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 มุ�งสู�ความเป�นผู�นำอย�างยั�งยืน



ตลอดระยะเวลา 70 ป�แห�งการครองราชย�ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธ�เบศรามาธ�บดี 
จักร�นฤบดินทร สยามินทราธ�ราช บรมนาถบพิตร นับเป�นช�วง
เวลาทีพ่สกนกิรชาวไทยได�อยู�ใต�ร�มพระบารมีแห�งการเถลงิถวลัย�
สิร�ราชสมบัติด�วยความร�มเย็นเป�นสุข ดังพระป มบรมราชโองการ
เราจะครองแผ�นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน�สุขแห�งมหาชน

ชาวสยาม  พระองค�ทรงตั�งม่ันพระราชหฤทัยในการพัฒนา
ความเป�นอยู�ของอาณาประชาราษ ร� โดยทรงเร�ม่ทดลองศกึษา
หลักการและหาความรู�ที่จําเป�น ในการพัฒนาความเป�นอยู�
ของประชาชน ขยายเป�นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร�
มากมายทั่วประเทศ พระองค�ได�ทรงวางราก านการพัฒนา
ประเทศอย�างสมดุล โดยได�พระราชทานแนวพระราชดําร�

ปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง ( fficienc  cono ) ไว�ตั�งแต� 
พ ศ  2517 ให�เป�นแนวทางการพัฒนาประเทศอย�างเป�นลาํดับขั�น
เพ่ือป�องกันความผิดพลาดล�มเหลวและเพ่ือบรรลุผลสําเร็จได�
อย�างสมบูรณ� ด�วยทรงตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาของโลก
ในปจจุบันที่ก�าวหน�าไปอย�างไม�หยุดยั�ง และส�งผลกระทบต�อ
ความสมดุลด�านเศรษ กิจและสังคมของประเทศ 

ไออาร�พีซ�น�อมสํานึกในพระมหากรุณาธ�คุณอย�างหาที่สุดมิได�
ของพระองค� และขอร�วมสบืสานพระราชปณธิาน ด�วยการน�อมนาํ
หลักปรัชญา เศรษ กิจพอเพียง  มาใช�ในการดําเนินธุรกิจ
และนําไปใช�เป�นหลักในการดาํเนินช�ว�ตและประกอบกิจการงาน
ให�เกิดความมั่นคงยั่งยืน
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วา เ ียง าย ง วา ร า วา ีเ
รว ง วา าเ น ี่ ง ีร บบ กัน น ัว ี่ ี วร

การ ี กร บ ันเก ากการเ ี่ยน ง
ัง ายน ก าย น ังนี้ ง า ัย วา ร บร วา ร บ บ
วา ร ั ร วัง ยางยง นการนาว าการ าง า นการวาง น
การ าเนนการ ก ัน น เ ียวกัน งเ ร ราง
้น าน ง น น า ยเฉ า เ า นา ี่ งรั นัก ี
นัก รก น กร ับ ี านก รร วา ่ ั ย ร

คํานิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก�ไข 
และพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นําไปเผยแพร�ต�อไป

วันจันทร�ที่ 29 พฤศจ�กายน 2542
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การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา

เ ร ก เ ียง  ของไออาร�พีซี

วา ร า

ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมีครบวงจร ซ�่งเป�นธุรกิจ
ที่ไออาร�พีซ�มีความเช�่ยวชาญ โดยได�กําหนดว�สัยทัศน�ในการ
ดําเนินธุรกิจ ในการก�าวสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนําของ
เอเช�ยภายในป� 2563 จากการประเมินศักยภาพ และการ
บร�หารจัดการทรัพยากรต�างๆ ของไออาร�พีซ� โดยใช�หลักความ
พอประมาณในการวางแผนเพ่ือการเตบิโตทางธรุกจิอย�างยัง่ยนื 
อาทิ การพิจารณาโครงการในการลงทุนต�างๆ อย�างรอบคอบ 
การจัดสรรทรัพยากรอย�างเหมาะสม การจัดการกําลังคน
และการกําหนดค�าตอบแทนให�เหมาะสม ตลอดจนส�งเสร�มให�
พนักงานดําเนินช�ว�ตตามหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง ใน
ส�วนของการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ไออาร�พีซ�ยึดหลักการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ�มค�า และป�องกันการเกิดผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดข�้น โดยมีการวางแผนการผลิตอย�าง
มีประสิทธ�ภาพ การผลิตที่ใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบร�หาร
จัดการสิ่งแวดล�อมเพ่ือลดผลกระทบจากการผลิต โดยมีการ
ดําเนินโครงการโดยนําหลัก 3Rs (Re ce, Re se, n  
Rec cle) เข�ามาใช�ในการดําเนินงาน เพ่ือลดปร�มาณการใช�
ทรพัยากรตั�งแต�ต�นทาง อาท ิการบร�หารจดัการการใช�ทรพัยากร
น�ํา  การอนุรักษ�พลังงาน และการลดปร�มาณของเสียจากการ
ดําเนินกิจกรรมต�างๆ เป�นต�น

การ ี กัน

ไออาร�พีซ�สร�างภูมิคุ�มกันในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให�สามารถ
รับมือหร�อปรับตัว เ พ่ือลดผลกระทบจากสภาวการณ�ที่
เปลี่ยนแปลง ด�วยการบร�หารจัดการความเสี่ยง ( nterprise 
Ris  n ge ent) อย�างมีประสิทธ�ภาพ โดยเฉพาะการ
บร�หารความเสี่ยงด�านราคาน�ํามันดิบและผลิตภัณฑ� เพ่ือลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคา ตลอดจนมีการเตร�ยม
ความพร�อมเพ่ือรับมือและบร�หารจัดการในภาวะว�กฤติ เพ่ือให�
สามารถดําเนินธุรกิจได�อย�างต�อเนื่องและราบร�่น ( siness 
Contin it  n ge ent) หากต�องเผช�ญภาวะว�กฤติที่อยู�
นอกเหนือการควบคุมของไออาร�พีซ� นอกจากนี้ ยังได�พัฒนา
คุณภาพของสินค�าและบร�การ ด�วยการว�จัยและพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลกูค�า สามารถปรบัตวัตามทศิทาง
ของกระแสโลกที่ปรับเปล่ียนไป และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับ
ผลิตภัณฑ�ของไออาร�พีซ�ได�อย�างยั่งยืน อีกทั�ง ไออาร�พีซ�
ให�ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย�างต�อเนื่อง
อาทิ การหมุนเว�ยนเร�ยนรู�ประสบการณ�จากหน�วยงานหนึ่ง
ไปยังอีกหน�วยงานหนึ่ง การจัดหลักสูตรฝกอบรมต�างๆ 
เพ่ือสร�างผลประโยชน�สูงสุดต�อไออาร�พีซ� พนักงาน และ
ผู�มีส�วนได�เสีย ตลอดจนส�งเสร�มให�พนักงานใช�ช�ว�ตอย�างสมดลุ
ระหว�างช�ว�ตการทํางานและช�ว�ตส�วนตัว เพ่ือให�พนักงานมี
สขุภาพกายทีแ่ขง็แรงและสขุภาพใจทีเ่ข�มแขง็ ซ�ง่เป�นส�วนสําคัญ
ในการสนับสนุนให�การดําเนินงานของพนักงานเกดิประสทิธ�ภาพ
และประสิทธ�ผลที่ดีวา ีเ

ไออาร�พีซ�บร�หารจัดการธุรกิจอย�างรอบคอบ มีกระบวนการ
กลัน่กรองโดยผู�มีความรู�ความสามารถและมีประสบการณ� อีกทั�ง
ยังมีคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผู�บร�หาร ทําหน�าที่ตรวจสอบ
และพิจารณาความสมเหตุสมผล ก�อนที่จะอนุมัตินโยบายการ
ดําเนินงานและแผนธุรกิจองค�กร ตลอดจนยึดหลักการความ
เป�นธรรมในการสรรหาและการประเมินผลงานของพนักงานให�
เกิดความเท�าเทียม และรับ งเสียงสะท�อนจากผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ�มอย�างมีเหตุผล แล�วนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อ
ให�ไออาร�พีซ�และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มได�รับประโยชน�อย�าง
เหมาะสม สามารถเติบโตไปพร�อมกันได�อย�างยั่งยืน

ี วา ร บร

ไออาร�พีซ�มุ�งสร�างองค�กรที่เป�นเลิศในทุกๆ ด�าน โดยให�ความ
สําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซ�่งเป�นกําลังสําคัญในการสร�าง
การเติบโตอย�างแข็งแกร�งให�กับไออาร�พีซ� ตลอดจนมุ�งบร�หาร
จัดการและแบ�งปนองค�ความรู�ที่เกิดข�้นภายในไออาร�พีซ� เพ่ือ
ให�พนักงานสามารถนําไปใช�ดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
และในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�เร�่มดําเนินโครงการเอเวอร�เรสต� 
( R  Pro ect) ซ�ง่เป�นโครงการทีจ่ะยกระดับศกัยภาพของ
ไออาร�พีซ� ทั�งด�านกระบวนการทํางาน ซอ ต�แวร� และบุคลากร 
โดยนาํกรณศีกึษาทีดี่ทีส่ดุจากทัว่โลกในทกุๆ ด�านมาประยกุต�ใช� 
พร�อมทั�งสร�างกระบวนการเร�ยนรู� เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากร
ให�สามารถปรับปรุงประสิทธ�ภาพทั่วทั�งบร�ษัทฯ ได�อย�าง
ต�อเนื่องและยั่งยืน
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เ ร ก เ ียง เ นเ นราก าน ง ีว
ราก าน วา ัน ง ง น น เ รยบเ นเ าเ

ี่ ก กร งรับบานเร น ัว า าร วนันเ ง
งก ราง ัน ง ก ย ี่เ าเ น วน าก

ง เ นเ าเ เ าเ วย ้า
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานสําหรับวารสารชัยพัฒนา

ประจําเดือนสิงหาคม ป� 2542

วง า ร เ า น นา กั รั าเ ร ก เ ยีง า เ นราก าน นการ าเนน รก
ง าร ี ี เก การ ั นา เ บ กับ ร เ ย ยางยังยน

สถิตอยู�ในใจตราบนิรันดร� น�อมสํานึกในพระมหากรุณาธ�คุณเป�นล�นพ�นอันหาที่สุดมิได�
ข�าพระพุทธเจ�า คณะกรรมการ คณะผู�บร�หาร และพนักงาน บร�ษัท ไออาร�พีซี จํากัด (มหาชน)

หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถใช�เป�นแนวทางการดําเนินชีว�ตของประชาชนในทุกระดับ
ตั�งแต�ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร�อแม�แต�ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไม�ได�ขัดแย�งกับกระแสโลกาภิวัตน� 

เพียงแต� การจะทําอะไรตามกระแสโลกาภิวัตน�ก็ให�คิดหลักในเร�่องของการพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกัน

ี รร

ไออาร�พีซ�แสดงเจตนารมณ�ในการดําเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียและได�กําหนด
แนวป ิบัติท่ีดีในเร�่องต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับหลักการกํากับดูแล
กจิการทีดี่ไว� เพ่ือให�คณะกรรมการบร�ษทัฯ ผู�บร�หาร และพนกังาน
ทุกคน ใช�เป�นแนวทางในการป บัิติ ไออาร�พีซ�เช�อ่ว�าหลักคุณธรรม
จะเป�นทุนสนับสนุนการพัฒนาองค�กรไปสู�ความม่ันคงและ
ความสําเร็จได�อย�างราบร�่น โดยไออาร�พีซ�จะป ิบัติอย�าง
เป�นธรรมกับผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย และทําหน�าที่การเป�นองค�กร

ที่ดีของสังคม เพ่ือลดช�องว�างและความเหล่ือมล�ําที่มีอยู�ใน
สังคมปจจุบัน โดยได�ดําเนินกิจกรรมทางสังคม เพ่ือมุ�งเน�น
พัฒนาคุณภาพช�ว�ตของคนในชุมชนและสังคม อาทิ การบร�หาร
จัดการน�ํา ภายใต�โครงการลําไทรโยงโมเดล และการช�วยเหลือ
ผู�พิการ ภายใต�โครงการไออาร�พีซ�กองกําลังอาสาเดินหน�าออก
หน�วยขาเทยีม เพ่ือช�วยให�คนในสงัคมสามารถพ่ึงพาตนเองและ
ใช�ช�ว�ตอยู�แบบพอเพียง เป�นต�น
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02 สืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9

08 สารจากกรรมการ 
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
การเสด็จสวรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถือได�ว�าเป�นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ�ที่สุด
ของปวงชนชาวไทยทั�งประเทศ 

คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานไออาร�พีซ� ซ�ง่เป�นส�วนหน่ึงของ
พสกนิกรชาวไทย ขอแปรเปล่ียนความโศกเศร�าทั�งปวงให�เป�นแรง
ขับเคล่ือนในการร�วมสืบสานพระราชปณิธาน ด�วยการเจร�ญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท ตลอดจนการป ิบัติตามพระบรมราโชวาทและ
พระราชดํารัสท่ีเคยพระราชทานไว�ในวโรกาสต�างๆ จนมีผู�กล�าวขานว�า 
ศาสตร�พระราชา  โดยไออาร�พซี�จะน�อมนาํแนวทางตามพระราชดาํร�

มาประยุกต�ใช�ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษ กิจ
พอเพียง ซ�่งเป�นปรัชญาแห�งความยั่งยืนที่แท�จร�ง เพ่ือนําพาธุรกิจ
ให�สามารถเติบโตได�อย�างยั่งยืน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกัน และการสร�างความรู�ควบคู�
กับคุณธรรม 

ในป� 2559 เป�นอีกป�หนึ่งที่ไออาร�พีซ�สามารถดําเนินธุรกิจได�ตาม
เป�าหมาย ท�ามกลางภาวะเศรษ กิจโลกที่ชะลอตัว โดยไออาร�พีซ�มี
กําไรสุทธ� ( et Profit) อยู�ที่ 9,721 ล�านบาท เติบโตข�้นร�อยละ 3 4 
จากป� 255  ขณะเดียวกัน ไออาร�พีซ�ได�ปรับเปล่ียนระบบการ
ป ิบัติงานอย�างมีนัยสําคัญผ�านโครงการ R  ซ�่งจะช�วย
เพ่ิมศักยภาพในการทํากําไรของไออาร�พีซ� และพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของบุคลากร โดยนําระบบป ิบัติงานที่ดีที่สุด ( est 
Pr ctices) จากที่ปร�กษาที่เต็มเป�ยมด�วยประสบการณ�จากทั่วโลก
มาประยกุต�ใช�ในทกุหน�วยงาน เพ่ือยกระดับการทาํงานให�เทยีบเท�า
หร�อดีกว�ามาตร านสากล โครงการ R  จะใช�เวลา 2 ป� 
ในการพัฒนาบุคลากรและระบบงานทั�งหมดขององค�กร ภายใต�
การมีส�วนร�วมของพนักงานทุกคน ซ�่งคาดว�าภายหลังการปรับปรุง
ประสทิธ�ภาพ ไออาร�พีซ�จะสามารถสร�างกาํไรส�วนเพ่ิม ( I ) 6,765 
ล�านบาท ในป� 2560 และจะสามารถสร�างผลกําไรส�วนเพ่ิมอย�าง
เต็มศักยภาพที่ 10,500 ล�านบาท ในป� 2561 และเพิ่มผลกําไรจาก
การดําเนินงานก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค�าเสื่อมราคา ( I D ) 
29,029 ล�านบาท ซ�่งจะส�งผลให�ไออาร�พีซ�สามารถบรรลุเป�าหมาย
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อการลงทุน (R IC) มากกว�าร�อยละ 14 สู�
ระดับ op rtile กล�าวคือบรรลุว�สัยทัศน�ภายในป� 2563 ได�ในท่ีสุด 

ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันที่จะพัฒนาระบบบร�หารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ 
ด�วยการประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือใช�ในการวางแผนความ
ก�าวหน�า การประเมินภาวะผู�นํา 1 0 องศา และการพัฒนาความรู�
ความสามารถของพนักงานในทุกด�านที่เหมาะสม เพ่ือเสร�มสร�าง
ความสามารถของทรพัยากรบคุคลให�เตร�ยมรบัมอืกบัความท�าทาย
ที่มาพร�อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และให�การดูแลด�าน
ความปลอดภยัและอาช�วอนามยัแก�ผู�มสี�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยในป�
2559 ไออาร�พีซ�ได�ตั�งเป�าหมาย 100 วัน ปลอดอุบัติเหตุ (Go l 
ero) เพ่ือกระตุ�นเตือนและสร�างวัฒนธรรมให�พนักงานคํานึงถึง

ความปลอดภัยในการทํางานเป�นหลัก ตลอดจนมุ�งสร�างคุณค�า

ร�วมให�กบัสงัคมผ�านการดําเนนิโครงการเพ่ือสงัคมต�างๆ อาท ิการ
พัฒนาแหล�งน�าํชมุชนในจังหวดัระยอง การส�งเสร�มสขุภาพชมุชนทั�ง
การเฝ�าระวังสุขภาพและการออกตรวจสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ช�ว�ตของผู�พิการผ�านความร�วมมือกับมูลนิธ�ขาเทียม ในสมเด็จ
พระศร�นคร�นทราบรมราชชนนีอย�างต�อเนื่องตั�งแต�ป� 2554 โดยได�
บร�จาคผลิตภัณฑ� P I  ในการทําขาเทียม และส�งเสร�ม
ให�พนกังานจ�ตอาสาร�วมออกหน�วยทาํขาเทยีมให�กบัผู�พิการมาตั�งแต�
ป� 2556 และการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นของชุมชน โดยใน
ป� 2559 ได�จัดงาน ไออาร�พีซ�สืบสานตํานานมอญพระประแดง  
เพ่ืออนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนชาวมอญ
ไม�ให�สญูหาย เป�นต�น โดยไออาร�พีซ�ยดึหลกัในการสร�างการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�เสีย และได�นําเสียงสะท�อนท่ีได�รับมาเป�นปจจัยหนึ่ง
ในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร�าง
ความไว�วางใจและความเช�อ่ม่ันจากผู�มีส�วนได�เสยีให�สามารถเตบิโต
ร�วมกันได�อย�างยั่งยืน

ในด�านสิ่งแวดล�อม ไออาร�พีซ�ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล�อมจ�ง
ได�ตั�งเป�าหมายที่จะใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธ�ภาพ
สูงสุดและป�องกันการเกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดข�้น
และบร�หารจัดการด�วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด มุ�งเน�นการ
บร�หารจัดการสิ่งแวดล�อมเช�งรุก มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
อย�างต�อเนื่อง ส�งเสร�มการใช�พลังงานสะอาด มีการนําหลัก 3Rs 
(Re ce, Re se, n  Rec cle) เข�ามาใช�ในการบร�หารจัดการ
ทั�งด�านน�ํา อากาศ และกากของเสีย ตลอดจนสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอนุรักษ�พลังงานอย�างต�อเนื่อง อันเป�นปจจัยหลักในการ
บร�หารจัดการการลดการปล�อยกาซเร�อนกระจก ตลอดจนกําหนด
เป�าหมายการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมที่สําคัญทุกด�าน อีกทั�ง
ยังกําหนดกลยุทธ�ในการบร�หารจัดการการใช�ทรัพยากรน�ําให�เกิด
ประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยไออาร�พีซ�มีโรงงานที่ได�รับการรับรอง
การเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ( co ctor ) ตามกรอบ
แนวคิดอุตสาหกรรมเช�งนิเวศของสถาบันสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย แล�วทั�งสิ้น 15 โรงงาน ซ�่งถือ
เป�นการร�วมส�งเสร�มและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�ง
นิเวศของประเทศให�ปราก เป�นรูปธรรม และมีเป�าหมายที่จะได�รับ
การรับรองการเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศครบทุกโรงงาน 
ภายในป� 2560 

ไออาร�พีซ�ให�ความสําคัญกับการเติบโตไปพร�อมกับการยึดม่ันใน
คุณธรรมซ�่งเป�นไปตามหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง ผ�านการ
กํากับดูแลองค�กรตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Co e of 
Con ct) และให�ความสําคัญอย�างยิ่งกับการต�อต�านการทุจร�ต 
โดยได�ประกาศนโยบายการต�อต�านคอร�รัปชันมาตั�งแต�ป� 2556 
และให�ความรู�กับพนักงานเพ่ือสร�างความตระหนักและสามารถ
ป ิบัติตนได�อย�างถูกต�อง ตลอดจนร�วมกันทําหน�าที่เป�นเคร�อข�าย
ในการส�งต�อพลังความดีไปยังทุกภาคส�วนของสังคม โดยเร�่มจาก
การสนับสนุนให�บร�ษัทคู�ค�าทั�งหมดของไออาร�พีซ�เข�าร�วมกับองค�กร
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ต�อต�านคอร�รัปชัน เพ่ือให�เกิดความ
โปร�งใสและสร�างความเช�่อม่ันในการ
ประกอบธุรกิจระหว�างกัน และเป�น
ที่น�าภูมิใจที่ในป� 2559 ไออาร�พีซ�
ได�รับรางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส 
( CC Integrit  r s) จาก
สํานักงานคณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ 
(ป ป ช ) ซ�่งมีเพียง 10 องค�กรใน
ประเทศไทย ท่ีได�รับรางวัลน้ี ไออาร�พีซ�
จ� งถื อ เป�นรางวั ล เกี ย รติ ยศแห� ง
คุณธรรม จร�ยธรรมและความซ�่อสัตย�
สจุร�ต ตอกย�าํให�เหน็ถงึแนวทางการดําเนนิ
ธุรกิจของไออาร�พีซ� ในการบร�หารงาน
บนพ้ืน านความเป�นมืออาช�พ โปร�งใส ภายใต�
หลักธรรมาภิบาล หลักการกาํกบักจิการทีดี่ และการมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม

ป� 2559 นับเป�นอีกหนึ่งป�ที่พิสูจน�ความมุ�งม่ันของไออาร�พีซ� 
ในการดําเนนิธรุกจิอย�างยัง่ยนื โดยการได�รบัคัดเลือกเข�าเป�นสมาช�ก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Do  ones st in ilit  In ices) 
ประเภทกลุ�มตลาดเกดิใหม� หร�อ D I erging r et ประจําป� 
2559 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 ซ�่งไออาร�พีซ�ได�คะแนนสูงสุดเป�นอันดับ
ที่ 2 ในกลุ�มอุตสาหกรรมน�ํามัน กาซและธุรกิจการตลาด ( il  
G s Refining n  r eting) ส�งผลให�ได�รับรางวัล ron e 
Cl ss st in ilit  r  ประจําป� 2560 ซ�่งประกาศโดย 
Ro eco  บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนที่เช�่ยวชาญด�านการ
ลงทุนอย�างยั่งยืน ใน st in ilit  e r oo  2017 อีกทั�งยัง
ได�รับการคัดเลือกให�ติดดัชนี 4Goo  erging In e  ซ�่ง
จัดอันดับโดย ุตซ�่ รัสเซล (  R ssell) ซ�่งดัชนีนี้เป�นสิ่งสะท�อน
ว�าไออาร�พีซ�สามารถบร�หารความเสีย่งในมิตขิองสิง่แวดล�อม สงัคม 
และการกํากับดูแลที่ดี ( n iron ent l oci l n  Go ern nce 
Ris s: G Ris s) ได�เป�นอย�างดี นบัเป�นความสาํเรจ็ในการบร�หาร
จัดการอย�างยั่งยืนอีกก�าวหนึ่ง 

สําหรับป� 2560 จะเป�นป�ที่ท�าทายอีกป�หนึ่งของไออาร�พีซ� เนื่องจาก
จะมีการหยุดซ�อมบํารุงใหญ�ทุกโรงงานในช�วงต�นป� และการดําเนิน
โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนอีก 3 แสน
ตนัต�อป� คาดว�าจะแล�วเสรจ็และเดินเคร�อ่งเช�งพาณชิย�ได�ในป� 2560 
ซ�่งทุกกิจกรรมล�วนมีผลกระทบต�อผลประกอบการของไออาร�พีซ�
อย�างมีนัยสําคัญทั�งสิ้น แม�ในอนาคต ไออาร�พีซ�อาจต�องเผช�ญหน�า
กับความท�าทายในภาวะเศรษ กิจที่ผันแปรและปจจัยความเสี่ยง
อ่ืนๆ ทีอ่าจส�งผลกระทบต�อองค�กรเพียงใด แต�ด�วยระบบการบร�หาร
จัดการอย�างยั่งยืนและศักยภาพของพนักงาน จะทําให�ไออาร�พีซ� 
ก�าวสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนําของเอเช�ยภายในป� 2563 และ
จะขับเคลื่อนเศรษ กิจของประเทศได�อย�างยั่งยืน

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

ง เ า าย ี่ า าย
ยน ยั ยางยังยน

วย วา เ ่ ันวาเรา ก น
า าร กา น นา

งเราเ ง
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About
IRPC

เกี่ยวกับ าร ี ี

าร ี ี าเนน รก เ ียง ัง ย า ร ย
เว ากวา วรร วย วา ง ัน นการ ั นา
รก เ บ ยาง ง กรง วบ กับการ ราง

ารว กับ ี วน เ ีย ยางยังยน
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โดยป�จจุบันไออาร�พีซีมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู�ที่จังหวัดระยอง 
ซึ่งเป�นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต�การบร�หารจัดการ
ของไออาร�พีซี พร�อมด�วยสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช�สนับสนุน
การดําเนินธุรกิจ ทั�งท�าเร�อน้ําลึก คลังน้ํามัน และโรงไ า 
มีลักษณะการประกอบธุรกิจภายใต�ธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได�แก�
ธุรกิจป�โตรเลียม ธุรกิจป�โตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ 
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ว�สัยทัศน�

ค�านิยมองค�กร

พันธกิจ

วา เ นเ านการ
ง กร ง วา เ นเ
วา รับ บ น ัง ง ว
การ ราง าเ ก ั
นวั กรร การ ราง รก

มีจ�ตสํานึก จ�ตว�ญญาณอย�างผู�ประกอบการ
หร�อเจ�าของกิจการ

INDIVIDUAL
OWNERSHIP
เรา บร ั บร ั เรา

มุ�งมั่นในการทํางานร�วมกันเพื่อให�บรรลุผล
ตามเป�าหมายของไออาร�พีซ�

SYNERGY
ราง ังรว ันยง

ตั�งเป�าหมายท่ีท�าทาย ทําเต็มกําลังความสามารถ
เพื่อทําให�ได�ผลดีกว�า ด�วยการปรับปรุงและ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง

PERFORMANCE
EXCELLENCE
รว ง วา เ นเ

เพิ่มข�ดความสามารถความเช�่ยวชาญเพื่อให�
เกิดนวัตกรรมด�วยราก านความรู�เร�่องสินค�า
บร�การ การดําเนินงาน และระบบงานต�างๆ

INNOVATION
รว ราง รร นวั กรร

เติบโตอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม พร�อมกับความมุ�งมั่นที่จะสนองตอบ
ความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายรว รับ บ ัง

มีความเช�่อมั่นและสนับสนุนการทํางานอย�าง
ซ�่อสัตย� ด�วยการบร�หารจัดการอย�างโปร�งใส
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

INTEGRITY

รว ราง ัง วา ี

มุ�งสร�างความเช�่อมั่น และความไว�วางใจต�อลูกค�า 
พนักงาน คู�ค�า และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายRESPECT

รว ราง วา เ ่ ั่น
รั า

บร ั รเ ี ันนา
งเ เ ีย าย น

  

12 รายงานความยั�งยืน 2559



เปาหมายเชิงกลยุทธ� 

REVENUE
BIG
5  pa Revenue 
Growth with 10  pa 
E ITDA Growth

บร�ษัทฯ มีรายได� (Re en e) เติบโต
เฉลี่ยร�อยละ 5 ต�อป� และกําไรจากการ
ดําเนินงานก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี และ
ค�าเสื่อมราคา ( I D ) เติบโตเฉลี่ย
ร�อยละ 10 ต�อป�  เพื่อสะท�อนการเติบโต
ของธุรกิจอย�างมั่นคงและต�อเนื่อง 

ROIC
STRONG
1st uartile ROIC 
in Petroleum  
Petrochemical Industry

บร�ษัทฯ มีผลการดําเนินงานติด
ระดับชั�นนําในธุรกิจป�โตรเคมี ด�วย
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อการลงทุน 
หร�อ Ret rn n In este  C pit l 
(R IC) มากกว�าร�อยละ 14 เข�าสู�ระดับ 

op rtile  ภายในป� 2563

DJSI
LONG
Member of DJSI 
Emerging Markets 
Universe

บริษัทฯ แสดงศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน โดยเข�าร�วม
การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� 
หรือ Do  ones st in ilit
In ices (D I) และได�รับการคัดเลือก
ให้เป็นสมาชิก D I กลุ่มตลาด
เกิดใหม� ในกลุ�มอุตสาหกรรมประเภท
น�ํามัน กาซ และธุรกิจการตลาด ( il 
 G s Refining n  r eting) 

ซ�ง่จะช�วยผลักดันการพัฒนาการบร�หาร
จัดการด�านเศรษ กิจ สิ่งแวดล�อม
และสังคมอย�างสมดุล และส�งเสร�ม
การเติบโตอย�างยั่งยืนขององค�กร
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ธุรกิจป�โตรเลียม

ธุรกิจป�โตรเคมี

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

ไออาร�พีซ�ดําเนินธุรกิจกลั่นน�ํามัน โดยโรงกลั่นน�ํามันของ
ไออาร�พีซ�มีกําลังการผลิตรวม 215,000 บาร�เรลต�อวัน จัดอยู�
ในอันดับ 3 ของกําลังการกลั่นน�ํามันในประเทศ สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมได�หลากหลายชนิด ประกอบด�วย
แน ทา แกสโซลีน ดีเซล กาซป�โตรเลียมเหลว ( PG) 
นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�มีโรงงานผลิตน�ํามันหล�อล่ืนพ้ืน าน
กําลังการผลิต 320,000 ตันต�อป� ซ�่งมีกําลังการผลิตสูงสุด
ในประเทศไทย และโรงงานผลิตยางมะตอย ขนาดกําลัง
การผลิต 600,000 ตันต�อป�

ไออาร�พีซ�เป�นผู�ผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีขั�นต�น ได�แก� โอเล �นส� 
และอะโรเมติกส� โดยมีกําลังการผลิต 1,221,000 และ 
367,000 ตันต�อป� ตามลําดับ ซ�่งใช�เป�นวัตถุดิบสําหรับ
โรงงานป�โตรเคมีขั�นปลาย ประกอบด�วยเม็ดพลาสติกกลุ�ม
โพลีโอเล �นส� ( DP , PP) ด�วยกําลังการผลิต 615,000 
ตันต�อป� และเม็ดพลาสติกกลุ�มสไตร�นิค ( , , P , 
P ) ด�วยกําลังการผลิต 334,000 ตันต�อป� เพ่ือจําหน�ายให�
กับผู�ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสําเร็จรูปชนิดต�างๆ 
ทั�งในประเทศและต�างประเทศภายใต�แบรนด� P I  

นอกจากนี้ ธุรกิจป�โตรเคมียังมุ�งเน�นการก�าวไปข�างหน�า ปรับตัว
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป�นอยู�
ที่ดีข�้นของมนุษย� ตอบสนองความต�องการของลูกค�า และ
เพ่ิมความสามารถในการแข�งขันสู�สากล ด�วยการคิดค�นและ
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�นวตักรรมของไออาร�พีซ� ร�วมกบับร�ษทัชั�นนาํ
มากมาย อาท ิผลติภัณฑ� P I  Green  เม็ดพลาสตกิที่
นาํยางพาราจากธรรมชาตมิาใช�ทดแทนการใช�ยางสงัเคราะห� เป�น
รายแรกของโลก ผลิตภัณฑ� P I  t r l Color Pl stic 
เม็ดพลาสติกที่นําสีสกัดจากธรรมชาติมาใช�ในการผลิต และ
ผลิตภัณฑ� P I  oo  Pl stic Co posite พลาสตกิทีน่าํ
เศษไม�เหลือใช�จากอุตสาหกรรมเ อร�นเิจอร�และของเล�นไม� มาบด
ละเอียดผสมลงในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสตกิ ซ�ง่ช�วยสนบัสนนุ
การใช�ทรพัยากรไม�จากธรรมชาตใิห�คุ�มค�าและเกดิประโยชน�สงูสดุ
รวมทั�งผลติภัณฑ� D  ( re te  Distill te  ro tic tr ct)
และ R  (Resi e ro tic tr ct) ซ�่งเป�นสารเติมแต�ง
สําหรับผลิตยางรถยนต� ที่มีปร�มาณสารก�อมะเร็งลดลง ช�วยเพิ่ม
ความปลอดภัยแก�ผู�บร�โภค ผลิตภัณฑ� P I  ซ�ง่ใช�ผลติเป�น
ขาเทียมเพ่ือมอบให�กับมูลนิธ�ขาเทียมในสมเด็จพระศร�นคร�นทรา
บรมราชชนน ีและผลิตภัณฑ� t r l R er Gr fte  Pol st rene
ซ�่ ง เป�น เ ม็ดพลาสติกที่ ผสมยางธรรมชาติ  มี คุณสมบัติ
ทนแรงกระแทกได�สูง สามารถนําไปผลิตเป�นกรวยจราจรที่มี
คุณสมบัติพิเศษ เป�นต�น 

ไออาร�พีซ�ให�บร�การสาธารณูปโภคพ้ืน านและระบบสาธารณูปการ
ต�างๆ โดยทาํการผลิตและจําหน�ายไ �าและไอน�าํ ระบบน�าํ ระบบลม
และระบบบําบัดน�ําเสียให�กับลูกค�าอุตสาหกรรม และการไ �า
ฝ�ายผลิต รวมถึงการบร�การทางธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอย�างเต็มรูปแบบ โดยมีปร�มาณและคุณภาพตาม
มาตร านเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 

ไออาร�พีซ�มีท�าเร�อน�ําลึกไว�ให�บร�การท�าเทียบเร�อเพ่ือการขนถ�าย
สนิค�าทั�งภายในและต�างประเทศ ซ�ง่มีความพร�อมทั�งด�านโครงสร�าง
พ้ืน านและสิง่อํานวยความสะดวกต�างๆ ทีท่นัสมัย และเป�นไปตาม
มาตร านสากล  ประกอบด�วย  

• ท�าเร�อคอนเทนเนอร�และสินค�าท่ัวไป ( l   Cont iner er in l:
C ) ตัวท�ามีความยาว 900 เมตร และความกว�าง 44 เมตร ประกอบ

ด�วยท�าเทียบเร�อ 6 ท�า สามารถรองรับเร�อขนาด 00 150,000 ตัน 
ให�บร�การขนถ�ายสินค�าทั่วไป เช�น เหล็ก กะลาปาล�ม ถ�านหิน สินแร� 
เป�นต�น โดยปจจุบันมีปร�มาณสินค�าผ�านท�าเร�อกว�า 2 ล�านตันต�อป�

• ท�าเร�อป�โตรเคมีและป�โตรเลียมเหลว ( i i   C e ic l er in l:
C ) ตวัท�ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด�วยท�าเทยีบเร�อ

ขนาดใหญ� 6 ท�า สามารถรองรับเร�อขนาด 1,000 250,000 ตัน ให�
บร�การขนถ�ายสนิค�าป�โตรเคมี ป�โตรเลยีมเหลว และกาซ  มีปร�มาณ
สินค�าผ�านท�า 15 ล�านตันต�อป� และรองรับเร�อกว�า 2,000 ลําต�อป�

ไออาร�พีซ�มีถังเก็บผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีและป�โตรเลียมกว�า 300 ถัง
สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ�ได�ถึง 2 9 ล�านตัน เพ่ือรองรบัการ
จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�น�ํามันของไออาร�พีซ� และให�บร�การแก�บุคคล
ภายนอก โดยมีคลังน�ํามัน 5 แห�ง กระจายไปตามภูมิภาคต�างๆ
ได�แก� คลังน�ํามันระยอง คลังน�ํามันพระประแดง คลังน�ํามันอยุธยา 
คลังน�ํามันชุมพร และคลังน�ํามันแม�กลอง นอกจากนี้ คลังน�ํามัน
แต�ละแห�งยังมีท�าเทียบเร�อเพ่ือให�บร�การขนถ�ายสินค�าซ�่งจะช�วย
ให�การดําเนินงานและการกระจายสินค�ามีประสิทธ�ภาพ และช�วยให�
ประหยัดค�าใช�จ�ายและระยะเวลาในการขนส�งของลูกค�า

ไออาร�พีซ�ดําเนนิการบร�หารจัดการทรพัย�สนิในส�วนทีดิ่นทีมี่ศกัยภาพ
ซ�ง่มีทั�งทีต่ั�งอยู�ในจงัหวดัระยองและจังหวดัอ่ืนๆ รวมทั�งสิน้ประมาณ
12,000 ไร� โดยมีเป�าหมายในการพัฒนาพ้ืนท่ีประมาณ 2,000 ไร� 
ท่ีบ�านค�าย จังหวัดระยองให�เป�นนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพียบพร�อม
ไปด�วยระบบสาธารณูปโภคพ้ืน าน และระบบสาธารณูปการ
ต�างๆ ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป�าหมายได�อย�างครบวงจร 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจการให�บร�การสนับสนุนกิจการของนักลงทุน
ท่ีมาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� หร�อ IRPC
ol tions Pro i er ซ�่งเป�นการให�บร�การด�วยความเช�่ยวชาญและ

ความเป�นมอือาช�พในด�านต�างๆ อาท ิบร�การบาํรงุรกัษาโรงงานและ
เคร�อ่งจกัร บร�การวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บร�การทดสอบและ
ว�เคราะห�ทางห�องป ิบัติการ บร�การศูนย�มาตรว�ทยา บร�การ
จัดเก็บสินค�า บร�การชั่งน�ําหนักรถพ�วง บร�การฝกอบรมด�าน
ความปลอดภัยตามก หมาย และการให�บร�การให�คําปร�กษาการ
จัดการด�านสิ่งแวดล�อม เป�นต�น

14 รายงานความยั�งยืน 2559



คน

คน

ธุรกิจป�โตรเลียม เง�นส�งเสร�มการพัฒนา
ทางสังคม

ธุรกิจป�โตรเคมี เง�นบร�จาคธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เง�นส�งเสร�ม
เศรษฐกิจสังคม

สัดส�วนการขายผลิตภัณฑ�
เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ�
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 

เพิ�มขึ้นเป�น
ร�อยละ 42 

168,349 360

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาทล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

รายได�จากการขายสุทธ�
เง�นสนับสนุน
โครงการเพื่อสังคม

5,418คน

พนักงานทั�งหมด(1)

เพิ�มขึ้นเป�น ชาย

หญิง

ล�านบาทล�านบาท

หมายเหต (1) จํานวนพนักงานประจําเท�านั�น
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กา รร า าน น รง า

เอทธิลีนริชแกส

ไพโรไลซิส
แกสโซลีน

รี อร�เมท

แน ทา

เอทธิลีน 320 TA

เอทธิลีน 73 TA

บิวทาไดอีน
56 TA

เบนซีน 114 TA

รงงาน

LS AT

HS AT VGO

ลองเลสซิดิว

น้า ัน บ

รงงาน

รงงาน

รงงาน เ น

150 D

65 D

รงงานน้า ัน ่น ้น าน

รงงาน รเ ก

รงก ั่น
น้า ัน

215 D

รเ ีย

รเ ี

แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต

220 M
108 M
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มิกซ�ไซลีน 121 TA

อะเซททิลีน 6 TA

โพรพิลีน 132 TA

โพรพิลีน 320 TA

โพรพิลีน 280 TA

โทลูอีน 132 TA

สไตรีนโมโนเมอร� 260 TA

ร น ร
27 TA

ร ีน ก

นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา 

กาซหุงต�ม

PS

EPS

ABS/SAN

ี
บจ.ไออาร�พีซี โพลีออล

PP

HDPE

โพลีออล

โทลูอีน

มิกซ�ไซลีน

Acetylene lack

นํ้ามันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 TA

TDAE
50 TA 

ยางมะตอย
600 TA

ล ั เ จําห �า

ตลับซีดี ตลับเทป เครื่องใช�ไ า

โ มกันกระแทก ฉนวนกันความร�อน

ของเล�นเด็ก เครื่องใช�ไ า 
ชิ้นส�วนยานยนต�  เครื่องใช�ในครัวเรือน

ถุงหิ้วบรรจุสินค�า ท�อนํ้า เชือก แห อวน

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดนํ้าผลไม�

โ มทําพื้นรองเท�า เ อร�นิเจอร�

สารละลายและวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

สารละลายและวัตถุดิบโรงงานป�โตรเคมี

นํ้ามันหล�อลื่นเครื่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ถ�านไ ฉาย ยางรถยนต�

เชื้อเพลิง

าร ํา งา
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กลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ
ด�วยการดําเนินธุรกิจในสภาวะป�จจุบันต�องเผชิญกับการแข�งขันที่เพิ�มสูงขึ้น ไออาร�พีซีจ�งให�
ความสําคัญกับกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจที่จะสามารถขับเคลื่อนไออาร�พีซี ให�ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัท
ป�โตรเคมีชั�นนําของเอเชีย ภายในป� 2563 ตามว�สัยทัศน� ผ�านการยกระดับศักยภาพขององค�กร
และพนักงาน โดยให�ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่เป�นเลิศ ตามปรัชญาการดําเนินธุรกิจอย�าง
ยั�งยืน ที่มุ�งสร�างความสมดุลระหว�างมิติด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยไออาร�พีซีได�ให�
ความสําคัญในเร�่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน และมุ�งดําเนินธุรกิจที่จะก�อให�เกิด
ผลกระทบต�อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อมน�อยที่สุด ควบคู�กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
การบร�หารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบและมีประสิทธ�ผล เพื่อสร�างผลกําไร และสร�างความมั�นใจ
ให�กับผู�มีส�วนได�เสียได�อย�างยั�งยืน 

ในป� 2559 ไออาร�พีซีมีความก�าวหน�าของการดําเนินโครงการเชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ ดังนี้

โครงการ EVEREST

ในป� 2559 โครงการ EVEREST
สร�างผลประโยชน�รวมกว�า

านบา
โครงการ R  คือยุทธศาสตร�สําคัญในการยกระดับ
ศักยภาพขององค�กร ด�วยการนําระบบงานที่เป�นเลิศ ( est 
Pr ctice) จากที่ปร�กษาชั�นนําระดับโลก เข�ามาประยุกต�ใช�
ผนวกกับการพัฒนาองค�กรและบุคลากร เพ่ือมุ�งสู�เป�าหมายตาม
ว�สัยทัศน�ของไออาร�พีซ� โครงการ R  เร�่มดําเนินการตั�งแต�
เดือนตุลาคม 255  โดยเร�่มต�นด�วยการประเมินและว�เคราะห� 
กําหนดเป�าหมายและหาแนวทางเพ่ิมประสิทธ�ภาพกระบวนการ
ทาํงาน ปรบัปรงุกระบวนการผลติ และการบร�หารจัดการองค�กร เพ่ือ
นํามากําหนดยุทธศาสตร�และพัฒนาแผนงาน โดยโครงการ
ครอบคลมุการดําเนนิงานใน 5 ด�านหลัก ได�แก� การผลิต ( per tion) 
การตลาดและการขาย (Co erci l ) การจัดซ�้อจัดจ�าง 
(Proc re ent )  การบร�หารจัดการด�านภาพรวมองค�กร 
(Corpor te) และการพัฒนาสุขภาพองค�กร ( rg ni tion 

e lt ) ด�วยการเพ่ิมประสิทธ�ภาพการจัดการด�านงานบุคคล
ในทุกมิติ กระตุ�นให�เกิดการพัฒนาตนเอง รวมถึงการสร�าง
กระบวนการทางความคิด ( in set) ค�านิยมองค�กร (Core 

l e) และวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือจะทําให�บุคลากรของไออาร�พีซ�
สามารถป บัิติงานได�อย�างเต็มศักยภาพและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยในปจจุบัน โครงการ R  มีแผนดําเนินโครงการย�อย 
(Initi ti es) ที่อยู�ระหว�างการคัดกรองความเป�นไปได�ในการพัฒนา

โครงการเหล�านี้ให�เกิดมูลค�าเพ่ิมอย�างเป�นรูปธรรมแล�วกว�า 00 
โครงการ มีมูลค�าเพิ่มกว�า 10,000 ล�านบาท

โครงการ R  มีเป�าหมายสร�างกําไรส�วนเพิ่ม ( I ) จาก
การดําเนินการเช�งพาณิชย�ในป� 2559 จํานวน 3,416 ล�านบาท ผล
การดําเนินการพบว�าโครงการเหล�านี้สามารถสร�างกําไรส�วนเพ่ิม 
( I ) ได�ที่จํานวน 2,311 ล�านบาท ซ�่งต่ํากว�าเป�าหมายที่กําหนด 
เนือ่งจากการดําเนนิการบางส�วนของโครงการ ได�รบัผลกระทบจาก
การทบทวนรายละเอียดของแผนงานของโครงการลงทุนใหญ� ทั�งนี้
คาดว�าในป� 2560 จะสามารถสร�างกําไรส�วนเพิ่มได�ตามเป�าหมาย
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รวม

การผลิต 
เพิ�มประสิทธ�ภาพจากผลิตภัณฑ�น้ํามันดิบ และเพิ�มผลตอบแทน

โดยการปรับหน�วยผลิต เพิ�มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงาน และปรับปรุง
ประสิทธ�ภาพของการบาํรุงรักษารวมทั�งลดการสูญเสยีจากการดําเนินงาน

การตลาดและการขาย 
เพิ�มการสร�างมูลค�าการค�าจากการกลั�นป�โตรเลียม

และผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

การจัดซื้อจัดจ�าง 
เพิ�มประสิทธ�ภาพในเร�่องระยะเวลาและค�าใช�จ�ายของการหยุดดําเนินงาน
ของหน�วยกลั�นป�โตรเลียม เพื่อทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ� 

และเพิ�มประสิทธ�ภาพการจัดซื้อจัดจ�างอุปกรณ�ที่มีจํานวนมาก
รวมทั�งสินค�าที่มีค�าใช�จ�ายสูง

การบร�หารจัดการด�านภาพรวมองค�กร
พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาประสิทธ�ภาพ

ในการผลิตอย�างต�อเนื่อง

การพัฒนาสุขภาพองค�กร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั�วทั�งองค�กร โดยมีเปาหมาย

1st uartile (OHI)

ไออาร�พีซีสร�างมูลค�าเพิ�มกว�า

ลา า
จากการนําระบบปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ( est Practice)
มาประยุกต�ใช�เพื่อเพิ�มประสิทธ�ภาพในกระบวนการผลิต

ด�วยการพัฒนาข�อมูลสําคัญของแต�ละโรงงาน
เพื่อใช�เป�นแนวทางควบคุม Operating Conditions

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการระดมความคิด
จากพนักงานที่อยู�ในแต�ละโรงงานมาพัฒนาต�อยอด

เพื่อสร�างมูลค�าเพิ�มภายใต�โครงการ
“Model Plant” ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของ

โครงการ EVEREST

การดําเนินงาน
2559

2559

เ า าย
2559

เ า าย
2563

(ล�านบาท)

(ร�อยละ)

(ล�านบาท)

(ร�อยละ)
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โครงการขยายกําลังการผลิตโพลีโพรพิลีน 
( ully Integrated Polypropylene)
มีวัตถุประสงค�เพ่ือปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีโพรพิลีน จํานวน 300,000 ตันต�อป� จากกําลังการผลิตเดิม
จํานวน 475,000 ตันต�อป� รวมเป�นจํานวน 775,000 ตันต�อป�
โดยประกอบด�วย 2 โครงการย�อย ได�แก� โครงการปรับปรุง
สายการผลิตโพลีโพรพิลีน (Pol prop lene p nsion: PP ) 
ซ�่งจะขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนเพ่ิมข�้น
อีกจํานวน 160,000 ตันต�อป� และโครงการผลิตเม็ดพลาสติก
โพลี โพร พิลี นคอมพาวด�  และ โพลี โพร พิลี น เกรด พิ เศษ
(Pol prop lene Co po n  n  peci lties: PPC)

โครงการ Upstream Pro ect for Hygiene 
and Value Added Products (UHV)

คาดว�าโครงการ UHV จะสามารถสร�างมูลค�าเพิ�มได�ราว 

านบา
มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมจากการปรับปรุงคุณภาพน�าํมันหนัก
ทีมี่มูลค�าต่าํให�เป�นผลิตภัณฑ�มูลค�าสงู ซ�ง่โครงการได�เร�ม่เดินเคร�อ่ง
เช�งพาณิชย�ในไตรมาสที่ 3 ของป� 2559 ทําให�ไออาร�พีซ�สามารถ
เพ่ิมกําลังการกล่ันได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ หากเดินเคร�่อง
เต็มกําลังการผลิตจะสามารถเพ่ิมปร�มาณการผลิตโพรพิลีนได�จํานวน
320,000 ตันต�อป� ซ�่งจะใช�เป�นวัตถุดิบสําหรับโครงการขยายกําลัง
การผลิตโพลโีพรพิลนีเพ่ือเสร�มสร�างศกัยภาพสายผลติโพลีโพรพิลนี

กรรมการผู�จัดการใหญ�พร�อมผู�บร�หารระดับสูง ร�วมเปดงาน
E ERES  “ ogether We an” “ร่วมกัน เราทําได้”
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ RP  Sport omple
จังหวัดระยอง โดยได�มีการประกาศเปาหมายของโครงการ
E ERES  เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจและกระตุ�นให�พนักงาน
พร�อมร�วมเป�นพลังขับเคล่ือนในการป บัิติงานอย�างเตมศกัยภาพ
และเป�นไปในทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ�ของไออาร�พีซ�

ทั�งนี้ โครงการ R  ได�ตั�งประมาณการเป�าหมายกําไร
ส�วนเพ่ิม ( I ) ที ่6,765 ล�านบาท ในป� 2560  และจะสามารถสร�าง
ผลกาํไรส�วนเพ่ิม ( I ) อย�างเตม็ศกัยภาพทีร่ะดับ 10,500 ล�านบาท
ในป� 2561 ซ�่งจะส�งผลให�ไออาร�พีซ�สามารถบรรลุเป�าหมาย
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อการลงทุน (R IC) มากกว�าร�อยละ 14 

ซ�่งจะเพ่ิมกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนคอมพาวด�และ
โพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษข�้นอีกจํานวน 140,000 ตันต�อป� 

โดยได�เร�่มดําเนินการก�อสร�างตั�งแต�เดือน พฤษภาคม 255  
ปจจุบันมีความคืบหน�ากว�าร�อยละ 0 คาดว�าโครงการจะแล�วเสร็จ
สามารถเดินเคร�่องเช�งพาณิชย�ได�ภายในไตรมาสที่ 2 ของป� 2560
และจะสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มได�ราว 1,000 2,000 ล�านบาทต�อป�
ซ�่งจะช�วยเพ่ิมข�ดความสามารถในการแข�งขัน และรองรับ
ความต�องการของลูกค�าในอนาคต ทั�งนี้ โครงการดังกล�าวจะ
ช�วยทําให�ธุรกิจป�โตรเคมีมีความเข�มแข็งข�้น และช�วยผลักดันให� 
ไออาร�พีซ�ก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทผู�ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
อันดับหนึ่งของประเทศ

สู�ระดับ op rtile ภายในป� 2563 และเพื่อให�ศักยภาพในการ
ทํากําไรส�วนเพ่ิมดํารงไว�อย�างยั่งยืน โครงการจ�งกําหนดเป�าหมาย
พัฒนาสุขภาพองค�กร ( rg ni tion e lt  In e ) เพ่ิมข�้น
สู�ระดับ op rtile ทีร่�อยละ  74 ดังนั�น เม่ือโครงการดําเนนิการ
อย�างครบถ�วนสมบรูณ�แล�วจะทาํให�ไออาร�พีซ�มีความสามารถในการ
แข�งขันได�อย�างยั่งยืน
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ไออาร�พีซีมุ�งเน�นความเป�นเลิศในการดําเนินงานทุกๆ ด�าน โดยรักษาความสมดุลระหว�าง
การดําเนินธุรกิจขององค�กรกับประโยชน�ของชุมชน และการรักษาสิ�งแวดล�อม บนพื้นฐาน
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค�กร ซ่ึงจะช�วยเพิ�มความเชื่อมั�นแก�ผู�มีส�วนได�เสีย และ
สร�างมูลค�าเพิ�มทางธุรกิจให�องค�กรเติบโตได�อย�างยั�งยืน

นโครงสร�างองค�กร

กรร การ
บร ั

กรร การ ั การ

นยว ัย ั นวั กรร

านักบร าร วา ยังยน

านัก รว บ าย น

านักก การ ง กรายก าย

ก รก รเ ี
การก ัน

าย า ยก
การ า

ายบั ี
การเงน

กรร การ
รร า กา น
า บ น

กรร การ
บร าร วา เ ี่ยง

กรร การ
กากับ
ก การ ี่ ี

กรร การ
รว บ

ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�

ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาโพลิเมอร�

ายปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�ครบวงจร

ายศูนย�ว�เคราะห�
และห�องปฏิบัติการ

สา งา ั าร าร ล
• ายโพลีโอเล �นส�
• ายสไตร�นิคส�และอะโรเมติกส�
• ายโอเล �นส�
• ายโรงกลั�น
• ายน้ํามันหล�อลื่นพื้นฐาน
• ายอาร�ดีซีซี

สา งา ว ว รรมแล ํารงรั า
• ายตรวจสอบและความเชื่อมั�นโรงงาน
• ายบํารุงรักษาโรงงาน 1
• ายบํารุงรักษาโรงงาน 2
• ายว�ศวกรรม

สา งา ส ั ส ั าร าร ล
• ายบร�หารคลังและจัดส�งผลิตภัณฑ�
• ายโรงไ า
• ายแท็งค� าร�ม
• ายปฏิบัติการท�าเร�อ

ายเทคโนโลยี
ายปฏิบัติการที่เป�นเลิศและบร�หารคุณภาพองค�กร
ายบร�หารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซี
ายบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

สา งา รั า ร คคล
• ายจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
• ายส�งเสร�มทรัพยากรบุคคล  
• ายพัฒนาองค�กร  

สา งา แ ร จ งค ร
• ายแผนและบร�หารกลยุทธ�  
• ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สา งา ั า ร จ
• ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเคมี 
 และผลิตภัณฑ�คุณสมบัติพิเศษ  
• ายพัฒนาธุรกิจป�โตรเลียมและพลังงาน  

ครง าร

• ายบร�หารเง�น
• ายการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
• ายบัญชีบร�หารและงบประมาณ
• ายบัญชี
• ายจัดซื้อจัดหา

• ายขายธุรกิจป�โตรเคมี
• ายการตลาดธุรกิจป�โตรเคมี
• ายธุรกิจป�โตรเลียม
• ายธุรกิจท�าเร�อและทรัพย�สิน
• ายวางแผนการผลิต
• ายบร�หารแผนการผลิต
• ายจัดหาและค�าวัตถุดิบ

ครง าร
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ไออาร�พีซ�ยึดม่ันในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ และคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งพนักงาน
ทุกคนต�องลงนามรับทราบและยึดถือป ิบัติ นอกจากนี้ พนักงาน
ทุกคนยังต�องป ิบัติหน�าที่ให�สอดคล�องตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของไออาร�พีซ� ทั�ง 6 ข�อ คือ การสร�างคุณค�าใน
ระยะยาว (Cre tion of ong ter  l e) ความรับผิดชอบ 
(Responsi ilit ) ความเท�าเทียมกัน ( it le re t ent) 
การตรวจสอบได� ( cco nt ilit ) ความโปร�งใส ( r nsp renc )
และจร�ยธรรม ( t ics) ซ�ง่จะช�วยสร�างราก านการกาํกบัดูแลกจิการ
ที่ดีให�กับองค�กร

ในป� 2559 คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการจํานวน
ทั�งหมด 15 คน แบ�งเป�นกรรมการ (Director) 7 คน หนึ่งในนั�น
คือกรรมการที่เป�นผู�บร�หาร ( ec ti e Director) 1 คน ซ�่งเป�น
กรรมการผู�จัดการใหญ� และที่เหลืออีก  คน เป�นกรรมการอิสระ
(In epen ent Director) โดยประธานกรรมการบร�ษัทฯ เป�น
กรรมการที่ไม�ใช�ผู�บร�หาร ( on ec ti e Director) ทั�งนี้ 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีบทบาทหน�าที่สําคัญในการกํากับดูแล
องค�กรให�ดําเนินธุรกิจอย�างมีประสิทธ�ภาพบนพ้ืน านของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาถึงปจจัยที่ครอบคลุมทั�ง
ด�านธุรกิจ ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม และด�านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล�อม ทั�งนี้ ไออาร�พีซ�แบ�งคณะกรรมการบร�ษัทฯ
เฉพาะเร�่องออกเป�น 4 ชุด ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพ่ือ
ให�ครอบคลุมทุกมิติการดําเนินงานที่สําคัญของไออาร�พีซ� โดย
มีกรรมการผู�จัดการใหญ�และฝ�ายบร�หารทําหน�าที่บร�หารจัดการ
และดําเนินการตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
พิจารณาว�าเป�นประโยชน�ต�อองค�กรและผู�มีส�วนได�เสีย

การประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ถูกกําหนด
ไว�ในคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของไออาร�พีซ� ซ�่งประกอบด�วย
การประเมินการป ิบัติงานตนเอง การประเมินการป ิบัติงาน
คณะกรรมการบร�ษัทฯ การประเมินการป ิบัติงานคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ชุดย�อย และการประเมินการป บัิติงานคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
ทั�งคณะและการรายงานผลต�อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น ทั�งน้ี คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทน ทําหน�าท่ีพิจารณากําหนดค�าตอบแทน
กรรมการ เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ พิจารณาให�
ความเห็นชอบและนําเสนอขออนุมัติต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
อย�างโปร�งใสเป�นประจําทุกป� โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม
แนวป ิบัติที่ดีในการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส�งเสร�มสถาบนักรรมการบร�ษทัไทย (I D) โดยในป� 255  ไออาร�พีซ� 
ได�ให�ผู�ประเมินอิสระภายนอกดําเนินการประเมินผลการป ิบัติ
งานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ซ�่งจะทําการประเมินทุก 3 ป� โดย
การประเมินครั�งต�อไปจะทําในป� 2561 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังพัฒนาการรายงานต�อนักลงทุนและ
ผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�ผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มนี้ได�รับข�อมูลของ
ไออาร�พีซ�ที่ถูกต�องและครบถ�วน เพ่ือให�เพียงพอต�อการตัดสินใจ
ในการลงทุน โดยไออาร�พีซ�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอ
ช�่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป�นกรรมการบร�ษัทฯ ล�วงหน�า 
3 เดือน ก�อนวันป�ดบัญช�ประจําป� 255  เพ่ือส�งเสร�มการใช�สิทธ�
ของผู�ถือหุ�นรายย�อย อีกทั�งกรรมการทุกคนเข�าร�วมประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�นประจําป� 2559 ส�งผลให�ไออาร�พีซ�ได�รับคะแนนเต็มจาก
การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2559 
จากสมาคมส�ง เสร�มผู� ลงทุนไทย รวมทั� งผลการประเ มิน
ความพึงพอใจของผู�ถือหุ�นประจําป� 2559 อยู�ที่ระดับ 4 64 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หร�อคิดเป�นร�อยละ 93 ซ�่ง
สูงข�้นกว�าป� 255  ที่มีผลประเมิน 4 45 คะแนน หร�อคิดเป�น
ร�อยละ 9 ผลการดําเนินงานดังกล�าว จ�งเป�นสิ่งสะท�อน
ถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่โปร�งใสและสามารถสร�าง
ความเช�่อมั่นให�กับนักลงทุนและผู�ถือหุ�น

ไออาร�พีซ�จดักจิกรรมต�างๆ เพ่ือเสร�มสร�างจร�ยธรรมและแนวป บิตัิ
ที่ดีในการดําเนินธุรกิจและร�วมสร�างพลังความดี (Integrit  n  
t ics) ซ�่งเป�นหนึ่งในค�านิยมองค�กร i PIRI  ให�กับพนักงาน

ทุกคนให�มีความรู� ความเข�าใจและปลูกจ�ตสํานึกจนเกิดเป�น
วัฒนธรรมองค�กร
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557 2558 2559
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กิจกรรม IRPC CG Day 2016: The Code To Victory มีวัตถุประสงค�เพื่อส�งเสร�มจร�ยธรรมใน
การปฏิบัติงานโดยมี คุณสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� เป�นประธาน

โดยได�ให�นโยบายและแนวทางในการทํางานอย�างโปร�งใสและมีประสิทธ�ภาพ 
ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจาก คุณขนิษฐนันท� อภิหรรษากร ว�ทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ 

จากสํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน ในหัวข�อ “การใช�ดุลยพินิจในการทํางานภายใต�จร�ยธรรม” 
และกิจกรรมประกวดแนวคิดเพื่อส�งเสร�มจร�ยธรรมของพนักงานในหัวข�อ “เสร�มสร�างจร�ยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ�งสู�ความสําเร็จ” โดยกิจกรรมในครั�งนี้มุ�งหวังให�เกิดการถ�ายทอดมุมมอง
ผ�านตัวแทนพนักงานจากหน�วยงานต�างๆ ในเร�อ่งหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให�เห็นเป�นภาพ
ที่ชัดเจนยิ�งขึ้นและรณรงค�ให�พนักงานตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของการปฏิบัติงาน
ภายใต�หลักจร�ยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กําหนดไว�ในคู�มือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งมีพนักงานให�ความสนใจร�วมงานเป�นจํานวนมากถึง 1,398 คน คิดเป�นร�อยละ 26 
ของพนักงานทั�งหมด ซึ่งมากกว�าเปาหมายที่ตั�งไว�ที่ร�อยละ 20 พร�อมกันนี้กิจกรรมดังกล�าว

มีการถ�ายทอดสดผ�านทางระบบอินทราเน็ตให�พนักงานทุกคนมีโอกาสได�รับชม
และมีการถ�ายบันทึกกิจกรรมเพื่อเผยแพร�ให�พนักงานทุกคนสามารถดูย�อนหลังได�ผ�านเว็บไซต�

ของสํานักกิจการองค�กร

ทั�งนี้ไออาร�พีซ�เป�ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
เช�น บทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษทัฯ กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบร�ษัทฯ การประเมินผลการดําเนินงานของ

การประเมินด�าน
การกํากับดูแลกิจการตามเกณฑ� 

ASEAN CG Scorecard (คะแนน)

การประเมินตามโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report: CGR) 

(คะแนน) 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
และผู�บร�หาร ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ ดีใน
รายงานประจําป�และคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ไออาร�พีซียึดมั�นในการดําเนินธุรกิจตามหลักจร�ยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ดี โปร�งใส
ตรวจสอบได� ควบคู�ไปกับการดูแลผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างสมดุล เน่ืองจากไออาร�พีซี
ตระหนักดีว�า การดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรมจะนําไปสู�ความเชื่อมั�นต�อองค�กร
ซึ่งจะทําให�ไออาร�พีซีสามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจได�อย�างราบร�่น

ไออาร�พีซ�ยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลที่ดี ที่เป�นที่ยอมรับใน
ระดับชาตแิละสากล โดยป บิตัติามเกณฑ�ขั�นสงูสดุของข�อตกลงโลก
แห�งสหประชาชาติ ( nite  tions Glo l Co p ct: 

GC) เพ่ือรักษาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและเคารพในสิทธ�มนุษยชน
ขั�นพื้น าน โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ� เป�น 1 ใน 15 องค�กรชั�นนํา
ท่ีเข�าร�วมประชุมจัดตั�งสมาคมเคร�อข�ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
(Glo l Co p ct et or  il n  ssoci tion) หร�อ 
GC  เพ่ือขับเคล่ือนและส�งเสร�มให�ภาคธุรกิจของไทย เข�าใจ
ความสําคัญของการส�งเสร�มความยั่งยืนตามหลักการทั�ง 4 ด�าน 
อันได�แก� สิทธ�มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล�อม และการต�อต�าน
การทุจร�ตในระดับประเทศ รวมทั�งดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ
ของสหประชาชาติ พร�อมทั�งผลักดันการป ิบัติตามข�อตกลงโลก
แห�งสหประชาชาติทั�ง 10 ประการ และเป�าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืทั�ง 17 ประการ ของสหประชาชาต ิ( DGs) ตลอดจน ไออาร�พีซ�
ยังร�วมสัมมนาเช�งป บัิติการ ก�าวสู�โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย   
เพ่ือเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในป� 2559 โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือระดมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทย ผ�านการร�วมมือกับ
ผู�แทนจากทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง 
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ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�ประกาศใช�นโยบาย
การงดรับ ให�ของขวัญ การเลี้ยง หร�อ
ประโยชน�อื่นใด ( o Gift Polic ) และ

นโยบายการต�อต�านการทุจร�ตและให�สินบน
เพื่อแสดงจุดยืนขององค�กรเร�่องความโปร�งใส
และความมุ�งมั่นในการต�อสู�กับปญหาการทุจร�ต 

ไออาร�พีซ� นําโดย คุณสุก ตย� สุรบถโสภณ 
กรรมการผู�จัดการใหญ� ร�วมกับกลุ�ม ปตท  
ประกาศตัวเป�นองค�กรธรรมาภิบาลสูงสุด
ในงาน P  roup  Da  ประจําป� 
2559 ซ�่งมุ�งเน�นการให�ความสําคัญในเร�่อง
การต�อต�านคอร�รัปชันของกลุ�ม ปตท  ใน
ทุกรูปแบบอย�างจร�งจังและต�อเนื่อง รวมถึง
ขยายการสือ่สารด�านการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่
ของกลุ�ม ปตท  ไปสู�คู�ค�าภายนอกกลุ�ม ปตท  
มากยิ่งข�้น และเพ่ิมการสื่อสารไปยังองค�กร
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการต�อต�านคอร�รัปชัน

พนักงานของไออาร�พีซ�ทุกคนต�องลงนามรับทราบจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจและป ิบัติตามอย�างเคร�งครัด โดยจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของไออาร�พีซ� มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น
ด�านสิทธ�มนุษยชน และการป ิบัติต�อบุคลากร สังคม สิ่งแวดล�อม 
อาช�วอนามัยและความปลอดภัย การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน 
และการป บัิติตามก หมาย ระเบียบ ข�อบังคับ รวมทั�งการป บัิติ
ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ทั�งนี้ ไออาร�พีซ� ยังกระตุ�นและส�งเสร�ม
การป ิบัติตามจรรยาบรรณฯ โดยกําหนดให�พนักงานเข�าร�วมงาน
P  Gro p CG D  ของกลุ�ม ปตท  เป�นประจําทุกป� โดย
ในป� 2559 งานดังกล�าวจัดข�้นภายใต�แนวคิด ee ro g  t e

t re ก�าวสู�อนาคตอย�างโปร�งใสด�วยพลังความดีของทุกคน  
เพ่ือรณรงค� ส�งเสร�ม และเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของกลุ�ม ปตท  รวมถึงยกระดับมาตร านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  ซ�่งมีพนักงานไออาร�พีซ� 
เข�าร�วมงานตามเป�าหมายที่กําหนดไว� 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังสื่อสารและอบรมพนักงานด�านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให�กับพนักงาน
ทุกคนผ�านหลักสูตรป มนิเทศสําหรับพนักงานใหม� และมีการ
ทบทวนอย�างสม่ําเสมอผ�านระบบ e rning และผ�านงาน IRPC 
CG D  

NO GIFT POLICY

ไออาร�พีซ� ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจอย�างมี
จรรยาบรรณ โดยได�กําหนดหัวข�อเกี่ยวกับจรรยาบรรณไว�เป�นหนึ่ง
ในหัวข�อหลักของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการอธ�บาย
ความหมายและการนําไปประยุกต�ใช�ในงานประจําวัน โดยประเด็น
สําคัญภายใต�จรรยาบรรณธุรกิจ ได�แก� จรรยาบรรณว�าด�วย
ความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�
กับลูกค�าและประชาชน จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�กับคู�ค�า 
คู�แข�งทางการค�าและเจ�าหนี้ทางการค�า จรรยาบรรณว�าด�วย

ความรับผิดชอบต�อพนักงาน และจรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม

ด�วยความมุ�งม่ันของไออาร�พีซ�ที่ดําเนินธุรกิจด�วยความซ�่อสัตย�
และโปร�งใส ทําให�ในป� 2559 ไม�พบกรณีการดําเนินงานที่ขัดต�อ
ข�อกาํหนดตามตลาดหลกัทรพัย� หร�อก หมายทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิ
ธุรกิจและสิ่งแวดล�อม 
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การต�อต�าน
การทุจร�ต 

ไออาร�พีซ�ยึดม่ันในการต�อต�านการทุจร�ต โดยได�จัดโครงสร�าง
องค�กร กําหนดอํานาจการอนุมัติ และดําเนินการโดยยึดการสร�าง
สมดุลของอํานาจตรวจสอบ และมีแนวทางการป�องกันและจัดการ
ต�อเหตุการณ�ทุจร�ตและความขัดแย�งของผลประโยชน� เพ่ือให�เกิด
ความโปร�งใส อีกทั�งยังป�องกันการเกิดการทุจร�ตที่จะเกิดข�้น
ภายในองค�กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั�ง มีกลไกการ
จัดการข�อร�องเร�ยนอย�างเป�นระบบ โดยมีระเบียบป ิบัติ ช�องทาง
การร�องเร�ยน และการกํากับดูแลกระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน 
มีกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป�นอิสระ ยุติธรรม มีการรักษา
ความลับ และเคารพสิทธ�ของผู�ร�องเร�ยนหร�อผู�ให�เบาะแส โดย
มุ�งเน�นการได�ข�อเท็จจร�งที่เกิดข�้น 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งมีหน�าที่
สอบทานให�ไออาร�พีซ�มีระบบการควบคุมภายใน (Intern l Control) 
ระบบการตรวจสอบภายใน (Intern l it) และความเพยีงพอของ
กระบวนการบร�หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ รวม
ถงึการป บิตัติามก หมายว�าด�วยหลักทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�ฯ
และก หมายที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของไออาร�พีซ� เพ่ือให�
เกดิความเช�อ่ม่ันว�า ไออาร�พีซ�ได�ป บิตัติามก หมายอย�างเพียงพอ
และเหมาะสม ทั�งนี้  ไออาร�พีซ�ยังได�ดําเนินการในเร�่องของ
นโยบายและกระบวนการต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างต�อเนื่อง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได�ป ิบัติหน�าที่อย�างเป�นอิสระด�วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ ตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบร�ษัทฯ ซ�่งสอดคล�องกับข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย�ฯ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวป ิบัติสากล 

ไออาร�พีซ� ยงัได�จดัช�องทางในการรบัแจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยน ทั�ง
จากภายในและภายนอกไออาร�พีซ� ผ�านช�องทางโทรศัพท� เว็บไซต� 
จดหมาย/อีเมล� และตู� ปณ  35 รวมทั�งมีกลไกในการคุ�มครอง
ผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยน ตลอดจนมีขั�นตอนการตรวจสอบและ
แก�ไขที่ชัดเจน เป�นกลาง และโปร�งใส โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ� 
ได�รับข�อร�องเร�ยนทั�งหมด 39 เร�่อง จัดเป�นกรณีที่ไม�สอดคล�องกับ
หลกัการกาํกบัดูแลทีดี่และจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ 37 เร�อ่ง 
และข�อเสนอแนะ 2 เร�อ่ง สามารถสรปุผลและป�ดข�อร�องเร�ยนได�ทั�งสิน้
32 เร�อ่ง ส�วนข�อร�องเร�ยนอีก 7 เร�อ่ง อยู�ระหว�างการดําเนนิการ โดย
พบว�าเป�นเร�อ่งทีไ่ม�มีมูลเพียงพอสาํหรบัการตรวจสอบความถกูต�อง 
21 เร�่อง การป ิบัติที่ไม�สอดคล�องกับระเบียบบร�ษัทฯ 13 เร�่อง 
และพฤติกรรมการป ิบัติงานที่ไม�เหมาะสม 5 เร�่อง โดยไออาร�พีซ� 
ได�พิจารณาบทลงโทษในแต�ละกรณีตามระเบียบบร�ษัทฯ อย�าง
เป�นธรรมและโปร�งใส ทั�งนี้ ไม�พบข�อร�องเร�ยนที่เป�นการป ิบัติ
ที่ผิดต�อนโยบายต�อต�านคอร�รัปชันหร�อเร�่องการทุจร�ตและ
ไม�พบมูลค�าความเสียหายที่เป�นสาระสําคัญ ข�อร�องเร�ยนทั�งหมด
ตรวจสอบข�อเท็จจร�งโดยสํานักตรวจสอบภายในและหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนมีการรายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการ และผู�ทีเ่กีย่วข�องตามขั�นตอนการบร�หารจดัการ
ข�อร�องเร�ยน ตามระยะเวลาที่ไออาร�พีซ�กําหนด

ง างการรับ ร งเรยน ร การ งเบา การ าเนนงาน
ี่ งกับ รรยาบรร นการ าเนน รก

ทร ัพท  02 649 7000

เวบไ ต  ttp:// irpc co t /t /cg cont ct p p

ดหมาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ไออาร�พีซ� จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั�น 6 
 ถ ว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล  itor irpc co t

ตู�ไ ร ีย ตู� ปณ  35 ปณฝ  ซันทาวเวอร� กทม  10905
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ด�วยความมุ�งม่ันในการนาํหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่มาใช�ในการ
ป ิบัติงานและการกระตุ�นให�ผู�ที่ เกี่ยวข�องอ่ืนๆ ร�วมกันทํา
หน�าที่ต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันอย�างต�อเนื่อง ทําให�ไออาร�พีซ� 
ได�รับการรับรองการเป�นสมาช�กโครงการแนวร�วมป ิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collecti e ction 
Co lition g inst Corr ption: C C) ตั�งแต�ป� 2557 จนถึง
ปจจุบัน โดยไออาร�พีซ�มุ�งหวังให�บร�ษัทคู�ค�าทั�งหมดของไออาร�พีซ�
และกลุ�ม ปตท  เข�าร�วมกบัองค�กรต�อต�านคอร�รปัชนัด�วย เพ่ือให�เกดิ
ความโปร�งใสและเช�อ่ม่ันในการประกอบธรุกจิระหว�างกนั ทั�งนี ้เพ่ือ
ยกระดับมาตร านการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทใน กลุ�ม ปตท  ให�อยู�
ในระดับเดียวกนัและช�วยกระตุ�นให�บคุลากรของบร�ษทัในกลุ�ม ปตท

ทุกคนร�วมกันทําหน�าที่เป�นเคร�อข�ายในการส�งต�อพลังความดีไปยัง
ทุกภาคส�วนของสังคมต�อไป

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังจัดให�มีการอบรมและให�ความรู�ด�าน
การต�อต�านคอร�รัปชันให�กับพนักงานจํานวน 3,620 คน คิดเป�น
ร�อยละ 67 ของพนักงานทั�งหมด รวมทั�งยังได�จัดงานสัมมนา
เคร�อข�ายการต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชัน (IRPC nti
Corr ption et or ) เพ่ือรณรงค�การต�อต�านคอร�รัปชันใน
ทุกรูปแบบ โดยใช�แนวทางการดําเนินงานจากโครงการแนวร�วม
ป ิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต

ไออาร�พีซ�ร�วมแสดงพลังวนัต�อต�านคอร�รปัชนั ประจําป� 2559 ตอกย�าํแนวทางการดําเนนิธรุกจิ
ของไออาร�พซี�ในการบร�หารงานบนพืน้ านความเป�นมอือาช�พ โปร�งใส ภายใต�หลักธรรมาภิบาล 
หลักการกํากับกิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบต�อสงัคม งานวนัต�อต�านคอร�รปัชนันี ้จัดข�น้โดย
องค�การต�อต�านคอร�รปัชนั (ประเทศไทย) ร�วมกบัภาคีเคร�อข�าย ภายใต�แนวคิด กรรมสนองโกง
โดยมีผู�บร�หารและพนักงาน กลุ�มปตท  จํานวนกว�า 500 คน เข�าร�วมเป�นส�วนหนึ่งของการ
เป�ดไ ไล�โกง  ณ บร�เวณท�องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559เป�ดไ ไล�โกง  ณ บร�เวณท�องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

ไออาร�พีซ�ร�วมแสดงพลังวนัต�อต�านคอร�รปัชนั ประจําป� 2559 ตอกย�าํแนวทางการดําเนนิธรุกจิ
ของไออาร�พีซ�ในการบร�หารงานบนพ้ืน านความเป�นมืออาช�พ โปร�งใส ภายใต�หลักธรรมาภิบาล 
หลักการกํากับกิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบต�อสงัคม งานวนัต�อต�านคอร�รปัชนันี ้จัดข�น้โดย
องค�การต�อต�านคอร�รปัชนั (ประเทศไทย) ร�วมกบัภาคีเคร�อข�าย ภายใต�แนวคิด กรรมสนองโกง
โดยมีผู�บร�หารและพนักงาน กลุ�มปตท  จํานวนกว�า 500 คน เข�าร�วมเป�นส�วนหนึ่งของการ
เป�ดไ ไล�โกง  ณ บร�เวณท�องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559เป�ดไ ไล�โกง  ณ บร�เวณท�องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

นอกจากการพิจารณาปจจัยเสี่ยงทั�งปจจัยภายในและภายนอก 
โอกาสเกิด ผลกระทบ การบร�หารจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับ
ทีย่อมรบัได� และมีคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว ในป� 2559 ไออาร�พีซ� 
ยงัได�จัดตั�งหน�วยงานกาํกบัการป บิตัติามก เกณฑ� (Co pli nce 
nit) ซ�่งเป�นส�วนหนึ่งและรวมอยู�ในส�วนงานเลขานุการบร�ษัทและ

กํากับก เกณฑ� ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักกิจการองค�กร เพื่อ
ให�ม่ันใจว�า ไออาร�พีซ�มีการดําเนนิธรุกจิภายใต�ก หมาย ก ระเบยีบ 
ข�อบังคับต�างๆ อย�างถูกต�องและครบถ�วน พร�อมได�ให�พนักงาน
ทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�เป�นประจํา
อย�างต�อเนือ่งทกุป� ผ�านช�องทางอินทราเนต็ เพ่ือความโปร�งใสและเป�น
การปลกูฝงจ�ตสาํนกึและจร�ยธรรมทีดี่ในการทํางาน นอกจากนี ้ยงัมี

การดําเนินการตรวจสอบตามแผนการท่ีประเมินจากความเส่ียงท่ีสําคัญ 
สภาพแวดล�อมทางธรุกจิ และจากความคิดเหน็ของผู�บร�หารระดับสงู
ซ�่งการตรวจสอบภายในอย�างเป�นระบบนั�น สามารถช�วยให�ค�นพบ
ข�อบกพร�องและสามารถดําเนินการแก�ไขได�อย�างทันเวลา อีกทั�ง
ยังช�วยลดโอกาสในการเกิดการทุจร�ตและการคอร�รัปชันได� ในป�
2559 สํานักตรวจสอบภายในได�กําหนดงานตรวจสอบเพ่ือป�องกัน
การทุจร�ต และได�บรรจุงานตรวจสอบดังกล�าวไว�ในแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป� 2559 ร�วมกับงานตรวจสอบอื่นๆ โดยสามารถ
ดําเนินงานตรวจสอบได�ครบทั�ง 4 หน�วยงานตามแผน และยังได�
จัดทํานโยบายการควบคุมภายในของไออาร�พีซ� ซ�่งได�ประกาศใช�
อย�างเป�นทางการในป�ที่ผ�านมา
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สิทธ�มนุษยชน

ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันส�งเสร�มให�พนักงานทุกระดับเคารพในสิทธ�มนุษยชน
โดยไม�เลือกป บิตั ิด�วยสาเหตอัุนเนือ่งมาจากเช�อ้ชาต ิศาสนา เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธ�เสร�ภาพส�วนบุคคล 
และคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการพัฒนาคู�มือ
การบร�หารจัดการประเด็นด�านสิทธ�มนุษยชน ( n Rig ts 

n ge ent ste : R ) เพ่ือกําหนดว�ธ�การในการ
บร�หารจัดการประเด็นด�านสิทธ�มนุษยชนที่เกี่ยวข�องกับการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ�ม ปตท  ครอบคลุมทุกกิจกรรม ที่อาจก�อให�เกิด
ผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยง และกําหนดแนวทางในการควบคุมหร�อบรรเทา
ผลกระทบจากความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชน รวมถึงการติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานประสิทธ�ผลของการดําเนินงาน ตลอดจน
กําหนดโครงสร�างในการกํากับดูแลบทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน�วยงานที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข�องกับกระบวนการบร�หาร
จัดการด�านสิทธ�มนุษยชน 

เพ่ือให�การดําเนินงานสอดคล�องกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  และเพ่ือ
ให�การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนเป�น
ไปตามมาตร านสากล ไออาร�พีซ�จ�งได�มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงาน โดยได�มอบหมายให�บร�ษัทที่ปร�กษา
ดําเนินการจัดทําระเบียบว�ธ�การประเมินและแนวทางการว�เคราะห�
ผลกระทบในประเด็นด�านสิทธ�มนุษยชน ( n Rig ts Ris  
n  I p ct ssess ent et o olog ) ซ�ง่คาดว�าจะแล�วเสร็จ

ในป� 2560 ทั�งน้ี ระเบียบว�ธ�การประเมินดังกล�าวจะทําให�ไออาร�พีซ� 
มีเกณฑ�ด�านสิทธ�มนุษยชนในการกลั่นกรองการดําเนินงานของ
ไออาร�พีซ� โดยครอบคลุมถึงการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาช�วอนามัยและสิ่งแวดล�อม และความรับผิดชอบต�อสังคม
รวมทั�งการคัดเลือกคู�ค�า ให�เป�นไปตามข�อกําหนดก หมายท�องถิ่น 
ก หมายระหว�างประเทศและมาตร านสากล  

จํานวนพนักงานเข�าอบรม
ด�านการต�อต�านคอร�รัปชัน

(คน)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557 2558 2559

เ า าย
2559

หน�วยงานธุรกิจที่ผ�าน
การตรวจสอบภายในตามแผน

(ร�อยละ)
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง
ไออาร�พีซีมุ�งพัฒนาการบร�หารจัดการความเสี่ยงให�เกิดข้ึนอย�างเป�นระบบ 
สอดคล�องกับแนวปฏิบติัทีเ่ป�นเลิศในระดบัสากล เพือ่ให�สามารถจัดการความเสีย่ง
ให�อยู�ในระดบัทีย่อมรบัได� ซ่ึงจะช�วยให�ไออาร�พซีีสามารถบรรลุเปาหมายทีกํ่าหนดไว�
ตลอดจนปองกันหร�อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนระหว�างการดําเนินธุรกิจ 
อีกทั�งยังช�วยให�ไออาร�พีซีสามารถสร�างมูลค�าเพิ�มให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียจากโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�แต�งตั�งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
(Ris  n ge ent Co ittee: R C) โดยมอบหมายให�
กรรมการบร�ษัทฯ จํานวน 4 ท�าน ทําหน�าที่ในการกําหนดนโยบาย
และกรอบการบร�หารความเสี่ยง ให�ข�อเสนอแนะ ติดตาม และ
สนับสนุนการดําเนินการบร�หารความเสี่ยงองค�กรให�สอดคล�อง
กับกลยุทธ�และเป�าหมายทางธุรกิจในทุกสภาวการณ� รวมถึง
การกล่ันกรองโครงการลงทุนท่ีมีนัยสําคัญ อันจะสร�างความเช�อ่ม่ัน
ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ทั�งน้ี ไออาร�พีซ�ได�นํากรอบและกระบวนการ
บร�หารความเสี่ยงตามมาตร านสากล I  31000:2009 และ
ระบบการป ิบัติการที่เป�นเลิศ ( per tion l cellence

n ge ent ste : ) มาป ิบัติอย�างจร�งจัง อีกทั�ง
ยังได�นําระบบบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ ( siness
Contin it  n ge ent ste : C ) ตามมาตร านสากล
I  22301:2012 มาใช�ในการปกป�องการดําเนินธุรกิจ

จากภัยคุกคามต�างๆ โดยพิจารณาจากปจจัยทั�งทางด�านเศรษ กิจ
สังคม และสิ่งแวดล�อม และได�จัดทํามาตรการ เพ่ือป�องกันและ
ลดผลกระทบอย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล

นอกจากน้ี ไออาร�พีซ�ยังมีคณะกรรมการขับเคล่ือนการบร�หารความเส่ียง
(Ris  n ge ent teering Co ittee: R C) ซ�่งมี
กรรมการผู�จัดการใหญ�เป�นประธาน และผู�บร�หารระดับสูงเป�นกรรมการ 
ทําหน�าท่ีกํากับ ดูแล พัฒนากระบวนการบร�หารความเส่ียง ติดตาม
และประเมินผลการบร�หารความเสี่ยง มีการรายงานผลการบร�หาร
ความเสี่ยงต�อคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ เป�นประจําทุกไตรมาส รวมถึงรายงานต�อคณะกรรมการ
ตรวจสอบป�ละ 2 ครั�งอีกด�วย เพ่ือสอบทานแผนการบร�หาร
ความเสี่ยงและติดตามผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 
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ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�มีการพัฒนาคู�มือการบร�หารจัดการ
ความเส่ียงและโปรแกรมการบร�หารจัดการความเส่ียง ( nterprise 
Ris  n ge ent Progr ) ซ�ง่จะช�วยให�บุคลากรทุกหน�วยงาน
และทุกระดับ สามารถเข�าถึงระบบการบร�หารจัดการความเสี่ยง
ขององค�กร โดยโปรแกรมฯ จะสามารถเช�่อมโยงกับโปรแกรม
กําหนดตัวช�้วัดผลการดําเนินงาน ( e  Perfor nce In ic tor:
PI) ซ�ง่จะทําให�การระบุ การประเมินความเส่ียง การจัดทํามาตรการ

จัดการความเสี่ยง การติดตามและการตรวจสอบผล รวมถึง
การปรับปรุงการบร�หารความเสี่ยงเป�นไปอย�างบูรณาการและมี
ประสทิธ�ภาพ นอกจากนี ้โปรแกรมฯ ยงัช�วยในด�านการจัดทาํข�อมูล
และให�ความรู�ในการบร�หารความเสีย่งผ�านทางช�องทางอินทราเนต็ 
เพ่ือให�พนกังานทกุหน�วยงานเข�าใจและตระหนกัถงึความสาํคัญของ
การบร�หารจัดการความเสี่ยง โดยในป� 2560 จะเร�่มดําเนินการ
ในระดับหน�วยป ิบัติงานหลักก�อน แล�วจะขยายการใช�งานให�
ครอบคลุมถึงระดับหน�วยงานย�อยภายในป� 2562 

ไออาร�พีซ�ยังให�ความสําคัญกับการสร�างวัฒนธรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง (Ris  C lt re) เนื่องจากการบร�หารความเสี่ยงเป�น
สิ่งที่บุคลากรทุกระดับตั�งแต� คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน
ทุกคนในองค�กรจําเป�นต�องให�ความร�วมมือและป ิบัติอย�างจร�งจัง 
และต�อเนือ่งจนเกดิเป�นวฒันธรรมองค�กร เพ่ือให�สามารถดําเนนิการ
บร�หารความเสี่ยงได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล อีกทั�งยัง
สามารถร�วมกนัแสวงหาโอกาสทีอ่าจจะเกดิข�น้ เพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�องค�กร ตลอดจนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ
ให�สอดคล�องกบัสถานการณ�ตลอดเวลา ซ�ง่จะทาํให�องค�กรสามารถ
บรรลุเป�าหมายที่กําหนดไว� ทั�งนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�กําหนด
หลักสูตรการสร�างความตระหนักในการบร�หารความเสี่ยงให�กับ
พนกังาน  รวมถงึการจัดหลักสตูรสาํหรบัผู�เช�ย่วชาญด�านการบร�หาร
ความเสีย่งของหน�วยงานต�างๆ เพ่ือทาํหน�าทีใ่นการถ�ายทอดความรู�
และให�คําแนะนําแก�พนักงานท่ีเก่ียวข�องและทีมงานภายในหน�วยงาน
เข�าร�วมฝกภาคป บิตั ิควบคู�กบัการมีกลไกในการกาํกบัดูแล ตดิตาม 
และสอบทานผลการดําเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
องค�กรเป�นประจําทุกเดือนหร�อทุกไตรมาส

ในการบร�หารจัดการความเส่ียงด�านกลยุทธ�และธุรกิจ ไออาร�พีซ�ได�จัด
ทําแผนการบร�หารจัดการความเสี่ยงควบคู�กับการดําเนินงานตาม
แผนกลยทุธ� อาท ิโครงการ R  และโครงการ  นอกจากนี ้
ยงัมีคณะกรรมการบร�หารความเสีย่งด�านห�วงโซ�อุปทานและการเง�น 
เพ่ือบร�หารความเสี่ยงทางด�านราคาและการเง�น โดยใช�เคร�่องมือ
ทางการเง�น สญัญาอนพัุนธ� อาท ิสญัญาซ�อ้/ขายน�าํมันล�วงหน�าและ
สัญญาการซ�อ้ขายอัตราแลกเปล่ียนล�วงหน�า เป�นต�น ทั�งน้ีการดําเนินการ
จะต�องเป�นไปตามนโยบายและกรอบที่ ได�รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบร�ษัทฯ 

สืบเน่ืองจากสถานการณ�ส่ิงแวดล�อมและภาวะโลกร�อนท่ีมีแนวโน�มสูงข�น้
ไออาร�พีซ�ได�สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ�และกระบวนการผลิตที่
เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงผลกระทบตลอดวั จักรช�ว�ต
ของผลิตภัณฑ� โดยมีเป�าหมายในการลดการปลดปล�อยมลพิษ

ทางอากาศและกาซเร�อนกระจก เพ่ิมประสิทธ�ภาพการใช�พลังงาน
รวมทั�งเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะการบร�หาร
จัดการน�ําซ�่งเป�นทรัพยากรที่สําคัญต�อประชากรโลก อีกทั�ง
เขตประกอบการฯ ตั�งอยู�บนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต�อการขาดแคลน
ทรัพยากรน�ํา ไออาร�พีซ�จ�งดําเนินการบร�หารจัดการน�ําให�เกิด
ประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยกําหนดให�มีการประเมินความเส่ียง
ด�านการบร�หารจัดการน�ําเป�นประจําทุกป� และให�หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบได�จัดทําแผนงานและมาตรการป�องกันและแก�ไข
ผลกระทบจากการใช�น�ําที่อาจเกิดข�้นต�อชุมชนและการดําเนิน
กิจการของไออาร�พีซ� นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังให�ความสําคัญกับ
การลดการปล�อยสารอินทร�ย�ระเหยง�าย ( Cs) และของเสียต�างๆ
ของโรงงานปจจุบันและโครงการที่จะเกิดข�้นในอนาคต

ทางด�านสังคม ไออาร�พีซ�ให�ความสําคัญกับการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และพื้นที่โครงการ
ในอนาคต เพ่ือให�ไออาร�พีซ� สามารถอยู�ร�วมกบัชมุชนได�อย�างยัง่ยนื
ลดความขัดแย�งที่อาจนําไปสู�การร�องเร�ยน ข�อพิพาท และ
การ �องร�อง ตลอดจนการดูแลด�านส่ิงแวดล�อมที่เหมาะสม ควบคู�
ไปกับการจัดการความเสี่ยงของชุมชน โดยไออาร�พีซ�ได�จัดทํา
แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือป�องกันปญหาให�ประเด็นต�างๆ อาทิ 
การขดุลอกคู คลอง เพ่ือรบัมือปญหานํ�าท�วม การขดุบ�อน�าํสาํรองเพ่ือ
กกัเกบ็น�าํใช�ในช�วงภัยแล�ง การนาํทีดิ่นของไออาร�พีซ�ไปพัฒนาเพ่ือให�
เกิดประโยชน�ต�อชุมชน และการจัดทําระบบเพ่ือจัดการข�อร�องเร�ยน
ได�อย�างรวดเร็ว เป�นต�น สําหรับการจัดการด�านความสัมพันธ�
กับลูกค�า ไออาร�พีซ�มีระบบในการสํารวจความพึงพอใจและระบบ
การรับเร�่องร�องเร�ยน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การ
ให�มีคุณภาพและตรงต�อความต�องการ รวมถึงการส�งเสร�ม
และสนับสนุนในกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อสังคม และ
การสร�างภาพลักษณ�ที่ดีขององค�กร 
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ในขณะเดียวกันไออาร�พีซ�ยังได�ให�ความสําคัญต�อการประเมิน
ความเสี่ยงด�านคอร�รัปชัน โดยเข�าร�วมในโครงการแนวร�วมป ิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต ซ�่งจัดทําโดยสมาคม
ส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย ร�วมกับหอการค�าไทย 
หอการค�านานาชาติ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย โดยบร�ษัทที่ เข�าเป�นแนวร�วมนี้ จะร�วมกัน
ดําเนินการตามกรอบและขั�นตอนซ�่งเป�นไปตามข�อตกลงโลกแห�ง
สหประชาชาต ิ( nite  tions Glo l Co p ct: GC) หลักที ่
10 ว�าด�วยการต�อต�านการทจุร�ต หลกัการดําเนนิธรุกจิว�าด�วยการต�อ
ต�านการให�สนิบน ( siness Principles for Co ntering ri er ) 
ซ�่งกําหนดโดยองค�กรเพื่อความโปร�งใสนานาชาติ ( r nsp renc  
Intern tion l) 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�กําหนดนโยบายด�านภาษี เพ่ือแสดง
ความมุ�งม่ันในการบร�หารจัดการด�านภาษสีาํหรบัการดําเนนิธรุกจิให�
ถูกต�องตามหลักก หมายและจรรยาบรรณอย�างเคร�งครัด เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการเกิดกรณีท่ีไม�สอดคล�องกับก หมายท่ีเก่ียวข�อง 
และรักษาผลประโยชน�ให�กับผู� มีส�วนได�เสีย ตลอดจนรักษา
ภาพลักษณ�และช�่อเสียงที่ดีขององค�กร 

ไออาร�พีซ�ตระหนักดีว�าในการดําเนินธุรกิจ ไออาร�พีซ�ต�องประสบ
กับความเสี่ยงใหม�ๆ ที่เกิดข�้นอยู�เสมอ ไออาร�พีซ�จ�งให�ความสําคัญ
กับการประเมินความเสี่ยงเกิดใหม� ( erging Ris ) ที่
อาจเกิดข�้นในอนาคต 3 5 ป�ข�างหน�า ซ�่งถ�าไออาร�พีซ�ไม�มีการ

เตร�ยมความพร�อมไว�ล�วงหน�า อาจจะได�รับผลกระทบจากการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและตลาดการค�าที่มีอยู�ในปจจุบัน ทั�งนี้ 
ไออาร�พีซ�ได�ประเมินความเสี่ยงเกิดใหม� ได�แก�

• ความเสี่ยงจากการกําหนดเขตการค�าเสร�และก ระเบียบ
ทางการค�าที่เปลี่ยนแปลงไป ซ�่งปจจุบันทีมงานที่รับผิดชอบ
ได�มีการติดตามและว�เคราะห�ข�อมูลอย�างใกล�ช�ด ถึงความ
เป�นไปได�ของการเกิดเขตการค�าเสร�และก ระเบียบใหม�
ทีจ่ะเกดิข�น้ นอกจากนี ้ไออาร�พีซ�จะทาํการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ  
ให�สอดคล�องกับก ระเบียบและแนวโน�มที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
อาทิ ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและประหยัดการใช�
พลังงาน เป�นต�น 

• ความเสี่ยงจากการลดลงของกาซธรรมชาติ ( t r l G s) ใน
อ�าวไทย ซ�ง่อาจส�งผลกระทบต�อหน�วยการผลติทีใ่ช�กาซธรรมชาต ิ
อาทิ โรงผลิตพลังไอน�ําและไ �าร�วม (Co ine  e t n  
Po er Pl nt: C P) ซ�่งไออาร�พีซ�ได�ร�วมมือกับกลุ�ม ปตท  
ในการวางแผนจัดสรรกาซธรรมชาติในกรณีเกิดการขาดแคลน
รวมถึงจัดทําแผนการนําเข�ากาซธรรมชาติจากต�างประเทศ 
โดยแผนการดังกล�าวอาจทําให�ต�นทุนสูงข�้น ซ�่งไออาร�พีซ�
จะศึกษาแนวทางที่จะลดผลกระทบต�อไป
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ความยั�งยืนของไออาร�พีซี
เพื่อก�าวไปสู�การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนําของเอเชีย ภายในป� 2563 ไออาร�พีซีจ�งมุ�งมั�น
ในการดําเนินธุรกิจ ควบคู� ไปกับการสร�างสมดุลให�เกิดข้ึน ทั�งด�านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล�อม ตลอดจนมุ�งเน�นการสร�างสรรค�นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ� บร�การ และ
กระบวนการผลิตอย�างจร�งจัง พร�อมกับใช�ความสามารถและทักษะของพนักงานสร�าง
องค�ความรู�และเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนองค�กรและสังคมไปสู�ความทันสมัย
ทางว�ทยาการในอนาคต นอกจากนี้ ไออาร�พีซียังดําเนินโครงการทางด�านสังคมและ
สิ�งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�ไออาร�พีซีสามารถเติบโตควบคู�ไปกับสังคมและสามารถ
อยู�ร�วมกับชุมชนอย�างมีความสุขท�ามกลางสิ�งแวดล�อมท่ีดี และได�รับความไว�วางใจจากชุมชน
ที่อาศัยอยู�โดยรอบ 

น าร ี ี รับ ั เ ก
เ าเ น า ก ั นี วา ยังยน าว น

ก า เก
นก า กรร ร เ น้า ัน กา
รก การ า

เน่ งเ น ี่
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ไออาร�พีซ� ได�จัดตั�งสํานักบร�หารความย่ังยืนข�น้ ตั�งแต�ปลายป� 2557
เพ่ือทําหน�าท่ีบร�หารจัดการกลยุทธ�ความย่ังยืนขององค�กร ซ�ง่ครอบคลุม
ด�านเศรษ กิจ สังคม ส่ิงแวดล�อม และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และในป� 255  ได�แต�งตั�งคณะกรรมการการดําเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน
กลุ�มไออาร�พีซ� เพ่ือทําหน�าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ�ด�าน
ความยั่งยืน พิจารณากลั่นกรองให�ความเห็นแผนงานการดําเนิน
ธุรกิจ และส�งเสร�มการดําเนินงานด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนให�
เป�นไปตามนโยบายและกลยุทธ� และได�กําหนดนโยบายการบร�หาร
จัดการความยั่งยืน กลุ�มไออาร�พีซ� ซ�่งครอบคลุมประเด็นที่มี
ความท�าทายในการสร�างความเจร�ญเติบโตทางธุรกิจอย�างยั่งยืน 
พร�อมกับสร�างมูลค�าและคุณค�าในระยะยาวแก�ผู�มีส�วนได�เสีย
ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานของไออาร�พีซ�ทุกกลุ�ม

ไออาร�พีซ�ได�สร�างความเข�าใจ ความเช�่อม่ันต�อผู�ถือหุ�นนักลงทุน
ทั�งในและต�างประเทศ ผ�านการนําเสนอเป�าหมายและผลการ
ดําเนินงานบนพ้ืน านการรักษาสมดุลทั�งด�านเศรษ กิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อมในระยะยาว ในรายงานความยั่งยืน โดยใน
ป� 2559 ได�ประยุกต�จากหลักการรายงานตาม st in ilit  
Reporting G i elines ersion 4 (G4): il n  G s ector 
Disclos re ของ Glo l Reporting Initi ti e (GRI) ซ�่งเป�น
แนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืนท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากล
โดยกําหนดให�มีความสมบูรณ�ของเนื้อหาสอดคล�องกับทางเลือก

แบบหลัก (Core ption) โดยไออาร�พีซ�ได�รับรางวัลรายงาน
ความย่ังยืนประจําป� 2559 ( st in ilit  Report r  2016) 
ระดับดีเด�น จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความย่ังยืน ซ�ง่เป�น
โครงการความร�วมมือของ C R Cl  สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
(ก ล ต ) และสถาบันไทยพัฒน� ซ�่งจัดข�้นเพื่อส�งเสร�มและสนับสนุน
บร�ษัทจดทะเบียนท่ีอยู�ในตลาดหลักทรัพย�และบร�ษัทเอกชน ให�ทําการ
เป�ดเผยข�อมูลด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ
อันจะเป�นประโยชน�ต�อกลุ�มผู�ลงทุนเพ่ิมมากข�้น โดยไออาร�พีซ�
ได�รับรางวัลดังกล�าวต�อเนื่องเป�นป�ที่ 4 นอกจากนี้ ยังได�รับรางวัล
บร�ษัทจดทะเบียนด�านความยั่งยืนดีเด�น (  st in ilit  

r  2016) จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ�่งสะท�อน
ความโดดเด�นในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนของไออาร�พีซ�

ไออาร�พีซ�ส�งเสร�มและสนับสนุนการดําเนินการผลิตให�เกิดดุลยภาพ
ทั�งด�านเศรษ กิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ทุกโรงงานของไออาร�พีซ�
ดําเนินการตามระบบการบร�หารจัดการประสิทธ�ภาพเช�งนิเวศที่ดี 
ตามกรอบแนวคิดโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ( co ctor )
ของสถาบันส่ิงแวดล�อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
เพ่ือเป�นราก านในการพัฒนาไปสู�การเป�นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนเิวศ ( co In stri l one) ตามกรอบการพัฒนา
ด�านอุตสาหกรรมเช�งนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ )
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ความยั่งยืนขององค�กรเกิดจากการดําเนินงานของพนักงานที่มี
ความตระหนักถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม ไออาร�พีซ�
จ�งให�ความสาํคัญกบัการสร�างวฒันธรรมด�านความยัง่ยนืให�เกดิข�น้
กับพนักงานทุกคน โดยในป� 2559 สํานักบร�หารความยั่งยืน
ได�ดําเนินการสื่อความเร�่องการพัฒนาอย�างยั่งยืนให�กับผู�บร�หาร
และพนกังานกลุ�มเป�าหมายจากหน�วยงานต�างๆ ในการนาํหลกัการ
บร�หารความยั่งยืนไปผนวกเข�ากับการดําเนินงาน และนําไป
ป ิบัติให�เป�นรูปธรรมได�มากยิ่งข�้น โดยใช�รูปแบบการสัมมนา

สํานักบร�หารความยั�งยืน จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “Sustainability for  E ecutive orkshop”
รุ�นที่ 1 และ รุ�นที่ 2 ให�แก�ผู�บร�หารระดับผู�จัดการ าย
ข้ึนไป โดยได�รับเกียรติจากผู�ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
บัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร� แห�งจุ าลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
เป�นว�ทยากร การสมัมนาครั�งนี ้มวัีตถุประสงค� เพือ่สร�าง
ความเข�าใจถึงความสําคัญของการดําเนินงานอย�างยั�งยืน
ที่มีผลต�อการเติบโตของไออาร�พีซี ตลอดจนว�ธ�การ
วางกลยุทธ�ที่จะสามารถตอบสนองผู�มีส�วนได� เสีย
ทุกกลุ�มได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล

ในป� 2559 ไออาร�พีซีมีโรงงานที่ได�รับ
การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ซึ่งสะท�อนการดําเนินการผลิตที่มุ�งเน�น
การพัฒนาประสิทธ�ภาพเชิงนิเวศ ด�วย
การดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต�อ
สิ�งแวดล�อมและสังคม เพิ�มเติมอีก 11 
โรงงาน ได�แก� โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
โรงงานแปรสภาพคอมไบน�แกสออยล� โรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกโพลีเอทธ�ลีนชนิดความหนาแน�นสูง และ
ชนิดที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง โรงงานผลิตกาซโพรพิลีน 
โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบลค็ โรงงานผลติเมด็พลาสตกิ
คอมพาวนด� โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
โรงกรองน้ําบ�านค�าย โรงงานผลิตเคมีภัณฑ� เบนซีน

โทลูอีน ไซลีน โรงงานผลิตโพลีสไตร�น และโรงงาน
ผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด� รวมกับโรงงานที่
ได�รับการรับรองไปแล�วในป� 2558 ที่ผ�านมา คิดเป�น
จํานวนรวมทั�งสิน 15 โรงงาน โดยมีเปาหมายที่จะได�รับ
การรับรองการเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ครบทุกโรงงาน ภายในป� 2560

เช�งป ิบัติการ และศึกษาดูงานโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ สํานักบร�หาร
ความยั่งยืนยังได�พัฒนาหลักสูตรสร�างความเข�าใจด�านการ
บร�หารงานอย�างยั่งยืน ในรูปแบบ e rning เพ่ือสื่อสาร
และสร�างความเข�าใจด�านความยั่งยืนแก�พนักงานทุกระดับ โดย
สํานักบร�หารความยั่งยืนตั�งเป�าหมายในการสร�างการตระหนักรู�
ด�านความยั่งยืนแก�พนักงานกลุ�มเป�าหมายให�ครบทั่วทั�งองค�กร 
ภายในป� 2563
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ครง าร  เป�นโครงการกระตุ�นเตือนพนักงานทุกระดับในทุกพื้นที่ ให�คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการทํางานเป�นหลัก โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ
• ต�องสวมใส�อุปกรณ�ปองกันภัยให�ครบถ�วนและเหมาะสมทุกครั�งก�อนเร��มปฏิบัติงาน
• ต�องปฏิบัติตามขั�นตอนหร�อคู�มือในการปฏิบัติงานทุกครั�ง
• ต�องปฏิบัติงานด�วยความระมัดระวัง ไม�เร�งร�บหร�อเร�งรัดขั�นตอนของการปฏิบัติงาน
• พิจารณาหร�อประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดอันตราย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั�นๆ
 ทุกครั�งก�อนเร��มงาน เพื่อหาทางปองกัน
• ต�องดูแลและบํารุงรักษาให�อุปกรณ�และเคร�่องจักรอยู�ในสภาพดีและพร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา
• ต�องมีสติและมีความตั�งใจในการปฏิบัติงานทุกครั�ง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไออาร�พซีีให�ความสาํคญัต�อการจัดการระบบคณุภาพ ความมั�นคง ความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสิ�งแวดล�อม ( SSHE) โดยส�งเสร�มความปลอดภัยในทุกขั�นตอน ทั�งความปลอดภัย
ส�วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยในการขนส�ง ผ�านการ
ดาํเนนิงานด�วยมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสูง เพ่ือไปสู�เปาหมายในการเป�นสถานประกอบการ
ที่มีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยพนักงานและผู�รับเหมาทุกคน
มีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีทั�วทั�งองค�กร

ความปลอดภัยของบุคลากร

ไออาร�พีซ�ส�งเสร�มให�พนักงานและผู�รับเหมาทุกคนป ิบัติงานบนพ้ืน านของการ
ให�ความสําคญัด�านความปลอดภยัอย�างสม่ําเสมอและตั�งเป�าหมายให�องค�กรปราศจาก
การบาดเจบ็จากอุบตัเิหตจุากการทาํงาน ( ero cci ent) และเหตกุารณ�ฉกุเฉนิ ( ero 

ergenc  C se) ทั�งนี้ ในป� 2559 ไม�มีพนักงานและผู�รับเหมาเสียช�ว�ต 

ไออาร�พีซ�ได�ทําการว�เคราะห�สาเหตุของอุบัติเหตุที่ เกิดข�้นในป� 2559 พบว�ามี
สาเหตุหลักมาจากการดําเนินงานที่ไม�สอดคล�องกับระเบียบของไออาร�พีซ� ด�าน
ความปลอดภัย ทั�งน้ีไออาร�พีซ�ได�กําหนดแนวทางการป�องกันเพ่ือให�เกิดความ
ตระหนักและสร�างวัฒนธรรมการทํางานอย�างปลอดภัย โดยดําเนินโครงการ
ด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัย อาทิ โครงการ G  R  โครงการ fet  

cellence และโครงการ fet  et or  n  ring เป�นต�น

ม�ม ั งา แล
รั เหมาเส ว
เนื่องจากการทํางาน

ในป� 2559 
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โครงการ Safety Excellence เป�นโครงการปลูกจ�ตสํานึก
ด�านความปลอดภัย ( fet  reness) ซ�่งต�อยอดจาก
โครงการปลูกฝงพฤติกรรมความปลอดภัย ( e ior se  

fet : ) ที่ ดําเนินการอยู�แล�ว โดยลักษณะของการ
ดําเนินงานโครงการนี้ จะกระตุ�นให�พนักงานมีจ�ตสํานึกด�าน
ความปลอดภัยตลอดเวลา ส�งเสร�มให�พนกังานมีความเป�นผู�นาํด�าน
ความปลอดภัย ( fet  e ers ip) และฝกให�พนักงานรู�จักการ
ทํางานเป�นกลุ�ม

โครงการ Safety Network and Sharing เป�นโครงการ
สร�างเคร�อข�ายด�านความปลอดภัยของบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  ซ�่ง
มุ�งเน�นการให�พนักงานในบร�ษัทต�างๆ ของกลุ�ม ปตท  แลกเปลี่ยน
ข�อมูลความรู�ซ�่งกันและกัน ทั�งข�อมูลด�านความปลอดภัยและข�อมูล
ด�านการป ิบัติการที่ เหมาะสมของแต�ละบร�ษัท เพ่ือพัฒนา
การบร�หารจัดการด�านความปลอดภัย อาทิ แนวทางป�องกันและ
แก�ไขอุบัติเหตุ ตลอดจนว�ธ�การดูแลรักษาและซ�อมบํารุงเคร�่องมือ
และอุปกรณ�ที่มีประสิทธ�ภาพ

ครง าร รม หความร
าง า ความ ล ั แล า ว ามั
เป�นโครงการที่ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง
เพื่อทบทวนความรู�และทําให�พนักงาน

ตื่นตัวในเร�่องความปลอดภัยอยู�ตลอดเวลา 
โดยจัดการอบรมทั�งในรูปแบบห�องเร�ยน การเร�ยนรู�

ด�วยตนเองผ�านช�องทางอินทราเน็ต (E  Learning)
และการ กปฏิบัติจร�งในพื้นที่ปฏิบัติงาน (On The 
ob Training) ซึ่งมีหลักสูตรหลัก คือ หลักสูตร
การปลูกจ�ตสํานึกด�านความปลอดภัย (Safety 

Awareness) ที่ได�รับความสนใจจากพนักงานเป�น
อย�างมาก โดยในป� 2559 มีผู�เข�ารับการ กอบรมถึง 
1,056 คน ซ่ึงเกินกว�าเปาหมายท่ีกําหนดไว�ท่ี 960 คน

อีกทั�งมีหลักสูตรการยศาสตร�ที่เป�ดอบรมให�กับ
พนักงานที่มีความสนใจ โดยมีพนักงานร�อยละ 87.86 

ของจํานวนเปาหมายเข�าร�วมการอบรม นอกจากนี้ 
ไออาร�พีซียังเป�ดอบรมหลักสูตรเพิ�มเติมให�กับ

พนักงานกลุ�มเสี่ยง ได�แก� หลักสูตรโรคปอดจาก
การทํางาน หลักสูตรอันตรายจากสารเคมี และ

หลักสูตรอันตรายจากเสียง ซึ่งมีพนักงานกลุ�มเสี่ยง
เข�าอบรมร�อยละ 88.23 97.50 และ 91.65 ตามลําดับ

ครง าร รม รวจ ร เม า
าร รหารจั ารความ ล ั ร ว าร ล

(Process Safety Management : PSM)
โดยมีว�ทยากร จากว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ� และสมาคมว�ศวกรรมเคมี 
และเคมีประยุกต�แห�งประเทศไทย มีวัตถุประสงค�
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให�สามารถเป�น

ผู�ตรวจประเมินระบบ PSM ภายในองค�กร
(Internal Auditor) ที่มีความเข�าใจในข�อกําหนด
ของระบบ PSM ที่ชัดเจนเพื่อสร�างความมั�นใจ

ในความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ตลอดจน
สามารถนํามุมมองและแนวทางในการตรวจ

ประเมินระบบไปประยุกต�ใช�ในการบร�หารจัดการ
ระบบความปลอดภัยในหน�วยงานของตน

ให�สอดคล�องกับข�อกําหนด ในป� 2559 มีพนักงาน
จํานวน 76 คน ผ�านโครงการ กอบรม

ผู�ตรวจประเมินภายใน PSM

โครงการ Incident Management System หร�อ IdMS - Phase II 
เป�นโครงการที่ผนวกโปรแกรม   ns fe r c ing Report
และการแบ�งปนกรณีศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณ� ( esson e rnt 
fro  Inci ent: I) ซ�่งช�วยว�เคราะห�อุบัติการณ�ที่เกิดข�้นใน
โรงงานทุกประเภท และจัดเก็บเป�น านข�อมูล โดยใช�แนวการ
ว�เคราะห�หาสาเหตุที่แท�จร�งของปญหา (Root C se n l sis) 
และจัดทําแนวทางป�องกันหร�อแก�ไขในพ้ืนที่ทํางานของแต�ละ
หน�วยงาน เพื่อไม�ให�เกิดอุบัติเหตุซ�ําข�้นอีกในอนาคต

การจัดทํารายงานการบร�หารจัดการความปลอดภยัเพือ่ป�องกนั
อุบัติเหตุร�ายแรงในโรงงาน (Safety Report Guideline)
โรงงานผลิตโพรพิลีน ของ ไออาร�พีซ� เป�น 1 ใน 6 โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข�าร�วมการจัดทํารายงานการบร�หารจัดการความ
ปลอดภัยเพื่อป�องกันอุบัติเหตุร�ายแรงในโรงงาน ( fet  Report
G i eline) ของ กรอ  เพ่ือเป�นแนวทางให�ผู�บร�หารโรงงานจัดทํารายงาน
การบร�หารจัดการความปลอดภัยและป�องกันอุบัติเหตุร�ายแรง
ในโรงงานตามหลักการการควบคุมอุบัติภัยร�ายแรงของโรงงาน
ที่ มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนส�งเสร�มให�โรงงานพัฒนาระบบ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

อัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน
(รายต�อ 1 ล�านชั�วโมงการทํางาน)

จํานวนพนักงานและพนักงาน
จ�างเหมาแรงงานประจําที่เข�าร�วมการ กอบรม

การปลูกจ�ตสํานึกด�านความปลอดภัย
(รุ�น/คน)

2557

น

รน

2558

น

รน

2559

น

รน

เ า าย
2559

น

รน

จํานวนการเสียชีว�ต (คน)

แรงงานทั�งหมด

ผู�รับเหมา

RIP

อัตราการบาดเจ็บ
(รายต�อ 1 ล�านชั�วโมงการทํางาน)

แรงงานทั�งหมด

ผู�รับเหมา

บร�หารจัดการความปลอดภัยเพ่ือป�องกันและควบคุมอุบัติภัยร�ายแรง
ทั�งนี้ ไออาร�พีซ�อยู�ระหว�างการทดลองใช�งานคู�มือดังกล�าวที่ กรอ  
จัดทําแล�วเสร็จในป� 2559 กับโรงงานผลิตโพรพิลีน

โครงการสุขภาพดี เร�่มต�นที่นี่ นอกจากการมุ�งเน�นเสร�มสร�าง
ความปลอดภัยแล�ว ไออาร�พีซ�ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การสร�างเสร�มสขุภาพทีแ่ขง็แรงของพนกังาน จ�งได�ดําเนนิโครงการ 
สุขภาพดี เร�่มต�นที่นี่  เพ่ือดูแลสุขอนามัยของพนักงานใน

รปูแบบต�างๆ เช�น การดูแลพนกังานทีมี่ค�าดัชนมีวลกาย ( o  ss 
In e : I) เกนิค�ามาตร าน โดยให�ความรู�กบัพนกังานในเร�อ่งการ
บร�โภคอาหาร ส�งเสร�มให�มีอาหารเพื่อสุขภาพจําหน�าย และบร�การ
อาหารเพ่ือสขุภาพโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายให�กบัพนกังานในม้ือกลางวนั 
ได�แก� ผกัปลอดสารพิษและน�าํพร�ก สนบัสนนุให�จัดอาหารว�างระหว�าง
การประชุมเป�นอาหารเพ่ือสุขภาพ อาทิ ผลไม� เคร�่องด่ืมสมุนไพร 
เป�นต�น รวมทั�งสนับสนุนให�มีสถานที่และอุปกรณ�ออกกําลังกาย
แก�พนักงานอีกด�วย
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ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันในการพัฒนาคุณภาพและส�งเสร�มความปลอดภัยในการขนส�ง 
โดยมุ�งเน�นการสร�างความตระหนักเร�อ่งการขับข�ป่ลอดภัยให�เกิดข�น้กับผู�รับเหมา
โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�พัฒนาโครงการ rt Dri er ( ogistics) เพื่อ
ส�งเสร�มผู�รับจ�างขับรถขนส�งเม็ดพลาสติกให�ตระหนักถึงความปลอดภัย โดย
อบรมเร�่องการขับข�่ปลอดภัยและเฝ�าระวังด�านยาเสพติดของผู�ที่เกี่ยวข�อง
ทุกฝ�าย และได�กําหนดคุณลักษณะของผู�ขับข�่ที่เหมาะสม ( rt Dri er) อาทิ 
มีจ�ตบร�การ ตระหนักเร�่องความปลอดภัย แต�งกายสุภาพ และสื่อสารเช�งบวก
กับผู�ที่เกี่ยวข�อง ทั�งนี้ ไออาร�พีซ�ได�มีการมอบรางวัล rt Dri er r  
ประจําป� 2559 ให�กับพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรมขับข�่ปลอดภัยและไม�มี
ข�อร�องเร�ยนจากลูกค�า 

ด�วยความมุ�งม่ันของไออาร�พีซ�ในการส�งเสร�มการขับข�่ปลอดภัยให�เกิดข�้นกับ
ผู�รับเหมาและผู�ที่เกี่ยวข�องอย�างต�อเนื่องทุกป� ส�งผลให�อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส�งในป� 2559 ของ ไออาร�พีซ� อยู�ที่ 0 07 ครั�งต�อหนึ่งล�านกิโลเมตร 
ซ�่งลดลงจากป�ก�อนและเป�นไปตามเป�าหมายที่ได�กําหนดไว�ที่ไม�เกิน 0 20 ครั�ง
ต�อหนึ่งล�านกิโลเมตร 

ม�เ ั เห
ง ั ห งา

ในการขนส�งผลิตภัณฑ�
ของพนักงานไออาร�พีซี

ในป� 2559

ความปลอดภัยในการขนส�ง

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557 2558 2559

เ า าย
2559

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส�ง

(ครั�งต�อหนึ่งล�านกิโลเมตร)
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ความปลอดภัยของและความต�อเนื่อง
ของกระบวนการผลิต 
ไออาร�พีซ�ตระหนักดีว�า การผลิตที่มีประสิทธ�ภาพและปลอดภัยเป�น
ปจจัยสาํคัญทีจ่ะสร�างความเช�อ่ม่ันจากผู�มีส�วนได�เสยีต�อกระบวนการ
ผลิตของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ อุบัติเหตุหร�ออุบัติการณ�ขั�นรุนแรง
ในกระบวนการผลิตอาจนํามาซ�่งความเสียหายต�อช�ว�ต ทรัพย�สิน 
และสิ่งแวดล�อม และมีแนวโน�มที่จะกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ 
ทั�งพนักงาน ผู�รับเหมา และชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร�พีซ� 
จ�งบร�หารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย�างเคร�งครัด 
โดยมีแนวทางป�องกันการเกิดอุบัติเหตุหร�ออุบัติการณ�ขั�นรุนแรง
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต อาทิ การรั่วไหลของน�ํามันและสารเคมี
และการเกิดไ ไหม� เป�นต�น เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มมีความปลอดภัย
และธุรกิจขององค�กรสามารถดําเนินต�อไปได�อย�างราบร�่น โดย
ไออาร�พีซ�มีระบบป ิบัติการท่ีเป�นเลิศ ( per tion l cellence

n ge ent ste ) และการบร�หารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (Process fet  n ge ent: P )
เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มมีความปลอดภัยและธุรกิจขององค�กร
สามารถดําเนินต�อไปได�อย�างราบร�่น นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�
ยังมีการประเมินความเสี่ยงด�านความปลอดภัยรายโรงงานทุกป�
ตามมาตร าน I /  1 001 และทุก 5 ป�ตามก หมาย
หร�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้ไออาร�พีซ� 
ยงัได�กาํหนดแนวทางป บิตัดิ�านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  เพ่ือให�เป�นไปในแนวทางเดียวกันและ
สอดคล�องกับมาตร านสากล

ไออาร�พีซ�มุ�งดําเนนิงานตามระบบการบร�หารกระบวนการด�านความ
ปลอดภัยอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง โดยในป� 2559 ได�กําหนด
ลําดับความสําคัญด�านความปลอดภัยของเคร�่องจักรและอุปกรณ�ที่
ใช�งานอยู� ( fet  Critic l ip ent) เพ่ือเป�นเกณฑ�ในการกาํหนด
ความเร�งด�วนของงานซ�อมบํารุง โดยเฉพาะเคร�่องจักรและอุปกรณ�
ที่เกี่ยวกับเร�่องความปลอดภัยต�อคน อาทิ อุปกรณ�ป�องกันไม�ให�
คนเข�าสมัผสัเคร�อ่งจกัร หร�ออปุกรณ�ระบายความดนัฉกุเฉนิ เป�นต�น 

ซ�่งอุปกรณ�ประเภทนี้ต�องมีการตรวจสอบสภาพการทํางานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ( i e se Pre enti e inten nce) และ
เคร�่องจักรและอุปกรณ�ที่ผิดปกติต�องได�รับการซ�อมบํารุงก�อนและ
ซ�อมโดยทนัท ี( irst Priorit  for Correcti e inten nce) ซ�ง่ช�วย
ให�หน�วยงานซ�อมบํารุงมีการวางแผนงานและบร�หารจัดการในงาน
ซ�อมบํารุงได�อย�างมีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น ทั�งยังดูแลเคร�่องจักร
และอุปกรณ�ให�มีสภาพพร�อมใช�งานได�ดีตลอดเวลา เพ่ือลดการ
ป�ดปรับปรุงนอกแผนงาน ( npl nne  t o n) ที่มีสาเหตุ
มาจากความเสยีหายของเคร�อ่งจักรและอุปกรณ� ส�งผลให�ไออาร�พีซ� 
เกิดการป�ดปรับปรุงนอกแผนงานลดลงกว�าร�อยละ 75 เทียบกับ
การป�ดปรบัปรงุนอกแผนงานป� 255  และสามารถลดความสญูเสยี
ได�มากกว�า 00 ล�านบาท

ในขณะเดียวกัน ไออาร�พีซ�ยังได�พัฒนาศักยภาพของพนักงานด�าน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�นการ
ฝกอบรมให�ความรู�กับพนักงานควบคุมการผลิต เกี่ยวกับว�ธ�การใช�
และส�วนประกอบของเคร�่องจักรและอุปกรณ�โดยละเอียดและการ
ดูแลบํารุงรักษาเบื้องต�นของเคร�่องจักรและอุปกรณ�แต�ละประเภท
ตามแนวทาง ot l Pro cti e inten nce n  n ge ent
( P ) ซ�่งมุ�งเน�นให�พนักงานที่รับผิดชอบด�านการควบคุมการผลิต
ให�หม่ันบํารุงรักษาเคร�่องจักรและอุปกรณ�ให�มีสภาพพร�อมใช�งาน
ด�วยตนเอง ทั�งนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�ดําเนินการจัดอบรมด�าน
ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ (P ) ครอบคลมุ
ทุกโรงงาน

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�จัดตั�งศูนย�ฝกอบรมดับเพลิงและกู�ภัย
ไออาร�พีซ� โดยในป� 2559 ได�ดําเนนิการทบทวนและซ�อมภาคป บิตัแิก�
คณะกรรมการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชมุชน เทศบาลเช�งเนนิ
ตาํบลบ�านแลง ตาํบลตะพง และตาํบลนาตาขวญั และซ�อมแผนฉกุเฉนิ
ร�วมกับโรงพยาบาลระยอง ตลอดจนอบรมให�ความรู� ทบทวนและ
ซ�อมแผนการอพยพหนีไ ให�กับครูและนักเร�ยนของโรงเร�ยนระดับ
ประถมศึกษารอบเขตประกอบการฯ ผ�านโครงการ รู�ทันอุบัติภัย
ในประถมศกึษา  ให�กบัโรงเร�ยนวดับ�านดอน โรงเร�ยนวดัปลวกเกตุ
โรงเร�ยนมัธยมตากสิน โรงเร�ยนวัดนาตาขวัญ และโรงเร�ยน
บ�านหนองจอก
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ไออาร�พีซีเข�าร�วมแข�งขัน “ est Practice Sharing Award”
ในงาน PTT Group Operational E cellence Award

ซึ่งเป�นรางวัลที่มอบให�แก�บร�ษัทในกลุ�ม ปตท. ที่มีผลการดําเนินงาน
ด�านการปฏิบัติการที่ดีเยี่ยม ซึ่งช�วยส�งเสร�มให�เกิดการแลกเปลี่ยนองค�ความรู� 

และสามารถนําความรู�ไปต�อยอดเพื่อเพิ�มประสิทธ�ภาพ ลดค�าใช�จ�าย 
และเพิ�มรายได�ให�กับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. โดยในป� 2559 ไออาร�พีซีได�รับรางวัล 

ero Unplanned Shutdown Award จาก 10 โรงงาน 
จากการบรรลุเปาหมาย การป�ดปรับปรุงนอกแผนงานเป�นศูนย� ได�แก� 

โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว โรงกลั�นน้ํามัน
โรงงานแปรสภาพคอมไบน�แกสออยล�� โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด

ความหนาแน�นสูง โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน โรงงานผลิตเคมีภัณฑ� 
เบนซีน โทลูอีน ไซลีน โรงงานผลิตน้ํามันหล�อลื่นพื้นฐาน โรงงานผลิตไอน้ําและไ าร�วม 
โรงงานผลิตไอน้ําและไ าร�วมเมืองระยอง และโรงงานผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด�

ง ํา หสามาร ล าร รั รง แ งา ลง ว�า
ร ล เ ั แล สามาร ล ค�าเส าส

ลา า
และรางวัล est Practice Contest Award ประเภท Gold Award 

สําหรับโครงการ Athena ที่ได�พัฒนาซอ ต�แวร� เพื่อเพิ�มโอกาสในการทํากําไร
จากการขายผลิตภัณฑ�ของไออาร�พีซี และประเภท Silver Award

สําหรับโครงการ Increasing Capacity at ADU1
ที่เป�นโครงการเพิ�มประสิทธ�ภาพการผลิตของโรงกลั�น

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557

4

2558

4

2559
เ า าย
2559

จํานวนเหตุการณ�ความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

(Process Safety Events) 
Tier 1 (กรณี)

จํานวนเหตุการณ�ความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

(Process Safety Events) 
Tier 2 (กรณี)
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ไออาร�พีซ�บร�หารจัดการการหกรั่วไหลของน�ํามันและสารเคมี
อย�างรัดกุม เพื่อป�องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นต�อ
สิ่งแวดล�อม ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และสร�างความเช�่อม่ัน
ต�อไออาร�พีซ� โดยจัดทําแผนรับมือการหกรั่วไหลของน�ํามัน
และสารเคมีทั�งบนบกและในทะเล แผนอพยพ แผนป�องกันและ

ม�เ าร
ห รัว หล
ที่มีนัยสําคัญ
ในป� 2559 

การหกรั�วไหลที่มีนัยสําคัญ
( 100 บาร�เรล หร�อ15.9 ลูกบาศก�เมตร)

การหกรั�วไหล
( 1 บาร�เรล หร�อ 0.159 ลูกบาศก�เมตร)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

(กรณี

(กรณี)

(ลูกบาศก�เมตร)

(ลูกบาศก�เมตร)

2557 2558 2559
เ า าย
2559

บรรเทาสาธารณภัยร�วมกบัชมุชน หน�วยงานภาครั ในระดับท�องถิน่
และจังหวัด ตลอดจนมีการซ�อมแผนฯ ระหว�างไออาร�พีซ�และ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องในจังหวัดระยองเป�นประจําทุกป� ทั�งนี้ ในป� 
2559 ไม�เกิดเหตุการณ�สารเคมีและน�ํามันรั่วไหล
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บุคลากรที่มีคุณภาพ
พนกังานของไออาร�พซีี คอืผู�ทีอ่ยู�เบือ้งหลังความสาํเรจ็ขององค�กร และเป�นแรงขับเคล่ือนหลัก
ในการนําพาองค�กรสู�เปาหมายและว�สัยทัศน�ที่ ได�ตั�งมั�นไว� ไออาร�พีซีจ�งให�ความสําคัญ
ในการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถและสร�างโอกาส
ความก�าวหน�าในสายอาชีพของพนักงาน และมุ�งสร�างค�านิยมองค�กร ไปพร�อมกับการเสร�มสร�าง
ความผูกพันของพนักงานเพื่อการเติบโตร�วมกันอย�างยั�งยืน 

การพัฒนาบุคลากร
 

ไออาร� พีซ� มุ�งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและ
ทกุสายงานอย�างต�อเนือ่งเพ่ือเสร�มสร�างความสามารถของทรพัยากร
บุคคลให�เตร�ยมรับมือกับความท�าทายที่มาพร�อมกับโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจ 

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�สานต�อการปรับโครงสร�างองค�กรที่เร�่มข�้น
ในป� 255  เพ่ือให�สอดรับกับกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจ โดย
ปรับปรุงใบกําหนดหน�าที่งาน ( o  Description) และหน�าที่
ความรับผิดชอบของหน�วยงาน ( nction l Description) ให�มี
ความชัดเจนมากยิ่งข�้น เพ่ือลดความซ�ําซ�อนในการดําเนินงาน
และเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ�ที่สอดคล�องกับงาน อีกทั�งยังได�กําหนดเกณฑ�
สมรรถนะทางเทคนิคของสายงาน ( ec nic l Co petenc )
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จํานวนชั�วโมงการ กอบรม
ของพนักงานโดยเฉลี่ย

32.67
ชั�วโมงต�อคนต�อป�

พนักงานสามารถนําความรู�
ที่ได�จากโครงการ กอบรมมาประยุกต�

ใช�ให�เกิดผลประโยชน�กับองค�กร
อย�างเป�นรูปธรรม โดยคิดเป�นมูลค�ารวมกว�า

ลา า
ในป� 2559 จากงบประมาณ

การ กอบรมพนักงาน

ลา า

ไออาร�พีซ�ยังคงจัดโครงการพัฒนาภาวะผู�นําผู�บร�หารระดับกลาง
( i le n ge ent e ers ip Progr : DP) อย�างต�อเนือ่ง
เป�นรุ�นที่ 7 โดยโครงการมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาผู�บร�หาร
ระดับกลางให�มีความเข�าใจในบทบาทการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนกังานภายใต�การกาํกบัดูแล ให�เกดิการป บิตังิานตามบทบาท
หน�าที่อย�างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธ�ภาพ โดยผู�เข�าร�วม
โครงการจะมีโอกาสดําเนนิโครงการทีช่�วยพัฒนากระบวนการทาํงาน
การบร�หารจัดการ และพัฒนาความคิดร�เร�่มสร�างสรรค�ในการสร�าง
นวัตกรรมเพ่ือต�อยอดทางธุรกิจ ผ�านการศึกษา เร�ยนรู� ดูงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว�างกัน ในป� 2559 ได�เป�ด
โอกาสให�พนักงานในระดับอาวุโสสามารถเข�าร�วมโครงการได� 
โดยมีพนักงานเข�าร�วมโครงการ 72 คน และตั�งแต�เร�่มโครงการ
จนปจจุบนัมีพนกังานเข�าร�วมโครงการทั�งสิน้ 440 คน ด�วยงบประมาณ
การอบรม 5 34 ล�านบาท สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมจากการ
ลดค�าใช�จ�ายและสร�างรายได� 14 93 ล�านบาทต�อป�

ตลอดจนจัดตั�งหน�วยงานพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิคของพนักงาน
สายการผลิต เพ่ือพัฒนาพนักงานในกลุ�มป ิบัติการให�สามารถ
ดําเนินงานได�สอดคล�องตามคุณสมบัติที่กําหนดไว�อย�างมี
ประสิทธ�ภาพ 

ไออาร�พีซ�กาํหนดบทบาทของผู�นาํทีเ่ป�นมาตร านจากแนวป บิตัทิีดี่
เพ่ือให�พนักงานสามารถใช�เป�นแนวทางแสดงพฤติกรรมของผู�นํา
ตามที่องค�กรคาดหวัง ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเสร�มสร�างภาวะ
ผู�นําของผู�บร�หารผ�านโครงการพัฒนาผู�บร�หารแต�ละระดับ การให�
คําปร�กษา (Co c ing) แก�ผู�บร�หารทุกระดับโดยบร�ษัทท่ีปร�กษาชั�นนํา
ระดับโลก และการอบรมหลักสูตร D Progr  ซ�ง่เป�นส�วนหน่ึง
ของโครงการ R  โดยมีรูปแบบการเร�ยนผ�านระบบออนไลน�
และการอบรมเช�งป ิบัติการใน 3 หลักสูตร ได�แก� การแก�ปญหา 
การบร�หารจัดการทีมงาน และการสือ่สารผลกระทบทีมี่ประสทิธ�ภาพ 
ส�งผลต�อการปรับการทํางานที่เน�นผลลัพธ�ที่สอดประสานกันอย�าง
มรีะบบ การสร�างความร�วมมอืในทีมงาน และการส�งเสร�มศักยภาพ
ให�บุคลากรผลักดันความสําเร็จของงานใหม�ๆ เพ่ือสนับสนุน
เป�าหมายโครงการ R  และสร�างความยั่งยืนขององค�กร

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  จัดหลักสูตร
การฝกอบรมภาวะผู�นํา เช�น หลักสูตร nce  n ge ent 
Progr  ( P1 3)  และ e ers ip De elop ent Progr
( DP1 3) ตลอดจนส�งผู�บร�หารทีมี่ผลการป บิตังิานเป�นเลศิ  เข�าร�วม
โครงการ P  Gro p e ers ip De elop ent Progr  
จํานวนทั�งหมด 14 คน ในป� 2559 เพ่ือพัฒนาให�มีความพร�อม
ตามเป�าหมายอาช�พ และตําแหน�งงานสาํคญัทีไ่ออาร�พซี�คาดหวงัไว�
และจะทําการประเมินและว�เคราะห�ความเหมาะสมระหว�าง
ความสามารถของพนักงานและลักษณะของงาน โดยไออาร�พีซ�
จะนําผลที่ได�เป�นปจจัยในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล
(In i i l De elop ent Pl n) ของพนักงานเหล�านี้ต�อไป

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําแผน
สืบทอดตําแหน�งซ�่งจะช�วยให�สามารถดําเนินธุรกิจได�อย�างต�อเนื่อง 
ไออาร�พีซ�จ�งได�ดําเนนิการว�เคราะห�งานในตาํแหน�งผู�บร�หารระดับสงู
ที่จะว�างลงในอีก 5 ป�ข�างหน�า เพ่ือเตร�ยมความพร�อมผู�ที่จะมา
สืบทอดตําแหน�ง โดยจะพัฒนาให�มีทักษะและความรู�ที่จะสามารถ
สานต�องานได�อย�างราบร�่นและมีประสิทธ�ภาพสูงสุด 
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ค อิท �พง วรวรากล 
พนักงานควบคุมการผลิต แผนกโคล 2 ส�วนผลิตเอทธ�ลีน ฝ�ายโอเล �นส�

โครงการ I-ChEPs ได�ให�ความรู�แก�พนักงานสายผลิต ด�านพื้นฐานอาชีพและ
ความรู�เกี่ยวกับว�ศวกรรมเคมี ให�สามารถคิดว�เคราะห� วางแผนและพัฒนาเทคนิค
การทํางานแบบบูรณาการ สร�างความสําเร็จในการดําเนินงานได�อย�างเป�นรูปธรรม 
และยังช�วยแก�ป�ญหาที่เกิดจากการทํางานได�จร�ง โดยผมและเพื่อนในทีมได�ดําเนิน
โครงการเพิ�มประสิทธ�ภาพการใช�ไอน้ํา LP-Steam ที่หอกลั�น Depentani er 
ในโรงงานผลิตเอทธ�ลีน ทําให�สามารถลดการใช�พลังงาน ซึ่งส�งผลให�ต�นทุน

ของไออาร�พีซีลดลงได�ประมาณ 531,000 บาทต�อป� 

โครงการพัฒนาการเร�ยนรู�แบบบรูณาการด�านว�ศวกรรมเคมีสาํหรบั
พนักงานสายผลิต (I C Ps Pro ect) โดยในป� 2559 เป�นการ
อบรมรุ�นที่ 5 มีพนักงานเข�าร�วม 21 คน ผู�เข�าร�วมโครงการจะได�
รับความรู�ด�านว�ศวกรรมเคมีในเช�งทฤษ ี ควบคู�ไปกับการประยุกต�
ใช�ความรู�เข�ากับการทํางานจร�ง ไออาร�พีซ�ใช�งบประมาณการอบรม

1 ล�านบาท โดยพนักงานสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมจากการลดค�าใช�จ�าย
และสร�างรายได�ประมาณ 164 73 ล�านบาท จากโครงการต�างๆ

อาทิ การเพิ่มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงานไอน�ําในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ�เอทธ�ลเบนซ�น ซ�่งช�วยลดค�าใช�จ�ายในการผลิตได�กว�า
1 14 ล�านบาทต�อป� และการเพ่ิมประสิทธ�ภาพการใช�พลังงาน
โดยการลดอุณหภูมิน�ําที่ออกจาก oiler ee  Pre e ter ซ�่งช�วย
ประหยดัการใช�พลงังานและลดค�าใช�จ�ายลงได�กว�า 1 75 ล�านบาทต�อป�
เป�นต�น

จํานวนชั�วโมง
การอบรมของพนักงานเฉลี่ย 

(ชั�วโมงต�อป�)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557 2558 2559

เ า าย
2559

ค กา นา ดําดวน
ผู�จัดการแผนกบร�การเทคนิค ส�วนบร�การเทคนิค
และพัฒนาผลิตภัณฑ� ฝ�ายขายธุรกิจป�โตรเคมี

สิ�งที่ได�รับจากการเข�าร�วมโครงการ MLDP คือ ความรู�ในด�านการบร�หารจัดการ
การพัฒนาภาวะผู�นํา และการศึกษาดูงานจากองค�กรชั�นนําที่เป�นเลิศ อีกทั�งยังได�รับ

การอบรมและพัฒนาด�านจ�ตใจผ�านหลักสูตร Mind  isdom Program 
โดยยุวพุทธสมาคม ซึ่งเป�นหลักสูตรให�เร�ยนรู�ที่จะเป�ดใจและรับ �งความคิดเห็น

เมื่อทํางานร�วมกับผู�อื่น การแบ�งป�นข�อมูลต�างๆ เพื่อมุ�งสู�เปาหมายร�วมกัน 
พร�อมทั�งให�โอกาสเพื่อนๆ ในทีมแสดงความสามารถและดึงจุดเด�นของแต�ละคน

มาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับงาน โดยดิฉันและเพื่อนในทีมได�ร�วมกัน
ดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ� General Purposed Polystyrene (GPPS) 
High Performance ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกเกรดใหม�ที่มีต�นทุนการผลิต
ลดลงและมีมูลค�าทางกําไรสูงขึ้น โดยสามารถสร�างผลตอบแทนให�กับไออาร�พีซี

ได�กว�า 6.1 ล�านบาทต�อป�

44 รายงานความยั�งยืน 2559



ดัชนีชี้วัดสุขภาพองค�กร
ที่ร�อยละ 70 ในป� 2559

งสง ว�า

ไออาร�พีซ�มุ�งพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให�คงอยู�
กับองค�กร ด�วยการให�ความสําคัญต�อการส�งเสร�มให�พนักงานมี
ความผูกพันต�อไออาร�พีซ� และเสร�มสร�างวัฒนธรรมองค�กรผ�าน
การดําเนินกิจกรรมที่สร�างการมีส�วนร�วม โดยมุ�งหวังให�พนักงาน
เติบโตร�วมกับองค�กรอย�างมีความสุข

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�กําหนดตัวช�้วัดนําและตัวช�้วัดตาม ( e ing
n  gging In ic tors) และใช�เคร�่องมือ l e ree n  PI 

C sc ing ool ซ�ง่สามารถแสดงแผนผงัให�เหน็ถงึความเช�อ่มโยง
ในการถ�ายทอดตวัช�ว้ดัผลการดําเนินงานของพนกังานทกุระดับ เพ่ือ
ว�เคราะห�และกําหนดตัวช�้วัดสําคัญที่สามารถวัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานได�อย�างแท�จร�ง และเพ่ิมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของพนักงานเป�น 2 ครั�งต�อป� ตลอดจนมีการประเมินภาวะผู�นํา
ระดับบร�หาร เพ่ือเป�นแนวทางการพัฒนาด�านความเป�นผู�นําของ
ผู�บร�หารให�มีประสิทธ�ภาพ ในรูปแบบ 1 0 องศา สําหรับพนักงาน
ทีมี่ผู�ใต�บงัคับบญัชาระดับหวัหน�างานข�น้ไปจนถงึผู�บร�หารระดับรอง
กรรมการผู�จัดการใหญ�  จํานวน 731คน และการประเมินแบบ 360 
องศา สาํหรบัผู�บร�หารระดับกลาง ทีเ่ข�าร�วมโครงการ DP จํานวน 

การรักษาบุคลากร

นอกจากนี ้ไออาร�พีซ�ยงัเป�ดโอกาสให�พนกังานทีมี่ความสนใจในสายงานอ่ืน
สามารถขอโยกย�ายไปยังสายงานอ่ืนท่ีสนใจได� ซ�่งเป�นการเป�ดโอกาสให�
พนักงานได�ใช�ศักยภาพของตนในสายงานใหม�ที่สนใจ และช�วยให�องค�กร
สามารถค�นหาผู�ที่มีความสามารถและเหมาะสมภายในองค�กรได�อย�าง
มปีระสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น ทั�งนี้ ไออาร�พีซ�อยู�ระหว�างการพิจารณาแผนการ
หมุนเว�ยนงานสาํหรบัพนกังานระดับผู�จัดการแผนกข�น้ไป โดยจะพิจารณา
พนักงานที่มีศักยภาพในแต�ละตําแหน�งและวางแผนการโอนย�ายเพ่ือให�มี
ประสบการณ�ที่จําเป�นในการดํารงตําแหน�งตามผัง C reer perience 
ก�อนข�น้ดํารงตาํแหน�งในระดับสงูข�น้ไป โดยจะเร�ม่ประยกุต�ใช�แผนดังกล�าว
ในป� 2560

การประเมินผลการดําเนินงานของพนักงานประกอบด�วย 4 ขั�นตอน ดังนี้

ัน น
นการบร าร
การ บั งานการ บั งาน

าย
ง ร ับบ
กา น เ า าย

วาง นบร าร
การ บั งาน

ร เ น
การ บั งาน

รางวั

กา น ก ย
ง บร าร

ร ับ ง

72 คน และจะขยายขอบเขตการประเมินผลการดําเนนิงานแบบ 360 
องศาให�ครอบคลุมผู�บร�หารระดับฝ�ายข�้นไปและกลุ�มพนักงานที่มี
ศักยภาพ ( lent n ge ent) ในอนาคต อีกทั�งมีการประเมิน
ผลการดําเนินงานในแต�ละสายงานเพ่ือสรรหาพนักงานระดับ
ผู�จดัการส�วนทีมี่ผลการดําเนนิงานทีเ่ป�นเลิศ ผ�านกระบวนการ e  
ro n  t le โดยผู�บร�หารระดับสูง นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังเร�่ม
ประเมินความก�าวหน�าในสายอาช�พของพนกังาน (C reer sti te  
Potenti l: C P) เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาได�ร�วมกําหนด C P ของ
พนกังานในสงักดัให�เหมาะสมและสอดคล�องกบัการวางแผนพัฒนา
พนักงานในระยะยาว และเป�นเคร�่องมือให�พนักงานทราบถึง C P
ของตนเอง เพ่ือใช�เป�นแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให�มีความพร�อมตามเป�าหมายอาช�พที่ตนเองมีความสนใจ
และสอดคล�องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของไออาร�พีซ� โดยมี
พนักงานกว�าร�อยละ 93  ของจํานวนพนักงานทั�งหมด ร�วมกําหนด
C P ซ�่งจะช�วยให�พนักงานสามารถเติบโตได�อย�างม่ันคงและ
เหมาะสมในสายงานที่ต�องการ โดยไออาร�พีซ�มีแผนในการ
ผลักดันให�พนักงานทุกคนกําหนดความก�าวหน�าในสายอาช�พของ
ตนเองภายในป� 2560 
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ไออาร�พีซีว�เคราะห�ผลสํารวจดัชนีชี้วัดสุขภาพองค�กร
โดยวัดความพร�อมขององค�กรใน 3 ด�าน และ 9 ป�จจัย ดังนี้

ค วั น ัย เก สร�นทร ัย
ผู�จัดการส�วน ส�วนบร�การเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ� ฝ�ายขายธุรกิจป�โตรเคมี

พนักงานไออาร�พีซีมีความผูกพันที่ดีต�อไออาร�พีซี เพราะได�ทํางานท่ีรักและ
ได�โอกาสที่ดีที่ไออาร�พีซีมอบให�อยู�เสมอ ผมได�ร�วมงานกับไออาร�พีซี 

มากว�า 22 ป� และยังมีเพื่อนพนักงานอีกจํานวนมากที่มีอายุงานมากกว�าผม 
พนักงานส�วนใหญ�ต�างเห็นพ�องกันว�า ไออาร�พีซีเป�นองค�กรชั�นนําในประเทศ
ที่สร�างแรงบันดาลใจและกระตุ�นให�พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง

อย�างต�อเนื่อง จากนโยบายการหมุนเว�ยนงานเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนองค�กรในช�วงหลายป�ที่ผ�านมา ทําให�พนักงานทุกคนต�างมุ�งมั�น
ในการเร�ยนรู�งานใหม�ๆ พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด
ผมคิดว�าการดูแลพนักงานที่ดีของไออาร�พีซี เป�นป�จจัยหนึ่งที่ทําให�พนักงาน

ต�องการเติบโตร�วมกับองค�กรในระยะยาว

ไออาร�พีซ�ได�จัดสรรสวัสดิการของพนักงานในระดับที่สามารถ
แข�งขันได�กับบร�ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือดึงดูดบุคลากร
ที่มีความสามารถและจูงใจให�พนักงานมุ�งม่ันในการพัฒนาองค�กร
ได�อย�างเต็มที่ โดยสวัสดิการของพนักงานครอบคลุมทุนการศึกษา
สําหรับบุตรของพนักงาน ความช�วยเหลือสําหรับพนักงาน
ที่ประสบภัยพิบัติ  ประกันสุขภาพของครอบครัวพนักงาน 
ความช�วยเหลือสําหรับพนักงานที่ใกล�เกษียณอายุ รางวัลยกย�อง
ชมเชยแก�พนักงานที่มีผลการดําเนินงานที่เป�นเลิศ เป�นต�น ตลอด
จนส�งเสร�มสขุภาพทีแ่ขง็แรงและการใช�ช�ว�ตความเป�นอยู�ทีดี่ ( e lt
n  ell eing) ให�กับพนักงานโดยจัดโครงการ สุขภาพดี 

เร�่มต�นที่นี่  เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจําป�ของพนักงาน 
ป�  255 2559 พบว�าพนักงานมีค�าดัชนีมวลกาย ( I ) 
เกินมาตร านเป�นจํานวนมาก ซ�่งส�งผลให�พนักงานมีความเสี่ยง
ที่จะเจ็บป�วยด�วยโรคต�างๆ มากข�้น ไออาร�พีซ�จ�งจัดให�มีโครงการ
ส�งเสร�มสุขภาพให�กับพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�พนักงาน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให�มีภาวะสุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรง สามารถจัดการความเคร�ยดได�ในทางที่ถูกต�องและ
มีความพร�อมต�อการทาํงาน โดยมีพนกังานเข�าร�วมโครงการจาํนวน
167 คน โดยพนักงานสามารถลดน�ําหนักได�หลังเข�าร�วมโครงการ
จํานวน 67 คน

ด�านการกําหนดทิศทาง
(Align)

ด�านการดําเนินงานให�บรรลุเปาหมาย
(E ecution)

ด�านการปรับตัวต�อสถานการณ�การแข�งขันทางธุรกิจ
(Adapt to Change)

เ า าย
ก ย

วา เ น นา

การ รางวั น รร
ง กร ี่ ง
กับเ า าย

การ ราง
นวั กรร

การ ราง
วา รว ี่ ี

การ รับ ัว เ ากับ
า ว าง รก

การ ราง วา า าร
าย น ง กร

การ ราง รง ง
กับ นักงาน

การกา น วา รับ
บ ยาง ั เ น

ไออาร�พีซ�ดําเนินการพัฒนาประสิทธ�ภาพองค�กร โดยกําหนด
เป�าหมายด�วยการยกระดับดัชนีช�้วัดสุขภาพองค�กร ( rg ni tion

e lt  In e : I) ให�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 74 เทียบเท�า
องค�กรชั�นนําระดับโลก ภายในป� 2563  
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สิทธิแรงงาน

ไออาร์พีซีสนับสนุนการดำาเนินงานของ 8 สหภาพแรงงาน ซ่ึงมี
พนกังานเขา้รว่มเป็นสมาชกิรอ้ยละ 86 ของจำานวนพนกังานทัง้หมด  
โดยในปี 2559 ไออาร์พีซีได้จัดฝึกอบรมให้กับสหภาพแรงงาน 
ทุกกลุ่มในด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
พนกังาน อาท ิการบรหิารจัดการองค์กรด้านแรงงานโดยปราศจาก 
ข้อขัดแย้ง 1 รุ่น และการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร  

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
2557

79.14

41.5

2558

84.95

69.0

2559

87.00

70.0

เป้าหมาย 
2559

85.00

≥ 74(1)

ความพึงพอใจ 
ของพนักงานต่อองค์กร (ร้อยละ)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร 
(Organization Health Index: OHI)

(ร้อยละ)

3 รุน่ มีจำานวนพนกังานทีเ่ขา้รว่มการอบรมรวม 200 คน นอกจากนี ้ 
ในปี 2559 คณะกรรมการลูกจ้างและตวัแทนผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ 
เพ่ือพิจารณาและแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผ่านสหภาพแรงงาน  
ตลอดจนพิจารณาและแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมด 6 เรือ่ง ซ่ึงขอ้รอ้งเรยีน 
จำานวน 3 เรื่องเกี่ยวข้องกับระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาลและ
การสมทบเงนิเขา้ชมรม โดยไออารพ์ซีจีดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องและสื่อความจาก 
ประธานสหภาพหรือตัวแทนแก่สมาชิกสหภาพจนเกิดความเข้าใจ 
อย่างถูกต้อง และยังได้จัดระบบภายในเพื่ออำานวยความสะดวกให้
พนักงานสามารถปรึกษาหารือข้อกังวลด้านแรงงานอีกด้วย

หมายเหตุ (1) เป้าหมายปี 2563

การวดัระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 9 ปัจจัย เพ่ือสะทอ้นประสทิธภิาพ 
องค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการกำาหนดทิศทาง (Align) ผ่านการการกำาหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

2. ด้านการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (Execution) ผ่านการ
กำาหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การสร้างความร่วมมือที่ดี 
การสร้างความสามารถภายในองคก์ร และการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน 

3. ด้านการปรบัตวัตอ่สถานการณก์ารแขง่ขนัทางธรุกจิ (Adapt to 
Change) ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
การสร้างนวัตกรรม

โดยสิง่เชือ่มโยงทีส่ำาคัญในการพัฒนาประสทิธภิาพองค์กร คือความ
เป็นผู้นำาที่จะสามารถกำาหนดนโยบาย ควบคุมการดำาเนินงาน และ
มีความสามารถทางธุรกิจ 

ผลการวัด OHI อยู่ที่ร้อยละ 69 และ 70 ในปี 2558 และ 2559 ตาม
ลำาดับ ซ่ึงไออารพี์ซีจะนำามาวเิคราะหแ์ละวางแผนงานด้านการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล เพ่ือสนบัสนนุยทุธศาสตรข์องไออารพี์ซี โดยเนน้การ
พัฒนากรอบความรบัผิดชอบงาน (Accountability) การบรหิารจัดการ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน (Performance Management) และการ 
พัฒนาความสามารถของบุคลากร (Capacity Building) ในทุกๆ ระดับ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซีได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของ
พนักงานต่อองค์กร โดยในปี 2559 พบว่า ความพึงพอใจของ
พนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 87 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้ที่ร้อยละ 85 ทั้งนี้ ไออาร์พีซีมีแผนที่จะพัฒนาเครื่องมือในการ
สำารวจความพึงพอใจของพนักงานในปี 2560 เพ่ือให้สามารถระบุ
ระดับความพึงพอใจในแต่ละปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียง
ลำาดับความสำาคัญของแต่ละปัจจัยที่ต้องปรับปรุง โดยจะสามารถ
แสดงความเชือ่มโยงกบัผลกระทบทีมี่ตอ่ความพึงพอใจและผลลัพธ์
ทางธุรกิจขององค์กรได้อีกด้วย
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โดยไออาร�พีซีให�ความสําคัญในการบร�หารจัดการมิติที่เกี่ยวข�องกับ
ผู�มีส�วนได�เสีย ซึ่งครอบคลุมในเร�่องการบร�หารจัดการคู�ค�า การบร�หาร
จัดการลูกค�าสัมพันธ� การสร�างผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมที่เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
และสังคม เพื่อสร�างประโยชน�ร�วมระหว�างองค�กร ชุมชน และสังคม
อีกทั�งยังเป�นแนวทางที่ส�งเสร�มให�ไออาร�พีซีสามารถเติบโตได�อย�างยั�งยืน
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การบร�หารจัดการคู�ค�า
ไออาร�พีซีมุ�งมั�นในการดําเนินการจัดซ้ือจัดหาอย�างมีประสิทธ�ภาพ โดยปฏิบัติกับคู�ค�า
อย�างเป�นธรรมและโปร�งใส ตลอดจนบร�หารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาศักยภาพคู�ค�า
ให�เกิดประโยชน�ร�วมกันในระยะยาว เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดีและผลักดันให�เกิดการ
เติบโตร�วมกันอย�างยั�งยืน 

การจัดซื้อจัดหาอย�างยั�งยืน
ไออาร�พีซ�มีจรรยาบรรณของคู�ค�า (IRPC pplier
Co e of Con ct) ซ�่งครอบคลุมประเด็น
ด� า น จ ร� ย ธ ร รม ในก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
สิทธ�มนุษยชน สิ่งแวดล�อม อาช�วอนามัย
และความปลอดภัย ทั�งนี้ ในป� 2559 
ไออาร� พี ซ� ไ ด� ข อความร� วม มือ คู� ค� า
ในการลงนามรับทราบจรรยาบรรณ
ของคู�ค�าและป ิบัติตามอย�างเคร�งครัด 
โดยมีคู�ค�าหลักที่สมัครใจลงนามยอมรับ
ทั�งสิน้ 65 ราย จากจํานวนคู�ค�าหลกั 129 ราย 
คิดเป�นร�อยละ 50 39 ของคู�ค�าหลักทั�งหมด 
ซ�ง่มากกว�าเป�าหมายทีต่ั�งไว�สาํหรบัป� 255 2559 
ที่ร�อยละ 20 นอกจากนี้ เพื่อสานต�อนโยบายต�อต�าน
คอร�รัปชันที่ไออาร�พีซ�ได�ประกาศอย�างชัดเจนในป� 2559
ไออาร�พีซ�จ�งเป�ดช�องทางให�คู�ค�าสามารถแจ�งกรณีที่ไม�สอดคล�อง
กับจรรยาบรรณของคู่ค้าหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ผ�านช�องทาง ตู� ปณ  35 ของไออาร�พีซ� หร�อช�องทางอ่ืนๆ ท่ีไออาร�พีซ� 
กําหนดไว�

นอกจากนี้  ไออาร� พีซ�ยังมุ�ง ม่ันดําเนินธุรกิจกับคู�ค�าอย�างมี
จร�ยธรรมและต�อต�านการทุจร�ตในทุกรูปแบบ อีกทั�งสนับสนุน
คู�ค�าของไออาร�พีซ�ให�ได�รบัการรบัรองการเป�นสมาช�กแนวร�วมป บิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collecti e ction 
Co lition g inst Corr ption: C C) และไออาร�พีซ�ยังได�จัด
โครงการให�ความช�วยเหลือโดยให�คําปร�กษาในการสมัครเข�าร�วมกับ
C C โดยในป� 2559 มีคู�ค�าจํานวน 27 รายที่เข�าร�วมประกาศ
เจตนารมณ�และส�งใบสมัครผ�านทางไออาร�พีซ� ซ�่งขณะนี้อยู�ระหว�าง
การพิจารณาตรวจสอบและให�การรับรองจากหน�วยงาน  C C

ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันพัฒนาการบร�หารจัดการด�านการจัดซ�้อจัดหา
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค�กรให�สามารถแข�งขัน
ได�ในระดับสากล โดยได�พัฒนาระบบ Proc re ent e  Port l
เพ่ือใช�เป�นช�องทางในการติดต�อสื่อสารข�อมูลข�าวสารต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�องกับการจัดซ�้อจัดหาของไออาร�พีซ� ทําให�คู�ค�าได�รับ
ความสะดวกรวดเร็วมากข�้น และยังช�วยสนับสนุนการดําเนินการ

จัดซ�้อจัดหาท่ีโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�ทุกขั�นตอน ควบคู�ไปกับ
การใช�ระบบ e ction ( nline) โดยผู�ให�บร�การระบบท่ีเป�นกลาง
เป�ดโอกาสให�คู�ค�าทุกรายสามารถแข�งขันกันโดยเสนอราคา
ได�หลายครั�ง ส�งผลให�ไออาร�พีซ�สามารถจัดซ�้อจัดหาได�ในราคา
ที่เหมาะสม และเกิดความเป�นธรรมกับทุกๆ ฝ�าย

ในขณะเดียวกนั ไออาร�พีซ�ยงัได�จัดให�มีการฝกอบรมพนกังานจัดซ�อ้
จัดหาอย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2559 มีพนักงานจํานวน 5  คนเข�า
ร�วมการพัฒนาตามแนวทาง rt R  โดยบร�ษัทที่ปร�กษา
ชั�นนาํระดับโลก อันเป�นส�วนหนึง่ของโครงการ R  เพ่ือมุ�งเน�น
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการหมวดสินค�า 
(C tegor  n ge ent) ร�วมกับหน�วยงานผู�ใช� เพื่อช�วยกําหนด
กลยุทธ�ในการจัดซ�้อจัดหาให�เหมาะสม ตลอดจนมีการรวบรวม
แผนการใช�สินค�าและบร�การต�างๆ ตลอดทั�งป�งบประมาณ เพื่อนํา
มาจัดทําแผนกลยุทธ�การจัดซ�้อจัดหาและส�งมอบให�ทันเวลา อีกทั�ง
ยังปรับปรุงกระบวนการจัดซ�้อจัดหาทั�งหมดให�มีประสิทธ�ภาพ
มากข�้น ส�งผลให�ในป� 2559 ไออาร�พีซ�สามารถลดการใช�จ�ายจาก
งบประมาณที่ตั�งไว�ได�มากกว�า 500 ล�านบาท บรรลุเป�าหมาย
ค�าใช�จ�ายที่ลดลงจากการสร�างความเป�นเลิศด�านการจัดซ�้อจัดหา
ที่มากกว�า 400 ล�านบาท
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การสร�างความเป�นเลิศ
ด�านการจัดซื้อจัดหา 

(Procurement E cellence) 
ลดค�าใช�จ�ายให�ไออาร�พีซีได�กว�า

ลา า
ซึ่งเป�นผลมาจากการทํา e-Auction

ถึงกว�า 300 ล�านบาท

นอกจากนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ยังได�ร�วมมือกับบร�ษัทในกลุ�ม 
ปตท  ภายใต�โครงการ Petroc e ic l n  Refining Integr te

nerg  n ge ent (PRI ) มกีารประสานงานร�วมกบับร�ษทั
โรงกลัน่น�าํมันในห�วงโซ�อุปทานของกลุ�ม ปตท  โดยได�มีการประชมุ
ร�วมกันในกลุ�ม ปตท  ในการบร�หารจัดการการขนส�งน�าํมันดิบให�เต็มลําเร�อ
เพ่ือให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุดในการขนส�งน�าํมันดิบ แนวทางดังกล�าว
ส�งผลให�ไออาร�พีซ�สามารถลดค�าใช�จ�ายจากการขนส�งน�ํามันดิบ
ได�ประมาณ 45 ล�านบาท อีกทั�ง ยังได�สนับสนุนการจัดซ�้อน�ํามัน
ที่ผลิตจากขยะพลาสติกประมาณ 3 แสนลิตร เพื่อเป�นการส�งเสร�ม
โครงการด�านสงัคมและสิง่แวดล�อม อีกทั�งมีส�วนช�วยลดปร�มาณขยะ
ของประเทศถึง 650 ตัน

การบร�หารความเสี่ยงในสายโซ�อุปทาน 
กระบวนการคัดเลือกคู�ค�าของไออาร�พีซ�ผนวกกับการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงของคู�ค�า ซ�่งครอบคลุมปจจัยความเสี่ยง
ทั�งด�านคุณภาพของสินค�าและบร�การ ส่ิงแวดล�อม สังคม และ
การกํากับดูแลกิจการ โดยคู�ค�าใหม�ต�องลงทะเบยีนคู�ค�าของไออาร�พีซ�
ผ�านการประเมินศักยภาพและตอบแบบสอบถามตนเองของคู�ค�า
( elf ssess ent estionn ire) ก�อนจะสามารถเข�าร�วม
ดําเนินธุรกิจกับไออาร�พีซ�ได�

เพ่ือป�องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจัดซ�้อจัดหาและ
เพ่ือเป�นการผลักดันให�เกิดการจัดซ�้อจัดหาที่ยั่งยืน ไออาร�พีซ� 
ได�ประเมินความเสี่ยงของคู�ค�าและผู�รับเหมา โดยพิจารณาถึง
ปจจัยความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และการกํากับดูแลที่ดี
( n iron ent l oci l n  Go ern nce: G) โดยในป� 
2559 ไออาร�พีซ�ได�ประเมินคู�ค�า 320 ราย และผู�รับเหมา 42 ราย
คิดเป�นร�อยละ 1 37 ของจํานวนคู�ค�าและผู�รับเหมาทั�งหมด 
โดยมีคู�ค�ารายใหม�ที่ผ�านการประเมินจํานวน 2  ราย 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
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คู�ค�าและผู�รับเหมาที่ผ�าน
การประเมินความเสี่ยงด�าน ESG

(ร�อยละของคู�ค�าและผู�รับเหมาทั�งหมด)

การจัดซื้อสินค�าในจังหวัดระยอง
(ร�อยละของงบประมาณการจัดซื้อ

จัดหาทั�งหมด)

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�ร�วมมือกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  ในการ
บร�หารจัดการกลุ�มคู�ค�าและผู�รบัเหมา ( n ge ent of Contr ctors 
n  ppliers หร�อ C ) ตามระบบป ิบัติการที่เป�นเลิศ

( per tion l cellence n ge ent ste : ) ในการ
ประเมินความเสีย่งคู�ค�าด�านสิง่แวดล�อม สงัคม และการกาํกบัดูแลทีดี่
เพ่ือสร�างความตระหนักให�เกิดข�น้กับคู�ค�า อันจะนํามาซ�ง่การปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานร�วมกับไออาร�พีซ�ให�เกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจร�วมกันในระยะยาวได�อย�างยั่งยืน โดยโครงการดังกล�าว
มีแผนการร�วมกันในการติดตามตรวจสอบกลุ�มคู�ค�าที่ทําธุรกิจกับ
บร�ษทัในกลุ�ม ปตท  เพ่ือแบ�งปนข�อมูลการตรวจสอบระหว�างกนัซ�ง่จะ
ส�งผลให�สามารถลดค�าใช�จ�ายและเวลาในการดําเนินงานด�วยกัน
ทกุฝ�าย อีกทั�งเป�นการสร�างความสมัพันธ�ทีดี่กบัคู�ค�าเพ่ือการเตบิโต
ไปพร�อมกนัอย�างยัง่ยนื โดยในป� 2560 ไออาร�พีซ�ได�มีการตั�งเป�าหมาย
ให�มีการตดิตามตรวจสอบคู�ค�าหลกั ณ สถานทีป่ระกอบการของคู�ค�า
( n site it) จํานวน 6 ราย

การจัดซื้อจัดหาในท�องถิ�น
ไออาร� พีซ�ยังให�ความสําคัญกับการจัดซ�้อ จัดหาจากผู�ผลิต
ในท�องถิ่นด�วยเช�่อว�าการจัดซ�้อจัดหาในท�องถิ่นนอกจากจะช�วย
ประหยัดค�าใช�จ�ายในการขนส�ง ยังเป�นการส�งเสร�มเศรษ กิจใน
ท�องถิ่นให�สามารถเติบโตได�อย�างยั่งยืนอีกด�วย โดยในป� 2559 
การจัดซ�้อจัดหาจากผู�ผลิตในท�องถิ่นของไออาร�พีซ�คิดเป�นมูลค�า 
2,900 ล�านบาท อาทิ การว�าจ�างคนท�องถิ่นในงานซ�อมบํารุงรักษา 
งานดูแลสวน งานปลูกต�นไม� และการเช�ารถรับส�งพนักงาน เป�นต�น 

ร ล
ของคู�ค�าและผู�รับเหมาทั�งหมด
ผ�านการประเมินความเสี่ยงคู�ค�า

ในป� 2559

ซ�่งสามารถสร�างเศรษ กิจที่ดีให�กับจังหวัดระยอง ชุมชนและคู�ค�า
ในท�องถิ่น นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ได�ร�เร�่มโครงการเป�ดจุดจําหน�าย
ข�าวสารให�แก�พนักงานและประชาชนในจังหวัดระยอง ทั�งภายใน
เขตประกอบการฯ และปมน�ํามันไออาร�พีซ� จังหวัดระยอง เพ่ือ
ช�วยเหลือชาวนาไทยท่ีกําลังประสบปญหาความเดือดร�อนจาก
ราคาข�าวที่ตกต่ําอีกด�วย 

ไออาร� พีซ�ยังมุ�งเน�นด�านการจัดซ�้อจัดหาสี เข�ยว ( G r e e n
Proc re ent) เพ่ือผลักดันการจัดซ�้อจัดหาสินค�าและบร�การที่
เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ�จัดซ�อ้จัดหาสินค�า
และบร�การที่ เป�นมิตรกับสิ่ งแวดล�อมคิดเป�นร�อยละ 12 9
ของงบประมาณการจัดซ�้อจัดหาทั�งหมด
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การบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ� 
ไออาร�พีซีบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ� โดยให�ความสําคัญในการสร�างความเชื่อมั�น
แก�ลูกค�าในเร�อ่งคุณภาพสินค�าและบร�การ และการเสร�มสร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�า
ซึ่งจะช�วยให�ไออาร�พีซีสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะส�งผลกระทบต�อรายได�และชื่อเสียง
ขององค�กร ภายใต�สภาวะธุรกิจท่ีมีการแข�งขันสูง อีกทั�งเป�นแนวทางสําคัญท่ีช�วยสนับสนุน
ให�ไออาร�พีซีสามารถเดินหน�าสู�เปาหมายขององค�กรได�อย�างยั�งยืน

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�ปรับปรุงระบบการบร�หารจัดการ านข�อมูล
ลูกค�าและข�อร�องเร�ยนสําหรับธุรกิจป�โตรเคมี โดยพัฒนาจากระบบ 
IC  (IRPC C sto er riente  et or  ste ) เป�น 
IC  Pl s ซ�่งได�มีการเพ่ิมเติม านข�อมูลลูกค�า อาทิ ประวัติ
การบร�การ และการแก�ไขปญหา เป�นต�น เพ่ือพัฒนาการบร�หารจัดการ
และการว�เคราะห�ปญหาของลูกค�าได�อย�างละเอียดยิ่งข�้น ซ�่งทําให�
ทราบสาเหตุและประเด็นสําคัญของปญหา และช�วยป�องกันไม�ให�
เกิดปญหาเดิมซ�าํอีก ตลอดจนเป�น านข�อมูลให�กับพนักงานฝ�ายขาย
ใช�ในการแก�ปญหาต�างๆ ที่มีลักษณะใกล�เคียงกัน นอกจากนี้
ไออาร�พีซ�ยังได�จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพของตัวแทนขายเพ่ือให�
สามารถนําข�อมูลเหล�าน้ีมาใช�ประกอบการแนะนําและประชาสัมพันธ�
สินค�าและบร�การแก�ลูกค�าได�อย�างเหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ
มากที่สุด

สําหรับธุรกิจป�โตรเลียม ไออาร�พีซ�ได�พัฒนาระบบ IR  (IRPC 
il on et) และระบบ IRI  (IRPC Rel tions ip Infor tion 
ste ) อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�สามารถดําเนินการทางธุรกิจได�

ตรงตามความต�องการของลูกค�า โดยมุ�งเน�นความถูกต�องและ

ความรวดเร็วของข�อมูลแบบ Re l i e และมีระบบการสั่งซ�้อ
สินค�าที่เช�่อมโยงกับระบบงานจากฝ�ายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธ�ภาพในการซ�้อขาย นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังมีบร�การ
ตอบข�อซักถามผ�านระบบออนไลน� เพ่ือเป�นอีกช�องทางหนึ่งใน
การส่ือสารข�อมูลแบบสองทาง ตลอดจนสร�างความสัมพันธ�อันดี
กับลูกค�าอีกด�วย

ไออาร�พีซ�เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายข�ดความสามารถ
ในการให�บร�การธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�และธุรกิจ
บร�หารจดัการทรพัย�สนิ จ�งควบรวมการบร�หารงานของทั�งสองธรุกจิ
เข�าด�วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการและการให�
บร�การแก�ลูกค�าทั�งสองธรุกจิ นอกจากนี ้ยงัได�ขยายข�ดความสามารถ
การให�บร�การธรุกจิท�าเร�อเพ่ือสร�างความได�เปร�ยบในการแข�งขนัทาง
ธุรกิจในรูปแบบบร�การครบวงจร ot l er ice ol tions  เพื่อ
ช�วยดําเนินการด�านโลจ�สติกส�ในการนําเข�า/ส�งออกสินค�า ซ�่งเป�น
อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค�าที่ต�องการความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดต�นทุน โดยมีบร�การต�างๆ ดังนี้

บร�การสินค�าผ�านท�า
ให�บร�การท�าเทียบเร�อเพื่อขนถ�ายสินค�า

นําเข�า/ส�งออก

พิธ�ศุลกากรนําเข�า/ส�งออก
ดําเนินการผ�านพิธ�ศุลกากร

นําเข�า/ส�งออกสินค�า

บร�การแรงงานขนถ�ายสินค�า 
จัดหาแรงงานและอุปกรณ�ในการยกสินค�า

ที่ท�าเทียบเร�อ/โรงงานลูกค�า

รถขนส�ง
จัดหารถขนส�งเพื่อส�งสินค�าจากท�าเร�อ

สู�โรงงานลูกค�า/จากโรงงานลูกค�าสู�ท�าเร�อ
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นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�จัดฝกอบรมความรู�แก�พนักงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและยกระดับคุณภาพบร�การของธุรกิจ
ท�าเร�อและทรัพย�สิน ตลอดจนมีกิจกรรมที่ทําร�วมกับลูกค�า
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดี และในป� 2559 ไออาร�พีซ�
ได�รับเกียรติจากลูกค�ารายหลักของธุรกิจท�าเร�อ ขอเข�าเยี่ยมชม
การดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม (C R) ของไออาร�พีซ� 
เพื่อนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในองค�กรของลูกค�า 

ในป� 2559 ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค�าทุกธุรกิจบรรลุ
ตามเป�าหมายที่กําหนดไว� โดยไออาร�พีซ�จัดทําแผนงานที่จะ
ช�วยเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค�า โดยเน�นเร�่องการให�บร�การ
หลงัการขาย อาท ิการให�บร�การคําปร�กษาและแก�ไขปญหาทีเ่กดิจาก
การใช�งานให�รวดเร็วยิ่งข�้น และมีการสื่อสารข�อมูลความคืบหน�าใน
การแก�ไขปญหาให�แก�ผู�เกี่ยวข�องทราบเป�นระยะ เป�นต�น

ธุรกิจป�โตรเลียม

ธุรกิจป�โตรเคมี

ธุรกิจท�าเร�อและ
ทรัพย�สิน (1)

หมายเหตุ: (1) ไออาร�พีซ� รวมการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค�าในธุรกิจท�าเร�อและถังเก็บผลิตภัณฑ�และธุรกิจบร�หารจัดการสินทรัพย� ในป� 2559

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�รับข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าจํานวน 7
ข�อร�องเร�ยน ซ�่งเกี่ยวกับคุณภาพสินค�าและบร�การ การขนส�งสินค�า 
และคุณภาพของบรรจภัุณฑ� โดยไออาร�พีซ� ดําเนนิการแก�ไขด�วยการ
ขยายขอบเขตการตรวจสอบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก
ให�ครอบคลุมมากยิ่งข�้น และกําหนดเกณฑ�ของยานพาหนะที่ใช�
ขนส�งสินค�าที่เหมาะสม อีกทั�งปรับปรุงการจัดเร�ยงสินค�าเพ่ือ
ป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดข�้นระหว�างการขนส�งเพ่ือไม�ให�
เกิดปญหาเดิมข�้นอีกในอนาคต

อย�างไรก็ตาม ไม�พบกรณีท่ีผลิตภัณฑ�และบร�การของไออาร�พีซ�
ละเมิดต�อระเบียบและก หมายท่ีเก่ียวข�อง ทั�งด�านคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� ฉลากผลิตภัณฑ� การตลาด 
และการรั่วไหลของข�อมูลลูกค�า 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557

87.5

90.8

-

2558

88.8

93.7

2559

90.9

90.5

85

เ า าย
2559

85-90

85-90

85

ความพึงพอใจของลูกค�า
(ร�อยละ)
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ผลิตภัณฑ�และนวัตกรรม
ไออาร�พีซีมุ�งมั�นว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง
เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าที่แตกต�าง
หลากหลาย และมุ�งพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่มีคุณสมบัติเป�น
มิตรต�อสิ�งแวดล�อมและไม� เป�นอันตรายต�อผู�บร� โภค 
อันจะช�วยเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ พร�อมทั�งช�วยให�ไออาร�พีซี
ตอบรับต�อแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล�อม ซ่ึงจะส�งผลให�ธุรกิจของไออาร�พีซี
สามารถเติบโตได�อย�างยั�งยืน

แนวคิดในการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�นวัตกรรมในอนาคตของ 
ไออาร�พีซีจะมุ�งเน�นในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีให�เกิดเป�น

ผลิตภัณฑ�ที่หลากหลาย ซึ่งเป�นได�ทั�งผลิตภัณฑ�ภายในครัวเร�อนและ
ในอุตสาหกรรมที่ช�วยพัฒนาคุณภาพชีว�ต รักษาสุขภาพอนามัย 
และเพิ�มความปลอดภัยในชีว�ตประจําวัน เพิ�มมูลค�าให�แก�ผลิตภัณฑ�

และก�อให�เกิดประโยชน�ต�อไออาร�พีซีและลูกค�า 

ไออาร�พีซ�ได�มุ�งเน�นการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ เพ่ือ
ต�อยอดผลิตภัณฑ�ท่ีมีอยู�ให�มีคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต�องการ
ของตลาดภายในประเทศและสากล โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�ลงทนุ
ในการว�จัยและพัฒนาจํานวน 5 5 ล�านบาท โดยเป�นงบประมาณ
ที่ร�วมว�จัยและพัฒนากับหน�วยงานภายนอก 19 5 ล�านบาท ทําให� 

ในป� 2559 ไออาร�พีซี 
ลงทุนในการว�จัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ�จํานวน

ลา า

ไออาร�พีซ�สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�ต�นแบบจํานวนทั�งสิ้น 47 
ผลิตภัณฑ� และเป�นผลิตภัณฑ�ที่สามารถนํามาพัฒนาต�อยอด
เป�นผลิตภัณฑ�ที่ออกวางจําหน�ายได�จร�งจํานวน 2  ผลิตภัณฑ� 
คิดเป�นร�อยละ 60 ของผลิตภัณฑ�ต�นแบบ 

Nanoparticle synthesis 
and surface
modification

Nano
composites

Nano safety

Nanomaterials
Characteri ation

Nanotechnology
for  functional

surfaces

Nanotechnology
for catalysis
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ไออาร�พีซีร�วมจัดแสดงสินค�าในงาน Thailand Industry E po 2016 
“มหกรรมซื้อของไทย ใช�ของดี” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย�การแสดงสินค�า

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไออาร�พีซีได�แสดงศักยภาพ
ในฐานะผู�นําธุรกิจของอุตสาหกรรมการกลั�นและป�โตรเคมีในประเทศไทย

 ที่ประสบความสําเร็จอย�างสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ�นวัตกรรม
พลาสติกเชิงสร�างสรรค�เพื่อสิ�งแวดล�อมและคุณภาพชีว�ตที่ดี 

ผลิตภัณฑ�ที่ไออาร�พีซีนําไปแสดงภายในงาน Thailand Industry E po 2016 
อาทิ ผลิตภัณฑ�ที่ผลิตจาก POLIMA  Natural Color Plastic 
ผลิตภัณฑ�ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก POLIMA  Green A S 
(Green Acrylonitrile utadiene Styrene) และผลิตภัณฑ� 
ที่ผลิตจาก POLIMA  ood Plastic Composite เป�นต�น

ว�กฤตการณ�ราคายางพาราตกตํ่า เป�นปญหาระดับประเทศท่ีหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องต�องเข�ามาช�วยเหลือ ไออาร�พีซ�ได�ตระหนักถึงปญหา
ดังกล�าว และพยายามคิดค�นหาแนวทางในการนําผลิตภัณฑ�
ยางมาใช�ร�วมกับผลิตภัณฑ�ของไออาร�พีซ�ที่มีอยู�ในปจจุบัน โดย
ศูนย�ว�จัยผลิตภัณฑ�นวัตกรรม (Inno ti e Pro ct Center) 
ของไออาร�พีซ�ได�พยายามศึกษาและดัดแปลงยางธรรมชาติ 
และสมบัติสําคัญของยางธรรมชาติด�วยกระบวนการทางเคมี 
กระบวนการผสมด�วยว�ธ�ต�างๆ มาใช� เพื่อปรับปรุงให�เหมาะสมต�อ
การนําไปประยุกต�ใช�งาน เพ่ือส�งเสร�มและสนับสนุนนโยบายของ
รั บาลและไออาร�พีซ� ในด�านการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ� และผลิต
ผลติภัณฑ�ทีเ่ป�นมิตรกบัสิง่แวดล�อม (Green Pro ct) เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าในธุรกิจต�างๆ อาทิ 

• ผลิตภัณฑ� Green er opl stic lc ni tes (G P s)
เป�นผลิตภัณฑ�ที่อยู�ระหว�างการพัฒนาของทีมนักว�จัยของ
ไออาร�พีซ� ซ�่งคาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� 2560 โดยเป�นการ
ผสมระหว�างวัสดุยางธรรมชาติ ในสัดส�วนร�อยละ 10 50
และพลาสติกของไออาร� พีซ�  โดยใช� เทคนิค Re cti e

tr sion ซ�่งเป�นป ิกิร�ยาที่เกิดขณะทําการหลอมเหลว
โพลิเมอร� แล�วนําผลิตภัณฑ�ที่ได�ไปทดสอบสมบัติหลัก ได�แก� 
สมบตักิารดึง ( ensile Propert ) และสมบตัดิ�านการยดื ( ension 
et) เพ่ือนําไปใช�เป�นพื้นกันกระแทกในห�องน�ําหร�อห�องครัว 

และที่หุ�มด�ามอุปกรณ�ต�างๆ ซ�่งช�วยลดค�าใช�จ�ายสําหรับลูกค�า
ในการนําเข�าวัสดุสังเคราะห�จากต�างประเทศ 

• ผลิตภัณฑ� t r l R er Gr fte  Pol st rene เป�น
ผลติภัณฑ�นวตักรรมใหม�ทางด�านสไตร�นคิผสมกบัยางธรรมชาติ 
ในสัดส�วนร�อยละ 20 50 ซ�่งเกิดข�้นจากความร�วมมือระหว�าง
ไออาร�พีซ�และลูกค�า ในการคิดค�นผลิตภัณฑ�กรวยจราจร
คุณสมบัติพิเศษ โดยเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (Pl stic
R er Co posite) นี้สามารถลดปร�มาณการใช�วัตถุดิบ
ยางสังเคราะห�ได�ร�อยละ 30 จากปร�มาณวัตถุดิบยางสังเคราะห�
ทั�งหมด ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ�ที่ได�ก็มีคุณสมบัติแข็งแรง 
ทนทานต�อแรงกระแทกจากยานพาหนะเม่ือใช�บนถนน 
และสามารถคืนตัวได� นอกจากนี้ยังเป�นกลุ�มผลิตภัณฑ�ที่
สามารถสร�างมูลค�าสูงกว�าผลิตภัณฑ�เดิมที่ขายในท�องตลาดได�
ถึงร�อยละ 10 15

ผลิตภัณฑ�ผสมยางธรรมชาติเหล�านี้ จะช�วยส�งเสร�มอุตสาหกรรม
ยางพาราซ�่งเป�นอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย ตลอดจน
นําเสนอผลิตภัณฑ�ทางเลือกให�แก�ผู� ใช�ที่ มีความตระหนักถึง
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมจากผลิตภัณฑ�ที่ เ พ่ิมมากข�้น ทั�งนี้
ผลิตภัณฑ�ทั�งสองกลุ�มนี้ยังคงอยู�ในช�วงการพัฒนาจากขอบเขต
การว�จัยให�สามารถผลิตให�เกิดผลกําไรเช�งพาณิชย�ในอนาคต
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ไออาร�พีซ�ไม�เพียงแต�ดําเนินงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ในกลุ�ม
ป�โตรเคมีเท�านั�น แต�ยังดําเนินงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
ในกลุ�มป�โตรเลียมอีก อาทิ งานว�จัยด�านการปรับปรุงคุณภาพ
ยางมะตอยที่ใช�สําหรับงานทาง (P e ent pplic tion)
อันเนื่องมาจากโครงการขยายโครงสร�างพ้ืน านสาธารณะ
ด�านการคมนาคม ทําให�เกิดความต�องการผิวถนนที่มีคุณภาพ
มีอายุการใช�งานยาวนาน เพ่ือสร�างความปลอดภัยและลด
การซ�อมบํารุง ในเบ้ืองต�นจากการประเมินพบว�า การใช�น�าํยางธรรมชาติ
ผสมยางมะตอย สามารถเพ่ิมคุณสมบัติให�ดีข�้นและยังเป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อมอีกด�วย

ไออาร�พีซ�ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่มาพร�อมกับ pen 
Inno tion ไออาร�พีซ�จ�งร�วมกับสถาบันการศึกษาทั�งในและ
ต�างประเทศ อาทิ สถาบันว�ทยสิร�เมธ� ( I C) สถาบันว�จัย
แสงซ�นโครตรอน สํานักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งชาติ (สวทช ) และบร�ษัท ippon  ประเทศญี่ปุ�น เป�นต�น 
ในการร�วมศึกษา ค�นคว�า ว�จัย และรับการถ�ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อสร�างผลิตภัณฑ�หร�อธุรกิจใหม�ให�กับไออาร�พีซ�  ซ�่ง
ทําให�ไออาร�พีซ�สามารถนําองค�ความรู�มาพัฒนาต�อยอดนวัตกรรม
ทั�งในปจจุบันและอนาคตได�เป�นอย�างดี

ไออาร�พีซีได�พัฒนาชินส�วนใบพัดภายในอุปกรณ�เคร�่องปรับอากาศ
จากวัสดุเส�นใยปอ ซึ่งเดิมชินส�วนดังกล�าวจะใช�เส�นใยแก�ว (Glass iber)
ในการผลิต แต�เนื่องจากเส�นใยแก�วมีป�ญหาในเร�่องของความอันตราย
ต�อสุขภาพของผู�บร�โภค อาทิ เส�นใยแก�วสามารถทําอันตรายต�อปอด
และทางเดินหายใจ รวมถึง นุผงของเส�นใยแก�วสามารถทําอันตราย
ต�อร�างกายได� ไออาร�พีซีจ�งได�ดําเนินการร�วมกับลูกค�าในการว�จัยและ

พัฒนาเส�นใยชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติการใช�งานที่มีความแข็งแรง
เทียบเท�ากัน โดยขณะนี้ชินงานที่ผลิตจากวัสดุเส�นใยปอ

ได�ผ�านการทดสอบการใช�งานจากลูกค�าแล�ว 

ด�วยคุณภาพสินค�าและการบร�การเป�นปจจัยสําคัญที่ช�วยสร�าง
ความพึงพอใจแก�ลูกค�า ไออาร�พีซ�จ�งมุ�งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ�
ที่เป�นเลิศ ตามกรอบการบร�หารจัดการความยั่งยืนกลุ�ม ปตท  
โดยไม�จํากัดเพียงการป ิบัติตามก หมายเท�านั�น แต�รวม
ไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่ตอบสนองต�อความคาดหวังของ
ผู�มีส�วนได�เสยีทกุกลุ�ม และต�อสาธารณชนทัว่ไป ทั�งในด�านเศรษ กจิ 
สังคม และสิ่งแวดล�อม ทั�งนี้ เพื่อให�สอดคล�องกับการปรับเปลี่ยน
ว�ถีช�ว�ตของผู�บร�โภคที่ต�องการผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพมากยิ่งข�้น 
ไออาร� พีซ� จ� ง มุ� ง เน�นการ พัฒนาผลิตภัณฑ� เกรดพิ เศษที่ มี
คุณภาพสูงข�้น ควบคู�ไปกับการสร�างความเป�นเลิศของผลิตภัณฑ� 
ด�วยการใช�วัตถุดิบที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและไม�เป�นอันตราย
ต�อผู�ใช� อีกทั�งยังเน�นการพัฒนาเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ�
หร�อธุรกิจใหม�ให�กับไออาร�พีซ�

ไออาร�พีซ�รับ งข�อคิดเห็นจากลูกค�าและคู�ค�าอย�างใกล�ช�ด เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่สามารถตอบสนองความต�องการ
ของลกูค�าและคู�ค�า ในด�านการเพ่ิมประสทิธ�ภาพการผลิต ลดค�าใช�จ�าย
ในการผลิต ตลอดจนเป�นมิตรต�อผู�บร�โภค อาท ิไออาร�พีซ�ได�คิดค�นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกให�เหมาะสมกับการผลิตบรรจุภัณฑ�
สําหรับอาหารและเคร�่องด่ืม และใบพัดภายในอุปกรณ�เคร�่องปรับ
อากาศจากวัสดุเส�นใยปอ ซ�่งเดิมช�้นส�วนดังกล�าว จะใช�เส�นใยแก�ว 
(Gl ss i er) ในการผลิต เป�นต�น 
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นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังคํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ�ที่มีต�อ
สิง่แวดล�อม ตลอดช�วงช�ว�ตของผลิตภัณฑ� ตั�งแต�การได�มาซ�ง่วตัถดิุบ 
กระบวนการผลิต การขนส�งและการแจกจ�าย การใช�งานผลิตภัณฑ� 
การใช�ใหม�/แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ�หลัง
การใช�งาน ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ร�วมกับสถาบันป�โตรเลียมแห�ง
ประเทศไทย จดัทาํบญัช�รายการวั จกัรช�ว�ต ( ife C cle In entor : 
CI) แบบ g te to g te ซ�่งมีขอบเขตการพิจารณาในขั�นตอนการ

ผลิตผลิตภัณฑ�ในโรงงาน โดยไม�รวมผลกระทบในช�วงการได�มา
ซ�่งวัตถุดิบ การขนส�งวัตถุดิบมายังโรงงาน และการใช�งานและการ
ทําลายซากเม่ือหมดอายุ และ cr le to g te ซ�่งมีขอบเขตการ
พิจารณาตั�งแต�ขั�นตอนการได�มาซ�ง่วตัถดิุบ การขนส�งวตัถดิุบมายงั
โรงงาน ไปจนถงึการผลติผลติภัณฑ�ในโรงงาน โดยไม�รวมผลกระทบ
ในช�วงการใช�งานและการทาํลายซากเม่ือหมดอาย ุและไออาร�พีซ�ยงั

ไออาร�พีซีร�วมมือกับคู�ค�าในการพัฒนาเม็ดพลาสติกให�เหมาะสมกับการผลิตบรรจุภัณฑ�
สําหรับอาหารและเคร�่องดืม่ ซึ่งต�องการความใส ทนต�อแรงกระแทก สามารถใช�งานท่ี

อุณหภูมิตํ่ากว�า 0 องศาเซลเซียส เพ่ือรองรับตลาดบรรจุภัณฑ�สําหรับอาหารแช�เย็น 
หร�อ Chilled ood และเคร�่องดื่มเย็นที่มีแนวโน�มสูงขึ้น ทั�งนี้เพื่อยกระดับและ
เสร�มสร�างมูลค�าให�แก�สินค�าอาหารพร�อมบร�โภค (Ready to Eat) ของไทย

ผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เกรด 1103H นับเป�น
อีกความสําเร็จของการพัฒนาเม็ดพลาสติกสําหรับงาน บรรจุภัณฑ� ซึ่งนอกจาก

ความโดดเด�นด�านความใสกว�าผลิตภัณฑ�ประเภทเดียวกันและการทนแรงกระแทกได�
ดีแล�วยังช�วยเพิ�มอัตราการผลิต (High Productivity) และประหยัดพลังงาน (Energy 

Saving) ที่ใช�ในการผลิต รวมทั�งสามารถใช�งานได�ที่อุณหภูมิต่ํา นอกจากนี้ ยังได�ผ�านการ
รับรองมาตรฐานด�านการสัมผัสอาหารเช�น องค�การอาหารและยาแห�งสหรัฐอเมร�กา 
( ood and Drug Administration) และระเบียบวัสดุและบรรจุภัณฑ�ท่ีสัมผัสอาหาร
ตามระเบียบสหภาพยุโรป (EU ood Contact) และมาตรฐานต�างๆ ซ่ึงทําให�มั�นใจ
ได�ว�าผลิตภัณฑ�โพลีโพรพิลีน เกรด 1103H นั�นปลอดภัยสําหรับผู�บร�โภค

หมายเหตุ:  (1) มีการเปลี่ยนแปลงข�อมูล เนื่องจากมีการจัดหมวดหมู�ข�อมูลใหม� 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557

44,256(1)

15,679(1)

35.4

2558

38,042

15,743(1)

41.4

2559

36,026

15,079

41.9

เ า าย
2559

39,350

16,527

42.0

ยอดขายผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีชนิดพิเศษทั�งหมด

(ล�านบาท)

สัดส�วนยอดขายผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติก
และผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีชนิดพิเศษเทียบกับ

ยอดขายผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีทั�งหมด
(ร�อยละ)

ยอดขายผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีทั�งหมด

(ล�านบาท)

ได�ร�วมกบัสถาบนัการศกึษาดําเนนิการศกึษาการประเมินวั จักรช�ว�ต
ของผลิตภัณฑ� ( ife C cle ssess ent: C ) ครอบคลุมกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม ได�แก� น�ํามันดีเซล น�ํามันเตา น�ํามันกาด/
น�ํามันเคร�่องบิน กาซป�โตรเลียมเหลว แน ทา กํามะถันเหลว และ
น�าํมันเบนซ�น เพ่ือใช�เป�น านข�อมูลระดับประเทศและใช�ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�และการออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม�ต�อไป 
โดยไออาร�พีซ�มีแผนทีจ่ะจัดทาํบญัช�รายการวั จกัรช�ว�ตและประเมิน
วั จักรช�ว�ตให�ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ� ภายในป� 2563

ด�วยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ�และบร�การ
ภายในที่มีประสิทธ�ภาพ ในป� 2559 ไออาร�พีซ�จ�งไม�พบกรณี
ผลิตภัณฑ�และบร�การที่ขัดหร�อละเมิดต�อระเบียบและก หมาย
ที่เกี่ยวข�อง
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การสร�างความไว�วางใจ
และเชื่อมั�นจากชุมชน
ไออาร�พีซีมีเจตนารมณ�ท่ีจะดําเนินโครงการต�างๆ บนหลักการสร�างความไว�วางใจ
และเชื่อมั�นของผู�มีส�วนได�เสีย (Social License  Trust) โดยจัดทํา
การประเมินผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และสุขภาพ ตามที่
กฎหมายกําหนด พร�อมทั�งจัดกระบวนการรับ �งความคิดเห็นและสํารวจ
ทัศนคติตามแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน เพื่อให� ไออาร�พีซี
สามารถดําเนินธุรกิจได�อย�างยั�งยืนและได�รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ

ไออาร�พีซี ดําเนินกระบวนการ
การมีส�วนร�วมกับชุมชน

ร ล
หร รงงา ล
แล ครง าร �

ั าร ั า

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�จัดทํารายงานการว�เคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม ( n iron ent l I p ct ssess ent: I ) สําหรับ
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส
( p n le Pol st rene: P ) โดยจะขยายกําลังการผลิต
เป�น 35,000 ตันต�อป� จากเดิมที่ผลิตได� 2 ,000 ตันต�อป� ซ�่งได�
รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณารายงาน
การว�เคราะห�ผลกระทบสิง่แวดล�อม (คชก ) เร�ยบร�อยแล�ว และมีแผน
จะก�อสร�างในป� 2560 

สําหรับการดําเนินโครงการท่ีได�รับความเห็นชอบแล�วนั�น ไออาร�พีซ�
ได�ป บิตัติามมาตรการป�องกนัและแก�ไขผลกระทบสิง่แวดล�อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมตามที่กําหนดไว�

อย�างเคร�งครัด และกําหนดให�มีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบโดยหน�วยงานภายนอก อีกทั�งจัดทํารายงานผลการ
ป ิบัติงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อมไปยัง
หน�วยงานราชการทีเ่กีย่วข�องเป�นประจาํทกุ 6 เดือน ทั�งนี ้ในป� 2559
ไออาร�พีซ�ได�รับรางวัล I  onitoring r s 2016 สําหรับ
5 โครงการ โดยโครงการผลิตไอน�ําและไ �าร�วม โครงการ
ท�าเทียบเร�อและโครงการโรงงานผลิตน�ํามันหล�อล่ืนพ้ืน าน ได�รับ
รางวัลดีเด�น และโครงการวางท�อส�งผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมระหว�าง
บร�ษัท ไออาร�พีซ� จํากัด (มหาชน) และบร�ษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล
จํากัด (มหาชน) และโครงการโรงกลั่นน�ํามัน ได�รับรางวัลชมเชย
โดยได�รับมอบรางวัลจากรั มนตร�ว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ซ�่งรางวัลดังกล�าวเป�นการสร�างแรงจูงใจ
ในการป ิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว� ในรายงานการว�เคราะห�
ผลกระทบสิ่ งแวดล�อม และส�งเสร�มให� ไออาร� พีซ�สามารถ
พัฒนาการบร�หารจัดการสิ่งแวดล�อม รวมถึงเป�นการส�งเสร�ม
ความตระหนกัในด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสิง่แวดล�อม
ของพนักงานทุกระดับอีกด�วย

นอกจากนี้ เพื่อรับ งความคิดเห็น ข�อห�วงกังวล และข�อร�องเร�ยน
ด�านสิ่งแวดล�อม ไออาร�พีซ�ยังได�จัดให�มีกลไกในการรับเร�่อง
ร�องเร�ยนและการป�องกันไม�ให�เกิดเหตุซ�ํา โดยมีศูนย�ควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน ( ergenc  Control Center) เป�นศูนย�กลางหลัก
ในการรับเร�่องร�องเร�ยนตลอด 24 ชั่วโมง และเป�นช�องทางในการ
สือ่สารระหว�างชมุชนและไออาร�พีซ� โดยเม่ือได�รบัข�อร�องเร�ยนต�างๆ
จากทั�งภายในและภายนอก ศูนย�ควบคมุภาวะฉุกเฉินจะดาํเนินการ
แจ�งไปยังแผนกป ิบัติการและเฝ�าระวังคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
หน�วยงานมวลชนสัมพันธ� และฝ�ายผลิต เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
หาสาเหตุและแจ�งสาเหตุพร�อมมาตรการแก�ไขไปยังผู�ร�องเร�ยน
ภายใน 1 ชั่วโมง 
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ไออาร�พีซ�ร�วมพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 
เพ่ือสร�างราก านช�ว�ตที่ม่ันคงและส�งเสร�มความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองของชมุชน  โดยได�ดําเนนิการผ�านโครงการต�าง ๆ  ดังนี้

รงการ าเ ีย

ไออาร�พีซ�ดําเนินการในการยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�พิการ 
ผ�านความร�วมมือกับมูลนิธ�ขาเทียม ในสมเด็จพระศร�นคร�นทรา
บรมราชชนนี อย�างต�อเนื่องตั�งแต�ป� 2554 โดยได�บร�จาคผลิตภัณฑ� 
P I  ซ�ง่เป�นเม็ดพลาสตกิโพลโีพรพิลนี (Pol prop lene: PP)
ให�มูลนธิ�ฯ ใช�ในการทําขาเทียม เฉล่ีย 20 25 ตันต�อป� และส�งเสร�มให�
พนักงานจ�ตอาสาร�วมออกหน�วยทําขาเทียมให�กับผู� พิการ
มาตั�งแต�ป� 2556 โดยในป� 2559 มีพนักงานจํานวน 72 คน 

ไออาร�พีซีมุ� งมั�นดํา เนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ  อย�างต�อเนือ่ง โดยมุ�งเน�นการพฒันาคณุภาพชวี�ต การศกึษา
การส�งเสร�มสุขภาพอนามัย การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
และการอนุรักษ�วัฒนธรรมท�องถิ�นของชุมชน โดยมีเปาประสงค�สูงสุดในการ
สร�างคุณค�าร�วมและเติบโตไปพร�อมกันกับสังคมไทย ตลอดจนได�รับการยอมรับ
และความเชื่อมั�นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�รับข�อร�องเร�ยนจํานวน 7 เร�่อง ผ�านศูนย�
รับเร�อ่งร�องเร�ยน ซ�ง่เก่ียวข�องกับประเด็นเร�อ่งกล่ินและฝุ�นขนาดเล็ก
อย�างไรก็ตาม ข�อร�องเร�ยนทั�งหมดได�รับการตรวจสอบหาสาเหตุ 
ดําเนินการแก�ไข และหาแนวทางการป�องกันทั�งในระยะสั�นและ
ระยะยาวจนเสร็จสิ้นเร�ยบร�อยแล�ว 

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังร�เร�่มโครงการ R  Co pl int เพ่ือ
กระตุ�นเตือนพนักงานทุกระดับในทุกพ้ืนที่ ให�คํานึงถึงผลกระทบ
จากการป ิบัติงานที่อาจเกิดข�้นต�อสิ่งแวดล�อมและชุมชน โดย
ให�ความรู�พนักงานเกี่ยวกับมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
รวมทั�งการปลูกจ�ตสํานึกพนักงานให�ป ิบัติตามมาตรการป�องกัน
และแก�ไขผลกระทบที่กําหนดไว�อย�างเคร�งครัดรวมทั�งคํานึงถึง

ผลกระทบทางสังคม ทั�งในด�านการลดผลกระทบเช�งลบและการ
เพ่ิมผลกระทบเช�งบวกผ�านกจิกรรมเพ่ือสงัคม ซ�ง่เป�นทางเลือกหนึง่
ในการแก�ไขปญหาสงัคมและสิง่แวดล�อมทีไ่ออาร�พีซ�สามารถให�การ
สนับสนุนได� อาทิ การแบ�งปนน�ําจากแหล�งน�ําสํารองให�ชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ การสนับสนุนทุนการศึกษาให�กับเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะหลักสูตรอาช�วศึกษา การพัฒนาให�ว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร�พีซ� เป�นว�ทยาลัยอาช�วศึกษาชั�นนํา 1 ใน 10 ของอาเซ�ยน 
ภายในป� 2565 โดยในป� 2559 ได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลง 
โครงการพัฒนากาํลังคนด�านอาช�วศกึษาขั�นสงู กลุ�มป�โตรเคมีและ

เทคนิคพลังงาน หร�อ iP C  ระหว�างว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�
และบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  เพื่อยกระดับว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซ�
ให�เป�น านในการพัฒนาศักยภาพคนด�านอาช�วศึกษา เป�นต�น
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โครงการลําไทรโยงโมเดล
ช�วยทําให�ชุมชนใช�ประโยชน�จากน้ําใน

อ�างเก็บน้ําสํารองในหน�าแล�ง

ํา ห ว�า ครัวเร
ร

จา แหล�ง ําสําร ง
และมีรายได�เพิ�มขึ้นโดยเฉลี่ย

ครัวเร�อนละ 30,000 บาทต�อป�
เทียบจากป� 2557 

เข�าร�วมออกหน�วยที่จังหวัดระยอง สามารถทําขาเทียมได�ทั�งสิ้น
191 ขา ให�กับผู�พิการจํานวนทั�งสิ้น 17  คน ทั�งนี้ ตั�งแต�ป� 2554 
มีจํานวนขาเทียมที่จัดทําทั�งสิ้น ,74  ขา ให�กับจํานวนผู�พิการ 
7,0 1 คน โดยได�บร�จาคเม็ดพลาสติกทั�งสิ้น 115 ตัน

รงการ า ร ยง เ
เป�นหนึง่ในโครงการส�งเสร�มด�านเศรษ กจิชมุชนของไออาร�พีซ� โดย
ส�งเสร�มการพัฒนาแหล�งนํ�าในพ้ืนท่ีบ�านหนองยาง ตําบลลําไทรโยง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุร�รัมย� โดยใช�ทักษะและประสบการณ�
ของพนักงานไออาร�พีซ� ในเร�่องการจัดการนํ�าในชุมชนรอบเขต
ประกอบการฯ มาประยุกต�ใช� ส�งผลให�ชุมชนมีแหล�งน�ําสํารอง
สําหรับทําน�ําประปาหมู�บ�าน ปลูกพืชผักสวนครัว และการอุปโภค
บร�โภคต�างๆ 

ตักดินไปใช�ประโยชน�ถมที่ให�ประชาชน
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ไออาร�พีซ�ได�รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 
(AREA) ประจําป� 2559 ประเภท Social Empowerment จากโครงการ
ลําไทรโยงโมเดล (Lam Sai Yong Model: Water Management Project 
“Sustainable Drought Solving”) ซ�่งเป�นหนึ่งในโครงการส�งเสร�มด�าน
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให�ชุมชนมีแหล�งน�ําสํารองสําหรับทําน�ําประปาหมู�บ�าน 
ปลูกพืชผักสวนครัว และการอุปโภคบร�โภคต�างๆ ทําให�ชาวบ�านหนองยาง
มีนํ�าใช�อย�างเพียงพอตลอดหน�าแล�ง ช�วยยกระดับคุณภาพช�ว�ตของ
ชาวบ�านหนองยาง ทั�งด�านสุขอนามัยและการมีรายได�เพิ่มข�้นในครัวเร�อน 

ทั�งนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�เร�่มดําเนินโครงการวางท�อส�งนํ�า
จากลํารางสาธารณะ มีวัตถุประสงค�เพ่ือทดนํ�าในฤดูฝนเข�า
อ�างเก็บนํ�าสํารองของป�าชุมชนดอนโจร ตําบลลําไทรโยง อําเภอ
นางรอง จังหวดับรุ�รมัย� ทีอ่ยู�ในบร�เวณใกล�เคียง นอกจากนี ้ไออาร�พีซ� 
ยังได�ช�วยสนับสนุนด�านการตลาดผ�านการช�วยประชาสัมพันธ�
ผลผลิตของชุมชน และดําเนินโครงการร�วมกับกรมป�าไม�ใน

การศึกษา
ไออาร�พีซ�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และมุ�งม่ัน
ส�งเสร�มการพัฒนาการศึกษาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร�างบุคลากร
ที่ มี คุณภาพให�กับสั งคมและประ เทศชาติ  โดยได� ดํ า เนิน
โครงการต�างๆ ดังนี้

รงการ วย
ไออาร�พีซ�ร�วมกับสํานักรับรองมาตร านและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค�การมหาชน) (สมศ ) ดําเนินโครงการ  ช�วย 
เพ่ือให�ความช�วยเหลือสถานศึกษา 9 แห�ง ให�สามารถพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตร านการศึกษาไปสู�ระดับที่ดีข�้น พร�อม
ทั�งเตร�ยมคนเพ่ือเข�าศึกษาในระดับที่สูงข�้น โดยมุ�งเน�นการ
พัฒนาสาระความรู�ด�านว�ชาการ การส�งเสร�มจร�ยธรรม ความ
ปลอดภัยและอาช�วอนามยัของนกัเร�ยน และบทบาทของโรงเร�ยนใน
การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้  ยังได�ร�วมกับ
ชมรม or  or o  ในการนํานิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร
จากมหาว�ทยาลัยต�างๆ จัดการสอนเสร�มในรูปแบบการเพ่ิมพูน
ศักยภาพในด�านกระบวนการคิด และตีความโจทย�ข�อสอบ

et ในว�ชาคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร� ให�แก�นักเร�ยน
ชั�นประถมศึกษาป�ที่ 6 จํานวน 314 คน จาก 4 โรงเร�ยน คือ 
โรงเร�ยนเทพเสนานุสรณ� โรงเร�ยนฤทธ�ไกรศึกษา โรงเร�ยนกัลยว�ทย� 
และโรงเร�ยนบีคอนเ �าส� แย�มสอาดลาดพร�าว เพ่ือเตร�ยม
ความพร�อมการสอบในป� 2559 

รงการ เว าเรยน เ เว าร
ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ส�งเสร�มอัจฉร�ยภาพเด็กและเยาวชน ในการ
สร�างหุ�นยนต� ณ โรงเร�ยนบีคอนเ �าส� แย�มสอาดลาดพร�าว เพื่อให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของโครงการ  ช�วย  และนโยบาย 
ลดเวลาเร�ยน เพ่ิมเวลารู�  ของรั บาล โดยเช�ญว�ทยากรผู�สอน

จาก R ise Geni s c ool ซ�่งเป�นสถาบันเอกชนผู�สอน

โครงการอนุรักษ�พันธุ�ไม�เศรษ กิจพันธุ�ดีที่ป�าดอนโจร ไออาร�พีซ�
มีความมุ�งหวังที่จะให�โครงการลําไทรโยงโมเดล เป�นต�นแบบของ
การบร�หารจัดการภัยแล�งในชนบทที่องค�กรแต�ละแห�งสามารถ
ช�วยกันแก�ปญหา ซ�่งถือเป�นการช�วยสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาครั อีกทางหนึ่ง
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โครงการคลินิกแพทย�เคลื่อนที่
และคลินิกป�นน้ําใจ

ได�ช�วยรักษาและดูแล
คนในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ

จํา ว ค
ในป� 2559

การประดิษ �หุ�นยนต� ที่ได�รับการรับรองจากสํานักงานเทคโนโลยี
s มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร� มาสอน

การประดิษ �หุ�นยนต� โดยใช�ชุดสร�างหุ�นยนต�เพ่ือการศึกษา 
ให�แก�นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาป�ที่ 4 6 โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเพิ่ม
เวลาและโอกาสให�แก�ผู�เร�ยนได�ลงมือป ิบัติจร�ง มีประสบการณ�
ในการคิดว�เคราะห� มีความสามารถทํางานเป�นทีม รวมทั�งพัฒนา
ศักยภาพการใช�เทคโนโลยี ความรู�พ้ืน านยุคดิจ�ตอล การคิด
ประดิษ �อย�างสร�างสรรค� และการสื่อสารอย�างมีประสิทธ�ผล โดย
กิจกรรมเป�นรูปแบบชมรมหลังเลิกเร�ยน ทุกวันพุธโดยในเทอม
แรก จัดสอนระดับ 1 ให�แก�นักเร�ยนจํานวน 30 คน และเทอมที่สอง 
จัดสอนระดับ 1 ให�แก�นักเร�ยนจํานวน 30 คน และระดับ 2 ให�แก�
นักเร�ยนที่ผ�านการเร�ยนในระดับ 1 มาแล�ว จํานวน 2  คน ซ�่งเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ผู�เร�ยนจะมีความรู�พ้ืน านและสามารถประดิษ �
หุ�นยนต�ในแบบพื้น านได�

ไออาร�พีซ�ก�อตั�งสถาบันการเร�ยนรู� IRPC C ic c e  ข�้น
ในป� 255  เพื่อขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืน ด�วยการสร�างสรรค�
สังคมแห�งการเร�ยนรู� โดยมุ�งเน�นการสร�างคนที่มีคุณภาพและ
องค�กรที่มีธรรมาภิบาล  ผ�านโครงสร�างหลักสูตร 6 หมวด 
ประกอบด�วย ธรรมาภิบาล การตอบแทนสู�สังคม การสื่อสาร 
สังคมรักษ�สิ่งแวดล�อม ภาพลักษณ�ที่ดีและความน�าเช�่อถือทาง
สังคม และการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน ซ�่งไออาร�พีซ�เป�ดโอกาส
ให�พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข�าร�วมการฝกอบรมได� 
โดยในป� 2559 ได�มีการจัดกิจกรรมต�อยอด โดยจัดอบรมภายใต�
โครงการ C ic c e  nce หัวข�อจับทางจับเทรนด� 

er/ t rt p  สร�างฝนสู�ธุรกิจพันล�าน เพ่ือให�ความรู�
อันเป�นประโยชน�แก�พนักงานของไออาร�พีซ� ท่ีจะสามารถนําไปประยุกต�
ใช�ในการทํางาน และสร�างความเป�นมืออาช�พในสายงานได� 

การฝกอบรมภายใต�โครงการ IRPC C ic c e  ประกอบ
ด�วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนาเช�ง
ป ิบัติการ และการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมร�วมกัน โดยใช�เวลา
เร�ยนรุ�นละประมาณ 4 เดือน ในป� 2559 ได�มีการจัดอบรม 2 รุ�น
คือ รุ�นที่ 3 มีผู�เข�าร�วมอบรมจํานวน 93 คน และรุ�นที่ 4 มีผู�เข�าร�วม
อบรมจํานวน 95 คน อีกทั�งมีแผนที่จะจัดการอบรมต�อในป�ถัดไป

การส�งเสร�มสุขอนามัยของชุมชน
ไออาร�พีซ�ดําเนินโครงการเพ่ือตอบโจทย�ความต�องการของชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ ในการส�งเสร�มให�คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
จาก 3 โครงการหลัก ได�แก�

รงการ นก ยเ ่ น ี่
คลินิกแพทย�เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพและให�การรักษาขั�นพื้น าน
แก�ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ตลอดทั�งป� โดยในป� 2559 
ได�ออกให�บร�การทั�งสิ้น 12 ครั�ง รวมผู�เข�ารับบร�การ 1,0 1 คน

รงการ นก นน้า
โครงการตั�งอยู�ในศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชนไออาร�พีซ� จังหวัด
ระยอง เป�ดให�บร�การรักษาโรคทั่วไปสําหรับชาวระยองในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการฯ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได�รับการรักษา
ทางการแพทย�ให�กับคนในชุมชนโดยรอบ โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย 
ในป� 2559 มีผู�เข�าใช�บร�การทั�งสิ้นจํานวน 4, 64 คน 

รงการ รว า เ าร วัง ร
ง ร า นร บเ ร ก บการ

ไออาร�พีซ� ร�วมมือกับโรงพยาบาลระยองและสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง เพ่ือเก็บข�อมูลและว�เคราะห�หาสาเหตุการเจ็บป�วย
จากโรคต�างๆ ของคนที่อยู�ในพ้ืนที่ความเสี่ยง เพ่ือให�ความรู� 
ข�อควรระวัง และการป�องกันโรคภัยแก�ชุมชน ในป� 2559 มีการ
เก็บข�อมูลสุขภาพของคนในชุมชนจํานวน 900 ตัวอย�าง ซ�่งอยู�
ระหว�างการว�เคราะห�ข�อมูล และจะนําผลไปวางแผนการตรวจรักษา
สขุภาพชมุชนในโครงการคลนิกิแพทย�เคล่ือนที ่ทั�งนี ้จะทาํการตรวจ
สุขภาพของกลุ�มตัวอย�างเดิมอย�างต�อเนื่อง เพ่ือศึกษาแนวโน�ม
การเจ็บป�วย โดยโรงพยาบาลระยองมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 5 ตําบล คือ
เทศบาลตําบลเช�งเนิน ตําบลบ�านแลง ตําบลนาตาขวัญ ตําบลตะพง
และเทศบาลนครระยอง 
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“ชุมชนได�รับประโยชน�จากการดําเนินงาน
ด�าน CSR ทั�งในด�านการศึกษา

ผ�านการให�ทุนการศึกษา และการสนับสนุน
กิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมเป�นประจํา 

ด�านการดําเนินงาน ต�องการให�เกิดการพัฒนา
ในระยะยาว เช�น การว�จัยและพัฒนา

หาแนวทางการนําของเหลือจากอุตสาหกรรม
มาใช�ให�เกิดประโยชน�แก�ชุมชน”

ค วรว�ทย ค ัย
นายกเท มนตรนครร ยอง

ค สายั ห รเ ือก
นายกองคการบร�หารสวนตําบลบ�าน ลง

“ช�วงหลายป�ที่ผ�านมา ไออาร�พีซีมีผลการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้น ผลกระทบต�างๆ ที่เกิดขึ้นในป�จจุบันลดน�อยลง

และไออาร�พีซียังเอาใจใส�ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
มีการประชาสัมพันธ�ให�ข�อมูลด�านต�างๆ แก�ชุมชน
มีการแจ�งข�าวล�วงหน�าก�อนการดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการต�างๆ ทําให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลมากข้ึน 
มีการลงพื้นที่อย�างสม่ําเสมอ เพื่อพูดคุยกับชุมชนและ

ผู�นําชุมชน รวมถึงหน�วยงานต�างๆ ของไออาร�พีซี
ยังมีศักยภาพในการทํางานที่เข�มแข็ง เข�าถึงชุมชน

ให�ข�อมูลแก�ชุมชนได�ดี รวมทั�งยังมีการรับ �งชุมชนอีกด�วย”

“ไออาร�พีซีให�ความช�วยเหลือและแก�ไขป�ญหา
สิ�งแวดล�อมอย�างรวดเร็วและครอบคลุม

หากเกิดเหตุ เจ�าหน�าที่จะลงพื้นที่ชี้แจง แก�ไข
ดูแลประชาชนโดยรอบอย�างทันท�วงที นอกจากนี้ 
ชุมชนยังได�รับประโยชน�จากการสนับสนุนของ
ไออาร�พีซีในด�านต�างๆ เช�น การสนับสนุนด�าน
การศึกษา การสนับสนุนช�วยเหลือด�านสังคม

ในกิจกรรมของชุมชน ทั�งในด�านการพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมด�านประเพณี ศาสนา”

ค สีกั า ไ ยพินิ
กํานันตําบลเ �งเนิน

“ไออาร�พีซีมีความสามารถในการ
แก�ป�ญหาสิ�งแวดล�อมได�ดี เพราะ
มีการลงไปพูดคุยทําความเข�าใจ
และแก�ไขป�ญหาพร�อมอธ�บาย

ได�อย�างรวดเร็ว ด�านกิจการเพื่อสังคม
มีความสอดคล�องกับความต�องการ

ของชุมชนมาก และสนับสนุน
กิจกรรมประจําของชุมชน

ที่มีอยู�แล�ว”

ค ลํายอง รรมยิ่ง
นายกองคการบร�หารสวนตําบลนาตาขวั
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การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม
ไออาร� พีซ� ได�ร� วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ดําเนินโครงการด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เพ่ือร�วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 ซ�่งทรงมีแนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากร
ที่สําคัญ คือสามารถแก�ไขปญหาและก�อประโยชน�ได�จร�ง ตลอดจน
มุ�งสู�ว�ถีแห�งความยั่งยืน โดยในป� 2559 ได�ดําเนินโครงการต�างๆ
ดังนี้

รงการ นรัก ัน เ ร ก ัน ี
เป�นการรวบรวมและปลูกพันธุ�ไม�ท�องถิ่นพันธุ�ดีในพ้ืนที่ 5 10 ไร� 
ณ ป�าดอนโจร บ�านหนองยาง ตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุร�รัมย� โดยร�วมกับสํานักว�จัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� 
เพ่ือเป�นการอนุรักษ�พันธุ�ไม�เศรษ กิจ และขยายพันธุ�ไม�ท่ีมีคุณภาพ
รวมทั�งเป�นแหล�งรายได�ของชุมชน นอกจากการดําเนินการ
ดังกล�าวข�างต�น เพ่ือเป�นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธ�คุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 ซ�่งทรงมีพระราชดําร�
ในเร�่องปลูกไม� 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง ดังนี้ 

“   การปลูกปาสามอย�าง แต�ให�ประโยชน�ส่ีอย�าง ซ่ึงได�ไม�ผล
ไม�สร�างบ�าน และไม� นนั�น สามารถให�ประโยชน�ได�ถึง
สี่อย�าง คือนอกจากประโยชน�ในตัวเองตามชื่อแล�ว 
ยังให�ประโยชน�อันที่หนึ่ง ซ่ึงเป�นสําคัญ คือสามารถ
ช�วยอนรุกัษ�ดนิและต�นน้าํลําธารด�วย ” พระราชดาํรสั
บางตอนของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 
เกี่ยวกับปา 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง ณ โรงแรม
ร�นคํา จังหวัดเชียงใหม� วันจันทร�ที่ 7 มกราคม 2523

โดยในการปลูกไม� 3 อย�าง ได�ประโยชน� 4 อย�าง ได�แก�
1) ไม�ใช�สอยและเศรษ กิจ เพ่ือประโยชน�ในการใช�สอยและ
สามารถนํามาใช�เสร�มสร�างอาช�พได� อาทิ การปลูกสร�างบ�านเร�อน 
เคร�่องเร�อน คอกสัตว� เคร�่องมือในการเกษตร เคร�่องจักสาน 
ไม�เศรษ กิจของชุมชน เช�น มะขามป�า สารภี กฤษณา ตะแบก รัง 
เต็งแดง พะยอม ตะเคียน เป�นต�น 
2) ไม� นเช�้อเพลิง เพื่อการหุงต�มปรุงอาหาร สร�างความอบอุ�นใน
ฤดูหนาว ซ�่งต�องมีการวางแผนการปลูกไม�โตเร็วข�้นทดแทน เพ่ือ
ที่ชุมชนจะได�มีไม� นใช�ได�อย�างเพียงพอ และไม�ต�องสิ้นเปลือง
ค�าใช�จ�ายเพ่ือการจัดหากาซหุงต�ม หร�อเช�้อเพลิงอ่ืนๆ อาทิ 
สะเดา กระท�อน ข�้เหล็ก ตีนเป�ด มะขามป�อม แค เป�นต�น 
3) ไม�อาหารหร�อไม�กินได� เพ่ือประโยชน�ต�อสุขภาพอนามัยของ
ชมุชน ทาํให�ชมุชนมีอาหารและสมุนไพรจากธรรมชาตทิีจ่ะช�วยเสร�ม
สร�างสุขภาพอย�างไม�ขาดแคลน เป�นการประหยัดค�าใช�จ�าย และยัง
สามารถจําหน�ายเพื่อสร�างรายได� อาทิ บุก กลอย กระท�อน ข�้เหล็ก 
ผักหวานป�า มะไ  สะเดา กระถิน กล�วย ลําไย เป�นต�น

รงการ น ร ัน า น น
ยาน ง า ังกา

เพ่ือดําเนินการขยายพันธุ�พืชสมุนไพร กล�วยไม�ป�าและดอกไม�ป�า
โดยดําเนินการปลูก น ูคืนกลับสู�ป�าอุทยานแห�งชาติ ภายใต�
การดูแลของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช บนเนื้อที่
ประมาณ 2,000 ไร� ภายในเขตอุทยานแห�งชาติภูลังกา อําเภอ
บ�านแพง จังหวดันครพนม มีวตัถปุระสงค� เพ่ือเป�นการปลูกจ�ตสาํนกึ
และส�งเสร�มการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติให�แก�ประชาชน
ในพื้นที่ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ� รวมทั�งเป�นแหล�งศึกษาดูงาน
และท�องเที่ยว

รงการ างเ ่ ร เ ง บรา ร
เ ้น ี่ ร ง ง ว ร
้น ี่ เน่ ง

เมืองโบราณศร�มโหสถ เป�นโบราณสถานเก�าแก�ที่มีอายุมากกว�า 
1,200 ป� ไออาร�พีซ�ให�การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
ภูมิทัศน�เส�นทางสู�เมืองโบราณศร�มโหสถ จังหวัดปราจ�นบุร� ภายใต�
การดูแลของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม (สผ ) โดยทําการปลูกไม�ดอก อาทิ เ อง �า ตลอดแนว
ถนนสู�เมืองโบราณศร�มโหสถ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเข�ยว และสร�างความ
ร�มร�น่ รองรบัเส�นทางข�จั่กรยานเพ่ือส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตชมุชน และ
เป�นการเพิ่มแหล�งท�องเที่ยวที่เป�นมิตรต�อชุมชน
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“ดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสได�ไปทํางานร�วมกับชุมชน ซึ่งสามารถสร�างรอยยิมให�กับ
ชุมชน ทําให�เกิดความรัก ความเข�าใจ สร�างความสามัคคีปรองดองระหว�างชุมชน
กับโรงงาน ผมมักจะเห็นภาพพนักงานกับชุมชนมีรอยยิมให�กัน โบกมือทักทาย 
โดยเฉพาะเมื่อขับรถสวนกัน แสดงให�เห็นว�าโครงการช�วยเติมเต็มและลดช�องว�าง

ระหว�างชุมชนและโรงงาน ทําให�เกิดการพัฒนาอย�างสมบรูณ�และยั�งยืน”

ค พง พัน หลวงสิงหไ ย
พนักงานจ�ตอาสาจากโรงงานบําบัดน�ําเสียรวม ร�วมกิจกรรม “โครงการ

ทํารางระบายน�ําให�วัดจุฬามุณี” 
ชุมชน หมู� 1 วัดจุฬามุณี ตําบลบ�านแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

งาน “ไออาร�พีซ�สบืสานตาํนานมอญพระประแดง”  ณ วดัทรงธรรมวรว�หาร อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ

ด�วยความมุ�งมั�นของไออาร�พีซีในการดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ อย�างต�อเนื่อง ทําให�ไออาร�พีซีมีผลสํารวจความพึงพอใจของชุมชนที่

ร�อยละ 87.49 ซึ่งสูงกว�าเปาหมายที่ตั�งไว�ที่ร�อยละ 85 และได�รับรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายใต�โครงการส�งเสร�มให�ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต�อสังคม
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial orks: CSR-DI )

8 ป�ติดต�อกัน ซึ่งไออาร�พีซีได�เร��มดําเนินโครงการ CSR-DI  มาตั�งแต�ป� 2552 ทั�งนี้ 16 จาก 23
โรงงานอุตสาหกรรมของไออาร�พีซีท่ีได�รับเกียรติบัตร CSR-DI  เข�าร�วมโครงการ CSR-DI  Continuous

ในป� 2559 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง หร�อคิดเป�นร�อยละ 64
ของโรงงานอุตสาหกรรมทั�งหมดของไออาร�พีซี 

การอนุรักษ�วัฒนธรรมท�องถิ�นของชุมชน
ไออาร�พีซ�มีแผนในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท�องถ่ิน
รอบคลังน�ํามันแต�ละแห�ง โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ�ร�วมกับชุมชน
ชาวไทยเช�้อสายมอญ รอบคลังน�ํามันในพ้ืนที่อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน ไออาร�พีซ�สืบสานตํานานมอญ
พระประแดง  เพ่ืออนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ

ชุมชนชาวมอญไม�ให�สูญหาย  โดยมีกิจกรรมที่แสดงให�เห็นถึง
วัฒนธรรมว�ถีความเป�นอยู� ศิลปะการแสดง การละเล�นพ้ืนบ�าน
ของชาวมอญ นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังได�จัดทําตู�หนังสือ เพ่ือ
ส�งมอบให�กบัวดัทรงธรรมวรว�หารได�เกบ็รวบรวมและรกัษาหนงัสอืที่
เกีย่วข�องกบัวฒันธรรมประเพณขีองชาวมอญ รวมถงึว�ทยานพินธ�ที่
สาํคัญ และในอนาคต ไออาร�พีซ�มีแผนทีจ่ะรวบรวมองค�ความรู�เหล�านี ้
และจัดพิมพ�เป�นหนังสือเพื่อเผยแพร�ต�อไป 
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“เป�นโครงการที่ดีที่ส�งเสร�มให�ชุมชนบ�านหนองพญา ใช�ปุยชีวภาพ
อย�างมีประสิทธ�ภาพ ลดการใช�สารเคมี และเป�นการช�วยลดต�นทุนการผลิต 
เนื่องจากปุยเคมีมีราคาแพง และทางไออาร�พีซีมีการจัดอบรมเพื่อให�ความรู�

แก�ชุมชน ในการใช�เคร�่องจักรที่ทางโรงงานมอบให�มาใช�ให�เกิดประโยชน� 
ช�วยให�ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได�อย�างยั�งยืน”

“โครงการเล้ียงไก�ไข�อินทร�ย� มีวัตถุประสงค�เพื่อต�อยอดโครงการผกักางมุ�ง
และผักไ โดรโปนิกส� โดยนําเศษผักที่เหลือจากการขายหร�อทําอาหารมาใช�
ให�เกิดประโยชน�โดยนํามาเป�นอาหารไก� ทําให�เกิดการใช�ทรัพยากรอย�างมี

ประสิทธ�ภาพ ผมรู�สึกว�าเป�นโครงการที่ดีมาก สามารถต�อยอดโครงการเก�า
และทําให�ผู�ที่เข�าร�วมโครงการมีความรู� สามารถนําไปประยุกต�ใช�เป�นอาชีพเสร�ม 
โดยเฉพาะเด็กนักเร�ยนในพื้นที่ สามารถนําไปดําเนินการต�อที่บ�านตนเองได�”

ค รั นิ �พง
พนักงานจ�ตอาสาจากโรงงานผลิตน�ํามันหล�อลื่นพื้น าน ร�วมกิจกรรม
“โครงการปุ�ยช�วภาพหนองพญาร�วมใจ” 
ชุมชนหนองพญา หมู� 3 ตําบลบ�านแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

ค บั ิต ทองทวน
พนักงานจ�ตอาสาจากโรงงานผลิตเอทธ�ลีน ร�วมกิจกรรม

“โครงการเลี้ยงไก�ไข�อินทร�ย�” 
ชุมชน หมู� 1 โรงเร�ยนวัดนาตาขวัญ ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

หมายเหตุ: (1) เง�นสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมเง�นส�งเสร�มการพัฒนาทางสังคม  เง�นบร�จาค และเง�นส�งเสร�มเศรษ กิจสังคม

 (2) รวมเง�นร�วมทุนการก�อตั�งโรงเร�ยนกําเนิดว�ทย�และสถาบันว�ทยสิร�เมธ�

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

88.82

99,416,046

93.31

464,628,760(2)

87.49

359,664,783(2)

85.00

398,303,128

ความพึงพอใจของชุมชน
(ร�อยละ)

เง�นสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม(1)

(บาท)

ชั�วโมงจ�ตอาสาของพนักงาน
(ชั�วโมง)

2557

4,244

2558

7,651

2559

10,032

เ า าย
2559

-
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Minimizing
Impacts on the
Environment

การ กร บ
ง ว

าร ี ีเ งเ น ง วา า ั นการ าเนน รก ยาง ี วา รับ บ
เ ่ งกัน กร บ ี่ า เก ้น ง ว ัง

68 รายงานความยั�งยืน 2559



โดยยึดมั�นในระบบปฏิบัติการที่เป�นเลิศ (Operational 
E cellence Management System: OEMS) ที่ครอบคลุม
ทุกมิติของการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ด�านสิ�งแวดล�อมที่สําคัญทุกด�าน เพื่อขับเคลื่อนองค�กรสู�การเติบโต
ทางธุรกิจอย�างมั�นคงและยั�งยืน
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มลพิษทางอากาศ
ไออาร์พีซีบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของชุมชน โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
และพัฒนาแผนการดำาเนินงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
อย่างต่อเนือ่ง และมกีารเฝ้าระวังและตรวจสอบปรมิาณการปล่อยมลพษิทางอากาศ โดย 
สถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ และใชเ้ทคโนโลยีทีท่นัสมยัในการตรวจจับ 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยกล้องตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Camera)

นอกจากนี้ ไออาร์พีซีอยู่ระหว่างดำาเนินการติดตั้งวาล์วควบคุมการ
ระบาย (Breather Valve) และเปล่ียนช่องระบายอากาศ (Free 
Vent) เป็น Breather Valve ทีถ่งัเกบ็สารเคมี เพ่ือควบคุมความดัน 
ของระบบช่องระบายก๊าซ (Gas Vent System) และติดตั้งระบบ

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx)

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
(SOx)

สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs)

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

ปริมาณ NOx
(ตัน)

ปริมาณ SOx
(ตัน)

ปริมาณ VOCs
(ตัน)

ความเข้มข้นการปล่อย NOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ความเข้มข้นการปล่อย SOx
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ความเข้มข้นการปล่อย VOCs
(ตันต่อพันตันการผลิต)

2557
(2)

2556
(1)

1,430

1,603

1,843

2,350

0.143

0.161

0.170

0.216

0.2710.382

2,7004,146

2558

1,491

1,690

0.142

0.161

0.169

1,778

2559

2,164(3)

2,420(4)

0.195

0.218

0.155

1,722

เป้าหมาย 
2559

0.170

0.216

0.382

หมายเหตุ (1) ปรับข้อมูลปี 2556 ซึ่งเป็นปีฐาน โดยรวมโรงงาน UHV และคลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันชุมพร และคลังน้ำามันอยุธยา  
 เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถเทียบกับข้อมูลปี 2559 ข้อมูลจริงก่อนปรับฐานแสดงในตารางสรุปผลการดำาเนินงาน (หน้า 87)

 (2) ปี 2557 เกิดเพลิงไหม้ที่หน่วย VGOHT

 (3) ปริมาณ SOx ในปี 2559 สูงขึ้น เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้ำามันเตาที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูงขึ้นจากปี 2558 โดยควบคุมสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซและน้ำามันเตา 
 เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 (4) ปี 2559 รวมข้อมูลจากโรงงาน UHV ซึ่งเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ และคลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันชุมพร และคลังน้ำามันอยุธยา นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
 การคำานวณ VOCs จากหอเผา (Flare) โดยปรับค่า Emission Factor ให้เป็นไปตาม US.EPA 2015 และการคำานวณ VOCs จากถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Tank)

ควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit) ที่โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ 
เบนซนี โทลอีูน ไซลนี และโรงงานผลิตเอทธลีิน เพ่ือควบคุมและลด 
การระบาย VOCs โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งและใช้งานระบบได ้
ภายในปี 2560

NOx

VOCs

SOx

-

-

-
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ของเสีย
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธ�ภาพ ไม�เพียงช�วยให� ไออาร�พีซีสามารถใช�
ทรพัยากรได�อย�างคุ�มค�า แต�ยังสามารถลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมและสังคม
จากปร�มาณของเสียที่ลดลงอีกด�วย โดยเปาหมายของการบร�หารจัดการ
ของเสยีของไออาร�พซีี คอืลดปร�มาณการ �งกลบของเสยีอันตรายให�เป�นศนูย�
ภายในป� 2563 ทั�งนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซีบรรลุเปาหมายในการลดปร�มาณ
การ �งกลบของเสียอันตรายที่ไม�เกินร�อยละ 5 ของของเสียอันตรายทั�งหมด
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ปร�มาณของเสียทั�งหมดที่ส�งกําจัด
(ตัน)

ปร�มาณการ �งกลบของเสียอันตราย
เมื่อเทียบกับปร�มาณของเสียอันตราย

ทั�งหมด (ร�อยละ)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
25572556

7.511.6

27,41021,238(1)

2558

13.8

34,404

2559

3.0

41,704(2)

เ า าย 
2559

<5.0

หมายเหตุ (1) ป� 2556 ปร�มาณของเสียทั�งหมดไม�รวมปร�มาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมซ�อมบํารุงตามแผนงาน

 (2) ป� 2559 ปร�มาณของเสียทั�งหมดรวมปร�มาณของเสียจากโรงงาน  11,317 ตัน ที่เร�่มผลิตเช�งพาณิชย�เมื่อกรก าคม 2559

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ดําเนินการพัฒนาว�ธ�บร�หารจัดการของเสียให�มี
ประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้นเพ่ือลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมด�วยแนวทาง
ต�างๆ ดังนี้

• เข�าร�วมโครงการนําร�องการเพ่ิมประสิทธ�ผลทางสิ่งแวดล�อม
และเศรษ ศาสตร� จากการจัดการของเสียอุตสาหกรรมกลุ�ม ปตท  
ซ�ง่เป�นการร�วมมือกนัระหว�างบร�ษทัในกลุ�ม ปตท  ในการบร�หารจัดการ
การขนส�งของเสียร�วมกัน ( ste Pooling) โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือลดค�าใช�จ�ายจากการขนส�ง และลดปร�มาณการฝงกลบของเสีย
ของบร�ษัทในกลุ�ม ปตท  ไออาร�พีซ�ได�มีการส�งฉนวนกันความร�อน 
(Ins l tion) ปร�มาณ 2 6 ตนั ไปกาํจดัโดยส�งไปเผาและใช�เป�นวตัถดิุบ
ที่ใช�ในการผลิตของโรงงานปูนซ�เมนต� ซ�่งช�วยลดค�าใช�จ�ายลงไปได�
ประมาณ 19,500 บาท 

• การเปลี่ยนว�ธ�การกําจัดผงถ�านคาร�บอน
(C r on l c ) ซ�่งเป�นของเสียจากโรงงาน
อะเซทธ�ลีนคาร�บอนแบล็ค จากการฝงกลบ
ไปเป�นเช�้อเพลิงผสม ( ltern ti e el)
ให�กับโรงงานปูนซ�เมนต�ในปร�มาณกว�า 40 ตัน 

• ไออาร�พีซ�อยู�ระหว�างการพัฒนาแผนการใช�
ตะกอนช�วภาพ ( io l ge) โดยอยู�ระหว�าง
การศึกษาของสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
เพ่ือขออนุญาตจาก กรอ  ในการนําตะกอน
ช�วภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช�เป�น
วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน โดยไออาร�พีซ�จะใช�
เป�นแนวทางหน่ึงท่ีสนับสนุนการลดปร�มาณ
การฝงกลบของเสียให�บรรลุเป�าหมาย โดยคาดว�า
จะลดปร�มาณการฝงกลบตะกอนช�วภาพได�กว�า 
540 ตันต�อป�

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�ยังมีแผนการควบคุมปร�มาณ
ของเสียจากการหยุดซ�อมบํารุงตามแผนงาน 
( or rn ro n ) ที่จะเกิดข�้นในป� 2560 ซ�่ง
ได�กําหนดแนวทาง Green rn ro n  โดยจะ
ทําการคัดแยกขยะและของเสียตั�งแต�ต�นทาง
ส�วนกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจากการหยุด
ซ�อมบํารุง ไออาร�พีซ�จะส�งไปกําจัดยังหน�วยงาน
ทีไ่ด�รบัอนญุาตจาก กรอ  และจะทาํการตดิตามการ
ขนส�งของเสียอย�างใกล�ช�ด

ปร�มาณการ �งกลบ
ของเสียอันตรายในป� 2559 

ล ลงจา
ั

หร�อคิดเป�นร�อยละ 45 ของปร�มาณ
การ �งกลบของเสียอันตราย

ในป� 2558

-
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ทรัพยากรน้ํา
ไออาร�พีซีบร�หารจัดการน้ําเชิงรุก เพ่ือจัดสรรน้ําใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิด
ประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยดําเนินงานร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. ที่มีพื้นที่ปฏิบัติการ
อยู�ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป�นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�อการขาดแคลนน้ํา ตลอดจนมีการ
ติดตามสถานการณ�นํ้าอย�างใกล�ชิด เพ่ือจัดทํามาตรการการใช��นํ้าท่ีเหมาะสม และสามารถ
รองรับการผลิตได�อย�างต�อเนื่อง โดยไม�ส�งผลกระทบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ว�กฤตภัยแล�งท่ีอาจเป�นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถือเป�นความเสี่ยงด�านน�ําสําหรับไออาร�พีซ� ซ�่งหากไม�สามารถ
บร�หารจดัการได� อาจส�งผลกระทบต�อการดาํเนนิธรุกจิของไออาร�พซี�
ไออาร�พซี�จ�งดําเนินมาตรการต�างๆ เพื่อลดปจจยัเสี่ยงที่อาจเกดิข�้น
อาทิ การเปล่ียนไปผันน�ําจากลุ�มน�ําประแสร�เข�าสู�ลุ�มน�ําคลองใหญ� 
ทําให�เพ่ิมความสามารถในการส�งจ�ายน�ํามากข�้นอีก 6 ล�าน
ลกูบาศก�เมตรต�อเดือน จากเดิมทีเ่คยผนัน�าํจากอ�างเกบ็น�าํประแสร�
ในปร�มาณ 9 ล�านลกูบาศก�เมตรต�อเดือน และการสร�างบ�อน�าํสาํรอง
จํานวน 5 บ�อ ทีส่ามารถรองรบัน�าํฝน และใช�สาํหรบักระบวนการผลิต
ได�อย�างต�อเนื่อง 72 วัน ภายใต�สถานการณ�ภัยแล�ง เป�นต�น

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�ได�จัดทําแผนภาพการไหลของน�ํา เพื่อกําหนด
แนวทางการใช�น�ําอย�างคุ�มค�าและลดผลกระทบทั�งต�อไออาร�พีซ�
สิ่งแวดล�อม และสังคม อีกทั�งยังปรับปรุงระบบจัดเก็บข�อมูลการ
บร�หารจัดการทรัพยากรน�ําให�มีประสิทธ�ภาพต�อการติดตามและ
ว�เคราะห�สถานการณ�น�ําขององค�กรให�ดียิ่งข�้น ทั�งนี้ ไออาร�พีซ�มี
แผนการพัฒนาศนูย�ข�อมูลน�าํ ( ter D t  Center) เพ่ือให�สามารถ
จัดเก็บและว�เคราะห�ข�อมูลน�ําอย�างเป�นระบบ พร�อมจัดทําคู�มือ
การบร�หารจัดการน�ํา ให�แล�วเสร็จในป� 2560 นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�
ยังจัดลําดับการใช�น�ําของหน�วยงานในเขตประกอบการฯ เพ่ือใช�
พัฒนามาตรการบร�หารจัดการน�ํากับโรงงานที่มีการใช�น�ําสูงให�มี
ประสิทธ�ภาพสูงสุด 

ไออาร�พีซ�กําหนดเป�าหมายในการลดปร�มาณการใช�น�ําผิวดิน
ในพ้ืนทีลุ่�มน�าํคลองใหญ� ซ�ง่เป�นพ้ืนทีเ่สีย่งจากการขาดแคลนน�าํ และ
เป�นการลดการใช�น�าํจากแหล�งเดียวกบัชมุชนลงร�อยละ 27 เทยีบจาก
ปร�มาณการใช�น�ําจากลุ�มน�ําคลองใหญ�ป� 2557 หร�อคิดเป�นปร�มาณ
สะสม 6 4 ล�านลูกบาศก�เมตร ภายในป� 2563  โดยในป� 2559 ไออาร�พีซ� 
สามารถลดปร�มาณการใช�น�าํผวิดินได�ดีกว�าเป�าหมายทีจ่ะลดปร�มาณ
การใช�น�ําผิวดินลง ร�อยละ 5 เทียบจากผลการดําเนินงานป� 2557 
หร�อคิดเป�นปร�มาณ 2 ล�านลูกบาศก�เมตร ซ�่งเป�นผลจากการใช�น�ํา
จากบ�อน�ําสํารองของไออาร�พีซ�ทดแทนเพิ่มมากข�้น 

นอกจากนี ้เพ่ือให�การบร�หารจัดการน�าํมีประสทิธ�ภาพสงูสดุ ไออาร�พีซ�
และคณะทาํงานบร�หารจัดการน�าํของกลุ�ม ปตท  (P  Gro p ter 

n ge ent e : P ) ยังได�ดําเนินงานร�วมกันอย�าง
ต�อเนื่อง โดยในป� 2559 ได�ร�วมหาร�อเกี่ยวกับการบร�หารจัดการน�ํา
เพ่ือรับมือว�กฤตภัยแล�ง พร�อมทั�งมีการจัดทํารายงานเพ่ือพัฒนา
ระบบคาดการณ�น�ําต�นทุนลุ�มน�ําคลองใหญ�

ปร�มาณการใช�น้ําผิวดินจากพื้นที่เสี่ยงลุ�มน้ําคลองใหญ�
ลดลงสะสม เทียบกับป� 2557

8.5
8.9

4.8

ลูกบาศก�เมตรร�อยละ

1,116,498

2,095,975
2,000,000

2558 2559
เ า าย 
2559
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สาํหรบัการบร�หารจัดการน�าํเสยี ไออาร�พีซ�ใช�ว�ธ�การบาํบดัน�าํเสยีก�อน
ปล�อยออกสู�ส่ิงแวดล�อม ด�วยระบบตะกอนเร�ง ( cti te  l ge)

ความเข�มข�นของการใช�น้ําจ�ด
(ลูกบาศก�เมตรต�อตันการผลิต)

ปร�มาณน้ําใช�ที่ได�จาก
การดําเนินโครงการ 3Rs

(ลูกบาศก�เมตร)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
2557(1)2556

450,77564,500

2.021.86

2558

1,007,400

1.91

2559

979,477

1.57

เ า าย 
2559

1,000,000

หมายเหตุ (1) ป� 2557 เกิดเพลิงไหม�ท่ีหน�วย G  และโรงไ �าเพิ่มกําลังการผลิตไ �าและไอน�ําเพื่อรองรับโครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก  
 และโครงการขยายกําลังการผลิต   

การบร�หารจัดการน้ําเพื่อองค�กรและสังคม
ไออาร�พีซีคํานึงถึงความต�องการและข�อกังวลของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

ทั�งความเพียงพอในการใช�น้ําร�วมกันระหว�างกลุ�มผู�ใช�น้ําต�างๆ ตลอดจนผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล�งและอุทกภัย โดยยังคํานึงถึงโครงสร�างการจัดสรรการใช�น้ํา

ตามที่กรมชลประทานกําหนดตามความสําคัญของภาคส�วนที่ต�องการใช�น้ํา 
คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเร�อน และภาคอุตสาหกรรม โดยในป� 2559 

ไออาร�พีซีสนับสนุนให�ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 5 ชุมชน
แบ�งป�นน้ําจากบ�อน้ําสํารองทั�ง 5 บ�อ ไปใช�โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 

ค เ รมา ล า เม ร
แล �ว ั าค า ว ง ม
ผ�านการพัฒนาระบบประปาหมู�บ�าน ให�กับหมู�บ�านมาบสองสลึง

หมู� 9 ตําบลบางบุตร อําเภอบ�านค�าย จังหวัดระยอง 

งม ร า รจํา ว ค ครัวเร

และระบบบาํบดัน�าํเสยีโดยใช�เยือ่เมมเบรน ( ltr  iltr tion) ซ�ง่ช�วย
ควบคุมคุณภาพน�ําทิ้งให�สอดคล�องกับก หมายที่เกี่ยวข�อง

-
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไออาร�พซีีตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซ่ึงเป�นป�ญหา
ในระดับโลกที่ทุก ายต�องให�ความร�วมมือ เพื่อลดการปลดปล�อย
กาซเร�อนกระจกอย�างเต็มที่ โดยไออาร�พีซี ได�บร�หารจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ�านการเพิ�มประสิทธ�ภาพ
ของกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ�คาร�บอนตํ่าและ
ผลิตภัณฑ�ประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ไออาร�พีซ�มุ�งม่ันที่จะมีส�วนในการดําเนินงานตาม
เป�าหมายการลดการปล�อยกาซเร�อนกระจกที่ประเทศไทยแสดง
เจตจํานงในการประชุมรั ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (C P 21) เมื่อ
ป� 255  เพื่อลดกาซเร�อนกระจกภายในป� 2573 ลงร�อยละ 20 25 
เทียบกับป� 2554 โดยไออาร�พีซ�อยู�ระหว�างการว�เคราะห�จุดแข็งและ
จุดอ�อน ประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการตอบสนองต�อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั�งในด�านก หมายและระเบยีบต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�อง และด�านการค�า ให�ครอบคลุมประเด็นความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�เสยีทกุกลุ�ม เพ่ือจัดทาํแผนกลยทุธ�การบร�หารจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ�่งคาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� 
2560 ตลอดจนกําหนดเป�าหมายระยะยาวป� 256  และแผนงาน
ที่จําเป�นต�อการผลักดันองค�กรบรรลุเป�าหมายดังกล�าว

ในป� 2559 ไออาร�พีซ�สามารถลดการปล�อยกาซเร�อนกระจก
จากการเ พ่ิมประสิทธ�ภาพการใช�พลังงานได�กว�า 61,000
ตนัคาร�บอนไดออกไซด�เทยีบเท�า จากการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
อีกทั�งยังประเมินคาร�บอน ุตพร�้นท�องค�กร (C r on ootprint

rg ni tion) ของคลังน�ํามันอยุธยา และได�รับการรับรอง
คาร�บอน ุตพร�้นท�จากองค�การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก
(องค�การมหาชน) โดยสามารถจําแนกแหล�งปล�อย ประเมินปร�มาณ
การปล�อยกาซเร�อนกระจก และจําแนกจุดปรับปรุง เพื่อนําไปสู�การ
กาํหนดแนวทางการบร�หารจัดการเพ่ือลดการปล�อยกาซเร�อนกระจก
อย�างมีประสิทธ�ภาพ ตลอดจนสื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสียทั�งภายใน
และภายนอก ให�ทราบถึงความสําคัญและประโยชน�ในการประเมิน
การปลดปล�อยกาซเร�อนกระจก ซ�่งเป�นสิ่งสนับสนุนการบร�หารจัด
การโลจ�สติกส�และห�วงโซ�อุปทานสีเข�ยวสู�การพัฒนาอุตสาหกรรม
อย�างยั่งยืน

ปร�มาณการปล�อยกาซเร�อนกระจก
ทางตรงและทางอ�อม

(ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

ความเข�มข�นของการปล�อย
กาซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม 
(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ต�อตันผลิตภัณฑ�)

25572556

3.125

0.314

3.394

0.326

2558

3.293

0.313

2559

3.749

0.338

เ า าย 
2559

4.160

0.375

หมายเหตุ ปรับข�อมูลป� 2555 ซ�่งเป�นป� าน โดยรวมโรงงาน  และการซ�้อไ �าจากบร�ษัท ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� จํากัด (C P2) เพื่อรองรับโรงงาน  
เพื่อให�สอดคล�องและสามารถเทียบกับข�อมูลป� 2559 โดยปร�มาณกาซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อมทั�งหมดอยู�ที่ 4 039 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า 
หร�อคิดเป�นค�าความเข�มข�นของการปล�อยกาซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อมที่ 0 37  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อตันผลิตภัณฑ�
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การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธ�ภาพ
ไออาร�พีซีเพิ�มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงานในกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�
สามารถใช�ทรัพยากรธรรมชาติได�อย�างคุ�มค�าและลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม โดย
ในป� 2563 ไออาร�พีซี ได�ตั�งเปาหมายดัชนีชี้วัดการใช�พลังงาน (Energy Intensity 
Inde : EII) ซึง่เป�นตวัชีว้ดัประสทิธ�ภาพการใช�พลงังานของกระบวนการผลติที่ไม�เกนิ  85 
เทียบกับป� 2555 ทั�งนี้ ในป� 2559 ไออาร�พีซีบรรลุเปาหมาย EII ที่ตั�งไว�ที่ไม�เกิน 96
โดยมีผลการดําเนินงานอยู�ที่ 93.89 ซ่ึงเป�นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผ�านแผนงานต�างๆ อาทิ การเพิ�มประสิทธ�ภาพการบร�หารจัดการไอน้ําและความร�อน
การลดการใช�ไ า และการบร�หารจัดการการขนส�งขององค�กร เป�นต�น ตลอดจนมี
การพัฒนาการดําเนินงานร�วมกับบร�ษัทในกลุ�ม ปตท. 
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ค�าดัชนีชี้วัดการใช�พลังงาน
(Energy Intensity Inde : EII)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
25572556

98.3798.89

2558

97.07

2559

93.89

เ า าย 
2559

96.00

ในป� 2559 สามารถ
ลดการใช�พลังงานได� 

จล
คิดเป�นค�าใช�จ�ายที่ลดลงได�ประมาณ

ลา า

การบร�หารจัดการการขนส�งของไออาร�พซี�ผ�านโครงการ  P  Gro p
ogistics sterpl n (P  G ) ซ�่งเป�นความร�วมมือระหว�าง

บร�ษัทในกลุ�ม ปตท  เพ่ือเสร�มสร�างศักยภาพการขนส�งให�สามารถ
รองรับการเจร�ญเติบโตของธุรกิจในกลุ�ม ปตท  อีกทั�งยังช�วย
ลดต�นทุน สร�างมูลค�าเพ่ิม ลดผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
โดยกลุ�ม ปตท  มีเป�าหมายในการลดการใช�พลังงานจากการขนส�ง
ให�ได�ร�อยละ 15 ของการใช�พลงังานจากการขนส�งป� 255  ตลอดจน
เสร�มสร�างพฤติกรรมของผู�ขับข�่ ผ�านการอบรมหลักสูตรก หมาย
จราจรที่เก่ียวข�องกับการขับรถ ความรู�เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถ
เช�งป�องกันอุบัติเหตุ ทัศนคติและการให�ความสําคัญด�านความปลอดภัย
ความพร�อมของร�างกายเพ่ือความปลอดภัยในการขับรถ การดูแล

รักษารถขั�นพ้ืน าน และการตรวจสอบสภาพความพร�อมของรถก�อน
ใช�งาน ส�งผลให�อัตราการเกดิอุบตัเิหตจุากการขนส�งลดลง และเป�น
ไปตามเป�าหมายทีไ่ด�กาํหนดไว� นอกจากนี ้ผลการดําเนนิงานในการ
จัดส�งสินค�าตามกําหนดเวลาในป� 2559 ดีข�้นจากป� 255     

ไออาร�พีซ�ได�กําหนดกลยุทธ�การขนส�งที่ เป�นเลิศ ( ogistics
cellence) และจัดตั�งคณะทํางาน ogistics cellence เพื่อ

ส�งเสร�มการป ิบัติงานด�านโลจ�สติกส�และการขนส�งแบบบูรณาการ 
ให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยมีหน�าที่บร�หารจัดการความเสี่ยง 
สนบัสนนุและเสนอแนะในการดําเนนิโครงการต�างๆ เพ่ือมุ�งสู�ความ
เป�นเลิศด�านโลจ�สติกส�และการขนส�ง โดยในป� 2559 คณะทํางานฯ 
ได�กําหนดแนวทางและเป�าหมายในการดําเนินการเร�่องการขนส�งที่
เป�นเลิศให�สอดคล�องกับนโยบายของไออาร�พีซ� และกลุ�มโลจ�สติกส�
บร�ษัทในกลุ�ม ปตท
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Performance
Summary ร การ าเนนงาน

ด�านเศรษฐกิจ

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EC1

รายได�จากการขาย ล�านบาท 292,593 281,589 214,172 185,041

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ล�านบาท 287,695 287,930 197,913 164,900

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน ล�านบาท 3,364 (5,979) 14,434 11,308

ค�าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล�านบาท 6,749 6,764 8,243 8,460

ค�าใช�จ�ายให�กับผู�ถือหุ�น และผู�ให�กู�ยืมเง�น ล�านบาท 3,790 4,445 4,106 7,065

ภาษีที่จ�ายให�แก�รัฐบาล(1) ล�านบาท 10,761 9,639 14,990 17,467

G4-EC4

สิทธ�ประโยชน�ทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน 
ประเทศไทย ล�านบาท 384 1,169 659 2,004

ชดเชยภาษีจากการส�งออก ล�านบาท 203 186 172 147

ผลการดําเนินงานทางการเง�น

หมา เห  (1) ภาษีที่จ�ายให�แก�รัฐบาล และหน�วยงานราชการท�องถิ�น อาทิ ภาษีเง�นได�นิติบุคคล ภาษีบํารุงท�องถิ�น ภาษีโรงเร�อน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งจ�ายให�กับรัฐบาล และหน�วยงานราชการท�องถิ�นในประเทศไทย
  ทั�งสินเนื่องจากไออาร�พีซีดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย
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การผลิต

การบร�หารห�วงโซ�อุปทาน

การบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ�

GRI นวย 2556 2557 2558 2559
G4-EN32 ร�อยละของคู�ค�ารายใหม�ที่ได�รับการคัดกรองด�านสิ�งแวดล�อม ร�อยละ 100 100 100 100

G4-LA14 ร�อยละของคู�ค�ารายใหม�ที่ได�รับการคัดกรองด�านสิทธ�แรงงาน ร�อยละ 100 100 100 100

G4-HR10 ร�อยละของคู�ค�ารายใหม�ที่ได�รับการคัดกรองด�านสิทธ�มนุษยชน ร�อยละ 100 100 100 100

G4-SO9 ร�อยละของคู�ค�ารายใหม�ที่ได�รับการคัดกรองด�านผลกระทบต�อสังคม ร�อยละ 100 100 100 100

G4-EC9

ค�าใช�จ�ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การจากคู�ค�าและผู�รับเหมา
ในท�องถิ�น (จังหวัดระยอง) ล�านบาท 1,594 2,096 2,312 2,900

ร�อยละของค�าใช�จ�ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การจากคู�ค�า
และผู�รับเหมาในท�องถิ�น (จังหวัดระยอง) เทียบกับค�าใช�จ�ายในการจัดซื้อ
จัดหาทั�งหมด

ร�อยละ 16.22 15.84 20.29 28.30

GRI นวย 2556 2557 2558 2559
G4-PR5 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค�า (1) ร�อยละ 88 89 91 91

G4-PR8

จํานวนข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิดความเป�นส�วนตัวของลูกค�า และการ
ทําข�อมูลลูกค�าสูญหาย กรณี 0 0 0 0

จํานวนข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการรั�วไหลของข�อมูลของลูกค�า กรณี 0 0 0 0

GRI นวย 2556 2557 2558 2559
ปร�มาณการผลิต ตัน 10,421,615 9,965,199 10,518,179 11,098,684

หมา เห  (1) คํานวณจากธุรกิจป�โตรเลียม และป�โตรเคมี เท�านั�น
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บุคลากร

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-10

แรงงา ังหม

จํานวนแรงงานทั�งหมด ค 6,685 6,528 6,543 6,767

  ชาย คน 5,593 5,495 5,499 5,637

  หญิง คน 1,092 1,033 1,044 1,130

แรงงานทั�งหมดแยกตามพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร คน 817 774 759 749

  ชาย คน 354 329 326 321

  หญิง คน 463 445 433 428

 ระยอง คน 5,430 5,337 5,300 5,598

  ชาย คน 4,837 4,747 4,735 4,941

  หญิง คน 593 590 565 657

 พื้นที่อื่นๆ คน 438 437 484 420

  ชาย คน 402 402 438 375

  หญิง คน 36 35 46 45

แรงงานทั�งหมดแยกตามประเภทการจ�าง(1)

 พนักงานประจํา คน 5,273 5,267 5,262 5,418

  ชาย คน 4,409 4,420 4,417 4,482

  หญิง คน 864 847 845 936

 พนักงานจ�างเหมาแรงงานประจํา คน 1,412 1,261 1,281 1,349

  ชาย คน 1,184 1,075 1,082 1,155

  หญิง คน 228 186 199 194

สัดส�วนและจํานวนแรงงานทั�งหมดที่เป�นหญิง
ร�อยละ 16.34 15.82 15.96 16.70

คน 1,092 1,033 1,044 1,130

ั งา ร จํา

จํานวนพนักงานประจําทั�งหมด คน 5,273 5,267 5,262 5,418

พนักงานประจําแยกตามระดับ

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) คน 81 72 72 79

  ชาย คน 64 59 60 62

  หญิง คน 17 13 12 17

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) คน 346 705 708 757

  ชาย คน 282 563 563 590

  หญิง คน 64 142 145 167

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) คน 933 2,281 2,407 2,575

  ชาย คน 745 1,837 1,948 2,103

  หญิง คน 188 444 459 473

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) คน 3,913 2,209 2,075 2,006

  ชาย คน 3,318 1,961 1,846 1,726

  หญิง คน 595 248 229 280

G4-LA12

พนักงานประจําแยกตามอายุ

 อายุ 50 ป� ขึ้นไป คน 329 390 458 535

  ชาย คน 270 319 375 432

  หญิง คน 59 71 83 103
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GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-LA12

 อายุ 30-50 ป� คน 4,477 4,396 4,324 4,243

  ชาย คน 3,745 3,672 3,604 3,515

  หญิง คน 732 724 720 728

 อายุน�อยกว�า 30 ป� คน 467 481 480 640

  ชาย คน 394 429 438 534

  หญิง คน 73 52 42 106

G4-LA1

ั งา หม�

พนักงานใหม�ทั�งหมด 
คน 100 95 69 125

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.90 1.80 1.31 2.31

 ชาย
คน 88 92 56 104

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.67 1.75 1.06 1.92

 หญิง
คน 12 3 13 21

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.23 0.06 0.25 0.39

พนักงานใหม�แยกตามพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร
คน 11 0 1 4

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.21 0.00 0.02 0.07

  ชาย
คน 4 0 0 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.08 0.00 0.00 0.00

  หญิง
คน 7 0 1 4

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.13 0.00 0.02 0.07

 ระยอง
คน 89 95 68 121

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.69 1.80 1.29 2.23

  ชาย
คน 84 92 56 104

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.59 1.75 0.86 1.92

  หญิง
คน 5 3 12 17

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.09 0.06 0.23 0.31

 พื้นที่อื่นๆ
คน 0 0 0 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00

  ชาย
คน 0 0 0 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00

  หญิง
คน 0 0 0 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00

พนักงานใหม�แยกตามอายุ

 อายุ 50 ป� ขึ้นไป
คน 2 0 1 1

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.04 0.00 0.02 0.02

81รายงานความยั�งยืน 2559



GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-LA1

  ชาย
คน 2 0 0 1

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.04 0.00 0.00 0.02

  หญิง
คน 0 0 1 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.00 0.00 0.02 0.00

 อายุ 30-50 ป�
คน 4 1 1 8

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.08 0.02 0.02 0.15

  ชาย
คน 1 0 0 3

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.02 0.00 0.00 0.06

  หญิง
คน 3 1 1 5

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.06 0.02 0.02 0.09

 อายุน�อยกว�า 30 ป�
คน 94 94 67 116

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.78 1.78 1.27 2.14

  ชาย
คน 85 92 56 100

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.61 1.75 1.06 1.85

  หญิง
คน 9 2 11 16

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.17 0.04 0.21 0.30

ารลา ง ั งา

การลาออกของพนักงานทั�งหมด
คน 70 83 69 144

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.33 1.58 1.31 2.66

  ชาย
คน 57 66 55 118

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 1.08 1.25 1.05 2.18

  หญิง
คน 13 17 14 26

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.25 0.32 0.27 0.48

การลาออกของพนักงานแยกตามพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร
คน 20 21 14 29

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.38 0.40 0.27 0.54

  ชาย
คน 9 11 7 16

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.17 0.21 0.13 0.30

  หญิง
คน 11 10 7 13

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.21 0.19 0.13 0.24

 ระยอง
คน 49 59 54 106

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.93 1.12 1.03 1.96

  ชาย
คน 47 53 47 93

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.89 1.01 0.89 1.72

  หญิง
คน 2 6 7 13

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.04 0.11 0.13 0.24

 พื้นที่อื่นๆ
คน 1 3 1 9

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.02 0.06 0.02 0.17
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GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-LA1

  ชาย
คน 1 2 1 9

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.02 0.04 0.02 0.17

  หญิง
คน 0 1 0 0

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.00 0.02 0.00 0.00

การลาออกของพนักงานแยกตามอายุ

 อายุ 50 ป� ขึ้นไป
คน 10 13 12 36

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.19 0.25 0.23 0.66

  ชาย
คน 9 11 10 32

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.17 0.21 0.19 0.59

  หญิง
คน 1 2 2 4

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.02 0.04 0.04 0.07

 อายุ 30-50 ป�
คน 41 48 39 94

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.78 0.91 0.74 1.73

  ชาย
คน 32 36 30 46

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.61 0.68 0.57 0.85

  หญิง
คน 9 12 9 48

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.17 0.23 0.17 0.89

 อายุน�อยกว�า 30 ป�
คน 19 22 18 14

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.36 0.42 0.34 0.26

  ชาย
คน 16 19 16 11

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.30 0.36 0.30 0.20

  หญิง
คน 3 3 2 3

ร�อยละของพนักงาน
ทั�งหมด 0.06 0.06 0.04 0.06

G4-LA3

ารลาคล หร ลาเล ง ร

พนักงานที่มีสิทธ�ลาคลอดหร�อลาเลี้ยงดูบุตร คน 5,273 5,267 5,262 5,418

 ชาย คน 4,409 4,420 4,417 4,482

 หญิง คน 864 847 845 936

พนักงานที่ใช�สิทธ�ลาคลอดหร�อลาเลี้ยงดูบุตร คน 88 167 136 129

 ชาย คน 74 152 126 112

 หญิง คน 14 15 10 17

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช�สิทธ�ลาคลอดหร�อลาเลี้ยงดูบุตร คน 88 167 136 127

 ชาย

คน 74 152 126 112

ร�อยละของพนักงาน
ท่ีลาคลอดหร�อลา

เล้ียงดูบุตร
100 100 100 100

 หญิง

คน 14 15 10 15

ร�อยละของพนักงาน
ท่ีลาคลอดหร�อลา

เล้ียงดูบุตร
100 100 100 88

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช�สิทธ�ลาคลอดหร�อลาเลี้ยงดูบุตร
โดยได�รับการจ�างต�ออีก 12 เดือน

คน 26 87 166 134

ร�อยละของพนักงานท่ี
กลับมาปฏิบัติงานหลัง
จากใช�สิทธ�ลาคลอด
หร�อลาเล้ียงดูบุตร

100 99 99 99
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หมา เห   (1) ไออาร�พีซีคํานวณแรงงานทั�งหมด (total work forced) โดยรวมพนักงานจ�างเหมาแรงงานประจํา (supervised worker) ตั�งแต�ป� 2557

 (2) ไออาร�พีซีไม�มีการว�าจ�างพนักงานแบบทํางานไม�เต็มเวลา (part-time employees)

 (3) อัตราการขาดงานคํานวณจากพนักงานประจําเท�านั�น 

 (4) ไออาร�พีซีไม�มีนโยบายว�าจ�างพนักงานแบบชั�วคราว และไม�มีความผันแปรจํานวนพนักงานตามฤดูกาล

 (5) ไออาร�พีซีไม�มีลักษณะการทํางานที่ว�าจ�างพนักงานอิสระ (self-employed)

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-LA3

 ชาย

คน 1 73 151 124

ร�อยละของพนักงานท่ี
กลับมาปฏิบัติงานหลัง
จากใช�สิทธ�ลาคลอด
หร�อลาเล้ียงดูบุตร

100 99 99 98

 หญิง

คน 25 14 15 10

ร�อยละของพนักงานท่ี
กลับมาปฏิบัติงานหลัง
จากใช�สิทธ�ลาคลอด
หร�อลาเล้ียงดูบุตร

100 100 100 100

G4-11
พนักงานที่อยู�ภายใต�ข�อตกลงเกี่ยวกับการร�วมเจรจาต�อรอง เช�น 
การเข�าร�วมเป�นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป�นต�น ร�อยละ 86 86 87 86

G4-LA9

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานชายที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ ชั�วโมง 5,925 4,509 7,683 6,892

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 976 321 477 815

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 2,046 1,562 3,552 3,154

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 2,376 2,157 3,264 2,671

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 528 470 390 252

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานหญิงที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ ชั�วโมง 8,925 7,384 10,273 9,111

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 123 144 213 331

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 3,256 2,041 3,791 3,722

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 5,189 4,640 6,058 4,626

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 357 560 211 433

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานชายที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง ชั�วโมง 133,187 125,780 143,162 132,784

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 1,046 183 574 1,065

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 14,065 11,445 14,189 21,648

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 79,108 65,521 85,671 74,328

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 38,969 48,631 42,728 35,744

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานหญิงที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง ชั�วโมง 13,803 10,474 9,288 9,737

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 0 0 0 0

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 1,492 1,100 1,696 1,497

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 6,077 5,186 4,668 5,140

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 6,234 4,189 2,924 3,101

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานชายที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆ ชั�วโมง 12,136 12,428 10,661 8,589

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 0 0 0 0

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 714 637 882 736

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 7,398 550 4,230 4,091

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 4,024 11,241 5,549 3,762

ชั�วโมงการ กอบรมของพนักงานหญิงที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆ ชั�วโมง 1,034 928 803 542

 ผู�บร�หารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั�วโมง 0 0 0 0

 ผู�บร�หารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั�วโมง 19 32 5 2

 หัวหน�างาน (ระดับ 6-8) ชั�วโมง 429 342 364 226

 ปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั�วโมง 586 555 434 314

G4-LA6

อัตราการขาดงาน(3)

 ชาย ร�อยละ 0.038 0.013 0.031 0.031

 หญิง ร�อยละ 0.004 0.041 0.001 0.000
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หมา เห   (1) รายงานสถิติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อ�างอิง OSHA โดยเทียบ หนึ่งล�านชั�วโมงทํางาน

 (2) อัตราการเจ็บปวยของพนักงานคํานวณจากข�อมูลการตรวจสุขภาพประจําป�ของพนักงาน 

ความปลอดภัย

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN24 การหกรั�วไหลที่มีนัยสําคัญ ของน้ํามัน และสารเคมี
กรณี 0 0 0 0

ลูกบาศก�เมตร 0 0 0 0

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-OG13
การเกิดอุบัติการณ�ในกระบวนการผลิต tier 1 กรณี 9 3 0 1

การเกิดอุบัติการณ�ในกระบวนการผลิต tier 2 กรณี 19 6 4 0

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-LA6

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR)

 แรงงานทั�งหมด กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 0.55 0.95 1.08 0.77

 ผู�รับเหมา กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 1.52 0.23 0.20 0.43

อัตราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน (LTI R)

 แรงงานทั�งหมด กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 0.28 0.36 0.43 0.42

 ผู�รับเหมา กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 0.76 0.04 0.03 0.22

อัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน (OI R)(2)

 แรงงานทั�งหมด กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 0 0 0 0

 ผู�รับเหมา กรณีต�อหนึ่งล�าน
ชั�วโมงการทํางาน 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั�นหยุดงาน (LDR)

 แรงงานทั�งหมด วันต�อหนึ่งล�านชัวโมง
การทํางาน 2.02 12.47 2.02 2.09

 ผู�รับเหมา วันต�อหนึ่งล�านชัวโมง
การทํางาน 4.84 1.09 0.00 0.58

การเสียชีว�ต

 แรงงานทั�งหมด คน 0 0 0 0

 ผู�รับเหมา คน 0 0 1 0

การหกรั�วไหลของน้ํามันและสารเคมี

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(1)
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GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN3

การใช�พลังงานทั�งหมด(2), (3) กิกะจูล 41,571,700 41,438,061 45,015,597 50,610,551

เชื้อเพลิงที่ใช�ทั�งหมด กิกะจูล 46,514,605 46,802,327 49,427,071 51,564,793

 น้ํามันเตา กิกะจูล 3,260,643 3,232,745 3,639,238 3,556,753

 กาซธรรมชาติ กิกะจูล 19,746,980 19,541,406 18,002,986 20,241,297

 กาซป�โตรเลียมเหลว กิกะจูล 4,500,009 5,264,745 1,151,317 1,118,996

 น้ํามันดีเซล กิกะจูล 544,483 306,776 395,884 365,560

 กาซเชื้อเพลิง กิกะจูล 11,751,676 11,283,953 18,082,921 16,173,055

 ถ�านโคก กิกะจูล 2,344,800 2,196,671 2,383,627 4,580,035

 ไ โดรเจนซัลไ ด� กิกะจูล 135 110 134 245

 ถ�านหิน กิกะจูล 4,365,879 4,951,037 5,300,941 5,166,668

     ไ โดรเจน กิกะจูล N/A N/A 447,583 336,115

 โมโนเมอร�ที่นํากลับมาใช� กิกะจูล 0 24,884 22,440 26,068

พลังงานทางทั�งหมดที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 6,617 18,636 889,249 4,371,882

 ไ าที่ซื้อจากการไ า(4) กิกะจูล 6,617 18,636 89,268 158,838

 ไ าท่ีซ้ือจาก บจ.ไออาร�พีซีคลีนพาวเวอร� กิกะจูล 0 0 292,062 1,221,417

 ไอน้ําที่ซื้อจาก บจ.ไออาร�พีซีคลีนพาวเวอร� กิกะจูล 0 0 507,919 2,991,627

ไ าที่ขายทั�งหมด กิกะจูล 1,748,048 2,161,886 2,108,913 2,200,936

ไอน้ําที่ขายทั�งหมด กิกะจูล 3,201,474 3,221,016 3,191,809 3,125,188

G4-EN5 อ�ตราการใช�พลังงาน กิกะจูล/
ตันการผลิต 3.99 4.16 4.28 4.56

G4-EN6 พลังงานที่ประหยัดได�จากการอนุรักษ�พลังงานและปรับปรุงประสิทธ�ภาพ กิกะจูล 5,149,700 372,357 1,611,884 756,750

G4-EN30 น้ํามันดีเซลที่ใช�ทั�งหมดสําหรับเร�อขนส�งสินค�าของไออาร�พีซี ลิตร 810,386 726,146 852,094 615,199

การใช�พลังงาน(1)

หมา เห   (1) มาตรฐานและว�ธ�การคํานวณ อ�างอิงตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง

 (2) ปร�มาณการใช�พลังงานทั�งหมดในป� 2558 เพิ�มขึ้นจากป� 2557 เนื่องจากปร�มาณการผลิตทั�งหมดที่เพิ�มขึ้น การหยุดเดินเคร�่องนอกแผนการผลิต และการผลิต HDPE และ Polyol เกรดพิเศษ

 (3) ปร�มาณการใช�พลังงานทั�งหมดในป� 2559 เพิ�มขึ้นจากป� 2558 เนื่องจากโรงงาน UHV ซี่งเร��มผลิตเชิงพาณิชย�ในป� 2559 

 (4) ปร�มาณไ าที่ซื้อจากการไ า รวมข�อมูลการใช�ไ าของสํานักงานกรุงเทพฯ ตั�งแต�ป� 2558

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-OG6

ปร�มาณไ โดรคาร�บอนที่เผาไหม�ผ�านหอเผา ล�านลูกบาศก�เมตร 31.25 38.67 36.19 62.17

ปร�มาณไ โดรคาร�บอนที่เผาไหม�แบบต�อเนื่อง ผ�านหอเผา ล�านลูกบาศก�เมตร N/A N/A N/A 58.89

ปร�มาณไ โดรคาร�บอนที่เผาไหม�ผ�านหอเผา เทียบกับปร�มาณการผลิต ลูกบาศก�เมตร/
ตันการผลิต 3.00 3.88 3.44 5.60

การปล�อยไ โดรคาร�บอนทางตรงและเผาไหม�ผ�านหอเผา(1)

สิ�งแวดล�อม

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN1
น้ํามันดิบ ตัน 8,638,824 8,233,754 8,737,143 8,863,305

แน ทา ตัน 781,570 745,450 787,527 682,215

การใช�วัตถุดิบ

หมา เห   (1) ไม�รวมปร�มาณไ โดรคาร�บอนที่ปล�อยตรง 
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หมา เห   (1) ใช�ข�อมูลการตรวจวัดโดยตรง หร�อคํานวณโดยอ�างอิงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 (2) ปร�มาณกาซออกไซด�ของซัลเ อร� อยู�ในรูปของซัลเ อร�ไดออกไซด� 
 (3) ปร�มาณกาซออกไซด�ของซัลเ อร� ป� 2559 สูงกว�าป� 2558 เนื่องจากการใช�น้ํามันเตาที่มีปร�มาณซัลเ อร�สูงขึ้น โดยควบคุมไม�ให�มีผลกระทบต�อชุมชน
 (4) ปร�มาณสารอินทร�ย�ระเหยง�าย ในป� 2559 รวมข�อมูลโรงงาน UHV ที่เร��มผลิตเชิงพาณิชย�และข�อมูลของคลังน้ํามันพระประแดง คลังน้ํามันชุมพร และคลังน้ํามันอยุธยา 
  ปรับเปลี่ยนว�ธ�การคํานวณค�าการระบายจากหอเผา โดยอ�างอิง US.EPA 2015และเปลี่ยนว�ธ�คํานวณของถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ� 

หมา เห   (1) การคํานวณปร�มาณกาซเร�อนกระจก (GHG) อ�างอิงมาตรฐาน API 2009, IPCC 2006, ISO14064-1, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting 
  Standard (Revised Edi tion) โดย G P อ�างอิง IPCC ourth Assessment Report (AR4-100year).
 (2) ไม�รวมปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากการปล�อยโดยตรงในกระบวนการผลิต (process vents)
 (3) ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ปล�อยทางตรง (Scope 1) และทางอ�อม (Scope 2) ในป� 2559 เพิ�มขึ้นจากป� 2558 เนื่องจากเร��มผลิตเชิงพาณิชย�ของโรงงาน UHV
 (4) ปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากแหล�งอื่น ๆ (Scope 3) ได�แก� การเดินทางของพนักงาน การใช�ผลิตภัณฑ� 5, E10, และ E20 เป�นต�น
 (5) ปร�มาณการปล�อยกาซเร�อนกระจกภายใต�การถือหุ�นของบร�ษัท ได�แก� บมจ. ไออาร�พีซี, บจ. น้ํามันไออาร�พีซี, บจ. ไทยเอบีเอส, บจ. ไออาร�พีซี โพลีออล, บมจ. อูเบะ เคมิคอลส� (เอเชีย) 
  และ บจ. ไออาร�พีซี คลีน พาวเวอร� 
 (6) ความเข�มข�นการปล�อยกาซเร�อนกระจก คํานวณจาก ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ปล�อยทางตรง (Scope 1)  และ ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ปล�อยทางอ�อม (Scope 2)

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17

า ารคว คม าร ําเ งา

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ปล�อยทางตรง (Scope 1)(2), (3) ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า 3.393 3.121 3.223 3.469

 คาร�บอนไดออกไซด� ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 3.190 3.438

 มีเทน ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 0.028 0.026

 ไนตรัสออกไซด� ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 0.004 0.003

 ไ โดร ลูออโรคาร�บอน ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 0.001 0.002

 ซัลเ อร�เ กซะ ลูออไรด� ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A N/A 397

 คาร�บอนไดออกไซด� จากไบโอเจนิก ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 195 19

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกท่ีปล�อยทางอ�อม (Scope 2)(3) ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า 0.001 0.004 0.070 0.280

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากแหล�งอ่ืน ๆ (Scope 3)(4) ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A N/A 7.662 7.495

า าร ห (5) 

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกท่ีปล�อยทางตรง (Scope 1) ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า N/A 3.124 3.307 3.992

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกท่ีปล�อยทางอ�อม (Scope 2)(3) ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า 0.001 0.004 0.070 0.280

G4-EN18 ความเข�มข�นการปล�อยกาซเร�อนกระจก(6) ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า/ตันการผลิต 0.326 0.314 0.313 0.338

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN21

ปร�มาณกาซออกไซด�ของไนโตรเจน ตัน 4,138 2,700 1,778 1,722

ความเข�มข�นของกาซออกไซด�ของไนโตรเจน ตัน/พันตันการผลิต 0.397 0.271 0.169 0.155

ปร�มาณกาซออกไซด�ของซัลเ อร�(2) (3) ตัน 1,666 1,430 1,491 2,164

ความเข�มข�นของกาซออกไซด�ของซัลเ อร� ตัน/พันตันการผลิต 0.160 0.143 0.142 0.195

ปร�มาณ ุนละออง ตัน 323 325 298 308

ความเข�มข�นของ ุนละออง ตัน/พันตันการผลิต 0.031 0.033 0.028 0.028

ปร�มาณสารอินทร�ย�ระเหยง�าย ตัน 1,839 1,603 1,690 2,420

ความเข�มข�นของสารอินทร�ย�ระเหยง�าย(4) ตัน/พันตันการผลิต 0.176 0.161 0.161 0.218

การปล�อยกาซเร�อนกระจก(1)

มลพิษทางอากาศ(1)
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หมา เห   (1) น้ําใช�จากแหล�งต�างๆ ของทุกบร�ษัทในกลุ�มไออาร�พีซี 

 (2) ความเข�มข�นของการใช�น้ําจ�ด ไม�นับรวมน้ําใช�สําหรับทดลองเดินเคร�่องจักรของโรงงาน UHV และน้ําทะเล
 (3) ปร�มาณน้ําทิงทั�งหมด นับรวมน้ําทะเลที่ใช�สําหรับดักจับซัลเ อร� ซี่งผ�านการปรับปรุงคุณภาพก�อนปล�อยกลับสู�ทะเล

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN8

ปร�มาณน้ําใช�จากแหล�งต�างๆ(1) ลูกบาศก�เมตร 36,918,347 37,635,997 38,938,454 36,497,766

 น้ําผิวดิน ลูกบาศก�เมตร 19,398,347 19,298,917 19,607,178 16,798,846

 น้ํา น ลูกบาศก�เมตร 0 817,080 1,111,159 1,563,885

 น้ําประปา ลูกบาศก�เมตร N/A N/A 21,625 16,208

 น้ําบาดาล ลูกบาศก�เมตร N/A N/A 769 7,715

 น้ําทะเล ลูกบาศก�เมตร 17,520,000 17,520,000 18,197,723 18,111,112

ความเข�มข�นการใช�น้ําจ�ด(2) ลูกบาศก�เมตร/
ตันการผลิต 1.86 2.02 1.91 1.57

G4-EN10 ปร�มาณการนําน้ํากลับมาใช�ใหม� และการใช�ซ้ํา 
ลูกบาศก�เมตร 64,500 450,775 1,007,400 979,477

ร�อยละของน้ําใช�
ทั�งหมด 0.17 1.20 2.59 2.68

G4-EN22

ปร�มาณน้ําทิงทั�งหมด(3) ล�านลูกบาศก�เมตร 19.73 19.73 20.41 21.21

 ปร�มาณความสกปรกของนํ้าท่ีผ�านการบําบัดในรูปของออกซิเจนทั�งหมด  
 เพื่อทําปฏิกิร�ยาสารอินทร�ย�ในน้ํา (COD) ตัน 211 179 172 186

 ปร�มาณความสกปรกของน้ําที่ผ�านการบําบัดในรูปของออกซิเจน
 ที่ละลายน้ําโดยจุลินทร�ย�ในการย�อยสลายสารอินทร�ย�ในน้ํา ( OD) ตัน 16 17 23 12

 ปร�มาณสารแขวนลอยทั�งหมด (TSS) ในน้ําที่ผ�านการบําบัด ตัน 74 47 40 31

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN23

รมา งเส ังหม ส�ง ําจั (1), (2), (3) ตัน 21,238 27,410 34,404 41,704

ปร�มาณของเสียไม�อันตราย ตัน 15,643 22,849 28,843 26,476

 นําไปใช�ซ้ํา ตัน 0 0 0 0

 นํากลับมาใช�ใหม� ตัน 13,974 15,812 18,587 22,680

 นํากลับคืน ตัน 0 144 48 15

 เผา ตัน 42 41 0 0

 �งกลบ ตัน 1,627 4,620 6,302 3,460

 จัดเก็บในพื้นที่ปฏิบัติการ ณ สินป� เพื่อรอส�งกําจัด ตัน N/A 359 1,856 28

 กําจัดด�วยว�ธ�อื่น ๆ ตัน 0 1,873 2,050 293

ปร�มาณของเสียอันตราย ตัน 2,386 4,111 5,508 13,984

 นําไปใช�ซ้ํา ตัน 0 42 32 62

 นํากลับมาใช�ใหม� ตัน 147 440 441 838

 นํากลับคืน ตัน 787 2,234 3,255 6,858

 เผา ตัน 1,175 860 813 5,587

 �งกลบ ตัน 277 312 766 419

 จัดเก็บในพื้นที่ปฏิบัติการ ณ สินป� เพื่อรอส�งกําจัด ตัน N/A 57 189 34

 กําจัดด�วยว�ธ�อื่น ๆ ตัน 0 166 12 185

การใช�น้ําและการระบายน้ําทิง

การจัดการของเสีย
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หมา เห   (1) ไออาร�พีซีคํานวณค�าใช�จ�ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม โดยรวมการลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานและโครงการเอเวอร�เรสต� ที่สามารถลดการปล�อยกาซเร�อนกระจก

หมา เห   (1) ปร�มาณของเสียทั�งหมดที่ส�งกําจัดในป� 2558 สูงกว�าป� 2557 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแหล�งถ�านหิน, ของเสียที่เกิดจากเตาเผาของโรงงานเอทธ�ลีน และ ของเสียจากการทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันดิบจํานวน 6 ถัง
 (2) ข�อมูลการกําจัดของเสีย จากผู�ให�บร�การที่ได�รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 (3) ปร�มาณของเสียทั�งหมดที่ส�งกําจัดในป� 2559 สูงกว�าป� 2558 เนื่องจากโรงงาน UHV เร��มผลิตเชิงพาณิชย�

GRI นวย 2556 2557 2558 2559
G4-EN31 ค�าใช�จ�ายในการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม(1) ล�านบาท 407 626 1,059 803

G4-EN29
ค�าปรับที่มีนัยสําคัญจากการดําเนินงานไม�สอดคล�องกับกฎหมายสิ�งแวดล�อม ล�านบาท 0 0 0 0

จํานวนครั�งในการดําเนินงานที่ไม�เป�นไปตามกฎหมายสิ�งแวดล�อม กรณี 0 0 0 0

การดําเนินงานตามกฎหมายด�านสิ�งแวดล�อม

การเป�นองค�กรที่ดีของสังคม 

GRI นวย 2556 2557 2558 2559
G4-EC1 เง�นสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม(1) ล�านบาท 101 99 465 360

หมา เห   (1) ตั�งแต�ป� 2558 เง�นสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมเง�นลงทุนสนับสนุนสถาบันว�ทยสิร�เมธ� และโรงเร�ยนกําเนิดว�ทย�

GRI นวย 2556 2557 2558 2559

G4-EN23

ปร�มาณของเสียที่ไม�ได�เกิดเป�นประจํา ตัน 3,209 451 53 1,244

 ปร�มาณของเสียไม�อันตราย ตัน N/A 336 16 1,125

  �งกลบ ตัน N/A 92 16 0

  นํากลับคืน ตัน N/A 244 0 0

  นํากลับมาใช�ใหม� ตัน N/A N/A N/A 1,125

 ปร�มาณของเสียอันตราย ตัน N/A 115 38 119

  �งกลบ ตัน N/A 0  21 0

  นํากลับคืน ตัน N/A 1  2 0

  นํากลับมาใช�ใหม� ตัน N/A 114  14 119

G4-EN25

ปร�มาณการขนส�งของเสียอันตราย ตัน N/A 4,169 5,356 14,103

ปร�มาณการนําเข�าของเสียอันตราย ตัน N/A 0 0 0

ปร�มาณของเสียอันตรายที่ขนย�ายออก ตัน N/A 4,169 5,356 14,103

ปร�มาณของเสียอันตรายที่ปรับปรุงคุณภาพ ตัน N/A 0 0 0

ปร�มาณของเสียอันตรายที่ส�งไปต�างประเทศ ตัน N/A 165 89 23
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About This
Report

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ไออาร�พซีีจัดทาํรายงานความยั�งยืนเพือ่เป�ดเผยข�อมลูสาํคญั ซ่ึงครอบคลุมการดาํเนนิงาน
ทั�งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ที่เกิดขึ้นระหว�างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 รายงานความยั�งยืนฉบับนี้ ใช�หลักการรายงานตาม Sustainability
Reporting Guidelines Version 4 (G4): Oil and Gas Sector Disclosure
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป�นแนวทางการจัดทํารายงานความยั�งยืน
ที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกําหนดให�มีความสมบูรณ�ของเนื้อหาสอดคล�องกับ
ทางเลือกแบบหลัก (Core Option) เพื่อสื่อสารประเด็นที่สําคัญต�อความยั�งยืน
ของไออาร�พีซี และประเด็นที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจ รวมทั�งนําเสนอความก�าวหน�าใน
การปฏิบัติตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact:
UNGC) ทั�งน้ี ยังจัดให�มีการสอบทานข�อมูลและผลการดําเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม และ
ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในป� 2559 ดําเนินการโดย บร�ษัท ลอยด�ส ร�จ�สเตอร� 
อินเตอร�เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จํากัด รายละเอียดการสอบทานข�อมลูสามารถดเูพิ�มเติม
ได�จากเอกสารรับรองการสอบทาน หน�า 96-97
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ขอบเขตการรายงาน (G4-17, G4-18)

การเป�ดเผยข�อมูลในรายงานฉบับนี้ มีขอบเขตการรายงาน
ตรงกับรายงานประจําป� 2559 ซ�่งครอบคลุมธุรกิจที่ไออาร�พีซ�
ดําเนินการเอง ร�อยละ 100 ของบร�ษัท ไออาร�พีซ� จํากัด 
(มหาชน) รวมทั�ง บร�ษัทในเคร�อที่ไออาร�พีซ�ถือหุ�นในสัดส�วน
มากกว�าร�อยละ 50 ได�แก� 1) บร�ษัท น�ํามัน ไออาร�พีซ� จํากัด 
2) บร�ษัท ไทย เอ บี เอส จํากัด 3) บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล 
จํากัด และ 4) บร�ษัท เทคโนโลยีไออาร�พีซ� จํากัด และบร�ษัท
อื่นๆ ที่บร�ษัทในเคร�อของ ไออาร�พีซ� ถือหุ�นในสัดส�วนมากกว�า
ร�อยละ 50 ได�แก� 1) บร�ษัท ไออาร�พีซ� เอ แอนด� แอล จํากัด 
และ 2) บร�ษัท รักษ�ป�าสัก จํากัด 

ทั� งนี้  ไออาร� พีซ� ดําเนินการควบรวมกิจการของบร�ษัท 
ไทย เอ บี เอส จํากัด ด�วยว�ธ�การโอนกิจการทั�งหมดมาที่ 
ไออาร�พีซ� ซ�่งดําเนินการควบรวมกิจการแล�วเสร็จในเดือน
สิงหาคม ป� 2559 อย�างไรก็ตาม การควบรวมกิจการนี้ 
ไม�ก�อให� เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญสําหรับ
การรายงานแต�อย�างใด

ประเด็นสําคัญต�อความยั�งยืน
(Materiality) (G4-18)

ไออาร�พีซ�นําหลักการกําหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน 
(Reporting Principles for Defining Report Content) 
ของ GRI มาประยุกต�ใช� เพ่ือประเมินและรายงานแนวทาง
การบร�หารจัดการ และผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข�องกับ
ประเด็นสําคัญต�อความยั่งยืน ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

ารร ร เ ็ แล เ ารรา งา
• ระบุประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานอย�างยั�งยืนของ
 ไออาร�พีซี และประเด็นที่มีความสําคัญต�อผู�มีส�วนได�เสีย
• ระบุขอบเขตของประเด็นที่เกี่ยวข�องเพื่อให�ครอบคลุม
 ทุกกลุ�มที่มีอิทธ�พลต�อประเด็น

าร ร เม ร ั ความสําคั ง ร เ ็
• จัดลําดับความสําคัญของประเด็นต�อไออาร�พีซี 
 ตามเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงของไออาร�พีซี และ
 ความสําคัญต�อผู�มีส�วนได�เสีย

าร รวจส แล เห็ ร เ ็
• นําเสนอผลการประเมินประเด็นสําคัญต�อ
 คณะกรรมการดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน 
 กลุ�มไออาร�พีซี เพื่อทบทวนและอนุมัติ

าร ว ร เ ็
• รวบรวมและทบทวนประเด็นจากภายในและภายนอกองค�กร
• พิจารณาประเด็นสําคัญของรายงานและตรวจสอบ
 การประเมินสาระสําคัญเพื่อความสมบูรณ�ของรายงาน
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ประเด็นที่มีความสําคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ หัวข�อในรายงาน

การบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง

- • ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ผู�ถือหุ�น 

• ลูกค�า 

• คู�ค�า 

• คู�แข�งทางการค�าและ
เจ�าหนี้ 

• พนักงาน 

• ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

• การบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง

นวัตกรรม

• ความสอดคล�องของผลิตภัณฑ�ต�อกฎระเบียบ
(Compliance)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ลูกค�า

• ผลิตภัณฑ�และ
นวัตกรรม

ผลการประเมินประเด็นสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืนของไออาร�พีซี ป� 2559 (G4-19)

ประเด็นสําคัญต�อความยั�งยืนของไออาร�พีซี (G4-20, G4-21)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ •
การกํากับดูแลกิจการที่ดี •

การต่อต้านการทุจริต •
ของเสีย •

นํ้าเสีย •
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ •

สิทธิแรงงาน •
ทรัพยากรน้ํา •

มลพิษทางอากาศ •
ผลกระทบต�อชุมชน •
การพัฒนาบุคลากร •

• การบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ�
• การบร�หารจัดการความเสี่ยง
• นวัตกรรม
• การบร�หารจัดการคู�ค�า
• การรักษาบุคลากร  

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ประสิทธ�ภาพของเคร�่องจักรและกระบวนการผลิต

• การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธ�ภาพ
• ผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ

• การพัฒนาสังคม

• สิทธ�มนุษยชน

ความสําคัญต�อไออาร�พีซี

คว
าม

สํา
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย
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ประเด็นที่มีความสําคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ หัวข�อในรายงาน

การบร�หารจัดการ
ลูกค�าสัมพันธ�

• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค�า
(Customer Health and Safety)

• ฉลากผลิตภัณฑ� (Product and Service Labeling)

• การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications)

• การเก็บรักษาและดูแลข�อมูลลูกค�า (Customer Privacy)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ลูกค�า

• การบร�หารจัดการ
ลูกค�าสัมพันธ�

• สรุปผลการดําเนินงาน

การบร�หารจัดการคู�ค�า

• การประเมินคู�ค�าถึงผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
(Supplier Environmental Assessment)

• การประเมินคู�ค�าถึงผลกระทบด�านการปฏิบัติต�อแรงงาน
(Supplier Assessment for Labor Practices)

• การประเมินคู�ค�าถึงผลกระทบด�านสังคม
(Supplier Assessment for Impacts on Society)

• การประเมินคู�ค�าถึงผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชน
(Supplier Human Rights Assessment)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• คู�ค�า

• การบร�หารจัดการคู�ค�า

• สรุปผลการดําเนินงาน

มลพิษทางอากาศ

• การปลดปล�อยมลพิษทางอากาศ (Emissions) • ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ลูกค�า 

• คู�ค�า 

• ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

• การลดผลกระทบ
ต�อสิ�งแวดล�อม

• สรุปผลการดําเนินงาน

ประสิทธ�ภาพของ
เคร�่องจักร และ

กระบวนการผลิต

• ความมั�นคงและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Asset Integrity and Process Safety)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• พนักงาน  

• คู�ค�า

• ความปลอดภัยและ
ความต่อเนื่องใน
กระบวนการผลิต

• สรุปผลการดําเนินงาน

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

• อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

• สรุปผลการดําเนินงาน

การรักษาบุคลากร

• การจ�างงาน (Employment) • ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• พนักงาน

• บุคลากรที่มีคุณภาพ

• สรุปผลการดําเนินงาน

การพัฒนาบุคลากร

• การจ�างงาน (Employment)

• การอบรมและการศึกษาสําหรับพนักงาน
(Training and Education)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• พนักงาน

• บุคลากรที่มีคุณภาพ

• สรุปผลการดําเนินงาน

ผลกระทบต�อชุมชน

• ชุมชนท�องถิ�น (Local Communities)

• กลไกการร�องเร�ยนถึงผลกระทบด�านสังคม
(Grievance Mechanisms for Impacts on Society)

• ผลกระทบทางอ�อมเชิงเศรษฐกิจ
(Indirect Economic Impacts)

• ไออาร�พีซี

• บร�ษัทในเคร�อ

• ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

• การสร�างความไว�วางใจ
และเชื่อมั�นจากชุมชน

• สรุปผลการดําเนินงาน
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ช�องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ให�ความสําคัญ

ผู�ถือหุ�น

• การประชุมสามัญประจําป�

• การพบนักลงทุนในและต�างประเทศ (Road Show) และการ
จัดประชุมร�วมกับผู�บร�หารของไออาร�พีซี ตามการนัดหมาย
ของนักลงทุนและนักว�เคราะห� (Company Visit)

• การจัดประชุมนักว�เคราะห� (Analyst Meeting)

• การจัดกิจกรรมร�วมกับตลาดหลักทรัพย�ฯ เพื่อเผยแพร�
ข�อมูลของไออาร�พีซี

• การให�ข�าวกับสื่อมวลชนเพื่อเป�ดเผยแก�สาธารณชน

• วารสารรายไตรมาสถึงผู�ถือหุ�นทุกราย

• กิจกรรมผู�ถือหุ�นเย่ียมชมกิจการ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและต�อเนื่อง

• การเป�ดเผยข�อมูลท่ีเพียงพอ

• ความโปร�งใสด�านการกํากับดูแลกิจการ

• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต�อธุรกิจ

• การเป�ดตลาดใหม�

• แผนงาน/โครงการในอนาคต 

• ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะตลาดโดยรวม ทั�งภายในประเทศ
และตลาดโลก 

พนักงาน

• วารสารพนักงาน “ไออุ�น”

• จดหมายข�าวอิเลคทรอนิคส�

• ผู�บร�หารพบพนักงาน

• การมีส�วนร�วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ�านตัวแทน
คณะกรรมการลูกจ�าง

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ�านสหภาพแรงงาน

• การสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต�อองค�กร

• การจัดสวัสดิการ และค�าตอบแทนที่ดีและเหมาะสม 

• การพัฒนาความก�าวหน�าทางสายอาชีพ

• การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ

• การสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ 
และผลประกอบการของไออาร�พีซี

• การเสร�มสร�างแรงงานสัมพันธ�ที่ดี

• ความมั�นคงในอาชีพ

ลูกค�า

• การสํารวจความคิดเห็นของลูกค�าประจําป�

• หน�วยงานลูกค�าสัมพันธ�

• การพบปะกับลูกค�า

• การสื่อสารผ�านสื่อเว็บไซต� www.irpc.co.th  
www.irpcmarket.com และ www.irpcpetroleum.com

• ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพและตอบสนองต�อความต�องการ

• การจัดส�งผลิตภัณฑ�ที่ตรงต�อเวลา

• การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�และการบร�การ 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ

ชุมชน สังคม 
และสิ�งแวดล�อม

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ�

• การประชุมปร�กษาหาร�อร�วมกัน ในกระบวนการศึกษา
ผลกระทบสิ�งแวดล�อมและสังคม

• กิจกรรมเป�ดบ�าน

• การส�งข�อความประชาสัมพันธ�ผ�าน SMS

• การสื่อสารผ�านหอกระจายข�าว

• การสื่อสารผ�านรถประชาสัมพันธ�เคลื่อนที่

• การสื่อสารผ�านสถานีว�ทยุ

• สื่อสารมวลชนท�องถิ�น

• การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี (คพอ./EIA Monitoring)

• การประชุมหมู�บ�าน/ตําบล

• การดูแลสังคม สิ�งแวดล�อม และสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

• ความคืบหน�าของโครงการพัฒนาชุมชน

การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย(G4-24, G4-25, G4-26)

การมีส�วนร�วมกบัผู�มีส�วนได�เสยีมีความสาํคัญต�อการบร�หารจัดการ
ความยั่งยืนของไออาร�พีซ� โดยไออาร�พีซ�มีกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก
5 กลุ�ม ได�แก� 1) ผู�ถือหุ�น 2) พนักงาน 3) ลูกค�า 4) คู�ค�า คู�แข�ง
ทางการค�า และเจ�าหนี้ 5) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม

ไออาร�พีซ�เป�ดช�องทางการสื่อสารให�ผู� มีส�วนได�เสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นต�อประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�อง พร�อมกับนําข�อคิดเห็น
หร�อข�อเสนอแนะของผู�มีส�วนได�เสยีทกุฝ�าย มาพิจารณาเพ่ือปรบัปรงุ
การบร�หารจัดการความยั่งยืนให�ดียิ่งข�้น
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ความคิดเห็นจากตัวแทนผู�มีส�วนได�เสีย(G4-27)

ไออาร�พีซ�รวบรวมประเด็นด�านความยั่งยืน จากการมีส�วนร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�เสียทั�ง 5 กลุ�มในป� 2559 จากช�องทางต�างๆ ที่ระบุไว�
ข�างต�น โดยมีประเด็นสําคัญสรุปได� ดังนี้  

• การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�และการบร�การอย�างต�อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ

• ความเสีย่งของแผนงานและโครงการในอนาคต จากภาวะตลาด
โดยรวม ทั�งภายในประเทศและตลาดโลก  

• การบร�การด�านการขายและจัดส�งสินค�าที่เป�นเลิศ รวมทั�งระบบ
การสื่อสารกับลูกค�าที่มีประสิทธ�ภาพ

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่
สํานักบร�หารความยั่งยืน
บร�ษัท ไออาร�พีซ� จํากัด (มหาชน) 
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร บี ชั�น 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท�: 66 (0) 2649–7000, 66 (0) 2649–7196 โทรสาร: 66 (0) 2649–7199

• ความโปร�งใสของกระบวนการจัดซ�้อจัดจ�าง

• การส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตที่ดีของพนักงาน การอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร รวมทั�งการสร�างคนดี คนเก�งให�มี
พฤตกิรรมการทาํงานอย�างมืออาช�พ ความก�าวหน�าในอาช�พ และ
ความปลอดภัยในการทํางาน

• การป�องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และสุขอนามัยของชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเข�ยว การตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ระดับเสยีงในชมุชน คุณภาพน�าํ การจัดการน�าํทิง้
และกากของเสีย  

• ความคืบหน�าของโครงการพัฒนาชุมชน เช�น การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ�มเสี่ยงที่อยู�รอบเขตประกอบการฯ 
และช�องทางการติดต�อสื่อสารกับไออาร�พีซ� 

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ช�องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ให�ความสําคัญ

คู�ค�า

• จดหมายข�าวถึงคู�ค�า

• การประชุมร�วมกับคู�ค�า

• การติดต�อผ�านสื่อเว็บไซต� http://www.irpc.co.th/pdf/
Procurement-Manual.pdf และ http://procurement.
irpc.co.th

• การจ�ายค�าตอบแทนที่เป�นธรรม

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างที่โปร�งใส

• แนวทางการดําเนินการจัดหาอย�างยั�งยืน

• ความโปร�งใสด�านการกํากับดูแลกิจการ

• ความเคร�งครัดในการปฏิบัติตามเง�อ่นไขต�างๆ ท่ีได�ตกลงกันไว�

• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต�อธุรกิจ

• การหยุดชะงักทางธุรกิจและผลกระทบที่เกิดกับชุมชน

• การสร�างมูลค�าเพิ�มและความร�วมมืออย�างยั�งยืน

คู�แข�งทางการค�า

• การประชุมร�วมกับองค�กรกลาง อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก เป�นต�น

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข�งขันที่ดี 

• ไม�พยายามทําลายชื่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า 
ด�วยการกล�าวหาให�ร�ายโดยปราศจากความจร�ง

เจ�าหนี้

• จดหมายถึงเจ�าหนี้

• การประชุมร�วมกับเจ�าหนี้

• การเป�ดเผยข�อมูลท่ีเพียงพอ

• ความโปร�งใสด�านการกํากับดูแลกิจการ

• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต�อธุรกิจ 

• รักษาและปฏิบัติตามเง�่อนไขที่มีต�อเจ�าหนี้โดยเคร�งครัด

• รายงานเจ�าหนี้ล�วงหน�า หากไม�สามารถปฏิบัติตามข�อผูกพัน
ในสัญญา และร�วมกันหาแนวทางแก�ไขป�ญหาดังกล�าว
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LRQA Assurance Statement 
Relating to IRPC Public Company Limited’s Sustainable 
Development Report for the calendar year 2016 
 

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 2016 (“the report”) against the assurance criteria below 
to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LRQA’s 

verification approach. LRQA’s verification approach is based on current best 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 domestic operations and activities, its subsidiaries in Thailand where 
IRPC holds  more than 50% of ownership, the companies where its subsidiaries hold more than 50% shares, and 
specifically the following requirements. 
x Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI G4’s Sustainability 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)(1), energy indirect greenhouse gas emission (G4-
EN16), NOx, SOx, and other significant air emissions (VOCs) (G4-EN21), total water discharge by quality 
and destination (G4-EN22), total weight of Waste by type and disposal method (G4-EN23), total number 
and volume of significant spill (G4-EN24), and volume of flared and vented hydrocarbon (G4-OG6)(2) and 

- 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-LA6)(3). 
Notes: (1) Excludes GHG emission associated with process vents, (2) excludes volume of vented hydrocarbon, (3) also 
includes IRPC contractors but excludes performance data by region and gender. 

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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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 Visited sites of ADU2 Refinery Plant, Power Plant, and Central Waste Yard of IRPC Complex in Rayong 
province to sample evidence for the selected specific standard disclosures 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 contents, 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. 
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.  
x Reliability: 

Data management systems are considered to be defined for the data and information collection and 
calculation associated with the selected indicators. However, systematic and periodic implementation of 
internal verification within IRPC’s subsidiaries will further improve the reliability of its data and information. We 
also believe that a robust data quality control and internal verification system particularly relevant to vented 
hydrocarbon should be established. This will expand its reporting scope for a full disclosure of G4-OG6 (flared 
and vented hydrocarbon) performance, a material specific standard disclosure for oil and gas sector. 
 

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. 
 
 
 
Signed              Dated: 26 February 2017 
 
 
 
Paveena Hengsritawat 
LRQA Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited 
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND) 
 
LRQA reference: BGK6046021 
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. 

Signed 
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GRI Content Inde

General Standard Disclosures Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Strategy and 
Analysis

G4-1 8-9 - - - 19

G4-2 29-31 - - - 19

Organi ational 
Profile

G4-3 10-13 - - - -

G4-4 10-17 - - - -

G4-5 11 - - - -

G4-6 11 - - - -

G4-7 This page http://www.irpc.co.th/en/ir home
th.php - - -

G4-8 10-17 - - - -

G4-9 16-17, 
78-79

Refer to IRPC Annual Report 2016, 
inancial Highlights, page 7 - - -

G4-10 80

Ma ority of IRPC s workforce 
are employees and supervised 
workers. No significant variation in 
employment numbers and changes 
in 2016. 

- -

G4-11 84 - - -

G4-12 50-52 - - - 2

G4-13 This page No significant changes during the 
reporting year. - - 2

G4-14 29-31, 
68-77 - - - -

G4-15 24 - - - -

G4-16 24, 27 - - - -

Identified 
Material 
Aspects and 
oundaries

G4-17 91 - - -

G4-18 91 - - -

G4-19 92 - - -

G4-20 92 - - -

G4-21 92 - - -

G4-22 This page None. - -

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

- -

Stakeholder 
Engagement

G4-24
OGSS

94 - - 21

G4-25 94 - - 21

G4-26 94 - - 21

G4-27
OGSS

95 - - 21

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
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General Standard Disclosures Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Report Profile
 
 
 
 
 

G4-28 90 - - -

G4-29 This page Most recent previous report is 
2015 IRPC Sustainability Report. - -

G4-30 This page IRPC publishes Corporate 
Sustainability Report annually. - -

G4-31 95 - - -

G4-32 90 - - -

G4-33 This page

IRPC engaged Lloyd s Register 
uality Assurance Ltd. to provide 

limited independent assurance 
service to IRPC s 2016 Corporate 
Sustainability Report. IRPC has 
process to ensure transparent 
e ternal assurance.

- -

Governance

G4-34 This page http://www.irpc.co.th/en/cg chart.
php - - 1, 20

G4-35 33 - - - 1, 20

G4-36 33 - - - 1, 20

G4-37 This page
Channels to Communicate with 
the Shareholders in Annual Report 
2016.

- 1, 20

G4-38 This page
Composition of the oard and 
Committees, refer to Annual Report 
2016, Management Structure.

- 1, 20

G4-39 This page
Role of the Chairman, refer to 
Annual Report 2016, Roles and 
Responsibilities of the Chairman.

- - 1, 20

G4-40 This page

Nomination and selection process 
of the oard, refer to Annual 
Report 2016, Committee and Top 
Management Recruitment and 
Appointment and Nomination 
Process.

- 1, 20

G4-41 This page Refer to CG Handbook, http://www.
irpc.co.th/en/cg policy ethics.php - 1, 2, 20

G4-42 This page
Sustainability Management, refer 
to Annual Report 2016, page
142-143, 154-155.

- - 1, 20

G4-43 This page oard Development, refer to 
Annual Report 2016, page 60. - 1, 20

G4-44 This page Committee Evaluation, refer to 
Annual Report 2016, page 58-59. - - 1, 20

G4-45 This page Risk Management Committee and 
Risk Management, refer to Annual 
Report 2016, page 81-82, 152-153.

- 1, 20

G4-46 This page - - 1, 20

G4-47 This page - - 1, 20
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General Standard Disclosures Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Governance 
 
 

G4-48 91 - - - 1, 20

G4-49 26 - - - 1, 20

G4-50 26 - - - 1, 20

G4-51 This page

oard of Director nomination 
process, refer to Annual Report 
2016, page 80.

Nomination and Remuneration 
Committee, refer to http://www.
irpc.co.th/en/pdf/bord/Nomination-
Committee-Charter-Remuneration-
eng-rev.pdf

- 1, 20

G4-52 This page No remuneration consultants were 
involved in the process. - - 1, 20

G4-53 This page
Remuneration is formally 
presented to the shareholders for 
approval.

- 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 This page

CG Policy, CG Handbook, 
Procurement Manual, refer to 
http://www.irpc.co.th/en/cg policy.
php

- 12-14

G4-57 26 - - 12-14

G4-58 26 - - 12-14
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

ECONOMICS

Economic 
Performance

G4-DMA 18-20 - - - 15-18

G4-EC1
OGSS

78 - - -

G4-EC4 78 - - - -

Indirect 
Economic 
Performance
 

G4-DMA
OGSS

60-67 - - 15-18

G4-EC7
OGSS

60-67 - - -

G4-EC8
OGSS

60-67 - - -

Procurement 
Practices

G4-DMA
OGSS

 52 - - 15-18

G4-EC9 52 - - 2

ENVIRONMENTAL

Energy

G4-DMA
OGSS

76-77 - - 9-11, 15-18

G4-EN3 86 - 9-11

G4-EN4 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- 2, 9-11

G4-EN5
OGSS

86 - - 9-11

SPECI IC STANDARD DISCLOSURES
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Energy

G4-EN6 86 - - 9-11

G4-EN7 86 Not Reported - - -

G4-OG2
OGSS

-
IRPC s core businesses are 
petroleum refinery and 
petrochemical.

- -

G4-OG3
OGSS

-
IRPC s core businesses are 
petroleum refinery and 
petrochemical.

- -

ater

G4-DMA 73-74 - - 9-11, 15-18

G4-EN8
OGSS

73-74, 88 - 9-11

G4-EN9
OGSS

73-74

IRPC uses water from its water 
reservoirs where water threshold 
for IRPC e uals to water uota 
from the Royal Irrigation 
Department. IRPC manages water 
together with PTT Group (PTT 
Group ater Management Team).

- 9-11

G4-EN10 73, 88 - - 9-11

Emissions

G4-DMA 70, 75 - - 9-11, 15-18

G4-EN15
OGSS

87

Not include GHG from process vent 
due to availability of data, IRPC 
will improve the data collection 
process.

9-11

G4-EN16
OGSS

87 - 9-11

G4-EN17
OGSS

87 - - 2, 9-11
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Emissions

G4-EN18
OGSS

87 - - 9-11

G4-EN19
OGSS

75

GHG gases include CO2, CH4, N2O, 
H Cs, P Cs, and S 6. N 3 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 o one-depleting substances 
(ODS). 

- 9-11

G4-EN21
OGSS

70, 87

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

9-11

Effluents and 
aste

G4-DMA
OGSS

71-72, 74 - - 9-11, 15-18

G4-EN22 88

Omission to report effluents from 
retention ponds due to availability 
to data. IRPC will improve the 
data collection process

9-11

G4-EN23
OGSS

88, this 
page

or non-ha ardous waste, IRPC 
sorted and disposed waste to 
local contractors and municipality 
in accordance to law.
or ha ardous waste transportation 

and disposal, IRPC sourced 
contractors who hold license as 
re uired by law.

9-11

G4-EN24
OGSS

85 - 9-11

G4-EN25 89 - - 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
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Effluents and 
aste

G4-OG5
OGSS

- Not applicable to IRPC s business. - -

G4-OG6
OGSS

86

Omission to report vented 
hydrocarbon due to availability of 
data. IRPC will improve the data 
control  process.

-

G4-OG7
OGSS

- Not applicable to IRPC s business. - -

Supplier 
Environmental 
Assessment

G4-DMA 50-52 - - 2, 9-11, 
15-18

G4-EN32 79 - - - 2, 9-11

G4-EN33 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- - 2, 9-11

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

Employment

G4-DMA
OGSS

42-47 - - 6-8, 15-18

G4-LA1 81-83 - - 6-8

G4-LA2 46 - - 6-8

G4-LA3 83-84 - - 6-8

Occupational 
Health and 
Safety

G4-DMA
OGSS

35-41 - - 6-8, 15-18

G4-LA5 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- 6-8

G4-LA6
OGSS

85 Omission to report by region and 
gender due to unavailable of data 2, 6-8

G4-LA7 35 - - 6-8
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Occupational 
Health and 
Safety

G4-LA8 This page

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 42-44 - - 6-8, 15-18

G4-LA9 44, 84 - - 6-8

G4-LA10 46 - - 6-8

G4-LA11 45 - - 6-8

Supplier 
Assessment for 
Labor Practices

G4-DMA 50-52 - - 2, 6-8, 
15-18

G4-LA14 79 - - 2, 6-8

G4-LA15 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- 2, 6-8

Labor Practices 
Grievance 
Mechanisms

G4-DMA 47 - - 6-8, 15-18

G4-LA16 26, 47 - - 6-8

HUMAN RIGHTS

Supplier 
Human Rights 
Assessment

G4-DMA
OGSS

50-52 - - 2, 3-5, 
15-18

G4-HR10 79 - - - 2, 3-5

G4-HR11 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- - 3-5

SOCIETY

Local 
Communities

G4-DMA
OGSS

59-67 - - 15-18

G4-SO1 59 - - - -

G4-SO2
OGSS

59-60 - - - -

G4-OG10
OGSS 

- Not applicable to IRPC s business. - - -

G4-OG11
OGSS

This page None. - - -

Supplier  
Assessment 
for Impacts on 
Society

G4-DMA 50-52 - - 2, 15-18

G4-SO9 79 - - - 2 

G4-SO10 -
Information is currently 
unavailable. IRPC will improve the 
data collection process.

- - 2
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Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link) Omissions/Remarks External 

Assurance SDGs
UNGC

Advanced 
Level 

Grievance 
Mechanisms 
for Impacts on 
Society

G4-DMA 59-60 - - 15-18

G4-SO11 60, This 
page

All issues prior to 2016 had been 
resolved. - -

Asset Integrity 
and Process 
Safety

G4-DMA
OGSS

39-40 - - 15-18

G4-OG13
OGSS

40, 85 - - -

Emergency 
Preparedness

G4-DMA
OGSS

29, 39-41 - - 15-18

G4-OG13
OGSS

40, 85 - - -

PRODUCT RESPONSIBILITY

Customer 
Health and 
Safety

G4-DMA 57-58 - - 15-18

G4-PR1 - Not reported. - - -

G4-PR2 58 - - -

Product 
and Service 
Labeling

G4-DMA 53-54 - - 15-18

G4-PR3 - Not reported. - -

G4-PR4 - Not reported. - -

G4-PR5 54, 79 - - - -

Marketing and 
Communication

G4-DMA 53-54 - - 15-18

G4-PR6 This Page None. - - -

G4-PR7 54 - - -

Customer 
Privacy

G4-DMA 53-54 - - 15-18

G4-PR8 54, 79 - - -

Compliance

G4-DMA 54, 58 - - 15-18

G4-PR9 This page

In 2016, IRPC has not been fined 
for non-compliance with laws 
and regulations concerning the 
provision and use of products and 
services 

- -
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Awards รางวัล
แห�งความสําเร็จ 

สมาชิกดัชนีความยั�งยืนดาวโจนส� 
หร�อ Dow ones Sustainability 
Indices: D SI ประจําป� 2559 ใน
กลุ�มตลาดเกิดใหม� (Emerging 
Market) กลุ�มอุตสาหกรรม
ประเภทน้ํามัน-กาซและธุรกิจการตลาด 
(Oil  Gas Refining and 
Marketing) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3

RobecoSAM และ
S&P Dow Jones Indices

ron e Class Sustainability 
Awards ประจําป� 2559 ในกลุ�ม
อุตสาหกรรมประเภทน้ํามัน-กาซ
และธุรกิจการตลาด (Oil  Gas 
Refining and Marketing) 
ซึ่งประกาศใน Sustainability 
earbook 2017

RobecoSAM และ
S&P Dow Jones Indices

รายงานความยั�งยืน
ระดับดีเด�น ประจําป� 2559

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

Thailand Top Company Awards
ประจําป� 2559 ประเภทรางวัล
Outstanding Award

นิตยสาร Business+ ในเคร�อบร�ษัท 
เออาร�ไอพี จํากัด (มหาชน) (ARiP) ร�วมกับ 
มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

บร�ษัทจดทะเบียนด�านความยั�งยืน
ระดับดีเด�น ประจําป� 2559

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

องค�กรลงทุนหร�อสนับสนุนความยั�งยืน
ของไทย ประจําป� 2559 

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

การดําเนินงานที่เป�นเลิศและยั�งยืน
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Thailand ICT E cellence Awards 
ประจําป� 2559 ประเภทโครงการ
พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core 
Process Improvement Pro ect) 
จากโครงการ Athena - Achieving 
Pricing E cellence  

สมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร ESG 100 
ในกลุ�มทรัพยากร ประจําป� 2559 
จากความโดดเด�นในการดําเนินธุรกิจ
ด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล 

สถาบันไทยพัฒน�

TPM E cellence Award,
Category A ประจําป� 2558 จาก
ายโรงกลั�น ายนํ้ามันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน 

และ ายแท็งค� าร�ม  

Japan Institute of Plant 
Maintenance: JIPM

รางวัลการบร�หารสู�ความ
เป�นเลิศ หร�อ Thailand
uality Class (T C)

ประจําป� 2558 จาก
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีโพรพิลีน 

สํานักงานรางวัลคุณภาพแห�งชาติ

ดัชนี TSE4Good 
Emerging Inde
ซึ่งมอบให�บร�ษัทที่มี
การบร�หารความเสี่ยง
ด�าน ESG ได�เป�นอย�างดี 

ฟุตซี่ รัสเซล

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco actory) จาก 11 โรงงาน ได�แก� 
โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว โรงงานแปรสภาพคอมไบน�แกสออยล� 
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธ�ลีน ชนิดความหนาแน�นสูง และชนิดที่มี
น้ําหนักโมเลกุลสูง โรงงานผลิตกาซโพรพิลีน โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค 
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด� โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
โรงกรองน้ําบ�านค�าย โรงงานผลิตเคมีภัณฑ� เบนซีน โทลูอีน ไซลีน โรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตร�น และโรงงานผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวด�

สถาบันสิ�งแวดล�อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  

ประกาศนียบัตรรับรองการประเมิน
คาร�บอน ุตพร�นท�ขององค�กร
ประจําป� 2559 จากคลังน้ํามันอยุธยา

องค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก 
(องค�การมหาชน)

ความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อม 
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ใบรับรองฉลากลดคาร�บอนจาก
ผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
และเม็ดพลาสติกโพลีสไตร�น
ประเภทกระบวนการผลิต

องค�กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
(TBCSD)

อุตสาหกรรมดีเด�น ประจําป� 2559 (The Prime Minister s Industry Award 
2016) ประเภทการเพิ�มผลผลิตจากโรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1, 
NTU) และประเภทการจัดการพลังงานจากโรงงานผลิตเคมีภัณฑ� เบนซีน โทลูอีน ไซลีน

กระทรวงอุตสาหกรรม

Asia Responsible
Entrepreneurship Awards
ประจําป� 2559 ด�าน Social
Empowerment จากโครงการ
ลําไทรโยงโมเดล (Lam Sai ong 
Model: ater Management 
Pro ect “Sustainable Drought 
Solving”)

สถาบัน Enterprise Asia

ero Accident Campaign 
ประจําป� 2559 ระดับทองแดง 
ติดต�อกันเป�นป�ที่ 4 สําหรับ
คลังน้ํามันอยุธยา และ
คลังน้ํามันพระประแดง

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด�นด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน (สปก.
คปอ. ต�นแบบดีเด�น) ประจําป� 2559 
ระดับเพชร จากคลังนํามันชุมพร 
ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 ระดับทอง
จากคลังน้ํามันอยุธยา ต�อเนื่องเป�น
ป�ที่ 4 และ ระดับทอง จากคลังน้ํามัน
พระประแดง และแม�กลอง ต�อเนื่อง
เป�นป�ที่ 3

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

ใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว
(Green Meetings) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 4 
จากการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2559 

องค�กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย�างยั�งยืน (TBCSD)

ความรับผิดชอบต�อสังคม
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CSR-DI  ครบทุกโรงงานตั�งแต�ป� 2557 โดยในป� 2559 มี 16 โรงงาน 
(จากทั�งหมด 23 โรงงาน) ที่ดําเนินโครงการ CSR-DI  อย�างต�อเนื่อง 
จนได�รับรางวัลประเภท CSR-DI  Continuous ทั�ง 16 โรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Golden Peacock Global Award 
for E cellence in Corporate 
Governance ประจําป� 2559

สถาบัน Institute of Directors (IOD) 
ประเทศอินเดีย

นักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยมและ
ผู�นําองค�กรยอดเยี่ยมในเอเชีย 
ประจําป� 2559  

นิตยสาร Corporate Governance Asia

EIT-CSR Awards 2016 ประเภทดีเด�น 

ว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ� (วสท.) 
โดยคณะกรรมการสิทธ�และจรรยาบรรณ 

การกํากับดูแลที่ดี

est CEO “IAA Awards for 
Listed Companies 2015/2016” 
กลุ�มทรัพยากร

สมาคมนักว�เคราะห�การลงทุน

ผลการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) 
ประจําป� 2559 ในระดับดีเลิศ

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส 
ประจําป�  2559

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)

The est Corporate in Asia 2015 
ประเภท Asia s Outstanding
Company on Corporate Governance

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัลบร�ษัทจดทะเบียน
ด�านนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น
ประจําป� 2559

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�าน
ความคิดเห็นของท่านจะเป�นข้อมูลสำาหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาทำาเครื่องหมาย X ลงในช่อง และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1 กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน
 เพศ  หญิง ชาย
 อายุ  ตำ่ากว่า 30 ป� 30-45 ป� มากกว่า 45 ป�

2 ท่านเป�นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
 พนักงานไออาร์พีซี ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ประชาชน/ชุมชนใกล้เคียง

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

3 ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้อย่างไร
 เว็บไซต์ไออาร์พีซี งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ พนักงานไออาร์พีซี

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

4 วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
 เพื่อรู้จักไออาร์พีซี เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการวิจัยและการศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน
 เพื่อทราบข้อมูลเป�นพิเศษ (กรุณาระบุ……………………….) อื่นๆ (กรุณาระบุ………………….)

5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจำาป� 2559
 ความสมบูรณ์ของรายงาน มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ
 การกำาหนดประเด็นของรายงาน 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 การเผยแพร่ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านรายงานฉบับนี้ ทำาให้ท่านรับรู้ถึงความตั้งใจจริงในการดำาเนินงานของ 
 ไออาร์พีซี หรือไม่ อย่างไร
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

9 ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน
ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน

หากท่านคิดว่ายังไม่ครบถ้วน กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

10 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในป�ถัดไป
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

กรุณากรอกแบบสำารวจและส่งกลับมายังบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ขอขอบคุณสำาหรับความร่วมมือของท่าน



บร�การธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน (น)/4191 ปณศ จตุจักร 
ถ�าฝากส�งในประเทศไม�ต�องผนึกตราไปรษณียากร

บร�ษัท ไออาร�พีซ� จํากัด (มหาชน)
สํานักบร�หารความยั่งยืน ( st in ilit  n ge ent ffice)
เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�
อาคารบี ชั�น 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พับตรงรอยประ



บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร บี ชั�น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 66 (0) 2649–7000, 66 (0) 2649–7777  โทรสาร : 66 (0) 2649–7001 www.irpc.co.th


