GHG emission in 2012 has been recalculated to be used as base year by adding emission from new projects (PRP, ABS, and EBSM)G4-22

   (3) GHG emission from IRPC, IRPC Oil, Thai ABS and IRPC Polyol which IRPC holds more than 50% equity and UCHA, which IRPC holds 25% equity
   4) Scope 2 GHG emission has been recalculated due to change in the referencing emission factors from TGO to PTT

Air Emissions
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN21

Total NOx Tonne 2,776 2,745 4,138 2,700

NOx Intensity(1)

Tonne/
Thousand 
Tonne of 

throughput

3.14 1.90 2.57 1.74

Total SOx(2) Tonne 2,067 1,357 1,666 1,430

SOx Intensity(3)

Tonne/
Thousand 
Tonne of 

throughput

1.17 0.41 0.46 0.37

Total VOCs Tonne N/A(4) 1,109 1,127 969

Total Suspended Particulate (TSP) Tonne 452 335 323 325

Remark: (1) NOx intensity include petroleum and petrochemical business only
   (2) SOx reported in the Table is in the form of sulfur dioxide (SO

2
)

   (3) SOx intensity include petroleum and petrochemical business only
   (4) N/A is not available data

Water Consumption and Wastewater
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN8

Water withdrawn by source m3 38,303,016 40,351,785 40,612,460 41,735,528

•	 IRPC	water	utility	plant m3 20,783,016 22,831,785 23,092,460 24,215,528

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

Fresh water withdrawal intensity(1) m3/Tonne of 
production 0.98 0.96 0.89 0.89

G4-EN10 Total volume of recycled/reused water

m3 N/A 2,600,000 2,664,500 3,115,275

% of total 
water 

withdrawal
N/A 6.44 6.56 7.46

G4-EN22

Total volume of water discharge Million m3 2.12 2.21 2.51 2.51

•	 Chemical	oxygen	demand	(COD)	in	treated	
wastewater discharged

Tonne 176 188 211 179

•	 Biochemical	oxygen	demand	(BOD)	in	treated	
wastewater discharged

Tonne 11 5 16 17

•	 Total	suspended	solid	(TSS)	in	treated	
wastewater discharged

Tonne 49 60 74 47

Remark:  (1) Fresh water withdrawal intensity include petroleum and petrochemical business only
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Solid Waste
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN23

Total waste disposed Tonne - - 21,238 26,994

Non-hazardous waste Tonne - - 15,643 22,489

•	 Reuse Tonne - - 0 0

•	 Recycling Tonne - - 13,974 15,812

•	 Recovery Tonne - - 0 144

•	 Incineration Tonne - - 42 41

•	 Landfill Tonne - - 1,627 4,712

•	 Others Tonne - - 0 1,873

Hazardous waste Tonne - - 2,386 4,054

•	 Reuse Tonne - - 0 42

•	 Recycling Tonne - - 147 440

•	 Recovery Tonne - - 787 2,234

•	 Incineration Tonne - - 1,175 860

•	 Landfill Tonne - - 277 312

•	 Others Tonne - - 0 166

Waste from non-routine operation(1) Tonne - - 3,209 451

•	 Non-hazardous	waste Tonne - - N/A 336

•	 Hazardous	waste Tonne - - N/A 115

On-site storage Tonne - - N/A 416

G4-EN25

Total hazardous waste transportation Tonne - - N/A 4,169

Total hazardous waste import to IRPC Tonne - - N/A 0

Total hazardous waste export from IRPC Tonne - - N/A 4,169

Total treated hazardous waste Tonne - - N/A 0

Total hazardous waste shipped internationally Tonne - - N/A 165

Remark: (1) Waste from non-routine operation i.e. construction waste. This includes hazardous waste and non-hazardous waste.

ENVIORMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT AND FINES
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014

G4-EN31
Environmental protection expenditures and 
investments
(e.g.	operation	related	costs,	etc.)

Million Baht 218 557 154 581

G4-EN29

Monetary value of significant fines Million Baht 0 0 0 0

Number of non-monetary sanctions Case 0 0 0 0

Cases brought through dispute resolution 
mechanisms

Case 0 0 0 0

Philanthropy
GRI Data Unit 2011 2012 2013 2014
G4-EC1 Cash contribution Baht 154,123,422 124,109,082 101,090,000 99,416,046
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LRQA Assurance Statement 
Relating to IRPC Public Company Limited’s Corporate Sustainability Report 
for the calendar year 2014 
 
This Assurance Statement has been prepared for IRPC Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by IRPC Public Company Limited 
(IRPC) to provide independent assurance on its ‘2014 Corporate Sustainability Report’ (“the report”) against 
the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier using “LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on 
current best practise and uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness 
and reliability of performance data and processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered IRPC’s subsidiaries in Thailand under its operational control and where 
IRPC holds more than 50% of share capital, and specifically the following requirements: 
x Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI G4’s reporting guidelines and core option  
- GRI G4’s oil and gas sector disclosures 

x Evaluating the reliability of data and information for only the selected specific standard disclosures listed 
below:  
- Environmental : energy consumption within the organization (G4-EN3), direct and indirect GHG 

emissions (G4-EN15-16), NOx, SOx, and other significant air emissions (VOC) (G4-EN21), total weight 
of waste by type and disposal method (G4-EN23), and        

- Social : type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days (G4-LA 6).  
 

Our assurance engagement excluded the data and information of IRPC’s subsidiaries where it has no 
operational control and all its operations and activities outside of Thailand. Our assurance engagement also 
excluded the data and information of its suppliers, contractors and any third-parties mentioned in the report. 
 
LRQA’s responsibility is only to IRPC.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in 
the end footnote. IRPC’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data 
and information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which 
the report is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of IRPC. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that IRPC has 
not: 
x Met the requirements above 
x Disclosed accurate and reliable performance data and information 
x Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 
LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification approach.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 
x Assessing IRPC’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders 

were captured correctly. We did this by interviewing with IRPC staffs who conducted dialogues with 
these stakeholders, and reviewing associated records. 

x Reviewing IRPC’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues 
were included in their report.   We did this by benchmarking reports written by IRPC and its peers to 
ensure that sector specific issues were included for comparability.   
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We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether IRPC makes informed 
business decisions that may create opportunities which contribute towards sustainable development.  

x Auditing IRPC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or 
mis-statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and 
systems, including those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments 
responsible for compiling the data and drafting the report. 

x Visiting the coal fired power plant, substation, waste yard, and the tank farm in IRPC’s industrial complex 
in Rayong to sample evidence for the selected specific standard disclosures to confirm its reliability. 

.  
Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
x Stakeholder inclusivity: 

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from IRPC’s stakeholder 
engagement process. IRPC maintains open dialogues with all of its stakeholders on regular basis to 
address their growing expectations. 

x Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning IRPC’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  We believe that future reports should disclose IRPC’s strategy and 
management approach for biodiversity issues. 

x Responsiveness:  
IRPC has established a measurement and monitoring processes for GHG and significant air emissions 
as a response to a growing expectation of its stakeholders. However, we believe that future reports 
should disclose more information about its GHG reduction programmes as well as performance of its 
VOC exposure control activities.  

x Reliability: 
Data management systems are defined but the implementation of these systems varies among its 
subsidiaries and relevant departments. IRPC may consider establishing control activities such as internal 
verification to further improve the reliability of its data and information. 
 

LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by 
senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only work undertaken by LRQA for IRPC and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
              

Dated: 27 February 2015 

 
Opart Charuratana           
LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LRQA reference: BGK6022742 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions 
translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2013.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

รายงานความยั่งยืน 2557 115



ไออาร์พีซี ได้รับประกาศให้เป็น 
สมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์  
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  
ในกลุ่มผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่  
(Emerging Market) ในปี 2557

ไออาร์พีซีได้รับการจัดอันดับโดย  
RobecoSAM Yearbook 2015 ให้อยู่ในระดับ  
Bronze Class และเป็น Industy Mover

จากผลการประเมินการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน 
ท่ีเพ่ิมมากท่ีสุดในกลุ่มผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ

ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล 
Golden Peacock Awards 2014 

ในสาขา Excellence in Corporate Governance 
จากสถาบัน Institute of Directors (IOD)  
ประเทศอินเดีย ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมี 
การบริหารจัดการด้านการกำากับองค์กรดีเย่ียม

บทบาทของ ไออาร์พีซี ในปี 2557 
ในฐานะท่ีเป็นภาคีสมาชิกของ UNGC 

• การยกระดับการรายงานท่ีนำาเสนอต่อ UNGC  
 ได้พัฒนาจากข้ัน Active เป็น Advanced  
 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน

• ไออาร์พีซี ร่วมโครงการ Call to Action:  
 Anti-Corruption and The Global Development  
 Agenda ของ UNGC เพ่ือแสดงจุดยืนต่อ 
 การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

รางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ:
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าร  รั าร ร มน าน าร า ั าร  
าม  ASEAN CG Scorecard ประจำาปี 2556/2557  

ย นกลุ่มคะแนนสูงสุด  ค นน น

าร  รั รางวั  
Corporate Governance 
Asia Recognition Awards 2014 

ร        
2  รางวั       

  2  รางวั   
  า วาร าร   

  ง ง ง

าร  รั รางวั  
Asia Pacific Entrepreneurship Awards 
2014 (APEA) Thailand

ร     
า นวยงาน    
ง่ น งค ร ่ นั นน าร ั นา ั ย า  
าง ร ง ร ั น ม าค ย ่ ร ความ า ร

าร  รั าร ั นั ั ย น 
20 อันดับแรกของบริษัทช้ันนำาในเอเชียท่ีมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน

า านั าว   รวม ั นวยงาน  
  า นัว ยั ว ครา  

รางวัลที่ได้รับในระดับภูมิภาค:



รางวัลที่ได้รับในระดับประเทศ:
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ไออาร์พีซี ไดรับการ ร มน   
Anti-corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certified)

จาก ำานัก าน กรรมการกำากับห กัทรัพ ์ าดห กัทรัพ  ์(ก )  
าบันไท พั น์

ไออาร์พีซี ไดรับรา ั  
อุตสาหกรรมดีเด่น 
ประจำาปี 2557  
(     

  ) 

ร ทการจัดการพ ั าน 
จากกร ทร อ าหกรรม

ไออาร์พีซี ไดรับรา ั  “สถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการ 
สภาพแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2557” 
(    ) 

จากกร ทร ทรัพ ากร รรมชา ด อม ด ไดรับรา ั ร ทดี ดน  
 ร การ ได ก 

 ร การ พ ั ไอนำา ไ าร ม 

 ร การ า ทอ ั ์ ร ี มร ห า บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด   
 (มหาชน)  บริษัท ท อ ร ม ก ์ การก นั จำากัด (มหาชน)

 ร การทา ที บ รอ

ไออาร์พีซี ไดรับ  
ร กา กี ร น าน น 

องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

จากกร ทร พั นา ั ม 
ามมัน อ มนษ ์

ไออาร์พีซี ไดรับรา ั  CSR  
Recognition 2014 

ร ท    

จาก าดห กัทรัพ ์ ห ร ท ไท  
ซ น นี มีบริษัททีไดรับรา ั  

ร ท    
จำาน น  บริษัท จากบริษัทที าร ม

ร ก ดทั น จำาน น  บริษัท



ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินผลสำารวจรายงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2557ระดับ “ดีเลิศ” 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกัน (2552-2557)

ไออาร์พีซี ได้รับ รางวัลดีเด่น 
จากโครงการประกวด 
รางวัลรายงานความย่ังยืน  
ประจำาปี 2557   
(Sustainability 
Report Award 2014) 

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
CSR Club โดยการสนับสนุนของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ  
ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาค
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์” ใน
พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคล
คุณภาพแห่งปี 2557” (Quality  
Persons of the Year 2014) 

โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ไออาร์พีซี ได้รับการรับรองการเป็น 
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2557 
ซ่ึงเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริต 
ภายในองค์กร ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC กำาหนด

ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล  
Thailand Top Company Awards 
2014   
ประเภทรางวัลพิเศษ  
Top Innovative 
Company Award 

จาก นิตยสาร Business +   
ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี  
จำากัด (มหาชน) (ARiP) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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GRI Content Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures
Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Strategy and Analysis
G4-1 4-5 - - 19

G4-2 14-17 - - 19

Organizational Profile

G4-3 10 - - -

G4-4 10-11 - - -

G4-5 http://www.irpc.co.th/en/
contact.php - - -

G4-6 10 - - -

G4-7 http://www.irpc.co.th/en/
ir_home_en.php - - -

G4-8 10-11 - - -

G4-9 8-9 - - -

G4-10 105 - - -

G4-11 87, 108 - - -

G4-12 44-47 - - 2

G4-13 14, 120 IRPC revised the organizational structure 
in 2014. - 2

G4-14 33 - - -

G4-15 33, 67 - - -

G4-16 16, 31, 72 - - -

Identified Material 
Aspects and Boundaries

G4-17 18 - Yes, 114-115 -

G4-18 18, 21 - Yes, 114-115 -

G4-19 22 - Yes, 114-115 -

G4-20 22 - Yes, 114-115 -

G4-21 22 - Yes, 114-115 -

G4-22 112 Scope 1 GHG emissions calculation of 
base year has been recalculated. Yes, 114-115 -

G4-23 - No significant change in scope and 
 boundary from previous reporting periods. Yes, 114-115 -

Global Reporting Initiative

IRPC Sustainability Report 2014 was prepared according to the GRI G4 Guidelines  
at in accordance core level and submitted for and completed the Materiality  
Disclosures Service.
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General Standard Disclosures
Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Stakeholder Engagement

G4-24 19 - - 21

G4-25 19 - - 21

G4-26 19 - - 21

G4-27 19 - - 21

Report Profile

G4-28 18 - - -

G4-29 http://www.irpc.co.th/en/
library.php?typeID=18 - - -

G4-30 http://www.irpc.co.th/en/
library.php?typeID=18 - - -

G4-31 23 - - -

G4-32 18, 120-124 - - -

G4-33 114-115 - - -

Governance

G4-34 28-29 - - 1, 20

G4-35 29 - - 1, 20

G4-36 14 - - 1, 20

G4-37 29 - - 1, 20

G4-38 29 - - 1, 20

G4-39 29 - - 1, 20

G4-40 29 - - 1, 20

G4-41

http://www.irpc.co.th/en/
cg_policy_good.php

http://www.irpc.co.th/en/
cg_control_manage.php

- - 1, 2, 20

G4-42 29 - - 1, 20

G4-43 29 - - 1, 20

G4-44 17, 31 - - 1, 20

G4-45 14, 33 - - 1, 20

G4-46 14, 33 - - 1, 20

G4-47 16, 29 - - 1, 20

G4-48 18 - - 1, 20

G4-49 121 While the Board of Directors determines  
and revises business direction, and  

approves of strategies and projects that 
are related to sustainable development, 

the Sustainability Management Office has 
the duty to support and communicate 
these developments to representatives 
from various divisions including matters 
such as performance indicators, results 

monitoring, and any other issues related to 
business sustainability. In 2015, IRPC plans 

to establish a Sustainable Development 
Committee to enforce and enable solid 
performance towards corporate sustain-

ability targets.

- 1, 20

G4-50 121 - 1, 20

G4-51 31, 87 - - 1, 20

G4-52 121 None. - 1, 20

G4-53 121 Rights of Shareholders, refer to  http://
www.irpc.co.th/en/ir_home_en.php - 1, 20

G4-54 Not reported Information is confidential. - 1, 20

G4-55 Not reported Information is confidential. - 1, 20

Ethics and Integrity
 

G4-56 30, 87 - - 12-14

G4-57 30 - - 12-14

G4-58 30-31 - - 12-14
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/ Remarks External  

Assurance
UNGC  

Advanced 
Level

ECONOMICS

Economic 
Performance
 
 
 

G4-DMA 13 - ü 15-18

G4-EC1OGSS 104, 113 - - -

G4-EC2OGSS 32-35 - - -

G4-EC3 87
IRPC employees receive compensations 
and benefits that are above the minimum 

requirement by Thai labor laws.
- -

G4-EC4 104 - - -

ENVIRONMENTAL

Energy

G4-DMAOGSS 76-78 - ü 9-11, 15-18

G4-EN3 111 - ü 9-11

G4-EN4 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2, 9-11

G4-EN5OGSS 111 - - 9-11

G4-EN6 77-78, 111 - - 9-11

G4-EN7 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 9-11

G4-OG2 Not material IRPC’s core business is petroleum and
petrochemical businesses. Nevertheless,  
IRPC is aware of the importance of clean 
energy where the electrical power plants 

are combined heat and power plants (CHP) 
and IRPC promotes the use of natural gas.

- -

G4-OG3 Not material - -

Water

G4-DMA 64-66 - ü 9-11, 15-18

G4-EN8OGSS 112 - - 9-11

G4-EN9OGSS 65 - - 9-11

G4-EN10 67, 112 - - 9-11

Emissions

G4-DMA 58-61, 76-78 - ü 9-11, 15-18

G4-EN15OGSS 112

Scope 1 GHG emission in 2012 has been  
recalculated to be used as base year by 
adding emission from new projects (PRP, 
ABS, and EBSM). IRPC starts reporting 

Scope 1 GHG emissions based on equity 
share approach in 2014.

ü 9-11

G4-EN16OGSS 112 - ü 9-11

G4-EN17OGSS Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2, 9-11

G4-EN18OGSS 112 - - 9-11

G4-EN19OGSS 77-78 - - 9-11

G4-EN20 Not material

IRPC is in the process of phasing out the 
usage of the ozone-depleting substances 
(ODS) by substituting ODS with non-ODS 

refrigerants. 

- 9-11

G4-EN21OGSS 59-61, 112 - ü 9-11
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Material Aspects
DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Omissions/ Remarks
External 

Assurance

UNGC 
Advanced 

Level

Effluents and Waste

G4-DMAOGSS 54-55 - ü 9-11, 15-18

G4-EN22 112 - - 9-11

G4-EN23OGSS 113 - ü 9-11

G4-EN24OGSS 73, 110 - - 9-11

G4-EN25 113 - - 9-11

G4-EN26 Not material

IRPC has processes in place to prevent 
impacts on the environment. IRPC 

continuously improves the management 
approach and mitigation measures to 

control risks on biodiversity associated with 
our activities (e.g. ship-to-ship lightering 
and loading/unloading at IRPC Ports). 

- 9-11

G4-OG5 Not applicable Not applicable to IRPC’s business. - -

G4-OG6 111 - - -

G4-OG7 Not applicable Not applicable to IRPC’s business. - -

Products and Services

G4-DMA 37-39 - ü 9-11, 15-18

G4-EN27OGSS 38-39 - - 9-11

G4-EN28 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 9-11

G4-OG8 Not material

IRPC’s products are in compliance with 
environmental laws and regulations. For 

more details of petroleum based product, 
refer to http://irpcpetroleum.com/en/ 

ProductRefined.aspx

- -

Compliance
 

G4-DMA 50-51 - ü 9-11, 15-18

G4-EN29 113
IRPC has had no cases of non-compliance 
with law and regulations which resulted in 

fines or any monetary sanction.
- 9-11

Overall
G4-DMA 52-77 - - 9-11, 15-18

G4-31 113 - - 9-11

Supplier Environmental 
Assessment

G4-DMA 44-47 - ü 2, 9-11, 15-18

G4-EN32 104 - - 2, 9-11

G4-EN33 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2, 9-11

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

Employment

G4-DMAOGSS 84-87 - ü 6-8, 15-18

G4-LA1 106-108 - - 6-8

G4-LA2 87 - - 6-8

G4-LA3 108 - - 6-8

Occupational Health 
and Safety

G4-DMAOGSS 89-92 - ü 6-8, 15-18

G4-LA5 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 6-8

G4-LA6OGSS 109-110 - ü 2, 6-8

G4-LA7 92 - - 6-8

G4-LA8 87 - - 6-8

Training and Education

G4-DMA 84-87 - ü 6-8, 15-18

G4-LA9 109 - - 6-8

G4-LA10 87 - - 6-8

G4-LA11 87 - - 6-8
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Material Aspects
DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Omissions/ Remarks
External 

Assurance

UNGC 
Advanced 

Level

Supplier Assessment 
for Labor Practices

G4-DMA 44-47 - ü 2, 6-8, 15-18

G4-LA14 104 - - 2, 6-8

G4-LA15 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2, 6-8

Labor Practices 
Grievance Mechanisms

G4-DMA 87 - ü 6-8, 15-18

G4-LA16 87 - - 6-8

HUMAN RIGHTS

Supplier Human Rights 
Assessment
 

G4-DMAOGSS 44-47 - ü 2, 3-5, 15-18

G4-HR10 104 - - 2, 3-5

G4-HR11 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 3-5

SOCIETY

Local Communities

G4-DMAOGSS 96-97 - ü 15-18

G4-SO1 96 - - -

G4-SO2OGSS 91 - - -

G4-OG10 Not applicable Not applicable to IRPC’s business. - -

G4-OG11 124 None. - -

Anti-Corruption

G4-DMAOGSS 30-31 - ü 12-14, 15-18

G4-SO3 31 - - 12-14

G4-SO4 30-31 - - 12-14

G4-SO5 31 - - 12-14

Compliance

G4-DMA 30 - ü 15-18

G4-SO8OGSS 124
IRPC has had no cases of non-compliance 
with law and regulations which resulted in 

fines or any monetary sanction.
- -

Supplier Assessment 
for Impacts on Society

G4-DMA 44-47 - ü 2, 15-18

G4-SO9 104 - - 2

G4-SO10 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2

Grievance Mechanisms 
for Impacts on Society

G4-DMA 96-97 - ü 15-18

G4-SO11 124

In 2014, IRPC had 5 impact of society 
grievances filed through formal mecha-
nism, 4 of which have been successfully 
resolved, 1 is expected to be resolved in 

2015.

- -

PRODUCT RESPONSIBILITY

Product and Service 
Labeling

G4-DMA 40-43 - ü 15-18

G4-PR3 Not available
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- -

G4-PR4 124  

Both petrochemical and petroleum  
products have no non-compliance  
incidents resulting in fines, penalty,  

warning, and voluntary codes.

- -

G4-PR5 43, 104 - - -
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การรายงานความก้าวหน้า ข้ันสูงของ UNGC
(Communication of Progress: COP)

ั รั รง ม่ื   มนาคม 255

หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 1: COP 
อธิบายถึงการนำาหลักการ
มาดำาเนินการประยุกต์ใช ้
ในหน่วยงานและ 
หน่วยธุรกิจ 

ไออารพ์ซี ีมปีรชัญาการดำาเนนิธรุกจิเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยกำาหนด
นโยบาย แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแผนการพัฒนาและปรับปรุงการ
บรหิารจดัการเพือ่มุง่ไปสูค่วามยัง่ยนือยา่งตอ่เนือ่ง โดยคำานงึถงึหลกัสทิธิ
มนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เกดิผลในทางปฏบิตั ิจงึไดน้ำามาจดัทำาเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีและนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของไออารพ์ซีแีละบรษิทัในเครอืปฏบิตั ิเพือ่
ผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
เนื่องจาก ไออาร์พีซี ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้
มกีารสรา้งกลไกและหลกัการในการดำาเนนิธรุกจิผา่นแผนกลยทุธ ์ธรุกจิ 
การจดัการความเสีย่ง และการประเมนิความสำาคญั ตลอดจนการประเมนิ
ความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีการจดัการคณุภาพ 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบ และการรายงานของ 
หนว่ยงานของไออารพ์ซี ีรวมทัง้บรษิทัทีไ่ออารพ์ซีถีอืหุน้และมอีำานาจควบคมุ 
เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัไดร้เิริม่พฒันาโครงการเกีย่วกบัการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืนอื่นๆ เพื่อสร้างสำานึกและจริยธรรมทางธุรกิจขยายไปสู่ลูกค้า และ 
คูค่า้พนัธมติรในอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละอตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อความผาสุกของสังคมไทยและประชาคมโลก

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• การบริหารจัดการความยั่งยืน
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี
• การบริหารจัดการและการปรับตัว

ด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

• การบริหารจัดการน้ำา
• พนักงานของเรา
• การพัฒนาโครงการใหม่
• การบริหารจัดการด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัย
• การพัฒนาและการสร้าง 

ความสัมพันธ์ชุมชน
• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 2: COP 
อธิบายการดำาเนินงาน 
ตามห่วงโซ่คุณค่า  
(Value Chain) 

ไออาร์พีซี มีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อใช้
เป็นแนวทางสำาหรบันำาไปปฏบิตั ิซึง่คูค่า้จะตอ้งคำานงึถงึจรรยาบรรณดา้น 
ธรุกจิทีมุ่ง่เนน้การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ การรบัรอง
คณุภาพดว้ยมาตรฐานทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมและสากล จรรยาบรรณดา้น
สทิธมินษุยชนและแรงงาน ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและผู้รับเหมาเพื่อ
ให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาและ 
ลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และความสำาคัญของการ
จัดการความยั่งยืน พร้อมกับการรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติไปยังหุ้นส่วน 
ธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และเยาวชน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
จดหมายขา่ว การประชมุตา่งๆ กจิกรรมทีท่ำารว่มกนั รวมทัง้การเผยแพร ่
ผ่านสื่อมวลชน 

โดยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ได้อธิบายไว้ในบทธุรกิจของเรา

• การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
• การบริหารจัดการความยั่งยืน
• ธุรกิจของเรา

หลักเกณฑ์ที่ 3: COP 
อธิบายความมุ่งมั่น 
กลยุทธ์ หรือนโยบายใน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ไออารพ์ซี ีดำาเนนิธรุกจิโดยเคารพและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคใีนปฏญิญาสากล
วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR) ขององค์การสหประชาชาติ  

โดย ไออารพ์ซี ีเคารพสทิธมินษุยชนของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทกุกลุม่ 
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ด ี
และรวบรวมไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Handbook) 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้นำาหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานทาส ความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนษุย ์การจา้งงานอยา่งเป็นธรรม ความปลอดภัยของสถานปฏบิตังิาน 
สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของพนกังาน และการดำาเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสว่นหนึง่ 
จะต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการหรือด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรงพอที่จะ
ดำาเนินชีวิตและใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผนวกเข้าเป็นนโยบาย 
กลยุทธ์ และกระบวนการทำางานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงการเคารพ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ

• พนักงานของเรา
• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
• การพัฒนาและการสร้าง 

ความสัมพันธ์ชุมชน
• การบริหารจัดการด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัย
• www.irpc.co.th
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 4: COP 
อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลซึ่ง
คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

ไออาร์พีซี มีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการ
ความยั่งยืน (Operational Excellence Management System : 
Sustainability Management Element) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานไออาร์พีซี  
ผู้รับเหมา และพนักงานของคู่ค้า 

การพฒันาศกัยภาพพนกังาน ไออารพ์ซี ีมรีะบบบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคล โดยใช้การประเมินผลแบบรอบด้าน (360 องศา) เพื่อการพัฒนา
กลุ่มผู้บริหารระดับกลางของบริษัทฯ และการประเมินคุณลักษณะของ
จติใตส้ำานกึรายบคุคล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ทีข่องตำาแหนง่งาน
และแนวทางการเตบิโตทางธรุกจิของบรษิทัฯ และการพฒันาบคุลากรใหม้ี
ความกา้วหนา้ในสายอาชพีทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ี 
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ใช้สิทธิลูกจ้างในการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อกังวลต่างๆ รวมทั้ง
มีกระบวนการในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เป็นธรรม ปลอดภัยต่อผู้ 
รอ้งเรยีนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัและสนบัสนนุการดำาเนนิการตรวจ
สอบที่เป็นธรรมและรัดกุมรอบคอบ

ไออารพ์ซี ีใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมและการจดัการ
ความเสีย่งของชมุชน เพือ่ลดผลกระทบและเพิม่ความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ
ให้แก่ชุมชนรอบข้าง โดยใช้กลยุทธ์ Happy Rayong

สำาหรบัการจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ไออารพ์ซี ีมรีะบบในการสำารวจ
ความต้องการและระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการมากที่สุด

• พนักงานของเรา
• การพัฒนาและการสร้าง 

ความสัมพันธ์ชุมชน
• การบริหารจัดการด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัย
• การบริหารจัดการความสัมพันธ์

กับลูกค้า

หลักเกณฑ์ที่ 5: COP 
อธิบายถึงกลไกการ
ประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

ไออาร์พีซี มีการคำานึงถึงการติดตามตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิ
มนษุยชนผา่นกระบวนการรบัขอ้คดิเหน็และเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทั้งภายในและภายนอก โดยตั้งเป็นตัวชี้วัดการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
โดยมีการกำาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับเรื่องร้องเรียน
หรือคำาแนะนำาต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ ตู้ป.ณ. 35 และทาง
โทรศัพท์ ทั้งนี้ การกำาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วน 
ไดเ้สียกับทางบริษัทฯ ทางเว็บไซต์นั้น ทำาให้ผู้ติดต่อสามารถสื่อสารทาง
ตรงกบัประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของบริษัทฯ ได้

ไออาร์พีซี มีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน มี
การดำาเนินการผ่านระบบมาตรฐาน ISO 14001 และในปี 2557 เริ่ม
มีการใช้เกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนในการกลั่นกรองคุณสมบัติของคู่ค้า 
ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดัโดยเป็นไปตามขอ้กำาหนดกฎหมายแรงงานไทย 

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• พนักงานของเรา
• การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 6: COP 
อธิบายถึงความมุ่งมั่น 
กลยุทธ์หรือนโยบายว่าด้วย
สิทธิแรงงาน

ไออาร์พีซี เคารพหลักกฎหมายแรงงาน และสนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ 
โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักแรงงานสากล อาทิ International Labour Organization's 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัมกีารระบสุทิธแิรงงานในนโยบายการกำากบัดแูล
กจิการ จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ และแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีรวม
ทั้งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ไออารพ์ซี ีมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพือ่ใหพ้นกังาน
และองค์กรสามารถเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน โดยดำาเนินการตาม
กรอบการดำาเนินงานเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human 
Capital Excellence Roadmap) ปี 2556-2563 

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีมกีารจดัทำาคูม่อืการดำาเนนิงานจดัหาอยา่งยัง่ยนื ซึง่
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละนโยบายดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่เสรมิสรา้ง
สทิธแิรงงาน สทิธมินษุยชน อาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 
หุน้สว่นธรุกจิและคูค่า้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการจดัซือ้ 
จัดจ้างที่คำานึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• พนักงานของเรา

หลักเกณฑ์ที่ 7: COP 
อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลซึ่ง
คำานึงถึงหลักสิทธิแรงงาน

ไออารพ์ซี ีมกีารใชก้รอบการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร โดยกำาหนด
ใหเ้ป็นนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีพ่นกังานทกุระดบัตอ้งยดึถอืและ
ปฏิบัติ รวมทั้ง มีการจัดทำาคู่มือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อที่จะ
ป้องกันความสูญเสียด้านทรัพย์สิน ทรัพยากรบุคคล การเงิน ชื่อเสียง 
และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนมรีะบบการประเมนิพนกังานของ ไออารพ์ซี ีรวมทัง้การใหร้างวลั 
ผลตอบแทน และการลงโทษอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและความ 
เป็นธรรม ปราศจากความลำาเอยีงและสามารถอธบิายได ้โดยการประเมนิ
ความสามารถของพนักงานเป็นพื้นฐานของการพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยมสีายงานทรพัยากรบคุคลรบัผดิชอบในการดำาเนนิงานดา้นแรงงาน 
ของบรษิทัฯ และมนีโยบายใหผู้บ้รหิารทกุคนดแูลพนกังานใตบ้งัคบับญัชา 
พรอ้มทำาหนา้ทีเ่ป็นเสมอืนฝา่ยบคุคลทีจ่ะตอ้งสือ่สาร ทำาความเขา้ใจและ
ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะมีการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน รวมทั้งมี
การฝกึอบรมเกีย่วกบัสทิธแิรงงานใหแ้กพ่นกังานและผูบ้รหิารใหท้ราบถงึ
สิทธิและความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับกฎของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง อกีทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังานใชส้ทิธลิกูจา้งในการมสีว่นรว่มแสดง
ข้อคิดเห็น ข้อกังวลต่างๆ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา สหภาพแรงงาน กรรมการลูกจ้าง ตู้ ป.ณ. 35

เพื่อให้พนักงานและคู่ค้ายึดถือและปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ไออาร์พีซี มีการจัดทำาคู่มือการดำาเนินงานจัดหาอย่างยั่งยืน 
รวมถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบริษัทฯ สำาหรับคู่ค้า และ 
จรรยาบรรณในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีส่ำาหรบัพนกังาน โดยมเีนือ้หา
และขอบเขตของแนวทางการปฏบิตัภิายใตร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง ครอบคลมุประเดน็ดา้นจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ รวมถงึ
มาตรการที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• พนักงานของเรา
• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
• การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 8: COP 
อธิบายถึงกลไกการ
ประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
สิทธิแรงงาน

ไออารพ์ซี ีมรีะบบการตดิตามตรวจสอบในทกุดา้นรวมถงึดา้นแรงงานที่
เปน็ส่วนสำาคญัของระบบ ไดแ้ก่ ตัวชี้วัดการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่มา
จากขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ซึง่ถกูใช้
เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นองคก์รจากระดบับรหิารลงสูท่กุหนว่ยงาน 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการสำารวจความพึงพอใจ เช่น การสำารวจความ
พึงพอใจของพนักงาน และคู่ค้า การจัดทำาแบบสอบถาม เพื่อรับทราบ
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ครบถว้น การจดัชอ่งทางสือ่สารภายในทีพ่นกังานทกุคนสามารถตัง้กระทู้
เพื่อสอบถามหรือแสดงความเห็นทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ ได้ และ 
การรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นต้น 

• พนักงานของเรา
• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

หลักเกณฑ์ที่ 9: COP 
อธิบายถึงความมุ่งมั่น 
กลยุทธ์หรือนโยบายว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ไออาร์พีซี มีนโยบายในการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการ
กำากับการดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ใหเ้ป็นกลยทุธท์างธรุกจิเพือ่ใหแ้นใ่จวา่การดำาเนนิการเป็นไปอยา่ง
ยัง่ยนื ซึง่มกีารกำาหนดบทบาทความรบัผดิชอบใหพ้นกังานทกุระดบั ตัง้แต ่
คณะกรรมการบริษัทฯ จนถึงระดับปฏิบัติการ 

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงักำาหนดนโยบายดา้นคณุภาพ ความปลอดภัย อาชวี
อนามยัและสิง่แวดลอ้ม ผา่นการขบัเคลือ่นโดยระบบการบรหิารจดัการที่
เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS)

รายละเอียดนโยบาย QSHE และการจัดการด้าน QSHE สามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• การบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ที่ 10: COP 
อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลซึ่ง
คำานึงถึงหลักการรักษา 
สิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซี ดำาเนินการประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม
ผ่านตัวชี้วัดขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ 
การประเมินความสำาคัญ 

ไออารพ์ซี ีมนีโยบายสนบัสนนุการพฒันาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำานึงถึงผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจก เพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการทรพัยากร 

ไออาร์พีซี ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพหน่วยผลิตเดิม รวม
ทัง้ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการใหม ่
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียรอบ
เขตประกอบการฯ เพือ่สรา้งความไวว้างใจและเชือ่มัน่ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดก้ำาหนดชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
หรือคำาแนะนำาต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีนโยบายการดำาเนินการอย่างยั่งยืน การดำาเนิน
กระบวนการสีเขียว การขนส่งสีเขียว และการพัฒนาเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การบริหารจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
• การพัฒนาโครงการใหม่
• การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ
• การบริหารจัดการและการปรับตัว

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

• การบริหารจัดการน้ำา
• การบริหารจัดการของเสีย
• การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 11: COP 
อธิบายถึงกลไกการ
ประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

การประเมนิและเฝา้ระวงัดา้นสิง่แวดลอ้มของ ไออารพ์ซี ีดำาเนนิการผา่น
ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
(QSHE Management System) ซึง่ผลจากการประเมินและเฝ้าระวังจะ
มกีารรายงานตอ่คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละรายงานตอ่ไปยงั
ประธานกรรมการทุกไตรมาส และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำาคัญ

ไออารพ์ซี ีมกีารวางแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิขององคก์ร (Business 
Continuity Management: BCM) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 
เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการหยดุชะงกัของการดำาเนนิธรุกจิ รวมทัง้
ป้องกนัการเกดิผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารจดัทำาแผน
ป้องกนัและแผนการรบัมอืจากเหตกุารณฉ์กุเฉนิหรอืภาวะวกิฤต รวมทัง้
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งสามารถสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ทุกกลุ่มได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีมรีะบบการตดิตามคณุภาพอากาศ คณุภาพน้ำา และ
มาตรการจดัการกำาจดักากของเสยีทีไ่ดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพ เชน่ 
การจดัทำาบญัชปีรมิาณการปลดปลอ่ยสารอนิทรยีร์ะเหย (Volatile Organic 
Compounds (VOC) Emission Inventory) และการจัดตั้งสถานี 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ 
พร้อมกับรายงานผลผ่านจอแสดงผลให้ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
รบัทราบเพือ่ใหช้มุชนมัน่ใจวา่การดำาเนนิงานของ ไออารพ์ซี ีไมก่อ่ใหเ้กดิ
มลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำาหนด

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• มลพิษทางอากาศ

หลักเกณฑ์ที่ 12: COP 
อธิบายถึงความมุ่งมั่น 
กลยุทธ์หรือนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต 

ไออารพ์ซี ีมคีวามมุง่มัน่ในการเป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพในการดำาเนนิ
ธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยคำานึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และมีนโยบายและมาตรการป้องกันทุจริต มาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน และความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ที่
ของกรรมการพร้อมกับจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการ
สอบสวนทีช่ดัเจน เป็นธรรม โปรง่ใส และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและพยาน

บรษิทัฯ ไดก้ารรบัรองการเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against  
Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC 
กำาหนด และได้เข้าร่วม Call to Action ของ UN Global Compact 
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ลงนามในจดหมาย Call to Action: 
Anti-Corruption and the Global Development Agenda ต่อ UN 
Global Compact เพื่อประกาศเจตนารมย์ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
ทัว่ไป ทัง้สงัคมไทยและสงัคมโลก รบัรูถ้งึความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะเป็นองคก์ร
ที่สะอาดและต้านการทุจริต

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ มีการระบุไว้ใน
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(Corporate Compliance Policy)

• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 13: COP 
อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลซึ่ง
คำานึงถึงหลักการต่อต้าน
การทุจริต

ไออารพ์ซี ีมกีารจดัทำาคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ครอบคลมุองคป์ระกอบ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง ความเป็นอิสระของคณะ
กรรมการ บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ การ
ประเมนิผลของคณะกรรมการ การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง สิทธิและความเท่าเทียมกันของ 
ผูถ้อืหุน้ บทบาทตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี การแจง้เบาะแส และแผนการสบืทอด
ตำาแหน่ง รวมทั้งมีนโยบาย และมาตรการป้องกันทุจริต การคุ้มครอง 
ผูร้อ้งเรยีนและความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการ พรอ้มกบัจดัให ้
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการสอบสวนที่ชัดเจน เป็นธรรม 
โปร่งใส และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน

ในปี 2557 ได้มีการจัดทำาคู่มือการดำาเนินงานจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึง
จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบริษัทฯ สำาหรับคู่ค้า และจรรยาบรรณ
ในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีส่ำาหรบัพนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานและคูค่า้
ยดึถอืและปฏบิตัติามเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยมเีนือ้หาและ
ขอบเขตของแนวทางการปฏบิตัภิายใตก้ฎหมาย รวมทัง้ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ครอบคลมุประเดน็ดา้นจรยิธรรมในการดำาเนนิ
ธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ีมนีโยบายในการบรูณาการดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และการกำากบัการดแูลกจิการทีด่ ี(Environmental, Social and Governance: 
ESG) ใหเ้ป็นกลยทุธท์างธรุกจิเพือ่ใหแ้นใ่จวา่การดำาเนนิการเป็นไปอยา่ง
ยัง่ยนื ซึง่มกีารกำาหนดบทบาทความรบัผดิชอบให้พนักงานทุกระดับ ต้ังแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จนถึงระดับปฏิบัติการ

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดก้ำาหนดชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
หรือคำาแนะนำาต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 14: COP 
อธิบายถึงกลไกการ
ประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ
ความโปรง่ใสขององคก์รและธรุกจิเพือ่ทีจ่ะใหก้ารดำาเนนิธรุกจิเป็นไปตาม
กฎหมายที่กำาหนด

สำาหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ เป็นการประเมนิ
ผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งกำาหนดไว้ในคู่มอืการกำากับดแูลกิจการที่ดขีอง 
บรษิทัฯ ซึง่เป็นการประเมนิภายใน รวมทัง้มกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิจาก
ภายนอกจากโครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
(Corporate Governance Report: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD) รวมถงึโครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ที่บริษัทฯ เข้าร่วม
เป็นสมาชกิ โดยไดร้บัการประเมนิ Anti-Corruption Progress Indicator 
ระดับ 4 (Certified) จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับเรื่องร้องเรียน 
หรือคำาแนะนำาต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ ตู้ ป.ณ. 35 และโทรศัพท์ 
โดยการกำาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับทาง 
บรษิทัฯ ดว้ยชอ่งทางเวบ็ไซตน์ัน้ทำาใหผู้ต้ดิตอ่สามารถสือ่สารทางตรงกบั
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

หลักเกณฑ์ที่ 15: COP 
อธิบายถึงการสนับสนุน
ของธุรกิจหลักสำาหรับ 
เป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ 
แห่งสหประชาชาติ 

ไออาร์พีซี มีเป้าหมายในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้าน
เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการดำาเนิน
การตามมาตรฐาน UN Global Compact รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ 
และให้ความร่วมมอืกบัหน่วยราชการ องคก์รอสิระ รวมทัง้ภาคเอกชนที่
มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
มุง่ไปสูม่าตรฐานทีม่กีารดำาเนนิการเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืในระดบัที่
สูงขึ้นและขยายผลสู่สังคมในวงกว้างต่อไป 

ปัจจบุนั ไออารพ์ซี ีดำาเนนิการตามมาตรฐาน ISO และยกระดบัความมุง่มัน่ 
การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UNGC Advanced Level) มกีารเปิดเผยรายงานความยัง่ยนืตามกรอบ
การรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GRI) รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้
เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability  
Index: DJSI) ในปี 2557 ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่ม
ของ Oil & Gas Producer

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานความยั่งยืน 2557 133

หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 16: COP 
อธิบายถึงการลงทุนทาง
สังคมเชิงกลยุทธ์และ 
การบริการสังคม

ไออารพ์ซี ีดำาเนนิการพฒันาและสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนตามกลยทุธ์
การดำาเนนิงานเพือ่สงัคม หรอื Happy Rayong ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก ่การเสรมิสรา้งความปลอดภัย สขุอนามยัและเศรษฐกจิ การพฒันา
ชมุชน การสือ่สารเชงิกลยทุธ ์การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และการใชก้ระบวนการ
ผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมกีารจดัทำาโครงการตา่งๆ ทีส่อดคลอ้ง
กบักลยทุธ ์Happy Rayong อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของ
ชมุชนใหส้ามารถสรา้งคณุคา่เพิม่และพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืและอยู่
ร่วมกับ ไออาร์พีซี ด้วยสายสัมพันธ์ที่ดี 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีลยทุธก์ารดำาเนนิงานเพือ่สงัคมในพืน้ทีน่อกเขต 
การผลติ เพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในชาต ิไดแ้ก ่
การขาดแคลนแหลง่น้ำา การดอ้ยโอกาสทางการศกึษา และการดอ้ยโอกาส 
จากการพกิาร ดว้ยการดำาเนนิโครงการสนบัสนนุและชว่ยแกไ้ขปัญหาสำาคญั 
เหล่านี้ด้วยบุคลากร ทุนทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

• การพัฒนาและการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชน

หลักเกณฑ์ที่ 17: COP 
อธิบายถึงนโยบายความ
ช่วยเหลือและสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของสาธารณะ

ไออาร์พีซี ปฏิบัติตามหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการพิจารณา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประเมินความเสี่ยงและ 
ผลกระทบดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และจดัทำามาตรการป้องกนั 
และรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ
 
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานในระดับ Top Quartile ภายในปี 2563 โดย 
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก ซึง่มกีารดำาเนนิงานออกเป็น 3 แนวทางหลกั ไดแ้ก ่กระบวนการ
ผลติสเีขยีว (Green Process) การขนสง่สเีขยีว (Green Logistics) และ
ผลติภัณฑค์ารบ์อนต่ำาและผลติภณัฑป์ระหยดัพลงังาน (Low Carbon and 
Energy Efficiency Product) 

• การบริหารจัดการและการปรับตัว
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

หลักเกณฑ์ที่ 18: COP 
อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วน
และการทำางานเป็นหมู่คณะ

ไออาร์พีซี ดำาเนินการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริม
การมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และมคีวามรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐั 
รวมทัง้คูค่า้และหุน้สว่นทางธรุกจิ ในการพฒันาความรว่มมอื (Alliance) 
โครงการใหม ่รวมถงึการพฒันาโครงการและกจิกรรมตา่งๆ เพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกับ 
ไออาร์พีซี ด้วยสายสัมพันธ์ที่ดี

บรษิทัฯ มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมถงึมหีลายหนว่ยงานที่
มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องสว่นรวม อาท ิสว่นงาน 
กำากับองค์กร ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมฯ และสายงานแผนกลยุทธ์องค์กร 
เป็นต้น โดยได้ประสานงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานราชการตา่งๆ เชน่ องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซ
เรอืนกระจก (องคก์รมหาชน) ฯลฯ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมโดยรวม 

• การพัฒนาและการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชน

• การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ขั้นสูง การดำาเนินการโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) ตำาแหน่งระบุในรายงาน

หลักเกณฑ์ที่ 19: COP 
อธิบายถึงความมุ่งมั่น
และความเป็นผู้นำาของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(CEO)

บริษัทฯ นำาเสนอ “สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่” ไว้ในรายงานความ
ยัง่ยนืและรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ เป็นประจำาทกุปี อนัแสดงถงึวสิยั
ทศันแ์ละความมุง่มัน่ในการพฒันาใหเ้กดิการเตบิโตทางธรุกจิ ควบคูไ่ป
กับการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักเกณฑ์ที่ 20: COP 
อธิบายถึงการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการและ 
การกำากับดูแล

โครงสรา้งและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
มหีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลกจิการเพือ่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื อธบิาย
ไว้ในบทการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

หลักเกณฑ์ที่ 21: COP 
อธิบายถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ไออาร์พีซี มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า/
ผู้บริโภค หุ้นส่วนธุรกิจ รัฐบาล หน่วยราชการ พนักงาน สื่อมวลชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำาเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสียจะถูกรายงานในการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่จัดขึ้นทุกไตรมาส 

นอกจากน้ี ไออาร์พีซี ยังจัดกิจกรรม สัมมนา อบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือ 
ในการพฒันานวตักรรม ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยี การดำาเนนิกจิการเพือ่สงัคม
รว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การจดัตัง้คณะกรรมการพหภุาค ีการรบัฟงัความคดิ 
และขอ้กงัวลของชมุชนรอบเขตประกอบการฯ เพือ่สรา้งความไวว้างใจและ 
เชือ่มัน่ของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Social License & Trust) เพือ่ดำาเนนิการศกึษา 
เพิม่มลูคา่และประสทิธภิาพใหแ้กธ่รุกจิและสงัคมโดยรวม อกีทัง้ ยงัวเิคราะห ์
แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการใหม่

• การกำากับดูแลองค์กรที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• การพัฒนาโครงการใหม่



ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ให้ดียิ่งขึ้น 
กรุณาท�าเครื่องหมาย x ลงในช่อง  และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1.	คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของ	ไออาร์พีซ	ีประจ�าปี	2557	โดยรวม

 น่าสนใจมาก  น่าสนใจ  น่าสนใจบางส่วน  ไม่น่าสนใจ

2.	ความพึงพอใจต่อรูปแบบของ	“รายงานความยั่งยืน	ป	ี2557	บริษัท	ไออาร์พีซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)”

ความสมบูรณ์ของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พอใจ
หัวข้อเนื้อหาที่รายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พอใจ
เนื้อหาน่าสนใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พอใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พอใจ
การออกแบบรูปเล่ม  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พอใจ

3.	กรุณาระบุหัวข้อเนื้อหาที่ท่านต้องการรับทราบเพิ่มเติม	เพื่อใช้จัดท�ารายงานความยั่งยืนของ	ไออาร์พีซ	ีในอนาคต

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

4.	กรุณาระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

5.	ในฐานะผู้อ่านรายงาน	กรุณาระบุว่าท่านเป็นผู้อ่านจากมุมมองไหน

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

กรุณาส่งแบบสอบถามมาตามที่อยู่ 

ส�านักบริหารความยั่งยืน 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน



บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร บี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 66 (0) 2649–7000, 66 (0) 2649–7777, โทรสาร : 66 (0) 2649–7001

www.irpc.co.th


