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สารจาก 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปีที่ ไออาร์พีซี สามารถดำาเนินธุรกิจได้ตาม
เป้าหมาย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ยังทรงตัว แต่ด้วยราคาน้ำามันดิบที่ลดลงจากกว่า 
50 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ในชว่งตน้ปี เหลอืต่ำากวา่ 40 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตถูกลง 
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการ
ทำางานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้การ
ดำาเนนิโครงการตา่งๆ สำาเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีอาท ิโครงการ UHV ซึง่
เป็นโครงการใหญ่ที่สุดภายใต้โครงการฟีนิกซ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ำามันหนักให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถใช้กำาลัง 
การผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ โครงการเดลต้าที่เพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย และระบบปฏิบัติ
การที่เป็นเลิศ โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 4,500 ล้าน
บาทตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาให้ ไออาร์พีซ ี
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน จึงได้มีการเปิดตัว 
โครงการเอเวอเรสต์ ช่วงปลายปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการสำาคัญอีก
โครงการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำาเนินงาน 
5 ด้าน ได้แก่ การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรการ และการพัฒนาสุขภาพองค์กร 
ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการดา้นงานบคุคลในทกุมติ ิกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาตัวเอง รวมถึงสร้างกระบวนการทางความคิด 
ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ไออาร์พีซี มุ่งเน้นให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ส่งผลให้ ไออาร์พีซี ได้รับ
คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices) ประเภทกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI 
Emerging Market ในกลุม่อตุสาหกรรมผูผ้ลติน้ำามนัและกา๊ซ ประจำาปี 
2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำาเร็จ 
ในการดำาเนินงาน 3 ด้านหลัก ดังนี้

ในดา้นเศรษฐกจิ ไออารพ์ซี ีดำาเนนิธรุกจิไดต้ามเป้าหมาย มกีำาไรสทุธ ิ
9,402 ล้านบาท และมีการกำากับดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใส โดย
กำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ (Code of Conduct) เพือ่ให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยในป ี2558 ไออารพ์ซี ีไดร้บั 
รางวลัคณะกรรมการแหง่ปีดเีดน่และรางวลัคณะกรรมการตรวจสอบ 
แห่งปี จากโครงการการประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการ 
แห่งปี ประจำาปี 2558 (Board of the Year Awards 2015) ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่ยืนยันคุณภาพของการกำากับดูแลที่ดี อีกทั้ง 
ไออาร์พีซี ได้ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการ 
ประกาศนโยบายและให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้เกิดการตระหนัก 
และนำาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการ
บริหารองค์กรอย่างโปร่งใสจากผู้มีส่วนได้เสีย และยังได้ร่วม 
ประกาศเจตนารมณ์ในงาน “Transparent Thailand: ประเทศไทย

โปรง่ใส” เพือ่แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่น
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่ง
เป็นปัจจยัสำาคญัในการสรา้งความมัน่คงของ 
ประเทศไทยทีท่กุฝา่ยรว่มกนัใหค้วามรว่มมอื 
ตลอดจน ไออารพ์ซี ีมกีารบรหิารความเสีย่ง 
เชิงบูรณาการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จนถึงระดับหน่วยปฏิบัติการ 
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ ยงที่  
เป็นสากล โดยครอบคลุมความเสี่ยงในมิติ 
ของสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกำากบัดแูลทีด่ ี
(Environmental Social and Governance 
Risks: ESG Risks) มีการบริหารจัดการ 
หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) 
โดยคำานงึถงึความเสีย่งดา้น ESG ตลอดจน 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผ่านการ 
วิ จั ยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี  
ในการผลิตผลิต ภัณฑ์ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
อย่างไม่หยุดยั้งของโลก

ในด้านสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซี มีการจัดทำาแผนงานปี 2559-2563 
โดยต้ังเป้าหมายท่ีจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัด
คณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งโปรง่ใส อกีทัง้มกีารกำาหนดกลยทุธใ์น
การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการบรหิารจดัการ 
การใช้ทรัพยากรน้ำาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อาจมี 
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำา ไออาร์พีซี จึงมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำา จัดทำาแผนงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการใช้น้ำาที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 สามารถลดปริมาณการใช้น้ำา 
จากโครงการ 3Rs ลงไปได้กว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้  
ไออาร์พีซี มีโรงงานที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ตามกรอบแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย แล้วทั้งสิ้น 4 โรงงาน คือ โรงงานผลิตเอทธิลีน 
โรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม โรงกลั่นน้ำามัน และโรงผลิตน้ำามัน
หล่อลื่นพื้นฐาน และมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองการเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบทุกโรงงาน ภายในปี 2560 

ในด้านสังคม ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความปลอดภัย สร้างจิตสำานึกในการดำาเนินธุรกิจบน 
พืน้ฐานของความรบัผดิชอบ โปรง่ใส สรา้งประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทกุกลุม่อยา่งเป็นระบบ และสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏบิตังิานโดยคำานงึ

04 รายงานความยั่งยืน 2558



นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ถงึสิง่แวดลอ้มและผลกระทบตอ่สงัคมผา่นคา่นยิมองคก์ร “i SPIRIT”  
อันจะเป็นหลักยึดมั่นให้กับพนักงานทุกคนในการแสดงออก 
ทางพฤติกรรมและความคิดที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็น
เลิศและยั่งยืน และ ไออาร์พีซี ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ตามกลยุทธ์ Happy Rayong 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำาชุมชนในจังหวัดระยอง 
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนท้ังการเฝ้าระวังสุขภาพ การออกตรวจสุขภาพ 
และคลินิกรักษาโรคพ้ืนฐานให้กับชุมชนโดยรอบตลอดจนได้จัดสรร 
งบประมาณในการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลระยอง 
สาขาตะพง เพื่อรองรับและให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ยงัมโีครงการลำาไทรโยงโมเดล เพือ่ชว่ยพฒันาแหลง่น้ำาและยกระดบั 
คณุภาพชวีติของชาวบา้นหนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
จังหวัดบุรี รัมย์  ที่ ใช้ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน 
ไออาร์พีซี ในการดำาเนินการจัดการน้ำาในชุมชน เพื่อให้มีน้ำาเพียง
พอต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เป็นต้น ในด้าน 
การขยายโครงการที่มีการขยายกำาลังการผลิตและโครงการใหม่ 
บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการสำารวจความพึงพอใจ 
ของชุมชนเป็นประจำาทุกปี และได้นำาเสียงสะท้อนที่ได้รับมาพัฒนา
ศักยภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสูงสุด 
ในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
บนสายสัมพันธ์อันดีเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามผลการด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของ ไออาร์พีซี ผ่าน
รายงานความยั่งยืน ตลอดจนความมุ่งมั่น เป้าหมาย 
และเส้นทางความก้าวหน้าของ ไออาร์พีซี แม้ในอนาคต
อาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในภาวะเศรษฐกิจที่
ผนัแปรและปัจจยัความเสีย่งอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
องค์กร แต่ด้วยระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ
ของพนักงาน จะท�าให้ ไออาร์พีซี ก้าวสู่การเป็นบริษัท
ปิโตรเคมีชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2563 พร้อมทั้ง 
ยกระดบัสูม่าตรฐานสากลทัง้ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต และจะ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของโลก (Sustainability Development 
Goals: SDGs) ได้อย่างแน่นอน
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SUSTAINABLE
A Decade of 1 ทศวรรษของ ไออาร์พีซี 

บนเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Growth
Journey towardsIRPC’s



ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ไออาร์พีซีมุ่งมั่น พัฒนาการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อม
กบัการสร้างคณุค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ด�าเนนิงานโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลทีด่ ีวางแผนพฒันา
และปรับปรุงกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ 
ความต้องการของตลาด โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้
เกดิการสร้างสรรค์นวตักรรมและผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มคีณุสมบตัทิีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า 
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย (Social License & Trust) ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญอันจะช่วย
สนับสนุนให้บริษัทฯ  สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�าของเอเชีย ภายในปี 2563” ได้ตามความมุ่งหวัง



“ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ทำางานร่วมกับชุมชนและเปิดเผยข้อมูลสู่ 
ภาคประชาชนมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตอ่ชมุชนอยา่งโปรง่ใส มกีารเปิดโรงงานใหช้มุชนเขา้เยีย่มชม กอ่ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้  
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ถึงแม้จะต้องใช้ทั้งระยะเวลาและการลงทุนที่สูง แต่ ไออาร์พีซี ก็มีความมุ่งมั่น 
และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงาน  
จนปัจจุบันการดำาเนินการต่างๆ มีแนวโน้มไปในทางที่น่าชื่นชม

หากเป้าหมายของ ไออารพ์ซี ีคอืการเป็นองคก์รทีย่ัง่ยนื สิง่ทีบ่รษิทัฯ  ตอ้งคำานงึถงึ 
คือความเข้มแข็งและมุ่งมั่นของผู้บริหารในการสร้างสมดุลของการดำาเนินงาน
ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยความสามารถในการวางแผนระยะยาวและพัฒนา
แนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของชุมชนผ่านการดำาเนินกิจกรรมทางสังคมและโครงการพัฒนาชุมชน
และสังคมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเติบโตไปพร้อมกันระหว่างบริษัทฯ   
และคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน”

• เริ่มด�าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

• ปีแห่งการวางรากฐาน 
ด้านการก�ากับดูแลที่ดี  
ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

2549

2550

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนหน่วยงานราชการ
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“จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ ไออาร์พีซี คือ การ
ดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยกตัวอย่าง โครงการ
เปลีย่นแปลงการใชเ้ชือ้เพลงิจากน้ำามนัเตาเป็นกา๊ซธรรมชาต ินอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการป้องกันและติดตามผลกระทบที่ 
อาจเกดิขึน้ตอ่ชมุชนจากการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ มกีารจดัการรบัฟงั 
ความคิดเห็นและจัดทำาการสำารวจทัศนคติของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจถึงการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ  ซึ่งผมมีความเห็นว่าจากการเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน 
จากการดำาเนนิกจิการไดอ้ยา่งด ีและขอชืน่ชมบรษิทัฯ  ทีพ่ยายามแสดง
ความจริงใจต่อชุมชนมาโดยตลอด

ในอนาคต ผมขอเสนอแนะโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อสร้าง
คุณค่าร่วมและประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาว โดยสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและมีศักยภาพ 
ในการประกอบอาชพีทีม่ัน่คงเพือ่เลีย้งดคูรอบครวัได ้สิง่หนึง่ทีผ่มเชือ่มัน่ 
คือความเข้มแข็งของคนในชุมชน จะสนับสนุนให้ ไออาร์พีซี สามารถ
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฐานข ้อมูลด ้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ในการด�าเนินธุรกิจ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้เกิดการตระหนักต่อการ
ด�าเนินงานอย่างสมดุลทั้ง
ด ้ าน เศรษฐกิ จ  สั งคม  
และสิ่งแวดล้อม

• เริม่โครงการฟีนกิซ์ โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม เพิม่ประสทิธภิาพ
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่อยอด
มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ตลอดจนมุ่งให้องค์กรเกิดการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

• ก่อตัง้ศนูย์การเรยีนรูเ้ครอืข่ายชมุชน
ไออาร์พซี ีเพือ่สร้างกจิกรรมสมัพนัธ์
ร่วมกบัชมุชน และมกีจิกรรมในวนัหยดุ 
ส�าหรับเยาวชน

คุณทวีป แสงกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตะพง 
ผู้แทนชุมชน

2551

2552
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• สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

- Green ABS ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกเอบีเอส 
ที่มีการน�าส ่วนผสมของวัตถุดิบที่ เป ็น 
ยางธรรมชาติแทนยางสังเคราะห์ 

- TDAE (Treated Distillated Aromatic 
Extract) และ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซึ่งเป ็นสารเติมแต่งส�าหรับผลิต 
ยางรถยนต์ ที่มีปริมาณสารก่อมะเร็งลดลง 
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

• เพิ่มช ่องทางการเป ิดเผยการด�าเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนผ่านการจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
(Corporate Sustainability Report) ตามหลัก
การของ Sustainability Reporting Guideline : 
Global Reporting Initiative (GRI) 

2553

“จีอี เริ่มดำาเนินธุรกิจกับ ไออาร์พีซี ในฐานะคู่ค้ามาตั้งแต่ปี 2540 
เรามีแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกัน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จีอี ได้ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
กับ ไออาร์พีซี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิต

ผมเชือ่วา่การดำาเนนิงานตามหลกัการดำาเนนิธรุกจิทีด่ ีการพฒันา
ศักยภาพความพร้อมของพนักงานผ่านการอบรมหรือแบ่งปัน 
องคค์วามรู ้และการสือ่สารเชงิสรา้งสรรคร์ว่มกนั จะเป็นสิง่ทีช่ว่ย 
สง่เสรมิให ้จอี ีและ ไออารพ์ซี ีสามารถเป็นพนัธมติรทางธรุกจิทีด่ ี 
ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนการเติบโตขององค์กรร่วมกันได้ในระยะยาว
อย่างยั่งยืน”

คุณคเชนทร์ ชมชื่น
ผู้จัดการฝ่ายขายประเทศไทย 
บริษัท GE Water & Process 
Technologies (Thailand)
ผู้แทนคู่ค้า

10 รายงานความยั่งยืน 2558



• มุง่มัน่ด�าเนนิโครงการด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

- โครงการโรงผลิตไอน�้าและไฟฟ้าร่วม (CHP1) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้มากที่สุดในประเทศประมาณ 400,000 ตันต่อปี และได้รับรางวัล
มาตรฐานมงกฏุไทย (Crown Standard) จากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก 

- โครงการสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการฯ (Protection 
Strip) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาพืน้ที ่525 ไร่ รอบเขตประกอบการฯ 
ให้เป็นพืน้ทีส่เีขยีวและสามารถช่วยดดูซบัปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

• เพิม่ช่องทางการสือ่สารโดยตัง้คณะกรรมการพฒันาศกัยภาพโครงการ
และพัฒนาชุมชนและสังคม เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
จังหวัดระยอง (คพอ.) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจาก ไออาร์พีซี  
หน่วยงานราชการ และชุมชน เพื่อสื่อสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

“ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ ไออาร์พีซี เป็นคู่ค้าหลักไม่ใช่แค่ความ ไว้วางใจ
ในแบรนด์เท่านั้น แต่คือการที่ ไออาร์พีซี รับฟังความคิดเห็นของ
ลูกค้าเพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้ามาตลอด รวมทั้งมี
การสื่อสารอย่างใกล้ชิดและเป็นประโยชน์ ทำาให้ ไทยนำา เชื่อมั่นและ 
ไวว้างใจในการรว่มดำาเนนิธรุกจิกบั ไออารพ์ซี ีในระยะยาว เพือ่เตบิโต
คู่กันไปอย่างยั่งยืน

หากไออารพ์ซี ีมแีผนในการพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมมองว่าสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตของ 
ผู้บริโภคที่จะมีความตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิม โดยทั้ง ไออาร์พีซี 
และ เครือบริษัทไทยนำา ต่างเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ 
สีเขียว และมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอด 
สายโซ่อุปทาน และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งต่อการตระหนักรู้ 
ด้านความยั่งยืนไปสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค”

คุณสุภัทชัย กฤษณาวารินทร์ 
บริษัท ไทยนำา โพลีแพค จำากัด
ผู้แทนลูกค้า

2554
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• จัดตั้งส�านักบริหารความยั่งยืน 
เพื่ อท� าหน ้ าที่ บ ริ ห ารจั ดการ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้ 
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

• เป็นปีแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
กลุ ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI 
Emerging Market ในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมผู้ผลิตน�า้มันและก๊าซ 

2557

• เริม่โครงการเดลต้า เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการน�าซอฟท์แวร์
ที่ทันสมัยและระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
เข้ามาใช้

2556

• มุง่สูก่ารเป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ 
(Eco Industrial Zone) แห่งแรกในประเทศไทย 
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2555
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• ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิดัชนคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ กลุม่ตลาดเกดิใหม่ ในกลุม่
อตุสาหกรรมผูผ้ลติน�า้มนัและก๊าซ ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่อง อกีทัง้ยงัได้รบัการจดัอนัดบั 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับ Bronze Class และเป็น Industrial Mover 
ซึ่งประกาศผลใน Sustainability Yearbook 2015 โดย RobecoSAM

2558

“ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไออาร์พีซี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ แต่ยังคงให้
ความสำาคัญต่อการสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานขณะปฏิบัติ
หน้าที่มาโดยตลอด ผมเชื่อมั่นว่า ไออาร์พีซี ได้พัฒนามาในทิศทางที่ส่งเสริมให้
องคก์รมคีวามยัง่ยนื โดยมพีืน้ฐานการเตบิโตทีแ่ขง็แรง มคีวามพรอ้มทีจ่ะแขง่ขนั
ในตลาดโลก ด้วยการพัฒนากระบวนการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
พนักงานให้มีศักยภาพที่จะสามารถผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย ตลอดจนมีการ
บรหิารจดัการองคค์วามรูข้องบรษิทัฯ  โดยสนบัสนนุใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อย่างต่อเนื่องเพื่อนำาองค์ความรู้มาต่อยอดในการเติบโตทางธุรกิจ

ผมเชือ่วา่ความยัง่ยนืขององคก์รในอนาคตตอ้งอาศยัความตระหนกัของพนกังาน
ในบทบาทหนา้ทีข่องตน และใสใ่จในการรกัษาผลประโยชนบ์รษิทัฯ  และสิง่สำาคญัคอื 
ไออารพ์ซี ีตอ้งสรา้งวฒันธรรมดา้นความยัง่ยนืภายในองคก์รทีช่ดัเจน โดยสง่เสรมิ 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ ดูแลสภาพแวดล้อมการทำางานของ
พนักงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการกำากับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ”

คุณสมชัย อังศิริกุลธำารง 
วิศวกรอาวุโสฝ่ายโอเลฟินส์ 
ผู้แทนพนักงาน

• ก้าวส�าคัญของความส�าเร็จในการบริหารความยั่งยืน ด้วยการเป็น 
1 ใน 2 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�า้มันและก๊าซทั่วโลก ที่ได้
รับการจัดอันดับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับ Gold Class

2559
ปัจจุบัน

1 1 

2559

Basecamp (17,500 ft)

Camp l (19,500 ft) 

Camp 2 (21,000 ft) 

Camp 4 (26,300 ft) 

2560

2561

2562

2563

Camp 3 (23,500 ft) 

ของเอเชีย
ปิโตรเคมี
บริษัท ชั้นน�า

ภายในป ี2563
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IRPC

GLANCE
at a รู้จักไออาร์พีซี 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำาลังการกลั่น
จัดเป็นอันดับสามของประเทศไทย จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538 
โดยพื้นที่ปฏิบัติการหลักตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
มีลักษณะการประกอบธุรกิจภายใต้ธุรกิจหลัก 
4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
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วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กรพันธกิจ

บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ�
ของเอเชียภ�ยในปี 2563

5% pa Revenue 

Growth with  

10% pa EBITDA 

Growth

1
st
 Quartile ROIC  

Petroleum &  

Petrochemical 

Industry

Member of DJSI 

Emerging  

Market  

Universe

BIG: บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ (Revenue) เฉลี่ย
รอ้ยละ 5 ตอ่ป ีและการเตบิโตของกำาไรจากการดำาเนนิงาน 

ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  เพื่อสะท้อนการเติบโตของธุรกิจ 

อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

STRONG: บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานติดระดับชั้นนำา 

ในธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ 

การลงทุน หรือ Return On Invested Capital (ROIC) 
มากกว่าร้อยละ 14 เข้าสู่ระดับ “Top Quartile” ภายใน
ปี 2563 

LONG: บริษัทฯ แสดงศักยภาพการดำาเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI  
กลุม่ตลาดเกดิใหม่ ในกลุม่อตุสาหกรรมผูผ้ลตินำา้มนัและ
ก๊าซ ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างสมดุล 

และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

BIG

REVENUE

STRONG

ROIC

LONG

DJSI

ความเป็นเลิศด้านการผลิต

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่

Individual Ownership เราคือบริษัท บริษัทคือเรา
Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม
Responsibility for Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Integrity and Ethics ร่วมสร้างพลังความดี
Trust and Respect ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
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ธุรกิจปิโตรเลียม
ไออาร์พีซี ดำาเนินธุรกิจกลั่นน้ำามัน โดยโรงกลั่นน้ำามันของบริษัทฯ 
มีกำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 
3 ของกำาลังการกลั่นน้ำามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา แก๊สโซลีน 
ดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีโรงงาน
ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานกำาลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และ
โรงงานผลิตยางมะตอยขนาดกำาลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี  
ซึ่งมีกำาลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย

ธุรกิจปิโตรเคมี
ไออารพ์ซี ีเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑปิ์โตรเคมขีัน้ตน้ ไดแ้ก ่โอเลฟนิส ์และ
อะโรเมติกส์ โดยมีกำาลังการผลิต 828,000 และ 367,000 ตันต่อปี 
ตามลำาดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย 
ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ (HDPE, PP) ด้วย
กำาลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิค 
(ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยกำาลังการผลิต 334,000 ตันต่อปี 
เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูป 
ชนดิตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศภายใตแ้บรนด ์POLIMAXX

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ของมนษุย ์และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัสูส่ากล ดว้ยการคดิคน้ 
และสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑน์วตักรรมของ ไออารพ์ซี ีรว่มกบับรษิทัชัน้นำา 
มากมาย อาท ิNatural Color Compound ผลติเป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร 
แบรนด์ “Clip Pac” Green ABS ผลิตเป็นกระเป๋าเดินทางแบรนด ์
“Caggioni” Wood Plastic Composite ผลิตเป็นของเล่น 
พลาสติกผสมไม้แบรนด์ “Trix Track” และ POLIMAXX BANBAX 
ผลิตเป็นขาเทียมเพ่ือมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี เป็นต้น 

สัดส่วนก�รข�ยผลิตภัณฑ์ 
เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40  

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 
214,172
ล้านบาท

4,125
ล้านบาท

53,112
ล้านบาท

156,935
ล้านบาท

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจอื่นๆ
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ธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สิน
ไออาร์พีซี  ได้ตั้งหน่วยธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อบริหาร
จัดการที่ดินที่มีศักยภาพซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและ 
จังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีโรงผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าที่สามารถ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน  
ไออาร์พีซี ได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) พัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) สำาหรับให้บริการนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ตลอดจน
รองรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และลูกค้าจากภายนอก 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจการให้บริการสนับสนุนกิจการของนักลงทุน
ที่มาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี หรือ IRPC 
Solutions Provider ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ เช่น บริการบำารุงรักษาโรงงานและ
เครื่องจักร บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการทดสอบ
และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บริการศูนย์มาตรวิทยา บริการ 
จดัเกบ็สนิคา้ บรกิารชัง่น้ำาหนกัรถพว่ง และบรกิารฝกึอบรมดา้นความ
ปลอดภัยตามกฎหมาย เป็นต้น

ธุรกิจท่าเรือและ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
ไออารพ์ซี ีมทีา่เรอืน้ำาลกึไวใ้หบ้รกิารทา่เทยีบเรอืเพือ่การขนถา่ยสนิคา้ 
ท้ังภายในและต่างประเทศ ซ่ึงมีความพร้อมท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย 

- ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container  
Terminal: BCT) ตวัทา่มคีวามยาว 900 เมตร และความกวา้ง  
44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรองรับเรือ 
ขนาด 800-150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น  
เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบัน 
มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือกว่า 1.4 ล้านตันต่อปี

- ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียม (Liquid & Chemical 
Terminal: LCT) ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร 
ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรองรับเรือ 
ขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคม ี
ปิโตรเลียมเหลว และก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี 
และรองรับเรือกว่า 2,000 ลำาต่อปี

ไออาร์พีซี มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมกว่า 300 ถัง 
สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับ
การจดัจำาหนา่ยผลติภัณฑน์้ำามนัของบรษิทัฯ และใหบ้รกิารแกบ่คุคล
ภายนอก ไออารพ์ซี ีมทีมีงานทีม่ปีระสบการณแ์ละมรีะบบการจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพกว่า 33 ปี ทำาให้การบริการมีความเป็นมาตรฐาน
สากล โดยมีคลังน้ำามัน 5 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลัง
น้ำามันระยอง คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา คลังน้ำามัน
ชุมพร และคลังน้ำามันแม่กลอง นอกจากนี้ คลังน้ำามันแต่ละแห่ง 
ยังมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การดำาเนิน
งานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการขนส่งของลูกค้า

พนักง�นทั้งหมด

6,543 คน
ชาย
5,499
คน

หญิง
1,044
คน

งบประม�ณสนบัสนนุ 
โครงก�รเพือ่สงัคม

465 ล้านบาท
420
ล้านบาท

22
ล้านบาท

23
ล้านบาท

เงินส่งเสริม
เศรษฐกิจสังคม

เงินบริจาค

เงินสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม
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ปิโตรเลียม

ปิโตรเคมี

VGO

เอทธิลีนริซแก๊ส

โพโรไลซิสแก๊สโซลีน

รีฟอร์เมท

แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซดิวิ

ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร

น�้ามันดิบ

โรงงาน DCC

โรงงาน โอเลฟินส์

ADU2  150 KBD

ADU1   65 KBD

โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

โรงงาน อะโรเมติกส์

โรงไฟฟ้า 220 MW

108 MW

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

โรงกลันน�้ามัน 215 KBD
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เอทธิลีน 320 KTA

มิกซ์โซลีน 121 KTA

อะเซททีลีน 6 KTA

โพรพิลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

โทลูอีน 132 KTA

เบนซิน 114 KTA

ตลับซีดี ตลับเทป เครื่องใช้ไฟฟ้า

โฟมกันกระแทก
 ฉนวนกันความร้อน

ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ชิ้นส่วนยานยนต์  
เครื่องใช้ในครัวเรือน

ถุงหิ้วบรรจุสินค้า  
ท่อน�้า เชือก แห อวน

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน�้าผลไม้

โฟมท�าพื้นรองเท้า เฟอร์นิเจอร์

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์

ส่วนผสมในยางรถยนต์

ผิวถนน

ถ่านไฟฉาย ยางรถยนต์

น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล 
น�้ามันเตา ก๊าซหุงต้ม

บจ.ไทย เอ บี เอส 

PS 125 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส 

EPS 30 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส 

ABS/SAN 179 KTA

บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล 

โพลีออล 25 KTA

HDPE 140 KTA

Acetylene Black 4 KTA

PP 475 KTA

น�า้มันเชื้อเพลิง

น�า้มันหล่อลื่นพื้นฐาน 320 KTA

TDAE 50 KTA 

ยางมะตอย 600 KTA

โพรพิลีนอ๊อกไซด์

EBSM 260 KTA

การน�าไปใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
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กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี กำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ 

ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ในการกา้วไปสูก่ารเปน็บรษิทัปโิตรเคม ี

ชั้นนำาของเอเชียภายในปี 2563  โดยมีการดำาเนินโครงการ 

เชงิกลยทุธท์ีส่ำาคญัเพือ่เพิม่ศกัยภาพและสรา้งความแขง็แกรง่ 

ให้กับธุรกิจหลัก พัฒนาระบบการผลิตและการปฏิบัติการ 

ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสร้างความ 

เป็นเลิศในกระบวนการทำางานและการบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ให้ตอบรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ โดย 

ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา
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ในปี 2558 โครงการ DELTA 
สร้�งผลประโยชน์รวมกว่� 

4,500
ล้านบาท  

ก�รปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ 
ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 
การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและ 
ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ให้สามารถแข่งขนัได้ โดยกระตุน้ให้ทกุคนตระหนกัในการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ
ต่อผลกำาไรของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดในการทำางานภายใต้ค่านิยม
องค์กรเดียวกัน คือ “i SPIRIT”

โครงการ DELTA เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 
และการปฏิบัติการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มี 
ความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของ ไออาร์พีซี 

ในปี 2558 โครงการ Delta สามารถสร้างผลประโยชน์
ได้กว่า 4,500 ล้านบาท ผ่านการดำาเนินงานหลักทั้ง 
4 แนวทาง ได้แก่

ก�รปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ 
ด้�นก�รผลิต
การนำาซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย มาช่วยบริหารจัดการ
กระบวนการผลติในห่วงโซ่อปุทาน เพือ่พฒันาระบบ
การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุน 

การผลิตโดยรวมลดตำ่าลง
1,943

ล้านบาท
ปี 2558

2,335
ล้านบาท

เป้าหมาย ป ี 2558

ก�รปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ 
ด้�นก�รตล�ด 
การปรับกลยุทธ์การขาย เพิ่มคุณภาพสินค้าและ
บริการ  รวมทั้งการใช ้ซอฟท์แวร ์ที่ทันสมัย 

มาวิเคราะห์ทำาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา 
และสร้างผลกำาไรสูงสุด

2,244
ล้านบาท

ปี 2558

873
ล้านบาท

เป้าหมาย ป ี 2558

ก�รปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ 
ด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
การบรหิารจดัการชิน้ส่วนอปุกรณ์และสนิค้าคงค้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบ สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ในคุณภาพที่ดี
และราคาทีต่ำา่ลง โดยการขยายเครอืข่ายการตดิต่อ
ผู้ขายในประเทศไปสู่ผู้ขายจากทั่วทุกมุมโลก

378
ล้านบาท

ปี 2558

692
ล้านบาท

เป้าหมาย ป ี 2558

ในปี 2558 ไออาร์พีซี มีความก้าวหน้าของการดำาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญดังนี้ 
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โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัและสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยการ 
ปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักท่ีมีมูลค่าต่ำาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซ่ึงจะได้ผลิตภัณฑ์หลัก 
ไดแ้ก ่โพรพลินี (Propylene) และแนฟทาหนกั (Heavy Naphtha) และผลติภัณฑร์องอืน่ๆ 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเรง่รดัแผนการทดสอบและเดนิเครือ่งจกัร รวมทัง้การเตรยีมความ
พร้อมสำาหรับการป้อนวัตถุดิบอย่างปลอดภัย โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2559  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โพรพิลีนที่เพิ่มขึ้น 320,000 ตันต่อปี 
จะใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโครงการขยายกำาลังการผลิตโพลีโพรพิลีน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพสายผลิตโพลีโพรพิลีนอีกด้วย

โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อยคือ

• โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลีโพรพิลีน (PP Expansion: 
PPE) โดยจะลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อ
ขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปี จากที่ปัจจุบัน
มีกำาลังการผลิตอยู่ 475,000 ตันต่อปี ส่งผลให้มีกำาลังการผลิต
รวมเป็น  635,000 ตนัตอ่ปี สรา้งความไดเ้ปรยีบทางตน้ทนุ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

• โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ 
และโพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP Compounding: PPC) กำาลัง
การผลติ 140,000 ตนัตอ่ปี โดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติคอมพาวด์
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงขั้นตอนเดียวจากบริษัทผู้ผลิตโพรพิลีน
คอมพาวดท์ีม่สีว่นแบง่การตลาดเป็นอนัดบัที ่1 ของประเทศญีปุ่่น 
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตลง สามารถตอบสนองกับกลยุทธ์
ของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเป้าหมายลดต้นทุนในทุกปี

โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลีโพรพิลีน (Fully Integrated 
Polypropylene) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรบัปรงุและขยายกำาลงัการผลติ 
พลาสตกิโพลโีพรพลินีจำานวน 300,000 ตนัตอ่ปี เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและรองรับการเติบโตของตลาด 
ในประเทศและกลุม่ AEC โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตสงู 
ได้แก่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร  
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โครงการ EVEREST เป็นโครงการที่ดำาเนินการร่วมกับบริษัท 
ที่ปรึกษาชั้นนำาของโลกในการพัฒนาการดำาเนินงานทุกด้านของ 
ไออาร์พีซี ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และมีกระบวนการ 
ที่ช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ดา้นซอฟทแ์วร ์พรอ้มทัง้สรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรให้สอดรับกับการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 
ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โครงการยังมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ 
องค์กร (Organization Health) เพ่ือสนับสนุนให้การดำาเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ EVEREST คือ การสร้างกำาไรส่วนเพิ่มจาก 
การดำาเนนิการเชงิพาณชิย ์3,500 ลา้นบาทตอ่ปี ในปี 2559 และเพิม่ 
เป็น 7,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2560 ตลอดจนช่วยผลักดันให้  
ไออารพ์ซี ีสามารถบรรลเุป้าหมายดว้ยอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่การ 
ลงทุน (ROIC) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 14 สู่ระดับ Top Quartile  
โดยการดำาเนินงานครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่

 • การผลิต (Operation) 
 • การตลาดและการขาย (Commercial)
 • การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
 • การบริหารจัดการด้านภาพรวมองค์กร (Corporate)
 • การพัฒนาสุขภาพองค์กร (Health)

และสิ่งสำาคัญคือโครงการ EVEREST เน้นสร้างกระบวนการ 
ทางความคิด (Mindset) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture) อันจะส่งผลให้พนักงานสามารถ 
ดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจ โดยโครงการจะสำาเร็จได้ ต้องอาศัยทีมงาน 
ที่สามัคคีและเป็นเลิศ เช่นเดียวกันกับการไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของ 
ยอดเขาเอเวอเรสต์

1 1 

2559

Basecamp (17,500 ft)

Camp l (19,500 ft) 

Camp 2 (21,000 ft) 

Camp 4 (26,300 ft) 

2560

2561

2562

2563

Camp 3 (23,500 ft) 

Height 
29,029 

 ft.

EBITDA  
29,029 
MTHB

=

ROIC 14% 
1st Quartile ROIC in Petroleum & 

Petrochemical Industry  

Everest
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การก�ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใส

ไออาร์พีซี ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส 

และมีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อม 

สำาหรับรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตทางธุรกิจ และ 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ไออาร์พีซี ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุม
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อบุคลากร สังคม  
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านการทุจริต 
และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้การปฏบิตัติอ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและปลูกฝังให้กับ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยกำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลที่ดี ซึ่ง
ในปี 2558 ไดม้กีารปรบัปรงุเนือ้หาใหค้รอบคลมุประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการกำากับดูแลที่ดียิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มเติมประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนิน
ธุรกิจ ครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณใน
การดำาเนนิธรุกจิและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนมุง่เนน้การ
ดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสเพือ่ใหไ้ดร้บัความเชือ่มัน่จากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
โดยในปี 2558 มกีารจดัตัง้หนว่ยงานกำากบักฎเกณฑ ์(Compliance) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำาหนด
ต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมกับได้ให้พนักงานทุกระดับจัดทำารายงาน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผา่นชอ่งทางอนิทราเนต็ ซึง่มพีนกังาน
เขา้มาทำารายงานจำานวน 2,920 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของพนกังาน
ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีการปฏิบัติงานตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการ
ผลประโยชน์ที่ขัดกัน และป้องกันข้อครหาทั้งจากพนักงานและ
บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
พนกังาน และปลกูฝงัจติสำานกึและจรยิธรรมทีด่ใีนการทำางาน อกีทัง้
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูด้า้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ให้กับพนักงานจำานวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงาน
ทัง้หมด และมกีารสือ่ความภายใตโ้ครงการรณรงค ์“ We Can Stop 
Corruption”  โดยใช้สโลแกนว่า “เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแสดงพลังและ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง  ได้มีการนำาเสนอในรูป
แบบคลิปโฆษณาเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
นี้  และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ โครงการ
รณรงค์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจนโยบาย 
แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับองค์กร ระดับประเทศ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

และมาตรฐานสากล เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรง
จากการทุจริตคอร์รัปชัน จนเกิดเป็นจิตสำานึก และเป็นวัฒนธรรม
องค์กร นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงาน 
“Transparent Thailand : ประเทศไทยโปร่งใส” ซึ่งจัดโดยองค์กร
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแหง่ประเทศไทย (Anti-Corruption Organization 
of Thailand) เพือ่แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ในการตอ่ตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยา่งเขม้แขง็ ซึง่ถอืวา่เป็นปัจจยัและรากฐานทีส่ำาคญั
ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  
เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ

ไออาร์พีซี สื่อสารและอบรมพนักงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอให้กับพนักงาน
ทุกคน ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ การสื่อความ
ผ่านช่องทางอินทราเน็ต การนำาเสนอบทความภายในองค์กรผ่าน 
“วารสารไออุน่” เป็นประจำาทกุไตรมาส อกีทัง้มกีารจดัทำาแบบสำารวจ
เพื่อกระตุ้นการรับรู้เรื่องการกำากับดูแลที่ดีแก่พนักงานผ่านระบบ 
E-learning ในหวัขอ้ “สำารวจดกีร ีEthics ในตวัคณุ” โดยในป ี2558 
ไดต้ัง้เป้าหมายใหพ้นกังานรว่มทำาแบบสำารวจไวท้ัง้สิน้ 500 คน  ซึง่มี
พนกังานเขา้มาทำาแบบสำารวจ ผา่นระบบ E-learning จำานวน 870 คน 
เกนิกวา่เป้าหมายทีก่ำาหนดไวร้อ้ยละ 74 ตลอดจนพนกังาน ไออารพ์ซี ี
ไดร้ว่มเป็นสว่นหนึง่ในกจิกรรม “PTT Group CG Day 2015: Shade 
of Sharing…Passing the Power Forward รว่มสง่ตอ่พลงัความด ี
ยิ่งดี ยิ่งให้ ยิ่งยั่งยืน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับเดียวกันจนพัฒนาสู่การ
เป็นวฒันธรรมองคก์ร อกีทัง้ยงัมกีารสือ่สารถงึบทบาทของบรษิทัใน
กลุม่ ปตท. ในการสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 
ทุกกลุ่ม และช่วยกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทุกคน 
ร่วมกันทำาหน้าท่ีเป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดีไปยังทุกภาคส่วน 
อันจะนำาพาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืน
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การปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงาน 60 เรื่อง และการทุจริต 
5 เรื่อง ซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำานักตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรายงานผลต่อกรรมการ- 
ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
และตามวาระเวลาทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งสม่ำาเสมอ โดย ไออาร์พีซี สามารถ
สรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ท้ังส้ิน 25 เร่ือง ส่วนข้อร้องเรียนอีก 
40 เร่ือง อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ด้วยการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลและความโปร่งใสอย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ไออาร์พีซี ผ่านการประเมิน
ตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report: CGR) (ตราสัญลักษณ์) โดย 
ได้รับ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2558 
ไออาร์พีซี มีผลการประเมินอยู่ที่ 92 คะแนน  ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2557 
แม้ว่าเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินจะมีการปรับปรุงให้เคร่งครัดข้ึนกว่าเดิม 
อีกทั้งยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2557

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลที่ดีที่เป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและสากล โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ 
ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: 
UNGC) ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการ 10 ขอ้ ครอบคลมุดา้นสทิธมินษุยชน 
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อรักษาแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลัก 
บรรษทัภิบาลทีด่แีละเคารพในสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน โดยสง่เสรมิ 
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนเคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิที่แต่ละบุคคลพึงมี และ
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง (Board of Founder) ใน
การดำาเนินการจัดตั้ง Local Network Thailand โดยกำาหนด 
เป้าหมายความสำาเร็จในการจัดตั้งภายในปี 2559

ไออารพ์ซี ีจดัชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และมี
ขัน้ตอนการตรวจสอบและแกไ้ขทีช่ดัเจน เป็นกลาง และโปรง่ใส โดย
ยึดมั่นในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistleblowing 
Policy) ซึ่งคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2558 
ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เวบไซต์ อีเมล์ 
และตู้ ปณ. 35 ทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ 
หลักการกำากับดูแลท่ีดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงเก่ียวกับ 
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ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียนหรือก�รแจ้งเบ�ะแสก�รดำ�เนินง�น 
ที่ ไม่สอดคล้องกับจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

หน่วยง�นธุรกิจที่ผ่�นก�ร 
ตรวจสอบภ�ยในต�มแผน (ร้อยละ)

จำ�นวนพนักง�น
เข้�อบรมด้�นก�ร
ต่อต้�นคอร์รัปชัน (คน)

ก�รประเมินต�มโครงก�รสำ�รวจ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report: CGR) (ตราสญัลกัษณ์)

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

ก�รประเมินด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ต�มเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

*เป้าหมาย 2558

CGR

2557

2556

2558

400

-

2,990
1,300*

1002556

1002557

100
100*

2558

-2556

902557

92
95*

2558

52556

52557

5
5*

2558

โทรศัพท์: 02 649 7000
เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/th/cg_contact.php 
อีเมล์: auditor@irpc.co.th
ตู้ ไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ กทม. 10905
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การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เป็น 
แนวทางหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ ไออาร์พีซี สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ระหว่างการดำาเนินกิจการ อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจากโอกาสทางธรุกจิในอนาคต เพือ่ใหก้ารบรหิาร 
จัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล 
ไออาร์พีซี  ได้นำากรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 และนำาแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Operational Excellence Management System - OEMS) 
มาปฏิบัติอย่างจริงจัง อีกทั้งนำาระบบบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)  
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 มาใช้ในการปกป้องและ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจ 
จากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธุรกิจ ไออาร์พีซี  
ยังได้มีการพิจารณาและจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลที่ดี (Environmental, Social 
and Governance: ESG Risk) อย่างรอบด้านและครอบคลุม เช่น 

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำาแผนการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการรั่วไหลของน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์ลงสู่ทะเลและแหล่งน้ำา  

การลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้านสังคม มีการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
(Community) เพื่อลดความขัดแย้งจากการดำาเนินกิจการของ 
ไออาร์พีซี ต่อชุมชน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการปกป้องภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี
ขององค์กร

ด้านการกำากับดูแลที่ดี  มีการบริหารด้านการกำากับดูแลที่ดี  
การกำาหนดแนวทางในการป้องกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงการเตรียมระบบการกำากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อกำาหนด และกฏหมายอย่างบูรณาการ

ไออาร์พีซี ไม่เพียงพิจารณาถึงความเสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยัง 
ได้คาดการณ์ประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า โดยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
อย่างมีนัยสำาคัญต่อ ไออาร์พีซี จะมีการติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและ
เตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี และ
การเมือง เช่น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

28 รายงานความยั่งยืน 2558



จากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและตลาดการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
สำาหรบัแนวทางการลดความเสีย่ง ไออารพ์ซี ีไดศ้กึษาผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิตและจำาหน่าย ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ในอนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด 
การใช้พลังงาน เป็นต้น 

ไออาร์พีซี เชื่อว่า การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Culture) จะเพิม่ความเชือ่มัน่ใหก้บัองคก์รในการบรรลวุตัถปุระสงค์
ทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งยัง่ยนื ดว้ยการสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัรวมถงึ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำาคัญและเข้าใจใน 
ระบบการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำาไปใช้ร่วมกับการ 
ปฏบิตังิานตา่งๆ อยา่งเหมาะสม ผา่นแนวทางตา่งๆ ที ่ไออารพ์ซี ีใช้
เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกำาหนดหลกัสตูร
เพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง การมีแบบอย่าง 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อถ่ายทอดและให้คำาแนะนำา การจัดทีมงานเพื่อสื่อความและ 
ร่วมฝึกภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

ความเสี่ยงในการจัดสรรคา่การปล่อยมลพิษ สำาหรับโครงการใหม่ที่
จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (Emission Management for Future 
Project Risk) โดยมขีอ้กำาหนดตามกฏหมายที ่ไออารพ์ซี ีจะไมส่ามารถ
เพิ่มการปล่อยมลพิษที่สูงกว่าที่ได้รับการอนุญาตในปัจจุบัน ดังนั้น 
หาก ไออาร์พีซี ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปล่อย
มลพิษเพิ่มเติม จะทำาให้ ไออาร์พีซี ไม่สามารถขยายการเติบโตของ
ธุรกิจต่อไปได้อีก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต สำาหรับแนวทางการ 
ลดความเสี่ยง ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาการลดการ 
ปลดปล่อยมลพิษในโรงงานต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิม จัดทำาคู่มือปฏิบัติการเพ่ือ 
ลดการปลดปล่อยมลพิษในกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการนำา
เทคโนโลยีสะอาด มาใช้สำาหรับโครงการใหม่ เป็นต้น  

ความเสีย่งจากการกำาหนดเขตการคา้เสรแีละกฏระเบยีบทางการคา้ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ Trans-Pacific Partnership (TPP) เป็นตน้ ซึง่ถา้ 
ไออารพ์ซี ีไมม่กีารเตรยีมความพรอ้มไวล้ว่งหนา้ อาจไดร้บัผลกระทบ 
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ความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี 
ไออาร์พีซี มีแนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ใช้หลักความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์อันดีและ 
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมก�รก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน กลุ่มไออ�ร์พีซี ได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืน  
กลุ่มไออ�ร์พีซี ครอบคลุมประเด็นที่มีคว�มท้�ท�ยในก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืน  
พร้อมกับสร�้งมูลค่�และคุณค่�แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของ ไออ�ร์พีซี ทุกกลุ่ม โดย

ค�านึงถึงการรักษาความสมดุล ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการด�าเนินงาน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอด 

ห่วงโซ่คุณค่าไปพร้อมกับการเติบโต 

ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสังคม 

ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เปิดเผยพันธสัญญา มาตรฐาน และ 
ผลการด�าเนินงาน ด้านความยั่งยืน 

อย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด�าเนินงาน เพื่อสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน

ปลูกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึง 

ความรั บผิ ดชอบแล ะค� านึ งถึ ง 

ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 

การด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญ 

ต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1

2
3

4

5
6
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ในปี 2558 ไออาร์พซี ีได้รบัคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ 
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภท ผู้ผลิตน�้ามันและก๊าซ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งเป็นการรับรองว่า 

ไออาร์พซี ี เป็นหนึง่ในบรษิทัชัน้น�าของโลกด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื สะท้อน
ให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความสมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้าน

ส�ำนกับรหิำรควำมยัง่ยนื ไออำร์พซี ีได้จดัพธิี
มอบรำงวัล Eternity Award ประจ�ำปี 2558 
ให้กับหน่วยงำนที่มีกำรด�ำเนินงำนที่มีควำม
ตระหนักถึงควำมยั่งยืนอย่ำงโดดเด่น 

เม่ือปลายปี 2557 ไออาร์พีซี ได้จัดต้ังสำานักบริหารความย่ังยืนข้ึน เพื่อ
ทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการกลยทุธค์วามยัง่ยนืขององคก์ร ซึง่ครอบคลมุ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ การกำากับดูแลที่ดี และใน
ปี 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
กลุ่มไออาร์พีซี โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักบริหาร-
ความยัง่ยนืเป็นประธานกรรมการ และมผีูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
และผู้จัดการฝ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ 
ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน พิจารณากล่ันกรอง 
ให้ความเห็นแผนงานการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบรษิทัฯ กำากบัดแูล 
ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ ์เพือ่กา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ร
ทีเ่ป็นเลศิและยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน ์”บรษิทัปิโตรเคมชีัน้นำาของเอเชยี 
ภายในปี 2563”  

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มไออาร์พีซี ได้ถูก
กำาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกันตาม
มาตรฐานสากล พร้อมทั้งได้มีการกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ดำาเนินงานท่ีคำานึงถึงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลท่ีดี 
(Environmental Social and Governance: ESG Enhancement) และ
จากกลยทุธด์งักลา่ว สำานกับรหิารความยัง่ยนื จงึไดด้ำาเนนิการจัดทำา
แผนงานการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน (Sustainability Roadmap) 
ประจำาปี 2559-2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ แผนงานด้านความยั่งยืนนี้เกิดจากการ
วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาไปสู่การดำาเนินงานที่เป็นเลิศในระดับสากล

โดยในปี 2559 ไออาร์พีซี จะมีการกำาหนดตัวชี้วัดการดำาเนินงาน 
(Performance Indicator) ของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน 
เป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื เพือ่ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน
ในทกุๆ ดา้นเพือ่สรา้งความยัง่ยนืและเสรมิสรา้งศกัยภาพขององคก์ร
สู่ก้าวย่างที่สำาคัญตามวิสัยทัศน์ของ ไออาร์พีซี

ตลอดจนไดด้ำาเนนิการสรา้งการตระหนกัรูด้า้นความยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้
กับพนักงาน ไออาร์พีซี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2558 
ไออาร์พีซี ได้มีการกำาหนดค่านิยมองค์กร “i SPIRIT” ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ
สร้าง DNA ด้านความย่ังยืนให้เกิดข้ึนกับพนักงาน ผ่านการสร้างความ
ตระหนักในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Responsibility for Society) ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีคุณธรรม (Integrity and Ethics) 
และการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
(Trust and Respect) และมีการมอบรางวัล Eternity Award ให้
กับหน่วยงานที่มีการดำาเนินงานที่มีความตระหนักถึงความยั่งยืน
อย่างโดดเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของ ไออาร์พีซี 
ให้เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน นอกจากนี้สำานักบริหารความยั่งยืน 
ยังได้ดำาเนินการสื่อความเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน
ผ่านการประชุมสำาคัญของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (Rayong Management 
Committee) วาระพเิศษ การอบรมหลกัสตูรการเรยีนรู ้IRPC Cubic 
Academy การประชุมคู่ค้า (Supplier Conference 2015)  เป็นต้น 
โดยสำานกับรหิารความยัง่ยนืตัง้เป้าหมายในการสรา้งการตระหนกัรู้
แก่พนักงานให้ครบทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2563

GOVERNANCE
ENVIRONMENTAL

SOCIAL

ESG
Enhancement
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ACCOUNTABILITY
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

to ourPeople
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พนกังานคอืแรงขบัเคลือ่นองคก์รทีส่ำาคญัทีช่ว่ยสนบัสนนุใหเ้กดิการเตบิโต
ตามเปา้หมาย ไออารพ์ซี ีจงึมุง่พฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหพ้รอ้มสำาหรบั
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัย 

ในกระบวนการทำางาน เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถเติบโตควบคู่ 
ไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน
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การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยของ
บุคลากรและกระบวนการผลิต จึงได้มีการส่งเสริม
วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้และเสรมิสรา้ง
ทักษะที่จำาเป็นให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจน
ใช้กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน
การป้องกันและตอบรับกับสถานการณ์หรือปัจจัยที่
เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรและ
กระบวนการผลิต

ความปลอดภัยของบุคลากร 
จากความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุก
กระบวนการปฏิบัติงาน ไออาร์พีซี จึงส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก
ดา้นความปลอดภัยใหเ้กดิขึน้กบับคุลากรของ ไออารพ์ซี ีทัง้พนกังาน
และผู้รับเหมาทุกคน โดยตั้งเป้าหมายให้องค์กรปราศจากการ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident) และ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Zero Emergency Case)

ไม่มีพนักงานเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพเนื่องจาก 
การทำางาน ในปี 2558  

ไออาร์พีซี ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยให้พนักงาน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยร่วมกัน โดยกำาหนดให้ผู้บริหารลงตรวจ
เยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ภายใต้กิจกรรม 
i-CAREs เพื่อพบปะพนักงานระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตาม
การดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยั ตลอดจนสือ่สารและแลกเปลีย่น
ขอ้คดิเหน็รว่มกบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร สง่ผลใหพ้นกังานมคีวาม
ตระหนักด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี ้
ไออาร์พีซี ยังมีการจัดทำามาตรฐานการดำาเนินงานของ Safety Man 
และมอบหมายให้พนักงานทำาหน้าที่ Safety Man ดูแลด้านความ
ปลอดภัยในแผนกตนเองและผู้รับเหมา เช่น ตรวจสอบความถูก
ต้องของการออกใบอนุญาตการทำางานทุกประเภท ดูแลพนักงาน 
ที่อยู่ในพื้นที่โรงงาน หรือผู้รับเหมาที่มาทำางานในพื้นที่ให้ปฏิบัติ
งานอย่างถูกต้องตามระเบียบความปลอดภัย ทั้งนี้ พนักงานที่ 
จะทำาหน้าที่ Safety Man ได้นั้น จะต้องได้รับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบจากฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีศักยภาพเพียงพอสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอและทดสอบใหม่เป็นประจำาทุกปี 
ซึ่งพนักงานจะมีการหมุนเวียนทำาหน้าที่ Safety Man เพื่อให้เกิด
การสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 
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จากการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2558 พบว่ามี
สาเหตุหลักมาจากการดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบของ 
บริษัทฯ ด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการ
ป้องกันเพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการทำางาน
อย่างปลอดภัย โดยส่งเสริมการแบ่งปันกรณีศึกษาจากอุบัติการณ์
ตา่งๆ ทัง้ภายใน ไออารพ์ซี ีและระหวา่งบรษิทัในกลุม่ ปตท. การสรา้ง 
Safety Man ในทุกพื้นที่ส่วนผลิต การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที ่
ความปลอดภัย โครงการดแูลความปลอดภยัในการทำางานดว้ยความ
ห่วงใยและใส่ใจซึ่งกันและกัน (i–CAREs)

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ไออาร์พีซี ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยผ่านโครงการต่างๆ ที่ช่วยอบรมและสื่อสารถึงการ 
ดำาเนินงานอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับเหมา ได้แก่ 
โครงการ Behavior Based Safety (BBS) การอบรมพนักงาน
เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness 

Program) โครงการ Safety Operation Improvement ซึง่ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรม Safety Man กิจกรรม i-CAREs กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านความปลอดภัยและการสื่อสารสำาหรับผู้รับเหมา โดย
กำาหนดใหเ้จา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยและหวัหนา้งานผูร้บัเหมาดำาเนนิ
กิจกรรม Safety Talk และ Tool Box Safety Talk ทุกวันก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน สื่อสารกฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และตรวจเยี่ยมหน้างานทุกสัปดาห์ 
แนวทางการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เหล่านี้ มีส่วน
ชว่ยปลกูฝงัจติสำานกึและสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภัยภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 มีการเสียชีวิตของผู้รับเหมา 1 ราย 
สาเหตุจากการตกจากที่สูง จากการตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ 
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการกำากบัดแูลดา้นความปลอดภัย แตเ่กดิจากปัญหา
สขุภาพแบบเฉยีบพลนัของผูร้บัเหมา ซึง่ผลการตรวจสขุภาพกอ่นเขา้
ปฏบิตังิานของผูร้บัเหมาไมพ่บผลการตรวจวนิจิฉยัในปัญหาสขุภาพ
ทีเ่ป็นสาเหตขุองการตกจากทีส่งู  ทัง้นี ้ไออารพ์ซี ีจดัเตรยีมมาตรการ
ป้องกันในอนาคต โดยกำาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบ
ประวัติในเรื่องโรคประจำาตัวที่เสี่ยงต่อการทำางานบนที่สูงของผู้รับ
เหมาที่จะต้องทำางานบนที่สูงด้วย 
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จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน)

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษำทำงกำรแพทย์  
(จำานวนผู้บาดเจ็บ (คน ) เทียบต่อ1 ล้านชั่วโมงการทำางาน)

อัตรำกำรเกิดโรคจำกกำรท�ำงำน(1)

(จำานวนผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน (คน ) 
เทียบต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน)

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

*เป้าหมาย 2558

พนักงานทั้งหมด

พนักงานทั้งหมด

พนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา

พนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

0

2557

0
0*

25582556

0

0

2557

0
0*

25582556

0

25572557 2557

25562556 2556

25582558 2558

0.950.47 0.23

0.721.10 1.06

1.080.46 0.20

0

2557

1
0*

25582556

0 0

2557

1
0*

25582556

0

0.60*0.60* 0.60*

หมายเหตุ : (1) การเจ็บป่วยจากการท�างาน วิเคราะห์จากกลุ่มพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น
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ความปลอดภัยในการขนส่ง
ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับเหมาและลูกค้าที่มารับสินค้าเป็นประจำาทุกปี เพื่อ
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการขนส่ง โดยในปี 
2558 ไออาร์พีซี มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งอยู่ที่ 
0.149 ครั้งต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
กำาหนดไวท้ีไ่มเ่กนิ 0.300 ครัง้ตอ่หนึง่ลา้นกโิลเมตร นอกจากนี ้
ยังได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการขนส่งในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก ่การสง่มอบสนิคา้ตรงตอ่เวลา การลดจำานวนขอ้รอ้งเรยีน 
จากลูกค้า/คู่ค้า การลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง 
เป็นต้น

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ 
จำกกำรขนส่ง
(ครั้งต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร)

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

0.2392556

0.1662557

2558

*เป้าหมาย 2558

0.149
0.300*

ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 
ในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ของ
พนักงำนไออำร์พีซี ในปี 2558
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ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

*เป้าหมาย 2558

2556

2557

2558

- รุ ่น / - คน

5 รุ ่น / 318 คน

16 รุ ่น / 799 คน
12 รุ่น / 720 คน*

กำรจัดอบรม 
กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัย 
ในกระบวนกำรผลิต
(รุ่น/คน)

จ�ำนวนอุบัติกำรณ ์
ที่เกิดขึ้นในกระบวน 
กำรผลิต (ครั้ง)

92556

42557

0
0*2558

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
ไออาร์พีซี มีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ 
ขั้นรุนแรงที่ เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น การระเบิด 
การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี การเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ ตลอดจนธุรกิจขององค์กรยังสามารถ
ดำาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System) 
พรอ้มกบัการบรหิารกระบวนการดา้นความปลอดภยั (Process 
Safety Management: PSM) ซึ่งในปี 2558 มีการพัฒนาให ้
เกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรายโรงงานทุกปีตามมาตรฐาน 
TIS/OHSAS 18001 และทุก 5 ปีตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต ไออาร์พีซี มีเป้าหมายการจัดอบรมด้าน 
การบรหิารกระบวนการความปลอดภัย ใหค้รอบคลมุทกุโรงงาน
ภายในปี 2559

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety) ร่วมกับบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
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บุคลากรที่มีศักยภาพ

ไออาร์พีซี ตระหนักดีว่าความสำาเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากความ
สามารถในการสรรหา การพฒันา และการรกัษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
ไว้กับองค์กร ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน 
ตลอดจนรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมี
แนวทางการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ศกัยภาพพนกังาน และการรกัษาบคุลากรใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว

ในปี 2558 ไออาร์พีซี ดำาเนินการทบทวนโครงสร้างหน่วยงานและ
ประเมินค่างานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อยกระดับการดำาเนินงานให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Information System: HRIS) โดยการปรบัปรงุระบบ Performance 
Management System (PMS) เพื่อช่วยในการติดตามและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของพนักงานผ่านการกำาหนดตัวชี้วัด 
ผลการดำาเนินงานของพนักงานในทุกระดับ โดยผู้บังคับบัญชา
จะสามารถติดตามและควบคุมผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายผ่านระบบ PMS ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการประเมิน
พฤติกรรมพนักงานทุกคนและการประเมินภาวะผู้นำาระดับบริหาร
ในรูปแบบ 180 องศาในระบบอินทราเน็ตเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ไออาร์พีซี ได้ประกาศค่านิยมองค์กร i SPIRIT อย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2558 เพื่อกำาหนดพฤติกรรมการทำางานหรือ
แบบแผนในการปฏิบัติของพนักงานในองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุ 
วสิยัทศันใ์นการเปน็บรษิทัปิโตรเคมชีัน้นำาของเอเชยี ภายในปี 2563 
ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและสนับสนุน
ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของ  
ไออาร์พีซี ผสานรวมอยู่ในทุกมิต ิ
ของ i SPIRIT ซึ่งจะช่วยผลักดัน 
ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน 
ไปสู่เป้าหมายด้วยความ 
เป็นเลิศและยั่งยืน

SYNERGY
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ โดยมุ่งหวังให้
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน
ร่วมกัน ตัดสินใจโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
รว่มกนั ภูมใิจในความเป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร

INNOVATION
ร่วมสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
มีความใฝ่รู้ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มี 
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์คิดนอกกรอบ กล้าคิด 
กล้านำาเสนอ ริเร่ิมและทดลองทำา

PERFORMANCE EXCELLENCE
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยตั้งเป้าการทำางาน
ที่ท้าทาย ทำางานเป็นระบบ พัฒนาศักยภาพ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

INDIVIDUAL OWNERSHIP
เราคือบริษัท บริษัทคือเรา โดยมุ่งหวังให้
พนักงานมีสำานึกตระหนักร่วมรับผิดชอบใน 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ คิดและทำางาน
เชงิรกุ สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่กลา้เผชญิความเสีย่ง
อย่างชาญฉลาด

INTEGRITY AND ETHICS
ร่วมสร้างพลังความดี ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความซ่ือสัตย์ ยึดความถูกต้องแม่นยำา  
เช่ือถือได้ โปร่งใส มีคุณธรรม ศีลธรรม และ
จริยธรรม

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยปลูกฝังให้
พนักงานดำาเนินธุรกิจด้วยจิตสำานึกต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า วางแผนและทำางานโดยคำานึงถึง 
ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย สรา้งความ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยคำานึงถึง 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

TRUST AND RESPECT
ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น มีความเคารพ 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เคารพในความแตกต่าง มีความไว้วางใจ  
เชื่อมั่นในทีม

เติบโตอย่างยั่งยืน

สังคม

เศรษฐกิจ

ส่ิงแว
ดล

้อม
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ไออาร์พีซี มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างความรู้ 
ความสามารถและความเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ได้ โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี  
ไดจ้ดัสรรงบประมาณจำานวน 61.3 ลา้นบาท เพือ่พฒันาศกัยภาพของ
พนกังานใหส้ามารถสนบัสนนุการเตบิโตทางธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืผา่น
โครงการตา่งๆ เชน่ โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู โครงการพฒันา

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ของ ไออาร์พีซี  
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ Leadership 
Greatness: Leading Organization Change

โครงการ Middle Management Leadership 
Program (MLDP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางให้มีความเข้าใจในบทบาทการดูแลและ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานภายใตก้ารดแูล ใหเ้กดิการ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาส
ดำาเนินโครงการที่ช่วยพัฒนากระบวนการทำางาน  
การบรหิารจดัการ และพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ผ่าน 
การศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งกนั รวมถงึไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรการพฒันา
ดา้นจติใจทีย่วุพทุธกิสมาคม เพือ่สรา้งสต ิสมาธทิีด่ขีึน้
ทัง้ในการทำางานและการใชช้วีติประจำาวนั โดยตัง้แตเ่ริม่
ดำาเนนิโครงการมผีูบ้รหิารระดบักลางเขา้รว่มโครงการ
นี้แล้วกว่า 370 คน ซึ่งในป ี2558 เป็นการอบรมรุ่นที่ 6 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 72 คน ด้วยงบประมาณการ
จัดอบรมกว่า 5 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การลดคา่ใชจ้า่ยและสรา้งรายไดป้ระมาณ 25 ลา้นบาท  
จากโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้ความรู้ในสายอาชีพและ
ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อดำาเนิน
โครงการให้เกิดความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
โครงการลดปริมาณการใช้ไอน้ำาในการจัดเก็บและ 
จ่ายน้ำามันหล่อลื่นชนิดความหนืด 150BS และ 500N 
ของโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานไปยังท่าเรือ 
(Lube Base Oil Plant to Jetty) โครงการปรับปรุง 
กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ABS Powder ให้มี 
เสถียรภาพสูงขึ้น ส่งผลให้มียอดผลิตภัณฑ์ในการ
จำาหน่ายเพิ่มขึ้น (ABS Powder Business Stability 
Improvement) 

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้น�าผู้บริหาร
ระดับกลางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน
การบรหิารทรพัยากรบคุคล ณ บรษิทั เมอร์ค 
จ�ากัด ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ
บริษัท เมอร์ค ประเทศเยอรมัน ที่มีความ 
โดดเด่นด้านการพัฒนาบุคคลากรให้มีความ
สามารถในงานวจิยัและพฒันา จนมนีวตักรรม
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่หลากหลาย  

ผูเ้ข้าร่วมโครงการพฒันาภาวะผูน้�าผูบ้รหิารระดบักลาง ได้เข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันาด้านจติใจ
กับยุวพุทธิกสมาคม เพื่อสร้างสติ สมาธิที่ดีขึ้นทั้งในการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน  

ภาวะผูน้ำาผูบ้รหิารระดบักลาง (Middle Management Leadership 
Program: MLDP) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ด้านวิศวกรรมเคมีสำาหรับพนักงานสายผลิต (I-ChEPs Project) 
โครงการ IRPC Cubic Academy เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สรา้งใหพ้นกังานทกุระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ เขา้ใจบทบาทของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้ตามค่านิยมหลักขององค์กร จนกลาย
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และพัฒนาบุคลากรทุกระดับขององค์กร
ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่ง
โครงการต่างๆ เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและ
คาดการณ์ว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้กว่า 78 ล้านบาท 

ในปี 2558 ไออาร์พีซี ทบทวนสมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical 
Competency) สำาหรับพนักงานถึงผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัขององคก์รและ
เส้นทางการเติบโตในแต่ละสายอาชีพ อันจะส่งเสริมให้องค์กรมีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัและเตบิโตไดต้ามเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้ 
ตลอดจนพัฒนาระบบเพื่อให้พนักงานจัดทำาแผนพัฒนาพนักงาน 
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ทุกระดับ โดยมี
การสือ่สารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานในการสรรหาแนวทาง
การพฒันาใหเ้หมาะสมตอ่ความจำาเป็นของพนกังานรายบคุคล ไดแ้ก ่
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน  การมอบหมายงาน การสอนงาน  
การหมนุเวียนงาน การทำาโครงการ การพฒันาตนเอง การศึกษาต่อ 
การดูงาน และการอบรมและสัมมนา 

MIDDLE
MANAGEMENT
LEADERSHIP

PROGRAM (MLDP)

41รายงานความยั่งยืน 2558



โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี
สำาหรับพนักงานสายผลิต (I-ChEPs Project) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและสร้างความพร้อมรับการขยาย 
กำาลังการผลิตของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ 
ผู้เข้าอบรมสามารถคิดและฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและ
เหตผุลผา่นการดำาเนนิโครงการตา่งๆ โดยในปี 2558 มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 
โครงการ 21 คน และตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2555 จนถึงปี 2558 
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 69 คน ด้วยงบการจัดอบรม
จำานวนกว่า 8 ล้านบาท ในปี 2558 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กรจากการลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction) และการเพิ่ม
ผลผลติ (Productivity Improvement) เป็นจำานวนเงนิรวมตัง้แตเ่ริม่
โครงการทั้งสิ้นกว่า 53 ล้านบาท เช่น โครงการลดปริมาณลีนเอมีน 
(Lean Amine) ที่หอดูดซับเอมีน (Amine Absorber)  ทำาให้ลด
ปริมาณการใช้สารเคมี โครงการลดปริมาณการสูญเสียโพรเพน 

โครงการ IRPC Cubic Academy มวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้าง
คนให้มีความเข้าใจในธรรมาภิบาล การตอบแทน
สู่สังคม การสื่อสาร ธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาพ
ลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือทางสังคม และ
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงโครงการดัง
กล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้เข้าร่วม โดยในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ในโครงการทั้งสิ้น 222 คน

โครงการ IRPC Cubic Academy ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของการดแูลดา้นธรุกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม อยา่งสมดลุ เนือ่งจาก 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการมทีัง้พนกังาน ไออารพ์ซี ีและบคุลภายนอกซึง่มสีายอาชพีทีแ่ตกตา่งกนั 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติในหลากหลายมุมมอง 

สิ่งที่ประทับใจในโครงการนี้ คือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
ได้เป็นกระบอกเสียงในการสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ที่ให้ความสำาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ให้เกิดการยอมรับการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี
ส�าหรับพนักงานสายผลิต (I-ChEPs Project) รุ่นที่ 5 และมอบ
วุฒิบัตรแก่ผุ้ส�าเร็จหลักสูตร I-ChEPs Project รุ่นที่ 4

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร 
IRPC Cubic Academy ปี 2558

คุณประวิทย์ สวัสดิโภชา
นิติกรอาวุโส ส่วนคดี ฝ่ายกฎหมาย
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร IRPC
Cubic Academy รุ่นที่ 1 ปี 2558

I-ChEPs
PROJECT

ออกนอกระบบทีห่นว่ยโพรเพนดแีอสฟลัติง้ (Propane Deasphalting 
Unit) ทำาให้ลดต้นทุนในการผลิตน้ำามันหล่อลื่น  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความร้อน (Re-boiler) ที่หอ 
ดีโพรเพนไนเซอร์ (Depropanizer Column) โดยลดอุณหภูมิของ 
ไอน้ำาความดนัต่ำา (Low Pressure Steam) จาก 155 องศาเซลเซยีส 
ให้ได้อุณหภูมิตามค่าออกแบบหรือต่ำากว่า ทำาให้เกิดการลดการ 
ใช้พลังงาน เป็นต้น

IRPC
CUBIC
ACADEMY
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ไออาร์พีซี มุ่งรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กร
ดว้ยการใหค้วามสำาคญัตอ่ความผกูพนัทีบ่คุลากรมตีอ่บรษิทัฯ 
ผ่านการดำาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น  
การสร้างความภาคภูมิใจในการทำางานโดยได้จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงาน เช่น การมอบรางวัล 
Presidential Awards ให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นใน
ดา้นการปฏสิมัพนัธด์เีลศิกบัชมุชนภายนอก (Interaction with 
The Community Achievement) จำานวน 2 รางวัล ด้าน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Value Added Achievement) 
จำานวน 20 รางวัล ด้านพฤติกรรมดีเยี่ยม (Behavior 
Achievement) จำานวน 50 รางวัล และด้านความปลอดภัย 
(Safety Achievement) จำานวน 10 รางวัล

ในขณะเดียวกัน ไออาร์พีซี ยังส่งเสริมการใช้สิทธิของ
พนักงานผ่าน 8 สหภาพแรงงาน ซึ่งมีพนักงานที่ร่วม
เป็นสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 86.79 ของจำานวนพนักงาน
ทั้งหมด โดยในปี 2558 มีการจัดการประชุมระหว่าง 
คณะกรรมการลูกจ้างซึ่งถูกแต่งตั้งโดยสหภาพแรงงาน และ
ตัวแทนผู้บริหารจำานวน 5 ครั้ง เพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลและ 
ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากพนักงาน ในปี 2558 ไออาร์พีซี 
ได้รับข้อร้องเรียนจากสหภาพแรงงาน จำานวน 38 เร่ืองผ่านช่องทาง 
ต่างๆ โดยข้อร้องเรียนได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาจากฝ่ายบริหาร 
ทุกกรณีและมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
อยา่งเป็นระบบและโปรง่ใส โดย ไออารพ์ซี ีเชือ่วา่การสง่เสรมิ
ใหเ้กดิแรงงานสมัพนัธท์ีด่จีะชว่ยลดความขดัแยง้ของพนกังาน 
ตลอดจนสรา้งความผกูพนัของพนกังานตอ่องคก์รในระยะยาว

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ชมรมของพนักงานทั้งสิ้น 28 ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้พนักงานได้มีโอกาสทำากิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการทำางาน และออกกำาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ตลอดจนจดักจิกรรมสง่เสรมิขวญัและกำาลงัใจใหก้บัพนกังาน 
มอบทนุการศกึษาใหบ้ตุรของพนกังาน  ใหค้วามชว่ยเหลอืกบั
พนักงานที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัยและอุทกภัย เป็นต้น

จากการสำารวจดชันชีีว้ดัสขุภาพองคก์ร (Organization Health 
Index: OHI) ในปี 2557 พบว่า ปัจจัยที่องค์กรยังต้องพัฒนา 
ไดแ้ก ่ภาวะความเปน็ผูน้ำาของผูบ้รหิาร การปรบัตวัขององคก์ร
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
ซึ่ง ไออาร์พีซี จัดทำาแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานในปี 
2558 ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและประเมินค่างานให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกำาหนดค่านิยมองค์กร  
i SPIRIT เสริมสร้างความเป็นผู้นำาของผู้บริหาร และพัฒนา 
การสื่อสารภายในองค์กร ส่งผลให้ผลการสำารวจดัชนีชี้วัด 
สขุภาพองคก์รเพิม่ขึน้จากปี 2557 โดย ไออารพ์ซี ียงัคงมุง่มัน่
ในการพฒันาผลการดำาเนนิงานเพือ่ปรบัปรงุดชันชีีว้ดัสขุภาพ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ควำมพึงพอใจพนักงำนต่อองค์กร
(ร้อยละ)

ดัชนีชี้วัดสุขภำพองค์กร
(ร้อยละ)

จ�ำนวนชั่วโมงกำรอบรม
ของพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อปี)

2556

78.98 79.14 84.95
85.00*

2557 2558

ในปี 2558 พนักงำน
เข้ำรับกำรอบรมเฉลี่ย 32.3

ชั่วโมงต่อปี

คะแนนควำมพึงพอใจของพนักงำน
ต่อองค์กร ในปี 2558 เท่ำกับ
             84.95

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

2556 2557 2558

*เป้าหมาย 2558

2556

52.6 41.5 69.0
75.0*

2557 2558

43รายงานความยั่งยืน 2558



44 รายงานความยั่งยืน 2558



PARTNERSHIPCollaborative
พันธมิตรทางธุรกิจ

คูค่า้ถอืเปน็พนัธมติรทางธรุกจิทีส่ำาคญัของ ไออารพ์ซี ีดว้ยเหตนุี ้
ไออาร์พีซี จึงให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ความสมัพนัธก์บัคูค่า้ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนื 
และ ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้า 
เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งในการจดัซือ้จดัหาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ในการแข่งขัน ให้ดียิ่งขึ้น
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กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดหำ 
(Procurement Excellence) 
ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมให้  
ไออาร์พีซี ได้กว่า  

1,800 ล้านบาท
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ไออาร์พีซี ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
และเติบโตไปพร้อมกันระหว่าง ไออาร์พีซี และคู่ค้าในระยะยาว โดยการ
ดำาเนินงานของคู่ค้านั้นต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณของคู่ค้า (IRPC 
Supplier Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการ
ดำาเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
นอกจากนี้ ไออารพีซี ยังมุ่งเน้นด้านการจัดซื้อจัดหาสีเขียว (Green 
Procurement) เพ่ือผลักดันการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี จัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มคดิเป็นรอ้ยละ 4 ของงบประมาณการจดัซือ้จดัหาทัง้หมด

การสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement Excellence) 
เป็นหนึง่ในการดำาเนนิการภายใตโ้ครงการ DELTA ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดหา ซึ่งประกอบด้วยการดำาเนินงาน
ที่หลากหลาย ได้แก่ การร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ใช้งานและหน่วยงาน 
จัดซ้ือเพ่ือจัดทำาแผนการจัดซ้ือท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมอำานาจในการต่อรองราคา
สำาหรับบริษัทฯ การควบคุมคลังสินค้าและปรับปรุงการจัดทำารายการสินค้า 
(Desk Stock and Inventory Control) และการบริหารจัดการหมวดสินค้า 
(Category Management) เพื่อช่วยในการกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการสินค้าให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการ 
สง่มอบสนิคา้ใหต้รงเวลา การสรรหาคูค่า้รายใหมจ่ากประเทศทีม่ตีน้ทนุการ
ผลิตต่ำาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการกำาหนดแผนการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เกิดการเป็นพันธมิตรทาง 
ธุรกิจในระยะยาว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม 1,800 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ในปี 2558 กว่า 375 ล้านบาท

อกีสิง่หนึง่ทีส่ำาคญัคอืการพฒันาศกัยภาพขององคก์รเพือ่เพิม่ความสามารถ
การแข่งขันในระดับสากล ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพของ
พนกังานฝา่ยจดัซือ้จดัหาเพือ่ใหส้ามารถวางแผนการจดัซือ้และตอ่รองราคา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยในปี 2558 มี
พนักงานเข้าร่วมการอบรม “SMART Buyer” ที่จัดโดยที่ปรึกษาระดับโลก
จำานวน 56 คน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้พัฒนาระบบ IRPC Procurement 
Web Portal ขึ้น เพื่อควบคุมและบริหารจัดการการทำางานร่วมกับคู่ค้า
ให้มีประสิทธิภาพและอำานวยความสะดวกให้แก่คู่ค้าได้มากขึ้น โดยคู่ค้า
สามารถเข้ามาดูข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ข่าวการ 
ประกวดราคา การเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดูข้อมูลท่ีเก่ียวกับการ
ชำาระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ของตนเอง อีกท้ังยังสามารถขอข้ึนทะเบียน 
เป็นคู่ค้าที่ผ่านการรับรองการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณของคู่ค้า 
ได้อีกด้วย โดย Web Portal นี้ ได้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2558

นอกจากนี้ ในปี 2558 ไออาร์พีซี ยังร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้ 
โครงการ Petrochemical and Refining Integrated Synergy 
Management (PRISM) โดยประสานงานร่วมกับบริษัทโรงกลั่นน้ำามันใน
หว่งโซอ่ปุทานของกลุม่ ปตท. มกีารประชมุรว่มกนัในกลุม่ เพือ่บรหิารจดัการ 
การขนส่งน้ำามันดิบให้เต็มลำาเรือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่ง
น้ำามันดิบอย่างสูงสุด แนวทางดังกล่าวส่งผลให้ ไออาร์พีซี สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งน้ำามันดิบได้ประมาณ 57 ล้านบาท และ ไออาร์พีซี 
ยงัไดส้นบัสนนุการจดัซือ้น้ำามนัทีผ่ลติจากขยะพลาสตกิปรมิาณกวา่ 320,000 
ลิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีส่วน
ช่วยลดปริมาณขยะของประเทศได้กว่า 700 ตัน

การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน 
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เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจัดซื้อจัดหาและเพื่อ
เป็นการผลกัดนัใหเ้กดิการจดัซือ้จดัหาทีย่ัง่ยนื ไออารพ์ซี ีไดป้ระเมนิ
ความเสี่ยงของคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยพิจารณาถึงปจัจัยความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลที่ดี (Environmental 
Social and Governance: ESG) โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี 
ได้ประเมินคู่ค้า 313 ราย และผู้รับเหมา 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 
ของจำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาทั้งหมด มีคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการ
ประเมินจำานวน 61 ราย 

ไออาร์พีซี ดำาเนินการตรวจประเมินการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และการกำากบัดแูลทีด่ขีองคูค่า้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนนิงาน 
ของคู่ค้าสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ไออาร์พีซี โดยในปี 2558 
ได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน 
และทำาการประเมินในแต่ละด้าน ซึ่งคู่ค้าทุกรายผ่านการประเมิน

การประเมินความเสี่ยงคู ่ค้า

ร้อยละ 17  
ของคู่ค้าและผู้รับเหมา         
ผ่ำนกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำน ESG 
ในปี 2558
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ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

*เป้าหมาย 2558

18.00*

2558

20.29

2556

16.22

2557

15.84

กำรจัดซื้อสินคำ้ในจังหวัดระยอง
(ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด)

2556

2557

2558

N/A

N/A

17
15*

คู่ค้ำและผู้รับเหมำที่ผำ่น
กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ด้ำน ESG
(ร้อยละของคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาทั้งหมด)

ไออาร์พีซี ได้จัดการประชุมคู่ค้า (Supplier Conference 2015) 
ภายใต้หัวข้อ IRPC Sustainability Growth เพื่อสื่อสารถึงนโยบาย
การดำาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหาของ ไออาร์พีซี ที่ให้ความสำาคัญ
กับการเติบโตไปพร้อมกันกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน  

โดยหัวข้อสำาคัญของการประชุมจะเป็นการสื่อความเพื่อให้คู่ค้า
ยอมรับและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct) ที ่ไออารพ์ซี ีจดัทำาขึน้ตามหลกัสากล การประกาศนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและมุ่งหวังให้คู่ค้าร่วมสนับสนุน
นโยบาย เมื่อพบปัญหาก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้ รวมทั้งได้นำาเสนอระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็น 
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหาของ ไออาร์พีซี ซึ่งจะทำาให้คู่ค้าได้รับความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยสนับสนุนการดำาเนินการจัดซื้อจัดหาที่
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการมอบรางวัล
ให้กับคู่ค้าของ ไออาร์พีซี ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้คะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรกอีกด้วย

อีกทั้งสำานักบริหารความยั่งยืน ไออาร์พีซี ได้ร่วมในการสื่อความ
ถึงประเด็นความยั่งยืนในสายโซ่อุปทาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการ
บรหิารจดัการสายโซอ่ปุทานตามกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื 
กลุ่ม ปตท. การดำาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลที่ดี (Environmental Social 
and Governance: ESG) และการจดัซือ้จดัหาอยา่งยัง่ยนื เพือ่สรา้ง 

ไออาร์พีซี มอบรางวัลให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าอันจะนำามาซึ่งการปรับปรุงและ
พฒันาการดำาเนนิงานรว่มกบั ไออารพ์ซี ีใหเ้กดิการเตบิโตทางธรุกจิ
ร่วมกันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

SUPPLIER
CONFERENCE

2015IRPC
SUSTAINABILITY

GROWTH
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SPECIALTY
Product ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
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ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
สร้างมลูค่าและคณุค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ ตลอดจน เพิม่โอกาสทางการ
ตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและมีความ
หลากหลาย ด้วยการให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และมุง่เน้นทีจ่ะตอบสนองความต้องการของลกูค้าผ่านกลยทุธ์การสร้าง
ความเป็นเลศิด้านการตลาด (Commercial Excellence) และการสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา (Research & Development 
Excellence) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

ไออาร์พีซี เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้สอดรับกับการ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ไออาร์พีซี จึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ โดยการขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี พัฒนา
ผลติภัณฑต์น้แบบจำานวน 103 ผลติภณัฑ ์และเป็นผลติภณัฑท์ี่
สามารถนำามาพฒันาตอ่ยอดเป็นผลติภัณฑท์ีอ่อกวางจำาหนา่ย
ไดจ้รงิจำานวน 54 ผลติภัณฑ ์คดิเป็นรอ้ยละ 52 ของผลติภัณฑ์
ตน้แบบ และสามารถสรา้งกำาไรขัน้ตน้ทีไ่ดจ้ากการจำาหนา่ยเชงิ

พาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 
3 ปี กว่า 484 ล้านบาท

ในปี 2558 ไออาร์พีซี 
ลงทุนในกำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์กว่ำ 

127 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (POLIMAXX Green ABS) 
ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศไทย ตลอดจนน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น

ไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัท 
บลูไล้ท์อุตสาหกรรม จำากัด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เดินทางจากเม็ดพลาสติก
ผ ส ม ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ  
(POLIMAXX Green ABS) 
ไดเ้ป็นรายแรกของโลก โดย 
ไออาร์พีซี สามารถคิดค้น
วิธีการนำายางธรรมชาติมา
ผสมในเม็ดพลาสติก เพื่อ
ทดแทนยางสังเคราะห์ใน
อัตราส่วนร้อยละ 10-40 
ของปริมาณยางสังเคราะห์
ที่ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
คุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน 
ไม่ต่างจากเม็ดพลาสติก
เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว นอกจากจะก่อให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง
สามารถชว่ยเหลอืเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ประสบกับ
ปัญหาราคายางตกต่ำาได้
อีกด้วย
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คุณภาพที่โดดเด่น
ไออาร์พีซี ตระหนักดีว่าคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี
ช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ไออาร์พีซี จึงมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ตามกรอบ 
การบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. โดยไม่จำากัดเพียง 
การปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ 
ต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ไออาร์พีซี ร่วมมือกับ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำากัด ผู้ผลิต
และจำาหนา่ยของเลน่ไม ้พฒันานวตักรรมผลติภัณฑข์องเลน่พลาสตกิ
ผสมไม ้โดยใช ้“POLIMAXX Wood Plastic Composite” ในการผลติ 
“Trix Track” ของเลน่ไมท้ีส่ง่เสรมิพฒันาการและความคดิสรา้งสรรค ์ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดจากแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
โดยนำาเอาขี้เลื่อย ผงไม้  หรือเส้นใยไม้ ที่เหลือจากอุตสาหกรรม 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดักส์  
จ�ากัด ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
Wonder Trix Track ณ ชัน้ 4 แผนก
ของเล่นเด็ก เซ็นทรัล ลาดพร้าว  
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมที่
ผสมผสานผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ของ ไออาร์พีซี และวัสดุไม้เหลือใช้ 

อื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นไม้ เป็นต้น มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติความ
แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย มีความยืดหยุ่นตัวสูง ช่วยให้กระบวนการ
ขึ้นรูปชิ้นงานง่ายขึ้น อีกทั้งยังปลอดจากสารโลหะหนักตกค้าง และ
สามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ตลอดจนผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน
ยุโรป (EU10/2011)
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นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำานึงถึง
พฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ตกตา่งกนั พรอ้มใหค้วาม
สำาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้งมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำาคัญสำาหรับ
ธุรกิจแต่ละประเภท ให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

• ระบบ IRIS 
(IRPC Relationship Information System)

ใช้รองรับการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์สำาหรับธุรกิจ
ปิโตรเลยีม โดยรวบรวมขอ้มลูจากการดำาเนนิธรุกจิกบัลกูคา้ นำา
มาเป็นฐานขอ้มลูเพือ่ใชว้เิคราะห ์พฒันาตอบสนองความตอ้งการ 
และแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าได้ร้องเรียนมาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง
มกีารตดิตามความตอ้งการของลกูคา้โดยพนกังานขายจากการ
เก็บข้อมูลในระบบ เพื่อนำาไปต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่างๆ และมีระบบการประมวล Sales Process และ
การสร้างโอกาสทางการขายเมื่อมีลูกค้าใหม่ที่มาทำาการซื้อขาย 
โดยจัดทำาเป็นฐานข้อมูลให้กับฝ่ายขายและผู้บริหารเพื่อให้ 
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ระบบ ICONS 
(IRPC Customer Oriented Network System)

ใช้รองรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและข้อร้องเรียน
สำาหรับธุรกิจปิโตรเคมี ช่วยเสริมศักยภาพในการตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการของลกูคา้และกอ่ใหเ้กดิความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ 
โดยเป็นแหล่งรวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ 
ที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้กับพนักงานขายให้เกิดการปรับปรุง
และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ตได้ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการของลกูคา้และกอ่ใหเ้กดิความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ

• ระบบ CRM iAsset
ซึ่งได้เริ่มใช้ในปี 2558 สำาหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์
กบัลกูคา้ในธรุกจิทรพัยส์นิ โดยรวบรวมขอ้มลูสำาคญัตา่งๆ ของ
ลูกค้า เพื่อใช้ในการประสานงานและจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ในการจัดการและ
บริหารข้อมูลในเรื่องพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อใช้
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจทรัพย์สิน

• ระบบ iCrown 
(IRPC Customer Relationship Oriented Wisdom Network)

ใช้รองรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ข้อร้องเรียน และ
จัดเก็บข้อมลูจากผลสำารวจความพึงพอใจลูกคา้เพื่อใช้วิเคราะห์
ปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจท่าเรือ อีกทั้งยังมีศูนย์บริการลูกค้า 
2 แห่ง คือ ศูนย์บริการลูกค้า-กรุงเทพฯ และศูนย์บริการ 
ลูกค้า-ระยอง ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำาสั่งซื้อ 
ให้ข้อมูลการบริการและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

ทั้งนี้ ไออาร์พีซี ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจเป็นประจำาทุกปี  
ผ่านการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การขาย การบริการ การสื่อสาร การจัดส่ง เป็นต้น พร้อมนำา
ผลการสำารวจมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2558 
ความพงึพอใจของลกูคา้โดยรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 87.4 ซึง่บรรลเุป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 85.4 

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัเปิดชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนมีแนวทางการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจำานวน 

110 ข้อร้องเรียน ซึ่งสาเหตุหลักของข้อร้องเรียนคือคุณภาพ
ของบรรจุภัณฑ์และความสมบูรณ์ของข้อมูล/ฉลาก

ผลิตภัณฑ์ โดย ไออาร์พีซี ได้นำาข้อร้องเรียนที่ได้รับ
ทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดทำาแผนการปรับปรุง

การดำาเนินงานและป้องกันปัญหาเหล่านี้ 
ตลอดจนตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้

อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ในปี 2558 ไม่เกิด
กรณีที่ไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
และบริการของ ไออาร์พีซี ต่อ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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8 *43

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจท่าเรือและ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

R&D Score
34.1%2556

35.0%2557

40.5%
38.0%*

ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
(ร้อยละ)

ยอดขำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีทั้งหมด
(ล้านบาท)

ยอดขำยผลิตภัณฑ์  
เม็ดพลำสติกและ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี
ชนิดพิเศษ ทั้งหมด
(ล้านบาท)

สดัส่วนยอดขำยผลติภณัฑ์เมด็พลำสตกิ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษเทียบกับ 
ยอดขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งหมด
(ร้อยละ)

2556

2556

2556

2556

34,651*

13,167*

92.0

84.0

86.6

-

87.5

90.8

87.6

77.0

88.8

93.7

89.2

78.0

85.0-90.0*

88.0*

88.0*

78.0*

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2558

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

38,042

15,416

44,250

15,49214,833

ธุรกิจปิโตรเลียม

2732556

5632557

1 852558

*เป้าหมาย 2558

2558

2556

2556

43,550

8
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Responsibility
ENVIRONMENTto our การปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ไออาร์พีซี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พฒันานวตักรรมในกระบวนการผลติใหเ้กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนมเีปา้หมาย
ที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้จัดทำาแผนงานด้านความยั่งยืน  
ประจำาปี 2559-2563 ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดำาเนินธุรกิจของ ไออาร์พีซี  
รวมถึงแผนงานสำาหรับการดำาเนินงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
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เพื่อพัฒนากระบวนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ไออาร์พีซี กำาหนดเป้าหมาย 

การรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบทุกโรงงานภายใต้การดำาเนินงาน 

ของ ไออาร์พซี ีภายในปี 2560 ตามกรอบแนวคดิอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) 
ของสถาบนัสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาไปสู่การเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Zone) ตามกรอบการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) โดยในปี 2558 ไออาร์พซี ีมโีรงงานทีไ่ด้รบัการรบัรองการเป็นโรงงานอตุสาหกรรม
เชงินเิวศแล้วทัง้สิน้ 4 โรงงาน คอื โรงงานผลติเอทธลินี โรงผลติพลงัไอนำา้และไฟฟ้าร่วม 
โรงกลั่นนำ้ามัน และโรงผลิตนำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory” 
ให้แก่ตัวแทนไออาร์พีซี จากโรงงานผลิตเอทธิลีน โรงผลิตพลังไอน�า้และไฟฟ้าร่วม โรงกลั่นน�้ามัน และโรงผลิตน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
ในงานสัมนาวิชาการประจ�าปี 2558 “Eco Innovation and Solution 2015” จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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การบริหารการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 
การหกรั่วไหล
เนื่องจากธุรกิจของ ไออาร์พีซี เป็นธุรกิจที่การดำาเนินงานมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดการหกรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างหากเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหล
ขึ้น ไออาร์พีซี จึงใช้แนวทางการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หกรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมีอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ไออาร์พีซี ได้ทำาการซ้อมแผนรับมือการหกรั่วไหลของน้ำามันและสาร
เคมีบนบกและในทะเล แผนอพยพ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถ่ินและระดับจังหวัด บริษัทต่างๆ 
ในจงัหวดัระยอง และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจำาทกุปี ตลอดจนในปี 
2558 ไออาร์พีซี ยังได้จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการหกรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมีให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหล

ในปี 2558 เกิดเหตุการณ์สารเคมีและน้ำามันรั่วไหลภายในพื้นที่ของ  
ไออารพ์ซี ี2 ครัง้ ในระดบัทีไ่มม่นียัสำาคญั (ต่ำากวา่ 100 บารเ์รล หรอื 15.9 
ลูกบาศก์เมตร) กรณีแรกเกิดจากสารเคมีรั่วไหลจากท่อส่งสารเคมีของ 
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ปริมาณ 
1 ลูกบาศก์เมตร สาเหตุเกิดจากแรงดันจากการขยายตัวของสารเคมีที่
อุดตันภายในท่อส่งเฮกเซน (Thermal Expansion) ซึ่งดำาเนินการแก้ไข
โดยทำาการยา้ยทอ่และตดิตัง้ระบบปิดวาลว์อตัโนมตั ิทบทวนการออกแบบ
และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และประเมนิความเสีย่งใหค้รอบคลมุรอบดา้น 
กรณทีีส่องเกดิจากการรัว่ไหลของน้ำามนัดบิบรเิวณระบบระบายน้ำาฝนของ
ถงักกัเกบ็น้ำามนั ปรมิาณ 2 ลกูบาศกเ์มตร สาเหตเุกดิจากขอ้ตอ่หมนุเสยี 
ซึ่งดำาเนินการแก้ไขโดยการซ่อมบำารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
และเตรียมแผนป้องกันโดยติดตั้งป๊ัมไดอะแฟรม (Diaphragm pump)  
ที่ถังกักเก็บน้ำามัน เพื่อใช้ระบายน้ำาฝนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไม่เกิดกำรหกรั่วไหล
ที่มีนัยส�ำคัญในปี 2558

กำรรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ
(>100 บาร์เรล หรือ
15.9 ลูกบาศก์เมตร)

กำรรั่วไหล
(>1 บาร์เรล หรือ
0.159 ลูกบาศก์เมตร)

02556

02557

0
0*

2558

1.02556

8.52557

3.02558

0

1

2556

2556

0

3

2557

2557

0

2

0*

0*

2558

2558

ปริมาณการหกรั่วไหล
(ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการหกรั่วไหล
(ลูกบาศก์เมตร)

จำานวนการหกรั่วไหล
(ครั้ง)

จำานวนการหกรั่วไหล
(ครั้ง)

*เป้าหมาย 2558

0.0*

59รายงานความยั่งยืน 2558



มลพิษทางอากาศ
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่จะมีผลต่อ
สขุภาพอนามยัของชมุชนรอบเขตประกอบการฯ ตลอดจนผลกระทบ 
อื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซี จึงได้มีการดำาเนินงานในเรื่องนี้
อย่างรัดกุมเพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ในปี 2558 ไออาร์พีซี ใช้กล้องตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs Camera) และติดตั้งชุดอุปกรณ์ดักจับทำาให้สามารถแก้ไข
และลดการปลดปล่อยจากแหล่งกำาเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในปี 2559 ไออาร์พีซี มีแผนที่จะติดตั้งวาล์วควบคุมการระบาย 
(Breather Valve) และเปลี่ยนช่องระบายอากาศ (Free Vent) 
เป็น Breather Valve ที่ถังเก็บสารเคมี เพื่อควบคุมความดันของ
ระบบช่องระบายก๊าซ (Gas Vent System) อีกทั้งมีแผนในการ
ติดตั้งระบบควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit) ที่โรงงาน
ผลิตเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และโรงงานผลิตเอทธิลีน  เพื่อควบคุม 
ไอของ VOCs จากการดำาเนินการเหล่านี้ คาดว่าจะสามารถลด 
การระบาย VOCs ได้ประมาณ 94  ตัน

ลดกำรระบำยออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
ต่อพันตันผลิตภัณฑ์ลงได้ ร้อยละ 57 
เมื่อเทียบกับปี 2556 และลดกำรระบำย 
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs)  
ต่อพันตันผลิตภัณฑ์ลงได้ร้อยละ 2  
เมื่อเทียบกับปี 2556

สำาหรับการควบคุมการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่เกิด
จากการเผาไหม้ ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการสำาคัญในปี 2558 
ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หัวเผา 
(Burner) และห้องเผาไหม ้(Furnace) ของเครื่องกังหันก๊าซโรงผลิต
พลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม (CHP1)  เพิ่มอีก 4 หน่วย ช่วยให้ควบคุม
และลดการระบาย NOx ลงไดป้ระมาณ รอ้ยละ 75 ของคา่การระบาย 
ก่อนดำาเนินโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2558 ค่าการระบาย NOx รวมอยู่
ที่ 1,778 ตัน ค่าความเข้มข้นการระบายคิดเป็น 0.17 ตันต่อพันตัน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับค่าการระบาย NOx ใน
ปี 2556 

ไออาร์พีซี  สามารถรักษาระดับค่าความเข้มข้นการระบาย
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ที่ 0.14 ตันต่อพันตันผลิตภัณฑ์  
จากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผสม การใช้น้ำามัน
เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ปริมาณต่ำาที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 นอกจากนี้  
ไออาร์พีซี ใช้งบลงทุนกว่า 190 ล้านบาท สำาหรับโครงการ 
วางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการฯ และโครงการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน
(NOx)

ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ 
(SOx)

สารอินทรีย์
ระเหยง่าย 
(VOCs)

*เป้าหมาย 2558

1,6672556

1,4302557

1,491
-*

2558

ปริมาณ SOx (ตัน)

4,1382556

2,7002557

1,778
-*

2558

ปริมาณ NOx (ตัน)

1,5762556

1,4162557

1,565
-*

2558

ปริมาณ VOCs (ตัน)

0.162556

0.142557

0.14
0.16*

2558

ความเข้มข้นการปล่อย SOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

0.402556

0.272557

0.17
0.40*

2558

ความเข้มข้นการปล่อย NOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

0.1512556

0.1422557

0.149
0.151*

2558

ความเข้มข้นการปล่อย VOCs
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ 
โดยมีเป้าหมายในการนำาก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็น 
เชือ้เพลงิ เพือ่ชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอนัเกดิ 
จากการใช้น้ำามันเตา ที่โรงงานผลิตเอททิลเบนซิน 
สไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM) และโรงงานผลิตน้ำามัน 
หล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) ซึ่งคาดว่าในปี 
2559 จะสามารถลดการระบาย SOx ลงไดอ้กีประมาณ 
ร้อยละ 25 ของค่าการระบายก่อนดำาเนินโครงการ

จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และการลงทุนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งผล
ให้การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2558 ลดลง 
รอ้ยละ 50 เมือ่เทยีบกบัปี 2557 และจากการสำารวจระดบั
ความพึงพอใจของชุมชน ข้าราชการ และผู้นำาชุมชน 
โดยรอบเขตประกอบการฯ ประจำาปี 2558 มีระดับ
ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยร้อยละ 99.52 
ซึ่งดีกว่าปี 2557
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ของเสีย
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งการบริหารจัดการ
เพือ่ลดปรมิาณของเสยี เป็นสิง่ทีส่ือ่ใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของ
กระบวนการผลติ ตลอดจนยงัชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดของเสียได้อีกด้วย 
ไออาร์พีซี จึงได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการในเรื่องนี้
และได้กำาหนดเปา้หมายในการลดปริมาณการฝังกลบของเสยี
อันตรายให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2563

ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ผังการไหล
ของของเสีย (Waste Flow Analysis) โดยผลที่ได้จากการ
ศึกษานี้จะใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงการลดปริมาณของเสีย 
ในอนาคต ซึง่ในปี 2559 ไออารพ์ซี ีมแีผนทีจ่ะดำาเนนิโครงการ
ลดความชื้นในกากตะกอนของเสียด้วยสารเคมี ของโรงงาน
ผลิต PTK Catalyst  ซึ่งจะทำาให้สามารถลดปริมาณของเสีย
ได้กว่า 600 ตัน คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัด
ของเสียได้ประมาณ 1.5 ล้านบาท

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย
เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่เกินร้อยละ 5 
ของของเสียทั้งหมดในปี 2558

*เป้าหมาย 2558
หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปกติไม่รวมปริมาณของเสีย
 ที่เกิดจากกิจกรรมซ่อมบ�ารุงตามแผนงาน

1.52556

1.22557

2.4
ไม่เกินร้อยล่ะ 5*

2558

21,2382556

27,4102557

34,404
-*

2558

ปริมำณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ตัน)

ปริมำณกำรฝังกลบของเสียอันตรำย
(ร้อยละ) เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด
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ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรน�้า

เนื่องจากนำ้าเป็นทรัพยากรสำาคัญต่อประชากรโลก 
อีกทั้งเขตประกอบการฯ ตั้งอยู ่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน
ทรัพยากรนำ้า ไออาร์พีซี จึงบริหารจัดการนำ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนำ้า จัดทำาแผนงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบจากการใช้นำ้า

ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตั้งเป้าหมาย
ลดค่าความเข้มข้นของปริมาณการใช้นำ้าจืดลงร้อยละ 5 

ภายในปี 2563 เทียบจากผลการดำาเนินงานปี 2556 
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การบริหารจัดการน�้า
ไออาร์พีซี มีการบริหารจัดการการใช้น้ำาภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองการ
ดำาเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทาง 3Rs คือ 
การลดการใช้น้ำา (Reduce) การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ 
การนำาน้ำาทีใ่ชแ้ลว้มาผา่นกระบวนการปรบัปรงุเพือ่นำากลบัมาใชใ้หม ่
(Recycle) โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการสำาคัญ
ต่างๆ อาทิ การเพิ่มวัฏจักรการใช้น้ำาหล่อเย็นจาก 5 รอบเป็น 
7-8 รอบ การนำาน้ำาทิ้งจากระบบ Reverse Osmosis มาใช้เป็น
น้ำาหล่อเย็นสำาหรับหน่วยผลิตไอน้ำาโดยการนำาความร้อนที่เหลือ 
กลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery Steam Generator) การนำาน้ำา
ที่ผ่านการควบแน่น (Condensate) มาผ่านกระบวนการกำาจัด
แร่ธาตุโดยการกรองด้วยเรซิน (Resin) เพื่อให้ได้น้ำาที่ปราศจาก 
แรธ่าต ุ(Demineralized Water) สง่เขา้กระบวนการผลติทีห่มอ้ไอน้ำา 
เป็นตน้ โครงการเหลา่นีส้ง่ผลใหป้รมิาณการใชน้้ำาลดลง 1,007,400 
ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงได ้7 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม
ปริมาณการใช้น้ำาโดยรวมเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 1,302,457 
ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากโรงไฟฟ้าใช้น้ำาทะเลเพิ่มขึ้นสำาหรับดักจับ
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และโรงงาน UHV มีการใช้น้ำาสำาหรับเตรียม
ระบบเพื่อเริ่มดำาเนินการผลิตในปี 2559

ไออาร์พีซี บริหารความเสี่ยงด้านภัยแล้งและป้องกันความขัดแย้ง
ด้านน้ำากับชุมชน โดยใช้น้ำาตามส่วนแบ่งที่ได้รับจากกรมชลประทาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีบ่อน้ำาสำารองจำานวน 5 บ่อ ที่รองรับน้ำา
ได้ 5.21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยแล้งใน
พืน้ที ่โดย ไออารพ์ซี ีสามารถดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งในสถานการณ์
ภัยแล้งโดยใช้น้ำาจากบ่อน้ำาสำารองได้นานประมาณ 72 วัน และยัง
สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำาฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมให้กับ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ได้ในฤดูฝน

ไออาร์พซี ีบริหารจดัการน้ำาร่วมกบัคณะทำางานบรหิารจดัการน้ำาของ
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Water Management Team: PTTWT) 

โดยประชุมร่วมกันทุกไตรมาสเพื่อติดตาม ประเมินและรายงาน
สถานการณน์้ำาภาคตะวนัออก วเิคราะหแ์ละจดัทำาแผนงานการบรหิาร
จดัการน้ำาในภาพรวมของกลุม่ ปตท. กำาหนดกลยทุธใ์นการจดัการน้ำา 
ในภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำาท่วม ปัญหาคุณภาพน้ำาด้อย
กว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังเป็นสมาชิกของ
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำาจังหวัดระยอง (Water War Room Rayong) ซึ่ง
ประกอบดว้ยหนว่ยงานจากภาครฐัและเอกชน เพือ่บรหิารจดัการดา้น
ปริมาณและคุณภาพน้ำาสำาหรับพื้นที่จังหวัดระยองให้เพียงพอ และ
พัฒนาแผนงานเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำาเพื่อรับมือกับภัยแล้ง 
ในระดบัจงัหวดั โดยในชว่งตน้ปี 2558 สถานการณน์้ำาภาคตะวนัออก 
เข้าสู่ภัยแล้ง ไออาร์พีซี คณะทำางานบริหารจัดการน้ำาของกลุ่ม ปตท. 
และศนูยป์ฏบิตักิารน้ำาจงัหวดัระยอง จงึรว่มกนัตดิตามสถานการณน์้ำา 
อย่างใกล้ชิดและจัดสรรการใช้น้ำาจากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการบำาบัดน้ำาเสีย ไออาร์พีซี มีระบบบำาบัดน้ำาเสียที่มี
ประสทิธภิาพถงึ 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่การบำาบดัเบือ้งตน้ทางเคม-ีฟสิกิส ์
และการบำาบัดต่อด้วยระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำาเสียจากโรงงานภายในเขตประกอบการฯ ให้
เป็นไปตามข้อกำาหนดอย่างเคร่งครัด ก่อนปล่อยน้ำาทิ้งที่ผ่านการ
บำาบัดแล้วออกสู่ภายนอก และในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้มีการติดตั้ง
ระบบ Ultra filtration ที่สามารถกรองน้ำาที่มีกากตะกอนขนาดเล็ก 
เพื่อลดความขุ่นทำาให้น้ำาใสขึ้น ระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบำาบัดน้ำาเสียให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ 3Rs สามารถลดปริมาณการใช้น้ำา 

1,007,400
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2558
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ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

ช่วงเดือนตุลาคมของปี 2558 จังหวัดระยอง 
เกิดน้ำาท่วมในหลายพ้ืนท่ี แต่พ้ืนท่ีรอบเขตประกอบการฯ 
รวมถงึตำาบลบา้นแลง หมู ่1 หมู2่ และ หมู3่ ไมไ่ดร้บั 
ผลกระทบแตอ่ยา่งใด เนือ่งจาก ไออารพ์ซี ี เขา้มาชว่ย 
ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินในช่วงก่อนฤดูฝน ทำาให้น้ำา
ระบายได้ดีและไม่เกิดปัญหาน้ำาท่วมขัง 

นอกจากนี ้ไออารพ์ซี ียงัแบง่ปันน้ำาจากบอ่น้ำาสำารอง
ให้ชุมชนหนองพญา อำาเภอบ้านแลง ใช้เพื่อผลิต 
น้ำาประปาหมู่บ้านในช่วงขาดแคลนน้ำาดิบ รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือในการค้นหาสาเหตุที่ทำาให้ 
น้ำาประปาไมไ่ดค้ณุภาพ  และรว่มซอ่มแซมเครือ่งจกัร
ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ให้คำาแนะนำาและวิธีการ
ดำาเนินการ ตลอดจนช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำา 
เพือ่ให ้ชมุชนมนี้ำาประปาทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน 
ทำาให้มีน้ำาใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

คุณพรหมศิลป์ รัตนเกตุ                                   
กรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 
ต. บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง  

หมายเหตุ   * ปี 2557 เกิดเพลิงไหม้ที่หน่วย VGOHT และโรงไฟฟ้าต้องเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า
 และไอน�้าเพื่อรองรับโครงการขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และโครงการ
 ขยายก�าลังการผลิต EBSM  จึงใช้น�้าเพิ่มขึ้นจากปี 2556

น้�าส�าหรับชุมชน
ในปี 2558 ไออาร์พีซี แบ่งปันน้ำาจากแหล่งน้ำาสำารองให้
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
ประมาณ 320,000 ลูกบาศก์เมตร และได้ดำาเนินโครงการสำาคัญ 
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติดา้นการใชท้รพัยากรน้ำาใหแ้กช่มุชน
ต่างๆ ในจังหวัดระยอง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน้ำาของพนักงานไออาร์พีซี เช่น การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้แก่ชุมชนหนองพวา หมู่ 4 ตำาบลบางบุตร 
อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่ 
ประมาณ 1,009 คน และการให้ความรู้และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 
การผลิตน้ำาประปาหมู่บ้านกับชุมชนบ้านแลง หมู่ 1 หมู่ 2 
และ หมู่ 3 ตำาบลบ้านแลง อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,806 คน เป็นต้น

*เป้าหมาย 2558

ควำมเข้มข้นของกำรใช้น�้ำจืด 
(ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์) 

ปริมำณน�้ำใช้ที่ได้จำกกำรด�ำเนิน
โครงกำร 3Rs (ลูกบาศก์เมตร)

1.862556

2.022557

1.91
1.84*

2558

64,5002556

450,7752557

1,007,400
-*

2558
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การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไออาร์พีซี  ตระหนักดีว่าธุรกิจของ ไออาร์พีซี   
มีความเกี่ยวข้องกับการใช้และการผลิตเชื้อเพลิง
ฟอสซิลซึ่งส่งผลต่อการระบายก๊าซเรือนกระจกไปสู่ 
ชั้นบรรยากาศโลก ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นและแสดง
เจตนารมณ์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนา
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ตลอดจนมกีารปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็น 

กระบวนการที่สะอาด 
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ไออาร์พีซี บริหารจัดการ การ
ระบายก๊าซเรือนกระจก โดยมี 
แนวทางหลัก ในการพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์คาร์บอนต่ำ า  และ 
ประหยัดพลังงาน (Low Carbon 
& Energy Saving Products) 
และการปรับปรุงการบวนการ
ผลิต (Green Process)

ในปี 2558 ไออาร์พีซี สำมำรถลดกำรระบำย
กำ๊ซเรือนกระจกจำกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
กำรอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลำกลดคำร์บอน 
(Carbon Reduction Label) ได้

28,953  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
เมื่อเทียบกับปี 2552

ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ 
นำ้ามันแก๊สโซฮอล ์
และไบโอดีเซล
ของ ไออาร์พีซี  
ช่วยลดกำรระบำย 
กำ๊ซเรือนกระจกได้กว่ำ 

230,602  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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ผลิตภัณฑ์ Expandable Polystyrene (EPS)  
เกรดสำาหรับงานก่อสร้าง นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีมีความแข็งแรง 
และน้ำาหนักเบา โดยสามารถรองรับน้ำาหนักได้ 49 กิโลกรัมต่อ 
ตารางเซนติเมตรแล้ว ยังทนทานต่อสภาพอากาศ ความชื้นและ 
ไมล่ามไฟ จงึสามารถใชเ้ป็นฉนวนกนัความรอ้นและกนัเสยีงได ้ในปี 
2558 สามารถผลิตและจำาหน่ายได้กว่า 7,000 ตัน  

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์  

339 ล้านบาท

ด้วยความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไออาร์พีซี จึงได้วิจัย 

และพฒันาผลติภณัฑ์ทีต่อบโจทย์ ความต้องการลกูค้าพร้อมกบั 

ช่วยลดการระบายก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานได้ในเวลาเดียวกัน โดยใน ปี 2558 ไออาร์พีซ ี

มีสัดส่วนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่าและผลิตภัณฑ์
ประหยัดพลังงานคิดเป็นร้อยละ 33
ของยอดขายทั้งหมด

ลดกำรระบำย 
ก๊ำซเรือนกระจกได้

53,595
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีรำยได้จำก 

ผลิตภัณฑ ์

8,237
ล้านบาท

น�้ามันแก๊สโซฮอล์ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นพลังงาน 
ทางเลอืกทดแทนนำา้มนัเบนซนิ ด้วยคณุสมบตัทิีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพ 
การเผาไหม้ให้สมบูรณ์และลดการระบายก๊าซเรือนกระจก โดยใน
ปี 2558 สามารถผลิตและจำาหน่ายได้ 343 ล้านลิตร
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ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  
(Carbon Reduction Label) ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน
ชนิดท่ีมีความหนาแน่นสูง (HDPE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรีน (PS) และ
เอ็กซแพนเดเบิล โพลีสไตรีน (EPS) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย เช่น ถุงพลาสติก ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุกันความร้อน 

เป็นต้น โดย ไออาร์พีซี ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี จนได้รับการอนุมัติข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) อีกท้ังยังสามารถ 
ลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย โดยใน

ปี 2558 สามารถผลิตได้กว่า 660,000 ตัน

รำยได้จำกผลิตภัณฑ ์

28,269 
             ล้านบาท

รำยได้จำกผลิตภัณฑ ์

15 ล้านบาท

ลดกำรระบำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้  

28,953 
ตันเมื่อเทียบกับปี 2552

ผลิตภัณฑ์ Green ABS เกิดขึ้น
จากนวัตกรรมที่ ไออาร์พีซี เป็นผู้คิดค้นและ

ผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ได้นำายางธรรมชาติ
มาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิต
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 10-40 ของปริมาณยาง
สังเคราะห์เดิม โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้
ยังคงมีคุณสมบัติและมาตรฐานเทียบเท่ากับ 
เม็ดพลาสติก ABS ที่ ใช้สารสังเคราะห์  
ในปี 2558 สามารถผลิตและจำาหน่ายได้กว่า 
260 ตัน 
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ในปี 2558 ไออาร์พีซี ลดกำรใช้พลังงำนได้

1,611,884 กิกะจูล 
คิดเป็นการลดกำรระบำยก๊ำซเรือนกระจกได้ 

154,591 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กระบวนการผลิตสีเขียว
ในปี 2558 ไออารพ์ซี ีดำาเนนิโครงการอนรุกัษพ์ลงังาน อาท ิการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไอน้ำาและความร้อน การปรับเปลี่ยน
ระบบแสงสวา่งโดยใชห้ลอดประหยดัไฟ เป็นตน้ ทำาใหส้ามารถลดการ
ใชพ้ลงังานได ้1,611,884 กกิะจลู ลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ได้154,591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ 
ลดลงได้ประมาณ 465 ล้านบาท นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้เริ่ม 
จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เช่น การเดินทาง
ของพนักงานและการขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (Greenhouse Gas 
Scope 3) เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งผลิตภัณฑ์
ทั้งทางรถและทางเรือ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือ 
ไออาร์พีซี (Green Logistic)  ควบคุมความปลอดภัยของระบบ

การขนสง่ ตลอดจน ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจาก
กจิกรรมการขนสง่ โดยในปี 2558 ไดม้กีารประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ท ์
ของท่าเรือไออาร์พีซี ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ซึ่งเป็น
ทา่เรอืรายแรกของประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการรบัรองคารบ์อนฟตุพริน้ท ์
จากองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.) 
จากการประเมินช่วยให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงาน เช่น 
การลดระยะทางการใช้เรือลากจูงในการนำาเรือขนส่งสินค้าเข้า-ออก 
ท่าเทียบเรือ ส่งผลให้ลดการใช้น้ำามันลงได้ 14.73 ลิตรต่อเที่ยว 
และค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 981,000 บาท ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มมาตรการ
ความปลอดภัยด้วยระบบ Vessel Traffic Management System 
(VTMS) เพื่อควบคุมและจัดการจราจรทางน้ำาโดยการใช้เรดาร์ช่วย
สนับสนุนในการนำาเรือเข้าร่องน้ำาและจัดเส้นทางการเดินเรือขนส่งที่
เข้า-ออกท่าเทียบเรือที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด 
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ท่าเรือไออาร์พีซี ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ประจ�าปี 2558 จากพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่ ง จั ดขึ้ น โดยองค ์ การบริ ห ารจั ดการก ๊ าซ เ รื อนกร ะจก  
(องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบการ 
และภาคส ่วนต ่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข ้องของไทยที่ มีผลงานและ 
เป ็นตัวอย่างที่ดี ในการบริหารจัดการ และด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ 

ในปี 2558 ไออาร์พีซี ลดกำรใช้น�้ำมัน 
ส�ำหรับเรือลำกจูงได้  

14.73 ลิตรต่อเที่ยว 
เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2557 คิดเป็น 
กำรลดกำรระบำยก๊ำซเรือนกระจกได้ประมำณ 

90 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

71รายงานความยั่งยืน 2558



ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

*เป้าหมาย 2558

ค่ำดัชนีชี้วัดกำรใช้พลังงำน
(Energy Intensity Index: EII)

กำรระบำยก๊ำซเรือนกระจก
ทำงตรงและทำงอ้อมทั้งหมด
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ควำมเข้มข้นของกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Scope 1&2) 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์)

0.3262556

0.3142557

0.313
0.325*

2558

98.892556

98.372557

97.07
98.00*

2558

3.3942556

3.1252557

3.293
-*

2558

สัดส่วนยอดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คำร์บอนต�่ำและ
ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงำนเทียบกับยอดขำยรวม 
(ร้อยละ)

312556

292557

33
29*

2558
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SOCIETY ไออาร์พีซี มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดยมุ่งเน้น 

การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี 
ต่อชุมชน และการลงทุนเพื่อสร้าง
การพัฒนาสู่สังคม โดยมีเป้าประสงค์
สูงสุดในการสร้างคุณค่าร่วมและ
เติบโตไปพร้อมกันกับสังคมไทย 

ตลอดจนได้รับการยอมรับและเชื่อ
มั่นในการดำาเนินธุรกิจต่างๆ ของ  
ไออาร์พีซีโครงการคลินิกเคลื่อนที่

และคลินิกปันนำ้าใจ 
ได้ช่วยรักษำและดูแล
คนในพื้นที่จ�ำนวน

6,591
คน ในปี 2558

Contribution
to our

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
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สุขอนามัยของชุมชน

นอกเหนือจากการดำาเนินงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ 
สขุอนามยัของชมุชน ผา่นการบรหิารจดัการอยา่งรอบคอบและรดักมุ
ในกระบวนการผลติแลว้ ไออารพ์ซี ียงัดำาเนนิโครงการเพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ในการส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีจาก 3 โครงการหลัก ได้แก่

1. โครงการคลินิกเคลื่อนที่ โดยจะมีการออกตรวจสุขภาพและ
ให้การรักษาขั้นพื้นฐานแก่คนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
ตลอดทั้งปี โดยในปี 2558 ได้ออกให้บริการทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวม
ผู้เข้ารับบริการ 1,412 คน 

จากการมีส่วนร่วมและการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชน พบว่าความขาดแคลน 

การบริการสาธารณสุขยังเป็นประเด็นสำาคัญในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ไออาร์พีซี จึงได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคาร 

ผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง โดยดำาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 เพ่ือรองรับและให้บริการผู้ป่วย
จากพ้ืนท่ีตำาบลตะพง ตำาบลบ้านแลง ตำาบลนาตาขวัญ 
เทศบาลตำาบลเชิงเนิน เทศบาลนครระยองและพื้นที่ใกล้
เคียงโดยจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น 

จำก 120 คน เป็น 200 คนต่อวัน
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2. โครงการคลินิกปันน้ำาใจ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ไออาร์พีซี ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคม โดยคลินิกปันน้ำาใจตั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายชุมชุนจังหวัดระยอง ซึ่งเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป
สำาหรบัชาวระยองในพืน้ทีร่อบเขตประกอบการฯ เพือ่เพิม่โอกาส
ในการได้รับการรักษาทางการแพทย์ให้กับคนในชุมชนโดยรอบ 
ไออาร์พีซี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปี 2558 มีผู้เข้าใช้บริการ
จำานวน 5,179 คน

3. โครงการตรวจสุขภาพ และเฝ้าระวังโรคของประชาชนรอบ 
เขตประกอบการฯ เป็นโครงการที่ ไออาร์พีซี ร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลระยองและสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ 
ของคนที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ ข้อควรระวัง และ 
การป้องกันโรคภัยแก่ชุมชน ในปี 2558 เริ่มมีการเก็บข้อมูล
สุขภาพของคนในชุมชนจำานวน 900 ตวัอย่าง ซึง่อยู่ระหวา่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจะนำาผลไปวางแผนการตรวจรักษาสุขภาพ
ชมุชนในโครงการคลนิกิเคลือ่นที ่ทัง้นีจ้ะทำาการตรวจสขุภาพของ
กลุม่ตวัอยา่งเดมิตอ่เนือ่งอกี 2 ปี เพือ่ศกึษาแนวโนม้การเจบ็ป่วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  
ไออาร์พีซี จึงได้ดำาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพทีเ่กดิจากการปรบัปรงุโครงการในปัจจบุนัหรอืการพฒันา
โครงการใหม ่โดยในปี 2558 ไออารพ์ซี ีไดจ้ดัทำารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน  
ซึ่งเป็นโครงการส่วนขยายของโครงการปัจจุบัน โดยรับมติเห็น
ชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ และอยู่ระหว่างการดำาเนิน
การก่อสร้าง และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำารายงาน EIA 

ไออาร์พีซี ใช้ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control 
Center) เป็นศูนย์กลางหลักในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็น 
ช่องทางในการส่ือสารระหว่างชุมชนและบริษัทฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ขอ้หว่งกงัวล และขอ้รอ้งเรยีนของชมุชน เมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ 
ไออาร์พีซี จะจัดทีมทั้งจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
กจิการเพือ่สงัคมลงพืน้ทีเ่พือ่ไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทนัทหีลงัจากได้
รับการร้องเรียนและดำาเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเพื่อควบคุม
สถานการณ์ วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไข และรายงานผลกลับไปยัง 

ผู้ร้องเรียนให้รับทราบ โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียน
จำานวน 3 กรณี ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้านกลิ่นอันก่อให้เกิดความรำาคาญ อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนทั้ง 
3 กรณีดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบหาสาเหตุ ดำาเนินการแก้ไข 
และหาแนวทางการป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว

ไออาร์พีซี ดำาเนินกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(Community Consultation) 
ในร้อยละ 100 หรือ 25 โรงงำนผลิต
ในปัจจุบัน

ไออาร์พีซี ดำาเนินกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(Community Consultation) 
ในร้อยละ 100 หรือ 2 โครงกำร
ที่อยู่ในขั้นตอนกำรพัฒนำ

อาคารผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง โดย ไออาร์พีซี 
ได้สนับสนุนเงินกว่า 12 ล้านบาท ในการสร้างอาคาร
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การลงทุนเพื่อสังคม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้าน 
การพฒันาคณุภาพชวีติและการศกึษา เพือ่สรา้งรากฐานชวีติทีม่ัน่คง 
และการยืนหยัดได้ด้วยตนเองของคนในสังคม ตลอดจนร่วมดูแล
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โดยไดด้ำาเนนิการผา่นโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการขาเทียม ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการบริจาคผลิตภัณฑ์ 
Po l imaxx Banbax ซึ่ ง เ ป็น เม็ดพลาสติกโพลี โพรพิลีน 
(Polypropylene: PP) ที่ผสมสารซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการเกิด
เชื้อแบคทีเรีย ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ีใชใ้นการทำาขาเทยีม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของผูพ้กิารใหด้ี
ขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยในแต่ละปี ไออาร์พีซี สนับสนุนเม็ดพลาสติก 
PP ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เฉลี่ย 20-25 ตันต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 
ไออาร์พีซี สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาภายใต้โครงการ ไออาร์พีซี 
กองกำาลงัอาสา ซอ่ม เสรมิ เตมิ สขุ รว่มออกหนว่ยทำาขาเทยีมใหก้บั 
ผู้พิการ โดยในปี 2558 มีพนักงานจำานวน 6 คน เข้าร่วมออกหน่วย
ทำาขาเทยีมทีโ่รงพยาบาลอุม้ผาง จงัหวดัตาก ซึง่สามารถทำาขาเทยีม
ได้ทั้งสิ้น 232 ขา ให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 151 คน

ไออาร์พีซี จัดสรรงบประมาณ 

465 ล้านบาทในปี 2558 
เพื่อด�ำเนินโครงกำร 
เพื่อสังคม

ย้อนกลับไปตั้งแต่ที่รู้จัก ไออาร์พีซี ครั้งแรก คือวันที่พา 
น้องภูเขาไปทำาขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมของ
สมเด็จย่า  ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ได้
มีพนักงานของไออาร์พีซี เข้ามาสอบถามข้อมูลของน้องภูเขา 
และได้ช่วยในการดำาเนินการเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี และหลัง
จากรับมอบขาเทียมแล้ว ยังได้มีการติดต่อสอบถามข่าวคราว
ของน้องภูเขาตลอดเวลา เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว 
และดแูลในเรือ่งการทำาขาเทยีมครัง้ตอ่ๆ มาของนอ้งภูเขาเป็น
อย่างดี และในเวลาที่มีกิจกรรมของบริษัทฯ ก็จะมีการติดต่อ
ใหน้อ้งภูเขาไปรว่มกจิกรรมดว้ยเกอืบทกุครัง้ ทำาใหรู้ส้กึผกูพนั 
กับ ไออาร์พีซี และ พี่ๆ น้องๆ พนักงานที่คอยช่วยเหลือดูแล
น้องภูเขาด้วยความเอาใจใส่ ดิฉันจึงขอขอบคุณ ไออาร์พีซี  
ทีใ่หค้วามอนเุคราะหแ์ละมอบความปรารถนาดใีหก้บันอ้งภูเขา
เป็นอย่างดีเสมอมา

คุณเกศิณี เชียงศรี  
มารดาเดก็ชาย กาญจนวฒัน์ เชยีงศร ี
หรือน้องภูเขาผู้ได้รับบริจาคขาเทียม 
จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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โครงการลำาไทรโยงโมเดล(1) เป็นโครงการที่เริ่มดำาเนินการ 
ในปี 2557 เพื่อช่วยพัฒนาแหล่งน้ำาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวบา้นหนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จงัหวดั
บรุรีมัย ์โดยใชท้กัษะและประสบการณข์องพนกังาน ไออารพ์ซีี 
ในการบริหารจัดการน้ำาในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
มาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้  เพื่อให้ชุมชนหนองยางมี 
แหล่งน้ำาสำารองในช่วงหน้าแล้งสำาหรับทำาน้ำาประปาหมู่บ้าน
เพื่ออุปโภค บริโภค และปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ในปี 2558  
ไออาร์พีซี ได้นำาพนักงานจิตอาสาที่มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพน้ำาไปช่วยปรับปรุงคุณภาพและ
ระบบประปาของหมูบ่า้นหนองยางใหส้ามารถผลติน้ำาประปาที่
มคีณุภาพตามมาตรฐานสำาหรบันำาไปใชอ้ปุโภคบรโิภคไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้ช่วยทำาให้กว่า 440 
ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำาสำารอง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อปี เทียบกับปี 2557

หมายเหต  (1) เดิมชื่อโครงการสร้างคลอง สร้างคน

เมื่อก่อนอำาเภอนางรองเป็นอำาเภอที่ค่อนข้างแห้งแล้ง โดย
เฉพาะบ้านหนองยางและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ 
ตำาบลลำาไทรโยงที่มีสระน้ำาภายในหมู่บ้านขนาดเล็ก และพื้นที่ 
กักเก็บน้ำาเพื่อนำามาใช้ผลิตน้ำาประปาจ่ายให้คนในพื้นที่  
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ได้ตลอดปี ในแต่ละปีจะต้อง
ใช้เครื่องสูบน้ำาขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำาจากลำาคลองที่อยู่ห่างจาก 
สระน้ำาภายในหมู่บ้านประมาณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงจะเป็นปัญหาอย่างมาก 
ในปีท่ีฝนแล้ง แต่ชุมชนของเราโชคดีท่ีมีโอกาสได้รู้จักกับ 
ไออาร์พีซี ซ่ึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และนำาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของพนักงาน ในการขุดลอกสระให้ลึกและกว้างข้ึน 
เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ ถึงจะเกิดภาวะแห้งแล้ง
ติดต่อกันอีก 2 ปี คนในพื้นที่ก็จะยังมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอ 
ทุกวันนี้ชาวชุมชนหนองยางมีแต่รอยยิ้ม ไม่ต้องกังวลใจใน
เรื่องน้ำาอีกต่อไป และสามารถใช้น้ำาในการปลูกผักสวนครัว  
ได้กิน ได้ขาย ได้แจกจ่าย ให้คนในชุมชนตามวิถีชาวบ้าน 

ผมในฐานะตัวแทนชาวชุมชนหนองยาง ต้องขอขอบคุณ ไออาร์พีซี 
เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ ให้ชุมชนของเรา
อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนให้ดีข้ึน และอยากให้ ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการดีๆ อย่าง
นี้เพื่อสังคมต่อไป

คุณสมปอง โพธิ์งาม 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านหนองยาง
ต�าบลล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ตัวแทนพนักงาน ไออาร์พีซี ช่วยพัฒนาแหล่งน�้าและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ ้ านหนองยาง  
ต�าบลล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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IRPC Cubic Academy ไออาร์พีซี ก่อตั้งสถาบัน 
การเรียนรู้ IRPC Cubic Academy ขึ้นในปี 2558 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามนโยบายและ
แนวทางหลักของกลุ่ม ปตท. ด้วยการสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างคนที่มีคุณภาพ 
และองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ผ่านโครงสร้างหลักสูตร 
6 หมวด ประกอบดว้ย ธรรมาภิบาล การตอบแทนสูส่งัคม 
การส่ือสารธุรกิจรักษ์ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
และความน่าเชื่อถือทางสังคม และการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ซึ่ง ไออาร์พีซี เปิดโอกาสให้พนักงานและ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตลอดจน 
จัดกิจกรรมจิตอาสาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วม 
ในปี 2558 ไออาร์พีซี  ดำาเนินโครงการดังกล่าว 
ไปแล้วจำานวน 2 รุ่น โดยมีพนักงานเข้าร่วม 187 คน และ 
บุคคลภายนอก 35 คน อีกทั้งมีแผนที่จะจัดการอบรมขึ้น 
อีกในปีต่อไป
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โครงการ ๑ ช่วย ๙ ไออาร์พีซี ร่วมกับสำานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ดำาเนิน
โครงการ ๑ ช่วย ๙ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน 
การศึกษาของประเทศไทยให้ไปสู่ระดับที่ดีขึ้น โดยได้ดำาเนินการ
ร่วมกับสถานศึกษาจำานวน 9 แห่ง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 
โดยเน้นการพัฒนาสาระความรู้ด้านวิชาการ การส่งเสริมจริยธรรม  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน และบทบาทของ
โรงเรยีนในการพฒันาชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ในปี 2558 ไออารพ์ซี ีนำา
คณะครูจากโรงเรียนในโครงการ ๑ ช่วย ๙ และเจ้าหน้าที่จาก สมศ. 
เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้าดูงานที่วิสาหกิจชุมชนแบบ 
พอเพียง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เทศบาลตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง เพือ่เป็นการเพิม่ความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้กค่ณะคร ู

ผู้สอนในด้านเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การปลูกพืช
สวนครัว การทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการทำาน้ำาหมักชีวภาพ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะครูให้ความสนใจและสามารถนำาความรู้ดังกล่าว
ไปเป็นแนวคิดในการจัดทำาโครงการด้านการพัฒนาชุมชนและ 
สิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน ตลอดจนไดร้ว่มกบัชมรม Four U For You 
จดัการสอนเสรมิในรปูแบบการเพิม่พนูศกัยภาพในดา้นกระบวนการ
คิดและตีความโจทย์ข้อสอบ O-Net ในวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร ์ใหเ้กน่กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบคีอนเฮาส ์ 
แย้มสอาดลาดพร้าว จำานวน 64 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบ O-Net ในปี 2559 

โครงการบูรณะโบราณสถาน 
วั ด ข รั วตา เพชร  ไ ออ า ร์ พี ซี  
ร่ ว มกั บ สำ า นั ก ศิ ล ป าก รที่  3 
พระนครศรีอยุธยา ในการดำาเนินงาน 
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน 
วดัขรวัตาเพชรซึง่มอีายกุวา่ 300 ปี  
ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่คลังน้ำามัน
ไออาร์พีซีอยุธยา โดย ไออาร์พีซี 
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ว 
5,640,000 บาท สำาหรบัการบรูณะ
และการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
โบราณคดีของโบราณสถานแห่งนี้ 
ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่
ปี 2552 ซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน
ปี 2558 โดย ไออาร์พีซี มีแผน 
ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถ
เข้าเยี่ยมชมและจัดเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ของโบราณสถานวัดขรัวตาเพชร  
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมตระหนัก 
ถงึคณุคา่ของมรดกทางวฒันธรรม
ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
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วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPC Technology College)  
ก่อตั้งโดย ไออาร์พีซี ในปี 2538 เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษา
ให้เยาวชนในจังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิดวิทยาลัย “สร้างคุณค่า  
สู่สังคม Create Social Value” โดยเน้นการเรียนการสอน 
แบบโรงเรียน-โรงงาน และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชั้นนำา 1 ใน 10 ของอาเซียน ภายในปี 2565 ซึ่งนอกจาก
นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิทีเ่สรมิสรา้งความรู้
และทกัษะทีต่รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานแลว้ วทิยาลยัฯ 
ยงัปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม ระเบยีบวนิยั ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ตอ่ตนเองและสงัคม ผา่นโครงการและกจิกรรมตา่งๆ อาท ิโครงการ
คา่ยอาสาพฒันาโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนเขตภาคตะวนัออก 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี ร่วมกับ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ออกค่าย 
อาสาพฒันาโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เขตภาคตะวนัออก ณ โรงเรยีนบ้านคลองแดง 
กิ่งอ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

ที่ดำาเนินงานร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มาตั้งแต่ปี 
2557 โดยในปี 2558 วิทยาลัยฯ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 
ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเขตภาคตะวันออก 
โดยใหบ้รกิารซอ่มแซมเครือ่งเลน่ ซอ่มแซมระบบไฟฟา้ จดัทำารัว้อาคาร 
ตดิตัง้จกัรยานป๊ัมน้ำา ใหก้บัโรงเรยีนบอ่ชะอม โรงเรยีนบา้นหางแมว 
และโรงเรียนบ้านคลองแดง ซึ่งตั้งอยู่ในกิ่งอำาเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี

ในปี 2558 ไออารพ์ซี ีมอบทนุการศกึษาจำานวน 30 ทนุ เพือ่สนบัสนนุ
ให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการศึกษาเพื่อใช้สร้างอาชีพได้ในอนาคต 
และรับนักเรียนผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานกับ 
ไออารพ์ซี ีจำานวน 21 คน อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา
จากประเทศสมาชกิอาเซยีนกวา่ 100 คน เขา้รว่มศกึษาในวทิยาลยัฯ 

โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์และสถ�บันวิทยสิริเมธี 
ไออารพ์ซี ีเป็นหนึง่ในกลุม่บรษิทั ปตท. ทีไ่ดร้ว่มกอ่ตัง้โรงเรยีน “กำาเนดิวทิย”์ (Kamnoetvidya Science Academy-KVIS) 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 โดยจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of Science and  

Technology-VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้ง 2 สถาบันการศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถของ 

ผู้เข้าเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และสถาบันวิทยสิริเมธี ยังมีเป้าหมายในการก้าวเป็น“มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำา” 
เพ่ือสร้างบุคลากรและนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม 

การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลักดัน 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
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ควำมพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ)

เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม(1) (บาท)

พนักงำนท�ำกิจกรรมจิตอำสำ (ชั่วโมง)

เท่าที่ผมสัมผัสมา ไออาร์พีซี ได้พยายามทำาเพื่อ 
คนระยองอย่างแท้จริง โดยพนักงานรวมถึง 
ผูบ้รหิารทุม่เทพลงัใจในการปรบัปรงุกระบวนการ 
ผลิตให้ดีขึ้น ผมเข้าใจดีว่าทุกอย่างมีทั้งด้านบวก 
และด้านลบในการดำาเนินการปรับปรุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ในโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ไมม่ากกน็อ้ย ทัง้ตัง้ใจและไมไ่ดต้ัง้ใจ เพยีงแตถ่า้ 
ไออาร์พีซี รักษาการดำาเนินงานต่างๆ ให้เกิด
ความสมดุล ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
อย่างยั่ งยืน และสิ่งหนึ่งที่ผมขอฝากไว้คือ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ชุมชนได้ 
รับทราบน้ันเป็นเร่ืองสำาคัญมาก ต้องประชาสัมพันธ์ 
ให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ส่วน
โครงการ CSR ที่ดำาเนินการอยู่นั้น ผมขอแนะนำา
ให้ใช้แนวคิดการพัฒนา ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชุมชน แต่ให้เกิดการพัฒนาอย่างผสม
กลมกลืนกันระหว่างชุมชน สังคม และไออาร์พีซี

คุณทวนทน ค�ามีศรี
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ 
พัฒนาศักยภาพโครงการและ 
พัฒนาชุมชนและสังคม  
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (คพอ.)

หมายเหตุ   (1) เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม รวมเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
  เงินบริจาค และ เงินส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม
 (2) รวมเงินร่วมทุนการก่อตั้งโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี

เส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาท่าฉุด ไออาร์พีซี 
สนับสนุนงบประมาณ 2.2 ล้านบาท ให้กับชมรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำาบลบ้านแลง  
เพื่อใช้จัดทำาเส้นทางเดินชมธรรมชาติและระบบ
นิเวศ ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ในพื้นที่เขาท่าฉุด  
ตำาบลบ้านแลง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกที่หนึ่งในจังหวัดระยอง 
โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปท่องเที่ยว  
ชมความงามของทัศนียภาพและความอดุมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยัง
ช่วยสร้างงานและรายได้เพิ่มให้กับชุมชนโดยรอบ
อีกด้วย 

2556 2557 2558

ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 

*เป้าหมาย 2558

2556

92.98 88.82 93.31
88.00*

2557 2558

101,090,0002556

99,416,0462557

464,628,7602558(2)
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PerformanceSUMMARY 
Financial Performance
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EC1

Sale Revenues Million Baht 292,430 292,593 281,589 214,172

Operating Costs Million Baht 289,770 287,695 287,930 197,913

Employee Wages and Benefits Million Baht 5,914 6,749 6,764 8,243

Payments to Providers of Capital Million Baht 816 1,632 2,041 1,633

Payment to Governments Million Baht 8,189 9,241 7,706 13,664

G4-EC4
Tax Privileges from the Board of Investment, 
Thailand Million Baht 144 384 1,169 659

Tax Compensation from Export Million Baht 209 203 186 172

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015
Annual Production Tonne 9,992,059 10,421,615 9,965,199 10,518,179

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015
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 2,539 1,594 2,096 2,312

Percentage of spending in Rayong comparing to 
the total budget % 19.86 16.22 15.84 20.29

สรุปผลการด�าเนินงาน

ECONOMIC

PRODUCTION

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-10

Workforce
Total Workforce(1) Person 6,661 6,685 6,528 6,543

Male Person 5,552 5,593 5,495 5,499

Female Person 1,109 1,092 1,033 1,044

Total Workforce by area

Bangkok Person 839 817 774 759

Male Person 369 354 329 326

Female Person 470 463 445 433

Rayong Person 5,397 5,430 5,337 5,300

Male Person 4,790 4,837 4,747 4,735

Female Person 607 593 590 565

Others Person 425 438 437 484

Male Person 393 402 402 438

Female Person 32 36 35 46

Total Workforce by employment type(2)

Full-time employee Person 5,248 5,273 5,267 5,262

Male Person 4,382 4,409 4,420 4,417

Female Person 866 864 847 845

Supervised Workers Person 1,413 1,412 1,261 1,281

Male Person 1,170 1,184 1,075 1,082

Female Person 243 228 186 199

Female in total workforce
% 16.65 16.34 15.82 15.96

Person 1,109 1,092 1,033 1,044

Employees
Total Employees Person 5,248 5,273 5,267 5,262

Employee by level

Executive (Level 13-18) Person 84 81 72 72

Male Person 67 64 59 60

Female Person 17 17 13 12

Middle Management (Level 9-12) Person 338 346 705 708

Male Person 275 282 563 563

Female Person 63 64 142 145

Supervisory (Level 6-8) Person 951 933 2,281 2,407

Male Person 759 745 1,837 1,948

Female Person 192 188 444 459

Operation (Level 1-5) Person 3,875 3,913 2,209 2,075

Male Person 3,281 3,318 1,961 1,846

Female Person 594 595 248 229

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015
G4-PR5 Annual customer satisfaction survey results(1) Satisfaction rate 90 88 89 91

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

PEOPLE

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Remark: 
(1) Annual customer satisfaction rate has calculated from Petroleum and Petrochemical Business 
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GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-LA12

Employee by age

Over 50 years old Person 271 329 390 458

Male Person 219 270 319 375

Female Person 52 59 71 83

30-50 years old Person 4,516 4,477 4,396 4,324

Male Person 3,784 3,745 3,672 3,604

Female Person 732 732 724 720

Below 30 years old Person 461 467 481 480

Male Person 379 394 429 438

Female Person 82 73 52 42

G4-LA1

New Employee

Total new employee 
Person 110 100 95 69

% of total employees 2.10 1.90 1.80 1.31

Male
Person 98 88 92 56

% of total employees 1.87 1.67 1.75 1.06

Female
Person 12 12 3 13

% of total employees 0.23 0.23 0.06 0.25

New employee by area

Bangkok
Person 25 11 0 1

% of total employees 0.48 0.21 0.00 0.02

Male
Person 16 4 0 0

% of total employees 0.30 0.08 0.00 0.00

Female
Person 9 7 0 1

% of total employees 0.17 0.13 0.00 0.02

Rayong
Person 85 89 95 68

% of total employees 1.62 1.69 1.80 1.29

Male
Person 82 84 92 56

% of total employees 1.56 1.59 1.75 0.86

Female
Person 3 5 3 12

% of total employees 0.06 0.09 0.06 0.23

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 5 2 0 1

% of total employees 0.10 0.04 0.00 0.02

Male
Person 5 2 0 0

% of total employees 0.10 0.04 0.00 0.00

Female
Person 0 0 0 1

% of total employees 0.00 0.00 0.00 0.02
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GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-LA1

30-50 years old
Person 15 4 1 1

% of total employees 0.29 0.08 0.02 0.02

Male
Person 9 1 0 0

% of total employees 0.17 0.02 0.00 0.00

Female
Person 6 3 1 1

% of total employees 0.11 0.06 0.02 0.02

Below 30 years old
Person 90 94 94 67

% of total employees 1.71 1.78 1.78 1.27

Male
Person 84 85 92 56

% of total employees 1.60 1.61 1.75 1.06

Female
Person 6 9 2 11

% of total employees 0.11 0.17 0.04 0.21

Employee Turnover

Total turnover
Person 47 70 83 69

% of total employees 0.90 1.33 1.58 1.31

Male
Person 38 57 66 55

% of total employees 0.72 1.08 1.25 1.05

Female
Person 9 13 17 14

% of total employees 0.17 0.25 0.32 0.27

Turnover by area

Bangkok
Person 14 20 21 14

% of total employees 0.27 0.38 0.40 0.27

Male
Person 8 9 11 7

% of total employees 0.15 0.17 0.21 0.13

Female
Person 6 11 10 7

% of total employees 0.11 0.21 0.19 0.13

Rayong
Person 33 49 59 54

% of total employees 0.63 0.93 1.12 1.03

Male
Person 30 47 53 47

% of total employees 0.57 0.89 1.01 0.89

Female
Person 3 2 6 7

% of total employees 0.06 0.04 0.11 0.13

Others
Person 0 1 3 1

% of total employees 0.00 0.02 0.06 0.02

Male
Person 0 1 2 1

% of total employees 0.00 0.02 0.04 0.02

Female
Person 0 0 1 0

% of total employees 0.00 0.00 0.02 0.00

Turnover by age

Over 50 years old
Person 7 10 13 12

% of total employees 0.13 0.19 0.25 0.23

Male
Person 5 9 11 10

% of total employees 0.10 0.17 0.21 0.19

Female
Person 2 1 2 2

% of total employees 0.04 0.02 0.04 0.04
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GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-LA1

30-50 years old
Person 24 41 48 39

% of total employees 0.46 0.78 0.91 0.74

Male
Person 19 32 36 30

% of total employees 0.36 0.61 0.68 0.57

Female
Person 5 9 12 9

% of total employees 0.10 0.17 0.23 0.17

Below 30 years old
Person 16 19 22 18

% of total employees 0.30 0.36 0.42 0.34

Male
Person 14 16 19 16

% of total employees 0.27 0.30 0.36 0.30

Female
Person 2 3 3 2

% of total employees 0.04 0.06 0.06 0.04

G4-LA3

Parental Leave
Employee Entitle for Parental Leave Person 5,248 5,273 5,267 5,262

Male Person 4,382 4,409 4,420 4,417

Female Person 866 864 847 845

Number of Employee Taken Parental Leave Person 26 88 167 136

Male Person 1 74 152 126

Female Person 25 14 15 10

Number of Employee Return to Work 
After Parental Leave Person 26 88 167 136

Male
Person 1 74 152 126

% of Employee 
Taken Parental Leave 100 100 100 100

Female
Person 25 14 15 10

% of Employee 
Taken Parental Leave 100 100 100 100

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

Person 25 26 87 166

% of Employee 
Return to Work 

After Parental Leave
100 100 99 99

Male

Person 0 1 73 151

% of Employee 
Return to Work 

After Parental Leave
100 100 99 99

Female

Person 25 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 87

G4-LA9

Training Hours of Male Employees Based 
in Bangkok Hours 10,274 5,925 4,509 7,683

Executive (Level 13-18) Hours 1,831 976 321 477

Middle Management (Level 9-12) Hours 3,144 2,046 1,562 3,552

Supervisory (Level 6-8) Hours 4,312 2,376 2,157 3,264

Operation (Level 1-5) Hours 988 528 470 390

Training Hours of Female Employees 
Based in Bangkok Hours 12,331 8,925 7,384 10,273

Executive (Level 13-18) Hours 542 123 144 213

Middle Management (Level 9-12) Hours 3,855 3,256 2,041 3,791

Supervisory (Level 6-8) Hours 6,993 5,189 4,640 6,058

Operation (Level 1-5) Hours 942 357 560 211
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GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-LA9

Training Hours of Male Employees Based 
in Rayong Hours 156,637 133,187 125,780 143,162

Executive (Level 13-18) Hours 1,727 1,046 183 574

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

Supervisory (Level 6-8) Hours 81,139 79,108 65,521 85,671

Operation (Level 1-5) Hours 51,899 38,969 48,631 42,728

Training Hours of Female Employees 
Based in Rayong Hours 15,356 13,803 10,474 9,288

Executive (Level 13-18) Hours 0 0 0 0

Middle Management (Level 9-12) Hours 2,166 1,492 1,100 1,696

Supervisory (Level 6-8) Hours 6,254 6,077 5,186 4,668

Operation (Level 1-5) Hours 6,937 6,234 4,189 2,924

Training Hours of Male Employees Based 
in Other Areas Hours 11,532 12,136 12,428 10,661

Executive (Level 13-18) Hours 0 0 0 0

Middle Management (Level 9-12) Hours 917 714 637 882

Supervisory (Level 6-8) Hours 5,414 7,398 550 4,230

Operation (Level 1-5) Hours 5,202 4,024 11,241 5,549

Training Hours of Female Employees 
Based in Other Areas Hours 676 1,034 928 803

Executive (Level 13-18) Hours 0 0 0 0

Middle Management (Level 9-12) Hours 54 19 32 5

Supervisory (Level 6-8) Hours 262 429 342 364

Operation (Level 1-5) Hours 360 586 555 434

G4-LA6

Absentee Rate(3)

Male % 0.022 0.038 0.013 0.031

Female % 0.001 0.004 0.041 0.001

Remark: 
(1) IRPC has calculated Total Workforce by including Supervised Worker since 2014.
(2) IRPC has no part-time employees.
(3) Absentee Rate has been calculated from employee only.(G4-22) 

Oil and Chemical Spills
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

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

M3 0 0 0 0

Process Safety
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-OG13
Number of Tier 1 Process Safety Events Cases 10 9 3 0

Number of Tier 2 Process Safety Events Cases 17 19 6 4

SAFETY
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Energy Consumption(1)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN3

Total energy consumption(2), (3) GJ 41,663,057 41,571,700 41,438,061 45,015,597

Total direct energy consumption GJ 46,996,572 46,514,605 46,802,327 49,427,071

Fuel Oil GJ 4,799,448 3,260,643 3,232,745 3,639,238

Natural Gas GJ 18,196,884 19,746,980 19,541,406 18,002,986

LPG GJ 5,204,768 4,500,009 5,264,745 1,151,317

Diesel GJ 694,938 544,483 306,776 395,884

Fuel Gas GJ 10,545,398 11,751,676 11,283,953 18,082,921

Coke GJ 2,302,937 2,344,800 2,196,671 2,383,627

H
2
S GJ 167 135 110 134

Coal GJ 5,228,391 4,365,879 4,951,037 5,300,941

H
2

GJ N/A N/A N/A 447,583

Recycle monomer GJ 23,641 0 24,884 22,440

Materials Consumption
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN1
Crude Oil Tonne 8,443,110 8,638,824 8,233,754 8,737,143

Naphtha Tonne 740,741 781,570 745,450 787,527

ENVIRONMENTAL

Occupational Health and Safety(1), (2)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-LA6

Total Recordable Injury Rate (TRIR)

Total Workforce Case/Million 
hours worked 0.65 0.55 0.95 1.08

Contractor Case/Million 
hours worked 1.37 1.52 0.23 0.20

Lost Time Injuries Frequency Rate (LTIFR)

Total Workforce Case/Million 
hours worked 0.37 0.28 0.36 0.43

Contractor Case/Million 
hours worked 0.95 0.76 0.04 0.03

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)(4)

Total Workforce Case/Million 
hours worked 0 0 0 0

Contractor Case/Million 
hours worked 0 0 0 0

Lost Day Rate (LDR)

Total Workforce Day/Million 
hours worked 5.66 2.02 12.47 2.02

Contractor Day/Million 
hours worked 9.45 4.84 1.09 0.00

Fatalities

Total Workforce Person 0 0 0 0

Contractor Person 0 0 0 1

Remark: 
(1) Occupational Health and Safety records based on OSHA incident report, which is per one million hours worked for injury, 
 illness rates, lost day and fatality rates.
(2) Reporting data not include IRPCT. IRPC plan to report in 2017.
(3) IRPC includes supervised workers in the total workforce since 2014.
(4) Occupational Illness from employee was investigated base on complete health checked of employee 
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Flared and Vented Hydrocarbon
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-OG6

Volume of flared hydrocarbon

Petroleum Business Million M3 15.93 15.10 19.12 12.55

Petrochemical Business Million M3 6.84 16.16 19.55 11.65

Greenhouse Gas(1)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17

Operational Control

Direct emissions of greenhouse gas (Scope 1)(2) Million tCO
2
e 3.424 3.393 3.121 3.223

CO
2

Million tCO
2
e N/A N/A N/A 3.190

CH
4

Million tCO
2
e N/A N/A N/A 0.028

N
2
O Million tCO

2
e N/A N/A N/A 0.004

HFC Million tCO
2
e N/A N/A N/A 0.001

Biogenic CO
2
 Emissions tCO

2
e N/A N/A N/A 195

Indirect emissions of greenhouse gas (Scope 2) Million tCO
2
e 0.006 0.001 0.004 0.070

Other indirect emission of greenhouse gas 
(Scope 3)(3) Million tCO

2
e N/A N/A N/A 7.662

Equity Basis(4)

Direct emissions of greenhouse gas (Scope 1) Million tCO
2
e N/A N/A 3.124 3.307

Indirect emissions of greenhouse gas (Scope 2) Million tCO
2
e 0.006 0.001 0.004 0.070

G4-EN18 GHG Emission Intensity(5) tCO
2
e/Tonne 

of production 0.343 0.326 0.314 0.313

Remark: 
(1) GHG emission calculation is based on API 2009, IPCC 2006, ISO14064-1, and The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and  
 Reporting Standard (Revised Edition). GWP used is IPCC Fourth Assessment Report (AR4-100year).
(2) GHG emissions comprise Carbondioxide, Methane, Nitrousoxide, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and Sulphur hexafluoride. 
(3) Other indirect emission of GHG (Scope3) reported on travel of employees and use of B5, E10 and E20 products.
(4) GHG emission from IRPC, IRPC Oil, Thai ABS and IRPC Polyol which IRPC holds more than 50% equity and UCHA (IRPC holds 25% equity)  
 and IRPC Clean Power (IRPC holds 49% equity).
(5) GHG Emission Intensity included in the intensity ratio: direct (Scope 1) and energy indirect (Scope 2)
(6) The base year of 2012 was referred in order to align with PTT Group.

Remark: 
(1) Standards, methodologies, and assumption of energy consumption used are identified relevant regulations.
(2) Total energy consumption and Energy Intensity for year 2012-2014 are recalculated by take account total steam sold.(G4-22)  
(3) Total energy consumption in 2015 increased from 2014 due to increase of annual production, unplanned shut down and produce premium grade at  
 HDPE and Polyol plants
(4) IRPC has calculated Electricity purchased from PEA by including Electricity purchased from PEA for IRPC Bangkok Office since 2015.(G4-22)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN3

Total indirect energy consumption GJ 14,688 6,617 18,636 889,249

Electricity purchased from PEA(4) GJ 14,688 6,617 18,636 89,268

Electricity purchased from IRPC Clean Power GJ 0 0 0 292,062

Steam purchased by IRPC Clean Power GJ 0 0 0 507,919

Total electricity sold GJ 1,726,049 1,748,048 2,161,886 2,108,913

Total steam sold GJ 3,622,154 3,201,474 3,221,016 3,191,809

G4-EN5 Energy intensity(2) GJ/Tonne of 
production 4.17 3.99 4.16 4.28

G4-EN6
Energy saved due to conservation and efficiency 

improvements
GJ 1,397,443 5,149,700 372,357 1,611,884

G4-EN30 Total diesel consumed by IRPC owned marine 
vessels Litre 831,056 810,386 726,146 852,094
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Water Consumption and Wastewater(1)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN8

Water withdrawn by source(2) M3 36,521,591 36,918,347 37,635,997 38,938,454

Surface water M3 19,001,591 19,398,347 19,298,917 19,607,178

Rain water M3 0 0 817,080 1,111,159
Municipal water supply M3 N/A N/A N/A 21,625
Ground water M3 N/A N/A N/A 769
Salt / brackish water M3 17,520,000 17,520,000 17,520,000 18,197,723

Fresh water withdrawal intensity(3) M3/Tonne of 
production 1.90 1.86 2.02 1.91

G4-EN10 Total volume of recycled/reused water
M3 2,600,000 64,500 450,775 1,007,400

% of total water 
withdrawal 7.12 0.17 1.20 2.59

G4-EN22

Total volume of water discharge Million M3 2.21 2.51 2.51 2.32
Chemical oxygen demand (COD) in 
treated wastewater discharged Tonne 188 211 179 172

Biochemical oxygen demand (BOD) in 
treated wastewater discharged Tonne 5 16 17 23

Total suspended solid (TSS) in treated 
wastewater discharged Tonne 60 74 47 40

Solid Waste(1)

GRI Data Unit 2013 2014 2015

G4-EN23

Total waste disposed Tonne 21,238 27,410 34,404

Non-hazardous waste Tonne 15,643 22,848 28,843

Reuse Tonne 0 0 0
Recycling Tonne 13,974 15,812 18,587
Recovery Tonne 0 144 48
Incineration Tonne 42 41 0
Landfill Tonne 1,627 4,620 6,302
On-site storage Tonne N/A 359 1,856
Others Tonne 0 1,873 2,050

Air Emissions(1)

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN21

Total NOx Tonne 2,745 4,138 2,700 1,778

NOx Intensity Tonne/Thousand 
Tonne of production 0.27 0.40 0.27 0.17

Total SOx Tonne 1,357 1,666 1,430 1,491

SOx Intensity 
Tonne/Thousand 

Tonne of production
0.14 0.16 0.14 0.14

Total Suspended Particulate (TSP) Tonne 335 323 325 298

TSP Intensity Tonne/Thousand 
Tonne of production 0.03 0.03 0.03 0.03

Total VOCs(2) Tonne 1,557 1,576 1,416 1,565

VOCs Intensity Tonne/Thousand 
Tonne of production 0.156 0.151 0.142 0.149

Remark:  
(1) Standards, methodologies, source of emission factors and assumptions used are identified relevant regulations. 
 The measurement approaches include direct measurement.
(2) Restatement 2012-2014 data due to data coverage expansion.(G4-22) 

Remark:  
(1) Information drawn from water meters and calculations derived from available water data.
(2) Total water withdrawn during 2012 to 2014 has recalculated by take account for all business under IRPC group only.(G4-22) 
(3) Water Intensity calculation for year 2015 exclude water consumption for new project (UHV) and salt/brackish water
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Remark:  
(1) Information provided by the waste disposal contractor.
(2) The total waste disposal in 2015 was increased from 2014 due to changing source of coal resulting in increase of non-combusted waste, 
 furnace refractory at Ethylene Plant, and inspection and cleaning of 6 crude oil tanks. 

Environmental Protection Expenditures and Investment and Fines
GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EN31 Environmental protection expenditures and
Investments (e.g. operation related costs, etc.)(1) Million Baht 599 407 626 1,059

G4-EN29

Monetary value of significant fines Million Baht 0 0 0 0

Number of non-monetary sanctions Case 0 0 0 0
Case brought through dispute resolution 
mechanisms Case 0 0 0 0

Remark:  
(1) IRPC has calculated Environmental protection expenditures and Investments by include investment for energy saving projects and Delta projects  
 that can reduce GHG emissions.  

GRI Data Unit 2012 2013 2014 2015

G4-EC1 Cash contribution(1) Baht 124,109,082 101,090,000 99,416,046 464,628,760

PHILANTHROPY

GRI Data Unit 2013 2014 2015

G4-EN23

Hazardous waste Tonne 2,386 4,111 5,508
Reuse Tonne 0 42 32
Recycling Tonne 147 440 441
Recovery Tonne 787 2,234 3,255
Incineration Tonne 1,175 860 813
Landfill Tonne 277 312 766
On-site storage Tonne N/A 57 189
Others Tonne 0 166 12

Waste from non-routine operation Tonne 3,209 451 53
Non-hazardous waste Tonne N/A 336 16

Landfill Tonne N/A 92 16
Recovery Tonne N/A 244 0

Hazardous waste Tonne N/A 115 38
Incineration Tonne N/A 0  21 
Landfill Tonne N/A 1  2 
Recovery Tonne N/A 114  14 

G4-EN25

Hazardous waste transportation Tonne N/A 4,169 5,356
Hazardous waste import to IRPC Tonne N/A 0 0
Hazardous waste export from IRPC Tonne N/A 4,169 5,356
Hazardous waste treated Tonne N/A 0 0
Hazardous waste shipped internationally Tonne N/A 165 89

Remark:  
(1) In year 2015, cash contribution included  allocation to the investment fund to fund Kamnoetvidya Science Academy (KVIS) and Vidyasirimedhi  
 Institute of Science and Technology (VISTEC)
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About
REPORT

Thisเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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ไออาร์พีซี จัดทำารายงานความยั่งยืนตามหลักการของ Sustainability 
Reporting Guideline:  Oil and Gas Sector Disclosure ภาคที่ 4 ของ 
Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับสูง (Core) ซึ่งเป็นหลักการ
จัดทำารายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสื่อสารประเด็น 
ที่สำาคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 
โดยนำาเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดลอ้ม ในชว่งเวลา 12 เดอืนของป ี2558 ทัง้นี ้เพือ่ความสมบรูณข์องขอ้มลู
ทีน่ำามารายงาน ไออารพ์ซี ีไดจ้ดัใหม้กีารสอบทานขอ้มลูและผลการดำาเนนิงาน 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดย บรษิทั ลอยดส์  
รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด นอกจากนี้ ไออาร์พีซี  
ยังรายงานความก้าวหน้าขั้นสูงตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: UNGC) ในรายงานฉบับนี้อีกด้วย 
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ขอบเขตการรายงาน(G4-17, G4-18)

รายงานความยั่งยืน มีขอบเขตการรายงานตรงกับรายงานประจำาปี 
2558 ซึง่ครอบคลมุรอ้ยละ 100 ของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) 
บริษัทในเครือที่ ไออาร์พีซี ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 
ได้แก่ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด 
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด และ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี  
จำากัด และบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทในเครือของ ไออาร์พีซี ถือหุ้น 
ในสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 50 ไดแ้ก ่บรษิทั ไออารพ์ซี ีเอ แอนด ์แอล จำากดั 
และ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ

ผู้ถือหุ้น • การประชุมสามัญประจ�าปี
• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Road Show) และ

การจดัประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามการนดัหมาย 
ของนกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ (Company Visit)

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
• การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน
• วารสารรายไตรมาสถึงผู้ถือหุ้นทุกราย
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและต่อเนื่อง
• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
• ความโปร่งใสด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ
• การเปิดตลาดใหม่

ลูกค้าและ 
ประชาชน

• การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าประจ�าปี
• หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
• เว็บไซต์ www.irpc.co.th / www.irpcmarket.com

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ
ความต้องการ

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

Manual.pdf

• การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
• แนวทางการด�าเนินการจัดหาอย่างยั่งยืน
• ความโปร่งใสด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ
• การหยุดชะงักทางธุรกิจ

คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้

• การประชุมร่วมกับองค์กรกลาง อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

• จดหมายถึงเจ้าหนี้
• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของ 
การแข่งขันที่ดี 

• ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย 
โดยปราศจากความจริง

• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
• ความโปร่งใสด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ 
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้

โดยเคร่งครัด
• รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย(G4-24,G4-25, G4-26)

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำาคัญต่อการบริหารจัดการ
ความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี โดยบริษัทฯ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและประชาชน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 
และเจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมและสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซี  
เปิดชอ่งทางการสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็
ตอ่ประเดน็สำาคญัทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกบันำาขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยมาพจิารณาเพือ่ปรบัปรงุการบรหิารจดัการ
ความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น

96 รายงานความยั่งยืน 2558



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ

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

• การสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ

• การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
• การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ด ี

และเหมาะสม
• การพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
• การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การประชุมร่วมกันในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และสังคม
• กิจกรรมเปิดบ้าน
• การส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS
• การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว
• การสื่อสารผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
• การสื่อสารผ่านสถานีวิทยุ
• สื่อสารมวลชนท้องถิ่น
• การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี  

(คพอ./ EIA Monitoring)
• การประชุมหมู่บ้าน/ ต�าบล

• การดูแล สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของคนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย(G4-27)

ไออาร์พีซี รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 กลุ่มในปี 2558 จากช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ 
ข้างต้น โดยมีประเด็นสำาคัญสรุปได้ดังนี้  
• การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญขององค์กรต่อสาธารณะ เช่น โครงการ

ลงทุน ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น

• การแสดงความโปร่งใสของการดำาเนินงานและการกำากับดูแล 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 

• ความโปร่งใส ยุติธรรม โอกาสในการเข้าถึงในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

• การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง
• การบริการด้านการขายและจัดส่งสินค้าที่เป็นเลิศและระบบ 

การสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้เป็น

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยของชุมชน

• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• การเพ่ิมกิจกรรมและโครงการท่ีก่อให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน
• การอบรมและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหส้ามารถดำาเนนิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืน(G4-18)

ไออาร์พีซี นำาหลักการกำาหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน 
(Reporting Principles for Defining Report Content) ของ GRI 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืน 
และรายงานแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงาน 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บป ร ะ เ ด็ นที่ มี ค ว ามสำ า คัญต่ อค ว ามยั่ ง ยื น 
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
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ผลการประเมินประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ปี 2558(G4-19)

1 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
2 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
3 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ
4 การปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรน้ำา
6 การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
7 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
8 การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม 
  

1

1

2

2

3

3

4

4
ความสำาคัญต่อไออาร์พีซี

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

1

2

3

4

5

6

7

8

การระบุประเด็นและ
ขอบเขตการรายงาน
• ระบุประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำาเนินงาน
อย่างยั่งยืนของ 
ไออาร์พีซี และ
ประเด็นที่ม ี
ความสำาคัญ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ระบุขอบเขตของ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มที่มีอิทธิพล
ต่อประเดน็ดงักล่าว

การประเมิน 
ระดับความส�าคัญ 
ของประเด็น
• จัดลำาดับ 

ความสำาคัญ 
ของประเด็นต่อ 
ไออาร์พีซี ตาม
เกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ และ 
ความสำาคัญ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบและ
เห็นชอบประเด็น
• นำาเสนอผลการ

ประเมินประเด็น
สำาคัญต่อ 
คณะกรรมการ 
การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน  
กลุ่มไออาร์พีซี 
เพื่อทบทวน 
และอนุมัติ

การทบทวนประเด็น
• รวบรวมและ

ทบทวนประเด็น
จากภายในและ
ภายนอกองค์กร

• พิจารณา 
ประเด็นสำาคัญ 
ของรายงานและ
ตรวจสอบการ
ประเมินสาระสำาคัญ
เพื่อความสมบูรณ์
ของรายงาน
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ประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี และขอบเขตการรายงาน(G4-19, G4-20, G4-21)

ล�าดบั ประเด็นที่มี
ความส�าคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตการรายงาน หัวข้อในรายงาน

1 การบริหารจัดการ 
สายโซ่อุปทาน

• การประเมนิคูค้่าถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
(Supplier Environmental Assessment)

• การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านการปฏิบัติต่อ
แรงงาน (Supplier Assessment for Labor 
Practices)

• การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านสังคม 
(Supplier Assessment for Impacts on 
Society)

• การประเมนิคูค้่าถงึผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน 
(Supplier Human Rights Assessment)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• คู่ค้า

• พันธมิตรทางธุรกิจ

2 ความรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์

• ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ ์
ต่อกฎระเบียบ (Compliance)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• ลูกค้า

• ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

3 การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

• พลังงาน (Energy)
• การปลดปล่อยมลพษิทางอากาศ (Emission)
• ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and 

Services)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• ลูกค้า 
• คู่ค้า 
• สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การปฏิบัติการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

• สรุปผลการดำาเนินงาน

4 การปฏิบัติการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• พลังงาน (Energy)
• การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emission)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• ลูกค้า 
• คู่ค้า 
• สังคมและสิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• สรุปผลการดำาเนินงาน

5 ความรับผิดชอบ 
ต่อทรัพยากรนำ้า

• นำ้า (Water)
• นำ้าทิ้งและของเสีย (Effluents and Waste)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• สังคมและสิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• สรุปผลการดำาเนินงาน

6 การปฏิบัติงาน 
อย่างปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• สังคมและสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร

• สรุปผลการดำาเนินงาน

7 การพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลากร

• การจ้างงาน (Employment)
• การอบรมและการศึกษาสำาหรับพนักงาน 

(Training and Education)
• กลไกการร้องเรยีนด้านแนวปฏบิตัต่ิอแรงงาน 

(Labor Practices Grievance Mechanisms)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• พนักงาน

• การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

• สรุปผลการดำาเนินงาน

8 การเป็นองค์กรที่ด ี
ของสังคม

• ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities)
• กลไกการร้องเรียนถึงผลกระทบด้านสังคม 

(Grievance Mechanisms for Impacts on Society)
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ (Indirect 

Economic Impacts)

• ไออาร์พีซี
• บริษัทในเครือ
• สังคมและสิ่งแวดล้อม

• การเป็นองค์กรที่ด ี
ของสังคม

• สรุปผลการดำาเนินงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักบริหารความยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2649–7000, 66 (0) 2649–7777     โทรสาร: 66 (0) 2649–7001
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LRQA Assurance Statement 
Relating to IRPC Public Company Limited’s Sustainability 
Report for the calendar year 2015 
 
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 Sustainability Report 2015 (“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 procedure is based on current best practice 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 operations and activities in Thailand, IRPC’s subsidiary companies in 
Thailand where IRPC holds higher than a 50% share 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 Disclosure  

x Evaluating the reliability of data and information for only those selected specific standard disclosures listed 
below:  
- Environmental:  Energy consumption within the organization (G4-EN3), Total water withdrawal by source 

(G4-EN8), Direct greenhouse gas emission (G4-EN15), Energy indirect greenhouse gas emission (G4-
EN16), NOx, SOx, and other significant air emissions (VOCs) (G4-EN21), Total weight of Waste by type 
and disposal method (G4-EN23) 

- Social: Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total 
number of work related fatalities, by region and by gender (G4-LA 6) (1) 
Note: (1) G4-LA6 does not include performance data from IRPC Technology Co., Ltd. 

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.  
 
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 reliable performance data and information as no errors or omissions were detected within the 

selected specific standard disclosures 
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 procedure.  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 IRPC employees who engage directly with stakeholder groups 
as well as reviewing documents and 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. We also tested the filters used in determining material  
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x issues to evaluate whether IRPC makes informed business decisions that may create opportunities that 
contribute towards sustainable development. 

x Auditing IRPC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or 
misstatements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures and 
systems. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

x Visiting IRPC’s Power plant, utilities at the ETP Plant and IRPC’s central waste yard at their complex in 
Rayong province to sample evidence for the selected specific standard disclosures in-order to confirm their 
reliability. LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and 
completeness of the data reported by individual locations. 

 

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 has maintained open dialogue with all of its stakeholders. The report content, as 
well as IRPC’s visions for addressing sustainability development, have then been informed by the views and 
expectations of these stakeholders. 

x Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning IRPC’s sustainability performance that have been 
excluded from the report. However, future reports should disclose IRPC’s biodiversity strategy, to allow 
stakeholders to compare IRPC’s performance against other oil and gas operatives. 

x Responsiveness:  
IRPC has processes for responding to concerns from various stakeholder groups. We believe that these 
communication processes are effective in explaining IRPC’s aim in contributing towards sustainable 
development. However, we believe that future reports should disclose safety data performance of IRPC 
Technology Co., Ltd, even though it is not a key business of IRPC, in-order to be fully accountable. 

x Reliability: 
Data management systems are considered to be defined for the data and information collection and 
calculation associated with the selected specific standard disclosures. However, systematically and 
periodically implementing internal verification within IRPC’s subsidiaries will 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 assessment is the only work undertaken by LRQA for IRPC and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 

 

 Dated: 29 February 2016 
Paveena Hengsritawat 
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: BGK6028968 
 

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, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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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 28-29 - - 19

Organizational 
Profile

G4-3 14-15 - - -

G4-4 14-19 - - -

G4-5 14 - - -

G4-6 14 - - -

G4-7 14 - - -

GLOBAL REPORTING INITIATIVE

IRPC Sustainability Report 2015 was prepared according to the GRI G4 Guidelines  

at in accordance core option 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

Organizational 
Profile

G4-8 14-19 - - -

G4-9 18-19, 84-85
Key financial performance, refer to 
Annual Report 2015, Consolidated 
Financial Position, page 150

- -

G4-10 85, 103

Majority of IRPC’s workforce are 
employees and supervised workers. 
No significant variation in employment 
numbers.

- -

G4-11 88 - - -

G4-12 45-49 - - 2

G4-13 103
No significant changes during the 
reporting year.

- 2

G4-14 28-29 - - -

G4-15 26, 27 - - -

G4-16 26, 64 - - -

Identified 
Material Aspects 
and Boundaries

G4-17 96 - ü -

G4-18 96-97 - ü -

G4-19 98-99 - ü -

G4-20 99 - ü -

G4-21 99 - ü -

G4-22 89, 91-92 - ü -

G4-23 103
No significant changes in scope and 
boundary from previous reporting 
periods.

ü -

Stakeholder 
Engagement

G4-24
OGSS

96 - - 21

G4-25 96 - - 21

G4-26 96

IRPC regular ly engages with al l 
stakeholder groups to ensure that their 
expectations and concerns are taken 
into consideration.

- 21

G4-27
OGSS

97 - - 21
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General Standard Disclosures
Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Report Profile

G4-28 95 - - -

G4-29 104
http://www.irpc.co.th/en/sustainable_
report.php

- -

G4-30 104
http://www.irpc.co.th/en/sustainable_
report.php

- -

G4-31 99 - - -

G4-32
95, 100-101,
102-109

- - -

G4-33 104

IRPC engaged Lloyd's Register Quality 
Assurance Ltd. to provide limited 
independent assurance service to IRPC's 
2015 Corporate Sustainability Report. 
IRPC has process to ensure transparent 
external assurance.

- -

Governance

G4-34 104 http://www.irpc.co.th/en/cg_chart.php - 1, 20

G4-35 31 - - 1, 20

G4-36 31 - - 1, 20

G4-37 104
Channels to Communicate with the 
Shareholders in Annual Report 2015.

- 1, 20

G4-38 104
Composi t ion of  the Board and 
Committees, refer to Annual Report 
2015, Management Structure.

- 1, 20

G4-39 104
Role of the Chairman, refer to Annual 
Report 2015, Roles and Responsibilities 
of the Chairman

- 1, 20

G4-40 104

Nomination and selection process 
of the Board, refer to Annual Report 
2015, Committee and Top Management 
Recruitment and Appointment and 
Nomination Process.

- 1, 20

G4-41 104
http://www.irpc.co.th/en/pdf/CG/policy/
Revised2_IRPC%20CG%20FINAL%20
4-2-2016.pdf

- 1, 2, 20

G4-42 104
Sustainability management, refer to 
Annual Report 2015, page 188-189.

- 1, 20

G4-43 104
Board Development in Annual Report 
2015.

- 1, 20
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General Standard Disclosures
Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Governance

G4-44 105
Committee Evaluation, in Annual Report 
2015,

- 1, 20

G4-45 105
Risk Management Committee and Risk 
Management, refer to Annual Report 
2015, page 120-121.

- 1, 20

G4-46 105 - 1, 20

G4-47 105 - 1, 20

G4-48 98 - - 1, 20

G4-49 27 - - 1, 20

G4-50 26 - - 1, 20

G4-51 105

Board of Director nomination process, 
refer to http://www.irpc.co.th/en/
pdf/Board-of-Directors-Nomination-
Process-7-9-15.pdf

Nomina t i on  and Remunera t i on 
Committee Charter, refer to http://www.
irpc.co.th/en/pdf/bord/Nomination%20
and%20Remuneration%20Committee-
eng.pdf

- 1, 20

G4-52 105

No remuneration consultants were 
involved in the process. http://www.
irpc.co.th/en/pdf/bord/Nomination%20
and%20Remuneration%20Committee-
eng.pdf

- 1, 20

G4-53 105

Rights of Shareholders, refer to page 
17-18 of http://www.irpc.co.th/en/p df/
CG/policy/Revised2_IRPC%20CG%20
FINAL%204-2-2016.pdf 

- 1, 20

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

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

Ethics and Integrity

G4-56 105

IRPC Corporate Governance Handbook, 
refer to http://www.irpc.co.th/en/pdf/
CG/policy/Revised2_IRPC%20CG%20
FINAL%204-2-2016.pdf 

- 12-14

G4-57 26-27, 77 - - 12-14

G4-58 26 - - 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

Indirect 
Economic 
Performance
 

G4-DMA
OGSS

75-83 - ü 15-18

G4-EC1 84 - - -

G4-EC4 84 - - -

G4-EC7 75-83 - - -

G4-EC8 75-83 - - -

G4-EC9 84 - - -

ENVIRONMENTAL

Material G4-EN1 90 - - -

Energy

G4-DMA
OGSS

70
Energy Management, refer to http://www.
irpc.co.th/en/corporate_nature.php 

ü 9-11, 15-
18

G4-EN3 90-91 - ü 9-11

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

- 2, 9-11

G4-EN5
OGSS

91 - - 9-11

G4-EN6 70, 91 - - 9-11

G4-EN7 67-72 - - 9-11

G4-OG2 Not material
IRPC’s core businesses are petroleum 
refinery and petrochemical.

- -

G4-OG3 Not material
IRPC’s core businesses are petroleum 
refinery and petrochemical.

- -

Water

G4-DMA 63-65 - ü 9-11, 15-
18

G4-EN8
OGSS

92 - - 9-11

G4-EN9
OGSS

63-65

IRPC uses water from its water reservoirs 
where water threshold for IRPC equals 
to water quota from the Royal Irrigation 
Department. IRPC manages water 
together with PTT Group (PTT Group 
Water Management Team.)

- 9-11

G4-EN10 65, 92 - - 9-11
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Material 

Aspects

DMA and 

Indicators

Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Emissions

G4-DMA 66-71 - ü 9-11, 15-
18

G4-EN15
OGSS

91 - ü 9-11

G4-EN16
OGSS

91 - ü 9-11

G4-EN17
OGSS

91
Information is currently unavailable. IRPC 
will improve the data collection process.

- 2, 9-11

G4-EN18
OGSS

91 - - 9-11

G4-EN19
OGSS

66-71

GHG gases include CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, and SF6. NF3 is not 
applicable to IRPC's business. 2012 is 
the base year. Identified GHG reduction 
is under IRPC's control; as a result, it is 
considered as GHG emission reduction 
in Scope I

- 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-EN21
OGSS

92
Standards, methodologies, source of 
emission factors and assumptions used 
are identified relevant regulations.

ü 9-11

Effluents and 
Waste

G4-DMA
OGSS

62
Waste Management, refer to http://www.
irpc.co.th/en/corporate_nature.php

ü 9-11, 15-
18

G4-EN22 92 - - 9-11

G4-EN23
OGSS

92-93 - ü 9-11

G4-EN24
OGSS

89 - - 9-11

G4-EN25 93 - - 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 91 - - -

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

Aspects

DMA and 

Indicators

Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Supplier 
Environmental 
Assessment

G4-DMA 47-49 - ü 2, 9-11, 
15-18

G4-EN32 84 - - 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-DMA
OGSS

39-43 - ü 6-8, 15-18

G4-LA1 86-88 - - 6-8

G4-LA2 43 - - 6-8

G4-LA3 88 - - 6-8

Occupational 
Health and 
Safety

G4-DMA
OGSS

34-38 - 6-8, 15-18

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

- 6-8

G4-LA6
OGSS

89-90 - ü 2, 6-8

G4-LA7 34-35 - - 6-8

G4-LA8 108

Local formal agreement includes IRPC’s 
management approach and standards 
in all aspects such as labor practice, 
health and safety, etc. which applies to 
IRPC workforce.

- 6-8

Training and 
Education

G4-DMA 39-43 - ü 6-8, 15-18

G4-LA9 88-89 - - 6-8

G4-LA10 41-42 - - 6-8

G4-LA11 39, 41 - - 6-8

Supplier 
Assessment 
for Labor 
Practices

G4-DMA 47-49 - ü 2, 6-8, 
15-18

G4-LA14 84 - - 2, 6-8

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

- 2, 6-8
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Material 

Aspects

DMA and 

Indicators

Page Number 

(or Link)
Omissions/ Remarks

External 

Assurance

UNGC 

Advanced 

Level

Labor 
Practices 
Grievance 
Mechanisms

G4-DMA 43 - ü 6-8, 15-18

G4-LA16 43 - - 6-8

SOCIETY

Local 
Communities

G4-DMA
OGSS

75-83
Community engagement and society 
development, refer to http://www.irpc.
co.th/en/corporate_relation.php 

ü 15-18

G4-SO1 77 - - -

G4-SO2
OGSS

77 - - -

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

G4-OG11 109 None. - -

Supplier  
Assessment 
for Impacts on 
Society

G4-DMA 47-49 - ü 2, 15-18

G4-SO9 84 - - 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 27, 77 - ü 15-18

G4-SO11 109 Refer to G4-58 - -

PRODUCT RESPONSIBILITY

Compliance
G4-DMA 52-53 - ü 15-18

G4-PR9 54 - - -
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(United Nations Global Compact

Communication on Progress: UNGC COP)

UNGC
รายงานความก้าวหน้า

ขั้นสูงของ
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงของ UNGC การดำาเนินการโดย ไออาร์พีซี ตำาแหน่งระบุในรายงานความยั่งยืน

การบูรณาการหลักการ UNGC เข้ากับกลยุทธ์และการปฏิบัติการ

1 การนำาหลกัการมาประยกุต์
ใช้ในหน่วยงาน
และหน่วยธุรกิจ

•		สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
•		นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม	ไออาร์พีซี
•		แผนงานดา้นความยัง่ยนื	(Sustainability	Work	Program)	

ประจำาปี	2559-2563
•		วสิยัทศัน	์“บรษิทัปิโตรเคมชีัน้นำาของเอเชยีภายในป	ี2563”	

4-5, 20-21, 30-31

2 การดำาเนินงานตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

•		คู่มือการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของคู่ค้า	
•		จรรยาบรรณของคูค่า้	(IRPC	Supplier	Code	of	Conduct)
•		การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

47-49

 การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

3 ความมุ่งมั่นกลยุทธ์	
หรือนโยบายในด้าน
สิทธิมนุษยชน

•		นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม	ไออาร์พีซี
•		จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

30, 25-27

4 ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

•		การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
•		การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและการส่งเสริมวัฒนธรรม

ด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

34-43, 45-49

5 กลไกประเมินและเฝ้าระวัง
ที่มีประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

•		ช่องทางรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการสอบสวนที่ชัดเจน	
เป็นธรรม	โปร่งใส	และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน

26-27

การดำาเนินงานด้านแรงงาน

6 ความมุ่งมั่น	กลยุทธ์
หรือนโยบายว่าด้วย
สิทธิแรงงาน

•		นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม	ไออาร์พีซี
•		จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

30, 25-27

7 ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักสิทธิแรงงาน

•		ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 39-43

8 กลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผล
ซึ่งคำานึงถึงสิทธิแรงงาน

•		ช่องทางรับร้องเรียนและขั้นตอนการสอบสวนที่ชัดเจน 
เป็นธรรม	โปร่งใส	และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน

•		การสำารวจความพึงพอใจของบุคลากร

26-27, 43
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงของ UNGC การดำาเนินการโดย ไออาร์พีซี ตำาแหน่งระบุในรายงานความยั่งยืน

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

9 ความมุ่งมั่น	กลยุทธ์
หรือนโยบายว่าด้วย
ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

•		นโยบายคณุภาพ	ความมัน่คง		ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	
สิ่งแวดล้อม	และการจัดการพลังงาน

•		ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ		ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม	(QSHE	Management	System)

•		นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม	ไออาร์พีซี

30, 56-72

10 ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

•		ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ		ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม	(QSHE	Management	System)

•		การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ	 (Eco	 Factory)	 ของสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•		การบริหารจัดการน้ำาร่วมกับคณะทำางานบริหารจัดการน้ำา
ของกลุม่	ปตท.	(PTT	Group	Water	Management	Team:	
PTTWT)	 และสมาชิกของศูนย์ปฏิบัติการน้ำาจังหวัดระยอง	
(Water War Room Rayong)

•		โครงการบริหารจัดการน้ำาตามแนวทาง	 3Rs	 การลด
การใช้น้ำา	 (Reduce)	 การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	 (Reuse) 
และ	 การนำาน้ำาที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการปรับปรุงเพื่อ 
นำากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)

•		การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ลูกค้า

50-53, 56-72

11 กลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผล
ซ่ึงคำานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

•		ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ		ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม	(QSHE	Management	System)

•		ช่องทางข้อร้องเรียนสำาหรับชุมชน
•		การตรวจสอบพื้นที่โดยหน่วยงานงานชุมชนสัมพันธ์

56-72, 77

การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

12 ความมุ่งมั่น	กลยุทธ์หรือ
นโยบายว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต

•		การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต

•		นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน	 (Whistleblowing	
Policy)

•		จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
•		จรรยาบรรณของคู่ค้า

25-26, 47

13 ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึง
หลักการต่อต้านการทุจริต	

•		การกำากับดูแลและความโปร่งใส 25-27

14 กลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผล
ซึ่งคำานึงถึงหลักการ
ต่อต้านการทุจริต

•		ชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสสำาหรบับคุคลภายใน
และภายนอกองค์กร

26-27
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงของ UNGC การดำาเนินการโดย ไออาร์พีซี ตำาแหน่งระบุในรายงานความยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ ของสหประชาชาติ

15 การสนับสนุนของธุรกิจหลัก 
สำาหรับเป้าหมายและ 
ข้อตกลงต่างๆ	 
แห่งสหประชาชาติ

•		การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในระดับสูง	
(UNCG Advanced Level) 

•		การคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิ	DJSI	ประเภทกลุม่ตลาดเกดิใหม ่
อุตสาหกรรม	Oil	and	Gas	ประจำาปี	2558

25, 31

การดำาเนินงานด้านสังคม

16 การลงทุนทางสังคม
เชิงกลยุทธ์และ
การบริการสังคม

•		โครงการคลินิกเคลื่อนที่และคลินิกปันน้ำาใจ	เพื่อช่วยรักษา
และดูแลคนในพื้นที่

•		โครงการเฝา้ระวงัสขุภาพของชมุชน	ไดร้บัความรว่มมอืจาก
โรงพยาบาลระยองและสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง
เพือ่ใหค้วามรู	้ขอ้ควรระวงั	และการป้องกนัโรคภัยแกช่มุชน

•		โครงการบริจาคเม็ดพลาสติก	 Polimaxx	 Banbax	 PP 
(เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน	 ที่ผสมสารซึ่งมีคุณสมบัตฺิ 
ช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรีย)	 ให้มูลนิธิขาเทียมใน 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีใช้ในการทำาขาเทียม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น

•		โครงการลำาไทรโยงโมเดล	เพื่อช่วยพัฒนาแหล่งน้ำาและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนองยาง	ตำาบลลำาไทรโยง	
อำาเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์

•		วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพ์ซี	ี(IRPC	Technology	College)	
เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดระยอง	
ภายใต้แนวคิดวิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน

75-83

17 นโยบายความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะ

•		มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยท่าเรือ 
ไออาร์พีซี	 ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	
(Carbon Footprint for Organization)

70-71

18 การเป็นหุ้นส่วนและ
การทำางานเป็นหมู่คณะ

•		การพัฒนาชุมชนและสังคม
•		การป้องกันและตอบสนองต่อการรั่วไหลของน้ำามันและ 

สารเคมีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่

75-83, 59

การกำากับการดูแลองค์กรและการเป็นผู้นำา

19 ความมุ่งมั่นและ
ความเป็นผู้นำาของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
(CEO)

•		สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4-5

20 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
และการกำากับดูแล

•		การกำากับดูแลและความโปร่งใส http://www.irpc.co.th/th/cg_
chart.php 

21 การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

•		ชอ่งทางการสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรว่มแสดงความคดิเหน็
ต่อประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร

•		ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย	

6-11, 97, 117
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ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

การดำาเนินงานท่ีเป็นเลิศและย่ังยืน

สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำามัน
และก๊าซ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำาปี 2558
RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices 

Gold Class Sustainability Award 2016 ในอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตน้ำามันและก๊าซ ซึ่งประกาศผลใน Sustainability 
Yearbook 2016
RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices 

รายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น 
ประจำาปี 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความ
ยั่งยืนของไทย ประจำาปี 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Top Company Award ประจำาปี 2558  
ประเภทรางวัลพิเศษ Top Business Strategy Award 
นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) (ARiP)  
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Thailand ICT Excellence ประจำาปี 2558: รางวัลระดับ 
Excellence จากโครงการปรับปรุงและรวมระบบงานภาษี
สรรพสามิต (Excise Integrated System) และ รางวัลชมเชย 
จากโครงการ Intelligence PORT & TANK Service
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory 
จากโรงงานผลิตเอทธิลีน โรงผลิตพลังไอน้ำาและ 
ไฟฟ้าร่วม โรงกลั่นน้ำามัน และโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่น 
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำาปี 2558 
จาก ท่าเรือ ไออาร์พีซี
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค ประจำาปี 2558
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย (มสวท.)

ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 จากการพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกสไตรีน  
อะคริโลไนไทรล์ (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต SAN1 และ SAN2 การพัฒนาและการผลิต
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PS การพัฒนาและการผลิต 
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐาน การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สารอะโรเมติก C9  และ 
เอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน การผลิตเอทธิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

Zero Accident Campaign 
ประจำาปี 2558 ระดับทองแดง จาก
คลังน้ำามันฯ อยุธยา และ 
คลังน้ำามันฯ พระประแดง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (สปก.) 
ระดับประเทศ ประจำาปี 2558 จากโรงงานผลิต 
เบนซีน โทลูอีน ไซลีน คลังน้ำามันฯ อยุธยา คลังน้ำามันฯ 
พระประแดง และคลังน้ำามันฯ ชุมพร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ระดับประเทศ ต่อเนื่อง 3 ปี  
สำาหรับคลังน้ำามันฯ อยุธยา
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน

ใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จาก คลังน้ำามันฯ พระประแดง  
คลังน้ำามันฯ อยุธยา และคลังน้ำามันฯ ชุมพร
กระทรวงแรงงาน

โล่เกียรติคุณ ในโครงการ ๑ ช่วย ๙ 
สำานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.)

CSR DIW ครบทุกโรงงานตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2558 มี 11 โรงงาน 
(จากทั้งหมด 23 โรงงาน) ที่ดำาเนินโครงการ CSR DIW อย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับรางวัลประเภท CSR-DIW Continuous ทั้ง 11 โรงงาน และ
โรงงานผลิตเอทธิลีนได้รับเกียรติบัตรแผนชุมชนดีเด่นระดับดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางานดีเด่น ระดับประเทศ 
2558 สำาหรับคลังน้ำามันฯ อยุธยา
กระทรวงแรงงาน

Asia Responsible Entrepreneurship ด้าน Social  
Empowerment จากโครงการ “From Bench to Community” 
ประจำาปี 2558
องค์กร Enterprise Asia

การกำากับดูแลท่ีดี

Golden Peacock Global Award for Excellence in 
Corporate Governance ประจำาปี 2558
สถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

คณะกรรมการแห่งปีดีเด่นและ 
คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 
ประจำาปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย

ASEAN Corporate Governance Awards ประจำาปี 
2558 ในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard 2015
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

The Best Corporate in Asia ประจำาปี 2558 
ประเภท Asia’s Outstanding Company on 
Corporate Governance
นิตยสาร Corporate Governance Asia

บริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำาปี 2558 

นิตยสาร Corporate Governance Asia
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลส�าหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาท�าเครื่องหมาย X ลงในช่อง และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1 กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน
 เพศ  หญิง ชาย
 อายุ  ต�่ากว่า 30 ป ี 30-45 ป ี มากกว่า 45 ปี

2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
 พนักงานไออาร์พีซี ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ประชาชน/ชุมชนใกล้เคียง

คู่ค้า   สถาบันการศึกษา
 สถาบันการเงิน/เจ้าหนี ้ สื่อมวลชน ข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ
 อื่นๆ (ระบุ...........................................)

3 ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้อย่างไร 
 เว็บไซต์ไออาร์พีซี งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ พนักงานไออาร์พีซ ี

เว็บไซต์อื่นๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อื่นๆ (กรุณาระบุ....................)

4 วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี ้
 เพื่อรู้จักไออาร์พีซี เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการวิจัยและการศึกษา  

เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน 
 เพื่อทราบข้อมูลเป็นพิเศษ (กรุณาระบุ............................) อื่นๆ (กรุณาระบุ......................)

5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 
 ความสมบูรณ์ของรายงาน มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ 
 การก�าหนดประเด็นของรายงาน มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ 
 เนื้อหาน่าสนใจ  มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ 
 เนื้อหาเข้าใจง่าย มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ 
 การออกแบบรูปเล่ม มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ 
 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ

6 ท่านสนใจเนื้อหาบทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

7 ท่านสนใจเนื้อหาบทใดน้อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

8 การเผยแพร่ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านรายงานฉบับนี้ ท�าให้ท่านรับรู้ถึงความตั้งใจจริงในการด�าเนินงานของ  
 ไออาร์พีซี หรือไม่ อย่างไร 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

9 ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน
ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน

หากท่านคิดว่ายังไม่ครบถ้วน กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

10 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในปีถัดไป
 ...............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

กรุณากรอกแบบส�ารวจและส่งกลับมายังบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ขอขอบคุณส�าหรับความร่วมมือของท่าน
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