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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ดำ�รงตำ�แหน�ง 1 ต.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2562)

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในปี 2561 มีความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจหลายด้าน อาทิ ความ
ผันผวนของราคาน้ำามัน  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญ เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นความท้าทายที่ไออาร์พีซีบริหารจัดการ
เพ่ือเป็นองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
ในทุกๆ ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ หลังจากดำาเนินกลยุทธ์ EVEREST จนประสบความ
สำาเร็จ ได้ต่อยอดไปสู่ EVEREST Forever (E4E) และ GDP ซี่งทั้ง 
3 ขุมพลัง คือ Growth, Digitization และ People จะสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน และสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับไออาร์พีซี 
ไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ด้านสิง่แวดล้อม ไออารพี์ซีมุ่งม่ันบรหิารจัดการโรงงานใหเ้ป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) เพ่ือเป็นต้นแบบโรงงาน 
ทีมุ่่งเนน้ประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ และการมีสว่นรว่มกบัชมุชน 
รว่มมือกบัจงัหวดัระยองเพ่ือยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 
(Eco Industrial Town) ส่วนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ มีการประกาศเจตจำานงและจัดทำากลยุทธ์เพ่ือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งบรรเทาความเสี่ยงของผลกระทบ 
ขณะเดียวกนักถ็อืเป็นโอกาสทางธรุกจิในการพัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสงัคม ไออารพี์ซียงัคงยดึม่ันแนวคิด “หว่งใย” (Care) “แบง่ปัน”  
(Share) “ใส่ใจ” (Respect) เพ่ือเติบโตเคียงข้างไปกับชุมชน และ
สังคม ปี 2561 ได้กำาหนดงบประมาณประจำาปีด้านความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม ในอัตรารอ้ยละ 3 ของผลกำาไรสทุธเิฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานเกิดความต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจให้แก่ชุมชน
และสังคม มีการดำาเนินโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ชุมชน และสังคม อาทิ โครงการลำาไทรโยง โครงการขาเทียม
พระราชทาน เป็นต้น 

จากความมุ่งม่ันในการดำาเนนิงานในปีทีผ่า่นมา ทำาใหไ้ออารพี์ซีได้รบั
การยอมรบัวา่เป็นองค์กรทีมี่ความเป็นเลศิ และเป็นผูน้ำาในการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื โดยได้รบัรางวลับรหิารสูค่วามเป็นเลิศ (Thailand Quality 
Class : TQC) จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ในระดับสากลยงัได้รบัการคัดเลอืกเป็นสมาชกิดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกล่ันและการตลาด
น้ำามันและกา๊ซ ตอ่เนือ่งเป็นปีทีห่า้ โดยได้รบัคะแนนสงูสดุ และมีการ
พัฒนามากที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรม  

ในนามของไออาร์พีซี ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมทำาให้ไออาร์พีซีประสบความสำาเร็จในปีที่ผ่านมา ซ่ีงเป็น
ก้าวสำาคัญในการเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ที่
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม อย่างม่ันคง
และยั่งยืนสืบไป
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นายนพดล ป�่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ดำ�รงตำ�แหน�ง 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน)

นับจากวันแรกที่ผมเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ไออาร์พีซี  
ผมมีความม่ันใจว่าไออาร์พีซีเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยีในการผลิต
ที่ทันสมัย ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความ
สามารถ ดังความสำาเร็จของกลยุทธ์ EVEREST ที่คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
เป็นผู้นำาในการขับเคล่ือน และได้ริเริ่มกลยุทธ์ GDP เพ่ือสร้างการเติบโตท่ี
แข็งแกร่ง มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของ
เอเชีย ภายในปี 2563” 

ไออารพี์ซ ีมีแนวทางการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือสรา้งมูลค่าทัง้ 3 ด้าน (Triple Bottom 
Lines) กลา่วคือผลประกอบการทางการเงิน (Profit) การดำาเนนิงานทีเ่ป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้ม (Planet) และการคำานงึถงึผูมี้สว่นได้เสยี (People) โดยใหค้วามสำาคัญ 
กบัการเป็นองค์กรทีมี่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืตามเป้าหมาย SDGs (Sustainability  
Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ การเป็นองค์กรที่ดีของ
สงัคม มีความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน ด้วยการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ซี่งในปี 2561 ไออาร์พีซีมีประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในการบริหารจัดการอย่าง
ยัง่ยนื ได้แก ่ประสทิธภิาพเชงินเิวศในกระบวนการผลิต นวตักรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ความเป็นอยูท่ีดี่ของชมุชน และการบรหิารจดัการลูกค้าสมัพันธ ์เป็นตน้ ประเด็น
เหล่านีผ้า่นการจัดลำาดับความสำาคัญ และเหน็ชอบโดยคณะกรรมการจัดการ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทในการดำาเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา นอกจากความสำาเร็จ
ในทางธุรกิจแล้ว ไออาร์พีซี เรายังได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบัน 
ที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศ และระดับสากล เช่น รางวัลด้านความยั่งยืน 
ยอดเยี่ยม รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC) 
รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซ่ึงนำาความภาคภูมิใจ 
มาสู่ชาว ไออาร์พีซี ทุกคน

ความสำาเรจ็เหลา่นีมิ้อาจเกดิขึน้ได้ หากปราศจากการสนบัสนนุ และความรว่มมือ 
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผมจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสน้ี 
ผมจะสืบทอดเจตนารมณ์แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน โดยผลักดันและต่อยอดกลยุทธ์ GDP เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดไป
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ABOUT IRPC
รู�จัก ไออาร�พ�ซี

ความยั่งยืนของไออาร�พ�ซี

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การบร�หารจัดการความเสี่ยง

การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

ก�าวสู�ป�ที่ 12 ของไออาร�พ�ซีในฐานะที่เป�นธุรกิจ
ป�โตรเคมีครบวงจร นับเป�น 12 ป�แห�งความมุ�งมั่น

ในการดำเนินธุรกิจเพ�่อให�องค�กรเติบโตอย�าง
ต�อเนื่องและเข�มแข็ง พร�อมกับการสร�างคุณค�า

ร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียอย�างยั่งยืน

• ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

• พนักงาน

• ลูกค�า/ผู�บร�โภค

• คู�ค�า

• ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

• การรับเร�่องร�องเร�ยน

• การส�งเสร�มความตระหนักด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การบร�หารจัดการภาวะว�กฤต

• วัฒนธรรมความเสี่ยง

• ความเสี่ยงด�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน

• การจัดการความเสี่ยงด�านไซเบอร�

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ที่เติบโตไปด�วยกันกับสังคมและสิ�งแวดล�อม

การประเมินมูลค�าร�วมทางสังคม
ของการดำเนินธุรกิจ
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ABOUT IRPC
รู�จัก ไออาร�พ�ซี

ความยั่งยืนของไออาร�พ�ซี

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การบร�หารจัดการความเสี่ยง

การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

ก�าวสู�ป�ที่ 12 ของไออาร�พ�ซีในฐานะที่เป�นธุรกิจ
ป�โตรเคมีครบวงจร นับเป�น 12 ป�แห�งความมุ�งมั่น

ในการดำเนินธุรกิจเพ�่อให�องค�กรเติบโตอย�าง
ต�อเนื่องและเข�มแข็ง พร�อมกับการสร�างคุณค�า

ร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียอย�างยั่งยืน

• ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

• พนักงาน

• ลูกค�า/ผู�บร�โภค

• คู�ค�า

• ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

• การรับเร�่องร�องเร�ยน

• การส�งเสร�มความตระหนักด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การบร�หารจัดการภาวะว�กฤต

• วัฒนธรรมความเสี่ยง

• ความเสี่ยงด�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน

• การจัดการความเสี่ยงด�านไซเบอร�

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ที่เติบโตไปด�วยกันกับสังคมและสิ�งแวดล�อม

การประเมินมูลค�าร�วมทางสังคม
ของการดำเนินธุรกิจ
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิต
นำาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
สร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่

บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย  
ภายในปี 2563

ค่านิยมองค์กร

มีจิตวิญญาณในการทำางานอย่าง
ผู้ประกอบการ

INDIVIDUAL OWNERSHIP
เราคือบริษัท บริษัทคือเรา

ทำางานร่วมกันเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
ของไออาร์พีซี

SYNERGY 
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ต้ังเป้าหมายการทำางานท่ีท้าทาย และปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

PERFORMANCE EXCELLENCE
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจด้วย
การพัฒนานวัตกรรม

INNOVATION  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

RESPONSIBILITY FOR SOCIETY
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการทำางานอย่าง
ซื่อสัตย์ ผ่านการกำากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส

INTEGRITY AND ETHICS 
ร่วมสร้างพลังความดี

สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อลูกค้า 
พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

TRUST AND RESPECT 
ร่วมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) “IRPC” ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปัจจุบันธุรกิจปิโตรเลียมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำามันที่หลากหลาย และได้แนฟทาเพื่อเป็นวัตถุดิบสำาหรับ 
ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรและจำาหน่ายในส่วนที่เหลือ การดำาเนินธุรกิจขององค์กรมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนา

ปิโตรเคมีเป็นหลัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มและมีโอกาสเติบโตสูง มีธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ 
ที่ไออาร์พีซีมีความพร้อมบริการ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานงานด้านอุตสาหกรรม อาทิ ท่าเรือน้ำาลึก 
โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา และคลังกักเก็บน้ำามัน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ระยอง พระนครศรีอยุธยา
และชุมพร เพื่อใช้เป็นโครงข่ายกระจายสินค้าไปที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังใช้ความเชี่ยวชาญสร้างงานบริการ 

อาทิ งานบำารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานติดตั้งระบบและจัดฝึกอบรมสารสนเทศ 
งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม งานด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

5% pa Revenue 
Growth with 10% pa 

EBITDA Growth

รายได้ (Revenue) เติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี และกำาไรจาก 
การดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 

BIG
EBITDA

1st Quartile ROIC  
in Petroleum &  

Petrochemical Industry

ผลการดำา เนินงานติดระดับ
ชั้นนำาในธุรกิจปิ โตรเคมีด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน ในระดับ “Top Quartile” 

STRONG
 ROIC

Member of DJSI  
Emerging Markets  

Universe

สมาชิก DJSI กลุ่ม Emerging 
Market ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทโรงกลั่นน้ำามัน-ก๊าซ และ
ธุรกิจการตลาด (Oil & Gas 
Refining and Marketing) 

LONG
 DJSI
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ไออารพี์ซมีีธรุกิจสนบัสนนุทีมี่ความพรอ้มใหบ้รกิาร ด้านสาธารณปูโภค
พื้นฐานงานด้านอุตสาหกรรม อาทิ ท่าเรือน้ำาลึกและคลังกักเก็บน้ำามัน 
ไฟฟ้าและไอน้ำา นอกจากนี้ ยังใช้ความเชี่ยวชาญสร้างงานบริการ อาทิ 
งานบำารงุรกัษาโรงงานและเครือ่งจกัร งานตดิตัง้ระบบและจัดฝกึอบรม
สารสนเทศ งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม งานด้าน 
โลจิสตกิส ์รวมถงึงานบรหิารจัดการทรพัยส์นิ เพ่ือสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป

ท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ไออารพี์ซมีีทา่เทยีบเรอืเพ่ือการขนถา่ยสนิค้าทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
โดยมีโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิง่อำานวยความสะดวกตา่งๆ ทีท่นัสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

280,551
ล้านบาท 

รายได้จากการขาย* 203,438 ล้านบาท 
ธุรกิจปิโตรเลียม

72,739 ล้านบาท 
ธุรกิจปิโตรเคมี

4,374 ล้านบาท 
ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

โรงกล่ันน้ำามันของไออาร์พีซีมีกำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน  
ประกอบด้วย ADU1 และ ADU2 จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำาลัง 
การกลัน่น้ำามันในประเทศ ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมทีผ่ลติได้ ประกอบด้วย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา น้ำามันเบนซิน ดีเซล และน้ำามัน
เตา นอกจากนี ้ยงัมีโรงงานผลิตน้ำามันหล่อลืน่พ้ืนฐานทีมี่กำาลงัผลิต
ที่ 320,000 ตันต่อปี และผลิตยางมะตอยที่กำาลังผลิต 600,000 ตัน
ต่อปี ซึ่งเป็นกำาลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ไออาร์พีซี 
ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถ และยางสังเคราะห์  
(Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรอง 
ด้านคุณภาพในระดับสากลภายใต้แบรนด์ Terramaxx อีกด้วย

ธุรกิจปิโตรเลียม 

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ไออารพี์ซีเป็นผูผ้ลิตผลติภัณฑปิ์โตรเคมีขัน้ตน้ ได้แก ่กลุ่มโอเลฟินส ์
(โพรพิลีน เอทิลีน อะเซทิลีน และบิวทาไดอีน) กลุ่มอะโรเมติกส์ 
(โทลูอีน มิกซ์ไซลีน และเบนซิน) และผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ โดยมีกำาลังการผลิต 1,387,000 
367,000 และ 260,000 ตันต่อปี ตามลำาดับ ผลิตภัณฑ์หลักเหล่านี้ 
ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย ซึ่งประกอบไปด้วย 
เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) ด้วยกำาลังการผลิต 
140,000 และ 775,000 ตนั ตอ่ปี ตามลำาดับ โพลอิอล 25,000 ตนัตอ่ปี 
เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิสไตรีนิค (ABS, SAN, EPS, PS) ด้วย
กำาลังการผลิต 352,000 ตันต่อปี เพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมพลาสตกิสำาเรจ็รปูตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX 

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้าพร้อมปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ของมนุษย์ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ด้วย 
การคิดค้นและสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑน์วตักรรมจากงานวจัิยทัง้ในกลุ่ม 
สไตรนีคิส ์ได้แก ่Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-MBS,  
Anti- dripping Additive, Anti-Bacteria และกลุม่โพลโิอเลฟินส ์ได้แก ่
UHMW-PE, Polyolefin Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, 
Antimicrobial Compound เป็นต้น

หมายเหตุ: *รายได้จากการขาย ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (รวมค่าภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
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27,954 
ชั่วโมง

เวลาทำากิจกรรม 
จิตอาสาของพนักงาน

230
ล้านบาท

มูลค่าการสนับสนุน
โครงการเพื่อสังคม

•	 	 ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าท่ัวไป	(Bulk	and	Container	Terminal; 

BCT)	 ประกอบด้วยท่าเรือ 6 ท่า สามารถรองรับเรือขนาด 
800-150,000 ตนั ใหบ้รกิารขนถา่ยสนิค้าทัว่ไป เชน่ เหลก็ กะลาปาลม์ 
ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น มีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 1.5 ล้านตันต่อ
ปี รองรับเรือสินค้ามากกว่า 240 ลำาต่อปี

•	 	 ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว	 (Liquid	 &	 Chemical	 

Terminal;	LCT)	ประกอบด้วยทา่เทยีบเรอืขนาดใหญ่ 6 ทา่ สามารถ
รองรับเรือขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้า
ปิโตรเคมี ปิโตรเลียมเหลว และก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 
16.5 ล้านตันต่อปี รองรับเรือกว่า 2,100 ลำาต่อปี

•  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ไออาร์พีซีมีถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมกว่า 300 ถัง สามารถ
รองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับการ 
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของไออาร์พีซี และให้บริการแก่
บคุคลภายนอก โดยมีคลงัน้ำามัน 5 แหง่ ได้แก ่คลงัน้ำามันระยอง 
คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา คลังน้ำามันชุมพร ซึ่ง
เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และคลังน้ำามันแม่กลองซึง่บรษิทัฯ เชา่
เพ่ือดำาเนินการ โดยคลังน้ำามันแต่ละแห่งมีท่าเทียบเรือเพ่ือให้
บริการขนถ่ายสินค้า ซึ่งช่วยให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งของลูกค้า

งานบริการสนับสนุนกิจการของลูกค้า 
ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

จากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี  
ทำาให้ไออาร์พีซี มีความเชี่ยวชาญและนำาความรู้ความสามารถมาสร้าง 
งานบริการสนับสนุนกิจการตามความต้องการของลูกค้าภายใน 

51   เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี อาทิ งานบริการบำารุงรักษาโรงงาน 
และเครื่องจักร งานบริการติดตั้งระบบและจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการบริการ
ศูนย์มาตรวิทยาที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
งานบรกิารงานวศิวกรรม งานบรกิารด้านโลจสิตกิส ์งานบรกิารชัง่นำา้หนกั 
รถขนส่ง งานบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและบริการด้านงานโลหะวิทยา เป็นต้น

การบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่ดิน

นอกจากงานบรกิารสนบัสนนุกจิการของลูกค้าแลว้ ไออารพี์ซียงัมีทีดิ่น 
ที่เป็นทรัพย์สินตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 12,000 ไร่ มีการบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้แบ่งออก 
เป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่

•	 	 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเป้าหมาย
พัฒนาพ้ืนทีใ่หเ้ป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชงินเิวศ สนบัสนนุ
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และรองรับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics 
Corridor Development: EEC) ซ่ึงเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของภาครัฐ

• 	 โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

• 	 ท่ีดินท่ีมีศักยภาพ: ท่ีดินแปลงใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาในพ้ืนท่ี  
อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และที่ดินอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำาพูน
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307 MW

ก๊าซธรรมชาติ/ถ่านหิน

โรงไฟฟ้า

เอทิลีนริชแก๊ส

ไพโรไลซิส 
แก๊สโซลีน

รีฟอร์เมท

แนฟทา

เอทิลีน 320 KTA

เอทิลีน 73 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

เบนซีน 
114 KTA

โรงงาน EBSM 
260 KTA

LS ATB

HS ATB VGO

ลองเลสซิดิว

น้ำามันดิบ

โรงงาน DCC

โรงงาน RDCC (UHV)

โรงงานโอเลฟินส์

ADU2  
150 KBD

ADU1 
65 KBD

โรงงานน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

โรงงานอะโรเมติกส์

โรงกลั่น 
น้ำามัน 

215 KBD

ปิโตรเลียม

ปิโตรเคมี

มิกซ์ไซลีน 121 KTA

อะเซททิลีน 6 KTA

โพรพิลีน 132 KTA

โพรพิลีน  
320 KTA

โพรพิลีน 
280 KTA

โทลูอีน 132 KTA

สไตรีนโมโนเมอร์ 260 KTA

อะคริโลไนไตร์ล 
27 KTA

แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์
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ก๊าซหุงต้ม น้ำามันเบนซิน 
น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา

โรงงาน PS  
125 KTA PS

โรงงาน EPS  
48 KTA EPS

โรงงาน 
ABS/SAN  
179 KTA

ABS/SAN

โรงงาน HDPE 
140 KTA

โรงงาน Acetylene Black 
4 KTA

โรงงาน PP 
775 KTA

เม็ดพลาสติก PP

เม็ดพลาสติก HDPE

โทลูอีน

มิกซ์ไซลีน

Acetylene Black

น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
320 KTA

TDAE 
50 KTA 

ยางมะตอย 
600 KTA

ผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่าย

โฟมกันกระแทกสำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้� 
ฉนวนกันคว�มร้อนสำ�หรับง�นก่อสร้�ง

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง
บรรจุภัณฑ์อ�ห�รแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้�

ของเด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้�  
ชิ้นส่วนย�นยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน

ชิ้นส่วนย�นยนต์ ถุงใสบรรจุอ�ห�ร 
ขวดน้ำ�ผลไม้ ผ้�อ้อมเด็ก 

ขวดน้ำ�เกลือ ขวดนม

ถ่�นไฟฉ�ย ย�งรถยนต์  
ลิเธียมแบตเตอรี แบตเตอรีรถยนต์

ส�รละล�ยและวัตถุดิบโรงง�นปิโตรเคมี

ส�รละล�ยและวัตถุดิบโรงง�นปิโตรเคมี

น้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์

ส่วนผสมในย�งรถยนต์

ผิวถนน

ท่อน้ำ� เปลือกหุ้มส�ยไฟ 
ทุ่นลอยน้ำ� Floating Solar

เชื้อเพลิง

การนำาไปใช้งาน
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กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์องค์กรที่สร้างมูลค่าในการดำาเนินธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

ปัจจัยนำาเข้า

พลังแห่ง  การเติบโต

พลังแห่ง  เทคโนโลยีดิจิทัล

พลังแห่ง  ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ห่วงโซ่อุปทาน

การดูแลลูกค้าและนวัตกรรม

ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคม

การดูแลพนักงาน

ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนขาย 264,637 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,380 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร 127,737 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และ 
บริการจากคู่ค้าในจังหวัดระยอง 2,568 ล้านบาท

เงินลงทุนงานวิจัยและพัฒนา 454 ล้านบาท 

บุคลากรระดับปริญญาเอกร้อยละ 12 
ของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 

การจดสิทธิบัตรเฉลี่ย 5 ฉบับต่อ 33 ล้านบาท 
(1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)  
ที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การมีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

จำานวนพนักงาน 5,466 คน

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน  
48 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 180 ล้านบาท

ปริมาณการใช้น้ำามันดิบ 10 ล้านตัน

ปริมาณการใช้น้ำา 37 ล้านลูกบาศก์เมตร

การใช้พลังงานทั้งหมด 59 ล้านกิกะจูล

ความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- จรรยาบรรณของคู่ค้า
- จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา 
 พัสดุของบริษัท
- นโยบายการสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ

เครื่องมือ:	 ISC	4.0	และ	PRO	4.0

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- คู่มือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

เครื่องมือ: B2B / Big Data Analytics / Market  
  and Competitor Intelligence 
  Dashboard / Control Tower: 
  Logistics and Client Excellence

14 รายงานความยั่งยืน 2561



ผลผลิต/มูลค่าเพิ่ม

มุ่งสู่บริษัท 
ปิโตรเคมีครบวงจร
ชั้นนำาของเอเชีย

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

คู่ค้า

พนักงาน

ชุมชนเเละสิ่งเเวดล้อม

ลูกค้า

รายได้จากการขาย 280,551 ล้านบาท

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี  
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 18,344 ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน 10,197 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ให้กู้ยืมเงิน 10,435 ล้านบาท

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานร้อยละ 100

ความพึงพอใจของคู่ค้า ร้อยละ 90.4

ดัชนีสุขภาพองค์กร (OHI) ร้อยละ 86

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ร้อยละ 83

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 9,270 ล้านบาท

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน  
0.36 กรณี ต่อ ล้านชั่วโมงทำางาน

ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 88.5

เงินสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 230 ล้านบาท

ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 27,954 ชั่วโมง

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล 21,850 ล้านบาท 

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
194 ล้านบาท 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรงและ 
ทางอ้อม (รวมส่วนที่ไออาร์พีซีถือครองหุ้น)  
4.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัด 55,598 ตัน 

ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
12.5 ล้านตัน

ความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 89.1

ความเป็็นอยู่ที่ดีของชุมชน
-	 คู๋มือการพัฒนาชุมชนและ 
	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน		

การเคารพสิทธิมนุษยชน
-	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
-	 กรอบการดำาเนินงานในการ 
	 สร้างนวัตกรรม

เครื่องมือ:	EKON$ /  
  R&D Digital Dashboard

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
-	 การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
-	 โครงการ	E4E
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-	 การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-	 กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
-	 การบริหารจัดการน้ำาเพื่อความยั่งยืน

เครื่องมือ:	 EKON$ / idMS
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ความยั่งยืนของไออาร์พีซี 

ไออาร์พีซี ยึดมั่นเสมอมาว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของเราเกิดขึ้นได้จากการดำาเนินธุรกิจ 
ที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส การมองการณ์ไกลและมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำาเร็จ  

ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและความรับผิดชอบ เป็นองค์กร 
ที่ใส่ใจและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการผลิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง 
ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะนำาพาให้ไออาร์พีซีบรรล ุ

วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563

แนวทางการบริหารจัดการ 

ไออารพี์ซ ีมีคณะกรรมการจดัการเป็นคณะกรรมการทีมี่อำานาจสงูสดุ 
ซ่ึงมีหน้าที่สนับสนุนและผลักด้นการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 
โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน จากการประกาศนโยบาย 

กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความยั่งยืนที่เป็นเลิศ

(Sustainability Management
Excellence) 

การบริหารจัดการความยั่งยืนในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้กำาหนดกรอบ
กลยุทธ์การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) 
ระบบปฎิบัติการท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence Management 
System) และนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award; TQA) มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้ไออาร์พีซี 
ดำาเนนิการธรุกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลระหวา่งเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดลอ้ม และการกำากับดูแลองค์กรที่ดี

การพัฒนาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม

Advanced Technology 
and Innovation

การดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพเชิงพาณิชย ์
และมีความโปร่งใส
Business Optimization
and Transparency

การมุ่งสู่ 
เป้าหมายระยะยาว 

Long Term Focus

B
A

LANC E
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ความใส่ใจต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

Neighbor 
Caring

การสร้าง
คุณค่าร่วม
Creating 

Shared Value

กระบวนการผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
Envionmental 
Friendly Operation

บุคลากรที่ม ี
ความรับผิดชอบ
Accountable 
People

SD Academy 
ไออาร์พีซี ตระหนักในความสำาคัญของการขับเคลื่อน 
ความยั่งยืนจากรากฐานความเข้มแข็งของบุคลากร จึงจัด
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืน  
ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำาความรู้ ความเข้าใจด้านความยั่งยืน
ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำางานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ และวัดระดับความเข้าใจในนโยบายด้าน 
ความยั่งยืนระดับองค์กร เพื่อยกระดับการนำาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
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การได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 (Sustainability 
Report Award 2018) “ระดับดีเยี่ยม” จากโครงการประกาศรางวัลรายงาน 
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
และสถาบันไทยพัฒน์

ผลการดำาเนินงาน 

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)  
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
การกลั่นและการตลาดก๊าซและน้ำามัน (Oil & Gas Refining and Marketing 
: OGR) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยคะแนนสูงสุดของกลุ่มอุตสาหกรรมและได้รับ
การจัดอันดับให้อยู่ใน Gold Class และยังเป็น Industry Mover เป็นบริษัท
ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดในอุตสาหกรรม OGR ประกาศใน Sustainability 
Yearbook 2019 สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

การมุ่งสู่การเป็นเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การได้รับรองเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (EIZ) ระดับ 5 และการได้รับการรับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) แล้ว 
25 โรงงาน

การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class; TQC) ประจำาปี 2561
ในระดับองค์กร

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ท้าทาย ไออาร์พีซี มีผลการดำาเนินงานในปี 2561 ดังนี้ 

การสร้างความตระหนัก 
ที่มีผลต่อพฤติกรรม 

การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

ผลประเมิน 78 คะแนน จากการสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการความยั่งยืน 
ให้กับพนักงานทุกระดับ 

18 รายงานความยั่งยืน 2561



การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี ยึดมั่นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรภายใต้การกำากับดูแลที่ดี มีจริยธรรม 
และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหล่อหลอมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ไออาร์พีซี กำาหนดแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับ 
เกณฑข์ัน้สงูสดุของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations  
Global Compact: UNGC) แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเ.ทศไทย และหลักเกณฑ์การให้คะแนนการกำากับดูแลกิจการ
อาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดย
บริษัทฯ จัดทำานโยบายและคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG 
Handbook) กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน
ทุกคน ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือฯ และบริษัทย่อยที่ีอยู่ในการ 
บริหารจดัการของไออารพ์ซีไีดล้งนามรับทราบและยดึถือปฏบิัติตาม 
เพ่ือใหต้ระหนกัถงึการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หลักการปฏิบัติตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำาปี 2561 

โครงสร้างบริหารการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ทั้งสิ้น 14 คน ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน 7 คน โดย 
ไออาร์พีซีให้ความสำาคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการบริษัทฯ จากความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ 
ในสายอาชพีตา่งๆ อยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบตัติาม 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กำาหนดพร้อมท้ังความรู้ความชำานาญ 
และประสบการณ์ (Skill Matrix) มาพิจารณาโดยไม่คำานึงถึงความ 
แตกต่างด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา มาปฎิบัติหน้าที่ 
กำากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เพ่ือกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ไออาร์พีซี ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในไออาร์พีซี เป็นประจำาทุกปี และ
ตรวจประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ประจำาทุก 3 ปี ซึ่งประเมินครั้งล่าสุดในช่วงต้นปี 2562 นอกจากนี้  
ไออาร์พีซี ยังเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: 
CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ส่งผลให้ 
ไออาร์พีซีเป็นหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
การตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท รวมทั้งได้รับการประเมิน 
100 คะแนนเต็มโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors 
Association) จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือนำาเสนอผลการ
ดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ ผลการประเมินจากทุกโครงการ
ลว้นแสดงใหเ้หน็วา่ไออารพี์ซีมีการพัฒนาด้านการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) (คะแนน)

96 96 97
เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561
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จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี จัดทำานโยบายและคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี พร้อม
สื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในปี 2561 ไออาร์พีซี ใช้
หลักการ GRC หรือ การเชื่อมโยงและบูรณาการการกำากับองค์กร 
(Corporate Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกำากบั
กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) เข้าด้วยกัน 

เพ่ือขับเคลื่อนสู่การบริหารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่าและ
มีคุณธรรม (Business Ethics and Integrity) ส่งผลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เป็นรปูธรรม และชดัเจนยิง่ขึน้ โดย 
GRC เป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน ว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

กำาหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และผู้รับผิดชอบ รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงาน

ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
กำาหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองความเส่ียง  
และกิจกรรมควบคุม

การเชื่อมโยง 
ที่สำาคัญ

วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และ 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้

การเชื่อมโยง 
ที่สำาคัญ

การตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง  
และกิจกรรมใน 
การควบคุม

ดำาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมั่นใจว่าปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายภายใน  
ขั้นตอนการดำาเนินงาน และคำามั่นสัญญากับผู้มีส่วนได้เสีย

บุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีขั้นตอน 
การดำาเนินงาน

นโยบาย กระบวนการ/ระบบกฎหมาย 

ใช
ก้ร

ะบ
วน

กา
ร แ

ละเท
คโนโลยี มาตรฐานและนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ที่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ)

อัตราส่วนของคณะกรรม
การบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการ
อิสระ (ร้อยละ)

ประสบการณ ์
ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ (คน)

การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งคณะโดยเฉลี่ย 
(ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 โดยเฉลี่ย (ปี)

อายุเฉลี่ยของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ปี)

กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 แห่ง และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำารง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 2 แห่ง

สาระสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

7

50
97

3

58

13การกำากับดูแลองค์กร

13

6

ด้านบริหารธุรกิจ

ด้านวิศวกรรม

7
ด้านพลังงาน 
(อุตสาหกรรม
การกลั่นและการ
ตลาดก๊าซและ
น้ำามัน)

การกำากับกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Compliance)

การบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management)

การกำากับ 
องค์กร 

(Governance)
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การรับเรื่องร้องเรียน 

ไออาร์พีซี กำาหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเรื่องการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย ระเบียบ หลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ผ่าน
ทางจดหมาย ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน อีเมล และ  

ตู้ปณ. 35 ในปี 2561 ไออาร์พีซี พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนเพ่ือกำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ รวมถงึ 
กำาหนดกรอบระยะเวลาการดำาเนนิงาน ตัง้แตก่ารสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
การจัดทำารายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรมการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จนถึงการบันทึกข้อมูลเพื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้นๆ

24 เรื่อง

ปี 2561 ไออาร์พีซี
ได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต และไม่พบมูลค่าความเสียหายท่ีมีนัยสำาคัญ 
โดยขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดถกูตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยสำานกัตรวจสอบภายในและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมีการรายงานผลตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่กำาหนด

 หลังจากข้อร้องเรียน 
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ

อย่างถี่ถ้วนแล้ว IRPC จะแจ้ง 
สาเหตุ สถานะ ผลการพิจารณา
พร้อมมาตรการแก้ ไขกลับไปยัง 

ผู้ร้องเรียนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

 เบาะแสและข้อร้องเรียน 
จะถูกนำามาพิจารณาตาม
กระบวนการและนโยบาย 

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
ของ IRPC ซึ่งเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล

 สำานักตรวจสอบภายใน
ได้รับเบาะแสข้อร้องเรียน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ จดหมาย 
อีเมล โทรศัพท์ โดยข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บ

เป็นความลับ

ดำาเนินการแล้ว 21 เรื่อง

อยู่ระหว่าง
การดำาเนินการ 3 เรื่อง

กรณีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี  18 เรื่อง

ข้อเสนอแนะ 6 เรื่องแบ่งเป็น

• พฤติกรรมพนักงาน 10 เรื่อง

• การปฏิบัติงาน 7 เรื่อง

• เรื่องทุจริต 1 เรื่อง

ข้อร้องเรียน 
ทั้งหมด 24 เรื่อง
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IRPC CG Roadshow 2018 

จัดขึน้เม่ือวนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 ตามแนวคิด “สรา้งพลัง
ตอ่ตา้นการทจุรติ เคารพสทิธมินษุยชน เนน้ความโปรง่ใสสู่
องค์กรแหง่ความยัง่ยนื” เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริตให้ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่ธรุกจิ เพ่ือสรา้งจรยิธรรมและความ
โปร่งใสในภาคเอกชนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เสรี นนทสูติ  
ผู้แทนประเทศไทยในระดับภูมิภาค Asean บรรยายเรื่อง  
“สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” และคุณกุลเวช  
เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำานวยการสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) และเป็นหัวหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บรรยายเรื่อง 
“บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน”

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ไออารพี์ซี รว่มกบักลุม่ ปตท. เขา้รว่มกจิกรรม “วนัตอ่ตา้น 
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จัดโดยสำานักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำานกังาน ป.ป.ช.) ในวนัที ่7 ธนัวาคม 2561 ภายใตแ้นวคิด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดง
พลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ยอมรับต่อการทุจริต 
รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุความซ่ือสตัยส์จุรติใหเ้กดิขึน้
ในสงัคมไทย เพ่ือรว่มกนัสรา้ง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตา้นทุจริต” ซึง่เปน็การดำาเนินการตามพนัธสัญญา 
UNGC 4 ด้าน (แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) ที่ไออาร์พีซีร่วมเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ปี 2554

E-Ethic

การจัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ 
(E-Ethic) กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับจัดทำา
รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในปี 2561 ไออาร์พีซี ออกประกาศ 
“มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและตอกย้ำาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

GCNT 

ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) 15 
บริษัท โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น 
“สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย” และเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และผลักดันให้ภาคเอกชนดำาเนินธุรกิจโดยยึดพันธสัญญา UNGC

การส่งเสริมความตระหนัก  
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

IRPC CG Day

งาน IRPC CG Day ประจำาปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกเกี่ยวกับหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวคิด “กำากับดูแลอย่างไรในยุค 
4.0” โดยจัดเสวนาเรื่อง “GRC ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0” 

22 รายงานความยั่งยืน 2561



จำานวนพนักงานลงนามรับทราบ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
(ร้อยละ)

จำานวนพนักงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ (ร้อยละ)

หน่วยงานธุรกิจที่ได้รับ
การตรวจสอบภายในตามแผน
(หน่วยงาน)

แผนตรวจสอบป้องกันการทุจริต
(จำานวนหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต)

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

100

100

100

100

100

100

100

100

25 25 26 26

6 6 6 6

ผลการดำาเนินงาน 

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2562

รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards 
ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ด้รบัผลการประเมิน
ในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ปี 2561 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ตามแนวทางการควบคุมทุจริตคอร์รัปชัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงศักยภาพของไออาร์พีซี
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเป้าหมาย คือ 
การควบคุมระดับความเสี่ยงในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 ซึ่งมีผลโดยตรงในการลดระดับผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความผันผวนและความ 
ไม่แน่นอน การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำาให้ ไออาร์พีซี สามารถ 

ระบุและจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด โดยใช้ทรัพยากรในการจัดการที่เหมาะสม  
และทำาให้บรรลุเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจอย่างราบรื่น สามารถดำาเนินการให้เป็นผลสำาเร็จ 

ได้ภายใต้การมีวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดี ซึ่งไออาร์พีซี ได้ให้การส่งเสริมภายในองค์กรเสมอมา

แนวทางการบริหารจัดการ 

ไออาร์พีซี มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) และ คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management Manual; ERM Manual) เพ่ือกำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินงานและสื่อสารให้กับพนักงานทุกฝ่ายได้นำาไปปฏิบัติการ 
ดำาเนนิงานด้านความเสีย่งขององค์กรใหเ้ป็นไปตามระบบการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงองค์กร และระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธรุกจิ ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั ระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลิศ  (Opera tional 
Excellence Management System: OEMS) และ มาตรฐานสากล 
ISO 31000:2009 และ ISO 22301:2012

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วย คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: 
RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย
และเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งในด้านตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั 
การดำาเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee: RMCC) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธาน ทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ส่วนบริหารความ
เสี่ยงองค์กร (Risk Management Division) ทำาหน้าที่วิเคราะห์ 
ติดตาม และรายงานผลการดำาเนินงานด้านความเสี่ยงองค์กร และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทำาหน้าที่สอบทาน
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชี ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวนับเป็นการสร้าง
ความเชือ่ม่ันใหก้บัผูมี้สว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เชน่ 
นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล และภาคสาธารณะ ว่าไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงเรื่องใด หากถูกพิจารณาขึ้นเป็นประเด็นสำาคัญก็จะได้รับ
การดูแล และติดตามผลในการควบคุมความเสี่ยง 

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อห่วงกังวลผ่านสาย 
บงัคับบญัชาหรอืสำานกัตรวจสอบภายใน หรอืแจ้งประเด็นความเสีย่ง 
ตา่งๆ หลากหลายชอ่งทาง รวมถงึผา่นชอ่งทางแคมเปญตา่งๆ เชน่ 
Zero Accident สำาหรบัประเด็นด้านความปลอดภัยในการปฏบิตังิาน 
และช่องทางที่พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียน
หรือให้ข้อเสนอแนะได้ผ่าน ตู้ ปณ.35 

ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของไออาร์พีซี สามารถอ่าน 
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

iERM 

โปรแกรมท่ีช่วยในการบริหารจัดการความเส่ียงสำาหรับผู้บริหาร 
มีลักษณะเป็นหน้าจอแสดงผล Dashboard การประเมินความ
เส่ียง ช่วยให้การเฝ้าระวังและการติดตามผลการดำาเนินงาน 
จัดการความเส่ียงเป็นไปแบบ Real Time ผู้ใช้งานทุกคนสามารถ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดพร้อมเข้าถึงรายละเอียดของปัจจัย
เส่ียงต่างๆ ท่ีทันต่อเวลา โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมราย
ไตรมาส ปัจจุบัน iERM อยู่ในช่วงทดลองใช้ และจะพร้อมนำามา
ใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบภายในกลางปี 2562 
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ผลการดำาเนินงาน

ร้อยละของสายงานที่ได้นำากรอบการ
บริหารความเสี่ยงไปปฎิบัตสะสม

จำานวนความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ได้รับการบริหารจัดการให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

ไออาร์พีซี จัดทำาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับการ
ดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
ทั้งความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Price 
Volatility Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
ความเสีย่งด้านโครงการลงทนุ (Capital Projects Risk) ความเสีย่ง 
ในการพัฒนาศักยภาพองค์กร (Organizational Capability Risk) 
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฏระเบียบ (Policy 
and Regulatory Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security & Crime Rish) และความเสี่ยง
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ใน
รายงานประจำาปี 2561

http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf  
หน้า182-186

ไออาร์พีซี กำาหนดจำานวนความเสี่ยงระดับองค์กรที่ได้รับการบริหาร
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสาย
งานแผนธรุกจิองค์กร และสว่นบรหิารความเสีย่งองค์กร โดยดำาเนนิ
การผ่านการติดตามและสอบทานแผนจัดการความเสี่ยงร่วมกับ 
ผูเ้กีย่วขอ้งเป็นประจำาทกุไตรมาส ตลอดจนสง่เสรมิการนำาเครือ่งมือ 
และกระบวนการตา่งๆ มาใชอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ และกำาหนดตวัชีว้ดั 
ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนและ
ติดตามโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2561 สามารถบรรลุเป้าหมายประจำาปีได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อการบริหารความ
เสีย่งทีจ่ะถกูนำาไปปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร ไออารพี์ซียงัได้กำาหนดจำานวน
สายงานที่นำากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดหลัก
ของส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยดำาเนินงานผ่านการสื่อสาร
และขอการสนับสนุนจากผู้บริหารในการประชุมต่างๆ เพ่ือสร้าง 
แรงจูงใจและกำาหนดเป็นเป้าหมายร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ

5 จาก 10 
ด้านความเสี่ยง

47

6 จาก 12
ด้านความเสี่ยง

41

6 จาก 13
ด้านความเสี่ยง

100

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562
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ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ไออาร์พีซี ได้รับการรับรองเป็นบริษัทสมาชิกตามโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ซ่ึงจดัทำาโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทแนวร่วมในโครงการ 
ดังกล่าวจะดำาเนินการตามกรอบข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Global Compact: UNGC) หลักที่ 10 ว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต หลักการดำาเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการ
ให้สินบน (Business Principles for Countering Bribery) ซ่ึง
กำาหนดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) 

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงานหรือกระบวนการทำางานที่มีความเสี่ยงสูง 
อาท ิกระบวนการจดัซือ้จัดจ้าง กระบวนการรบัจา่ยเงิน กระบวนการ
บรหิารโครงการ กระบวนการขอใบอนญุาตตา่ง ๆ  จากหนว่ยราชการ 
เป็นต้น ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มีการจัดทำาเป็นประจำาทุกปี และเป็น
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบการดำาเนนิงานทัว่ทัง้บรษิทั ผลการตดิตามการ
ทำางานพบว่า ทุกกระบวนการทำางานที่มีความเสี่ยงสูงมีการดำาเนิน
การตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม 
และไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญในปีที่ผ่านมา

คะแนนประเมินตนเองในด้านความเสี่ยง 
(Risk Control Self-Assessment; 
RCSA) (ร้อยละ) 93 93 95

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

การจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์

การเตบิโตของเทคโนโลยดิีจิทลัทีถ่กูนำามาใชเ้พ่ือสง่เสรมิการดำาเนนิ
ธุรกิจทำาให้ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ทวีความสำาคัญมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการป้องกันความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ไซเบอรท์ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 27001:2013 
Infrastructure (Data Center, Core Network and Virtualization 
System) และได้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center: SOC) 
ตั้งแต่ปี 2560 และทดสอบความปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นประจำา 
ทกุเดือน ซ่ึงจะทดสอบครัง้ใหญ่เป็นประจำาทกุปี นอกจากนี ้ยงัสง่เสรมิ 
วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้แก่พนักงานผ่านการอบรม 
และ e-Learning ที่มีความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละตำาแหน่ง
และสายงาน

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

โครงการที่ดำาเนินงาน 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและสร้าง
ความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างย่ิง และได้จัดซ้อมแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2561 ได้กำาหนด 
สถานการณส์มมต ิคือ เหตไุฟไหม้อาคารศนูยค์วบคุม (Data Center) 
จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 
ไออาร์พีซี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้
สามารถดำาเนินงานกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิด

วัฒนธรรมความเสี่ยง 

ไออาร์พีซี ส่งเสริมวัฒนธรรมความเส่ียงผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพ่ือให้การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งใน

การทำางานของทุกคน ซ่ึงจะทำาให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่าง 
ม่ันคงและย่ังยืน ในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเส่ียง 
อยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิการฝกึอบรมทางด้านการบรหิารจัดการความเสีย่ง 
ในองค์กรภาคบังคับสำาหรับผู้จัดการความเสี่ยงในทุกสายงาน 
การรวมเกณฑ์ด้านความเสี่ยงไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนกังานประจำาปี การกำาหนดตวัชีว้ดัด้านการจดัการความเสีย่ง 
ที่ผูกกับผลตอบแทนทางการเงินสำาหรับผู้บริหาร การแต่งตั้ง ERM 
Ambassador และ ERM Auditor เพ่ือช่วยในการสอดส่องดูแล
การดำาเนินการด้านความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในหมู่
พนักงาน นอกจากนี้ ในอนาคตไออาร์พีซีมีแผนในการจัดการอบรม
เพ่ือกระตุน้จติสำานกึในการดำาเนนิการด้านความเสีย่งใหก้บัพนกังาน
ทุกคนอีกด้วย

สำาหรับการประเมินความสำาเร็จของวัฒนธรรมความเสี่ยง ไออาร์พีซ ี
ได้จัดทำาแบบประเมินตนเองในด้านความเสี่ยง (Risk Control  
Self-Assessment) สำาหรบัผูบ้รหิารเป็นประจำาทกุปี เพ่ือวดัระดับการ 
รบัรูค้วามเสีย่งภายในองค์กร และการนำาองค์ความรูด้้านความเสีย่ง
ไปประยุกต์ใช้ โดยตั้งเป้าหมายในการบรรลุคะแนนการประเมิน
ตนเองในด้านความเสี่ยงที่ร้อยละ 95 ภายในปี 2562 
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บริษัทมีกำาไรตาม
รายงานทางการเงิน  

คิดเป็นมูลค่า  
7,735 ล้านบาท

เงินเดือนรวม
ถึงสวัสดิการ

ประโยชน์ต่าง ๆ
ที่มอบให้แก่
พนักงาน 

คิดเป็นมูลค่า 
9,270 ล้านบาท 

จะถูกนำาไป
ใช้จ่ายหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ

อุบัติเหตุ
จากการทำางาน 
ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อโอกาสทาง

เศรษฐกิจ
ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

และเพิ่มค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุข

ของรัฐบาล 

เงินปันผล
ที่จ่ายให้

แก่ผู้ถือหุ้น
คิดเป็นมูลค่า 

7,959 ล้านบาท 
จะถูกใช้จ่ายและ

ลงทุนต่อไป
ในระบบเศรษฐกิจ

มลพิษทางอากาศ
ที่ไออาร์พีซี
ปลดปล่อย 

นำาไปสู่ค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นด้าน

สาธารณสุข 
ตลอดจน

ความเสียหาย
ทางการเกษตร
และสิ่งปลูกสร้าง
เนื่องจากฝนกรด 
คิดเป็นมูลค่า 250 

ล้านบาท

ไออาร์พีซี
จ่ายภาษี

คิดเป็นมูลค่า 
1,147 ล้านบาท

 ให้แก่รัฐบาล 
ซึ่งนำาไปสู่
การลงทุน

ในระบบเศรษฐกิจ
และก่อให้เกิด
การเติบโต

ผลกระทบ
จากการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก*

ซึ่งนำาไปสู่
ภาวะโลกร้อน 

ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคม เช่น 
ความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติ 
ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ลดลง
 และสุขภาพ

ประชากรที่แย่ลง
คิดเป็นมูลค่า

19,260 ล้านบาท

การลงทุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 
ของบริษัท/ชุมชน 

ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มของ

ทรัพยากรบุคคล
ในตลาดแรงงาน 

คิดเป็นมูลค่า 
80 ล้านบาท

ของเสียที่เกิด
ขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม
ในแง่ของสุขภาพ
ของผู้ทำางานใน

การกำาจัดขยะ รวม
ถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจาก
การเผาหรือฝัง
กลบและการปน

เปื้อนของน้ำาใต้ดิน 
คิดเป็นมูลค่า 19 

ล้านบาท

การใช้ที่ดิน
ของไออาร์พีซี

ส่งผลให้ชุมชนรอบ
ข้างเสียโอกาส
จากประโยชน์

ที่อาจได้รับจาก
ระบบนิเวศ
โดยมีความ

เสียหายขั้นต่ำา 
คือค่าใช้จ่าย

ในการฟื้นฟูพื้น
ที่ให้กลับสู่ระบบ
นิเวศที่มีความ
สมบูรณ์ดังเดิม 
คิดเป็นมูลค่า 
36 ล้านบาท

 ผลกำาไร(ขาดทุน)
ของบริษัท ก่อน

การประเมิน

การพัฒนา
บุคลากร/ชุมชน

การจ่ายภาษี การปล่อย
คาร์บอนได

ออกไซด์

ของเสียผลประโยชน์
พนักงาน

อุบัติเหตุจากการ
ทำางาน

เงินปันผล มลพิษทางอากาศ การใช้ที่ดินและ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ผลกำาไร(ขาดทุน)
ของบริษัท หลัง

การประเมิน

เมื่อประเมินมูลค่า 
ถึงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ที่ถูกสร้างหรือลดทอน

ต่อสังคมจากการดำาเนิน
งาน มูลค่าที่แท้จริงของ

บริษัทจะลดลงเหลือ 
6,625 ล้านบาท

มูลค่าที่แท้จริงของการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี (IRPC’s True Value Assessment)

ในปี 2561 ไออารพี์ซ ีได้ทำาการศกึษาเพ่ือประเมินผลกระทบทางอ้อม
ต่อสังคมของการดำาเนินธุรกิจ ตามวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริง 
ของ KPMG (KPMG’s True Value Methodology) วิธีการดังกล่าวแสดง
ผลการเพ่ิมหรือลดทอนคุณค่าต่อสังคม ควบคู่ไปกับผลการดำาเนินงาน 
ด้านการเงินของบริษัท แปลผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ที่อาจเกิดขึ้น (Externalities) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยแสดงในรูปมูลค่าทางการเงินที่สังคมต้องจ่ายหรือ
ได้รับในทางอ้อม 

หมายเหตุ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซีปี 2561 เท่านั้น (ไม่ครอบคลุมด้านคู่ค้าและลูกค้า)

 ผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิง US.EPA 2018 Social Cost (116 USD/tCO2e)  
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/social_cost_of_carbon_fact_sheet.pdf

ผลของการศึกษานี้ ทำาให้ไออาร์พีซี มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง
เพ่ือลดผลกระทบหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ และ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การวางแผนการสรา้งคุณค่ารว่มในการดำาเนนิธรุกจิใหดี้ยิง่ขึน้ตอ่ไป 
ในอนาคต และใหผู้มี้สว่นได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้งม่ันใจในการดำาเนนิธรุกจิ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของไออาร์พีซี 

7,735

9,270

1,147

7,959
80

0

19,260

250 19 36
6,625

การประเมินมูลค่าร่วมทางสังคมของการดำาเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม ควบคู่ไปกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ไออาร์พีซีตระหนักถึงบทบาท ผลกระทบ และอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร 
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจบนหลักการการสร้างความไว้วางใจ 
และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนการสำารวจ 

ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร เพื่อนำามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ ์
ในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ไออาร์พีซี มีขั้นตอนการดำาเนินงานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Procedure) ซึ่งการ
กำาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการดำาเนินงาน 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการทำางานทีส่ำาคัญ และรายงานผลการดำาเนนิงาน 
ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ ดี ตลอดจนสื่อสารผล
การดำาเนินงานดังกล่าวต่อผู้ มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ  
โดยการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน “BALANCE 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน 
การมีส่วนร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

Stakeholder Expectations” มีเป้าหมายสร้างความสมดุลระหว่าง 
การดำาเนินธุรกิจกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกๆ ด้าน 
และมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุถึงการดำาเนินธุรกิจ
ที่คำานึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมซ่ึงยึดถือเป็นจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุผู้มีส่วนได้เสีย  
 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของ UNEP และ IFC  
 ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีอิทธิพล  
 ความสัมพันธ์ การพึ่งพา การเป็นตัวแทน 
 ของกลุ่มบุคคล เป็นต้น

• ติดตามผลการดำาเนินงานเพื่อนำามาใช้ปรับปรุงแผน 
 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• รายงานผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้บริหาร 
 และคณะกรรมการภายใน และต่อสาธารณะ

• จัดลำาดับความสำาคัญโดยคำานึงถึงอิทธิพลของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินธุรกิจและผลกระทบ 
 จากการดำาเนินการของไออาร์พีซีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• กำาหนดแผนการดำาเนินงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
 กับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละระดับความสำาคัญ  
 พร้อมดำาเนินงานผ่านช่องทางและความถี่ที่เหมาะสม

ระบุผู้มีส่วนได้เสีย

ติดตามผลเพื่อการรายงานและ
ทบทวนแผนการดำาเนินงาน

จัดลำาดับความสำาคัญ

กำาหนดแผนการดำาเนินงาน
และผู้รับผิดชอบ

United Nations Environment Programme (UNEP), The Stakeholder Engagement Manual, Volume 2: The Practitioner’s Handbook on Stakeholder Engagement 
International Finance Corporation (IFC), Stakeholder Engagement: good practice handbook for companies doing business in emerging markets
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำาคัญของการรักษาองค์ความรู้ด้าน
การมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยีไวไ้ม่ใหส้ญูหาย และยดึหลกัการ 
Continuous Performance Improvement (CPI) จึงนำาระบบ
ดิจทิลัด้านการจัดการองค์ความรู ้KM Treasury เขา้มาชว่ยจัดเกบ็ 
และเผยแพรค่วามรูท้ีเ่กดิจากการดำาเนนิงานขององค์กร ทัง้ทีเ่ป็น
จุดอ่อน-จุดแข็ง ส่วนที่ต้องปรับปรุง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)  ซ่ึงชว่ยใหเ้กดิการพัฒนาเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ภายในองค์กร ตลอดจนเป็นบทเรียน (Lesson 
Learnt) ในการพัฒนาการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยีตอ่ไป โดย
ระบบทีน่ำามาใช ้ได้แก ่การรวบรวมและตดิตามผลการปฏิบตังิาน

ผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี

จากกระบวนการระบุผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี สามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
2) พนักงาน 3) ลูกค้า/ผู้บริโภค 4) คู่ค้า 5) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไออาร์พีซีกำาหนดแนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพและจำาเพาะสำาหรับแต่ละกลุ่ม พร้อมระบุดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบการสำารวจความพึงพอใจซึ่งทำาการ
สำารวจเป็นประจำาทุกปี 

ผ่านระบบสารสนเทศ จากโปรแกรมที่ช่วยจัดการและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น SAP และระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System; 
PMS) ปัจจุบนัผูบ้รหิารสามารถตดิตามผลการปฏบิตักิารได้แบบ 
Real Time ผา่นมือถอืด้วยระบบบนัทกึตวัวดัผลการดำาเนนิงาน 
หรือ MIS 365

ข้อมูลการจัดการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอ่านเพ่ิม
เติมได้ที่เว็บไซต์ www.irpc.co.th/th/cg_stakeholders.php

กลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้เสีย

พนักงาน คู่ค้าผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า/ผู้บริโภค
ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
การมีส่วนร่วม

ช่องทาง 
การมีส่วนร่วม

การสำารวจความผูกพัน
ของพนักงาน

จัดการประชุม และรับฟัง
ความเห็นอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมผู้บริหาร 
พบพนักงาน

วารสาร “ไออุ่น” 
การสื่อสารผ่านอีเมล 
และระบบอินทราเน็ต 

เป็นต้น

การสำารวจความ 
พึงพอใจของคู่ค้า

จดหมายข่าวถึงคู่ค้า  
การประชุมร่วมกับ 

คู่ค้าประจำาปี
การประชุมร่วมกับ 

เจ้าหนี้ และองค์กรกลาง
เว็บไซต์ เป็นต้น

การสำารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ถือหุ้นต่อการ 

ประชุมสามัญประจำาปี

จัดการมีส่วนร่วม
โดยตรงผ่านการประชุม

สามัญประจำาปี  
การประชุมนักวิเคราะห์ 
กิจกรรม Roadshow 

กิจกรรมเปิดบ้าน 
วารสารข่าวรายไตรมาส 

สื่อสาธารณะ เว็บไซต์ 
เป็นต้น

การสำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า

การสำารวจความเห็น 
ลูกค้าประจำาปี กิจกรรม 
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

การสัมมนา และ  
Roadshow สื่อสังคม

ออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น

การสำารวจความ 
พึงพอใจของชุมชน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
กิจกรรมเปิดบ้าน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง สื่อสาร
มวลชนสาธารณะและ
ท้องถิ่น การประชุม 

คณะกรรมการพหุภาคี
ตามข้อกำาหนดของ  

EIA และศูนย์ควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

หนึง่ในวธิกีารหลกัทีไ่ออารพี์ซรีบัฟังขอ้มูลจากผูมี้สว่นได้เสยี คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งช่วยให้รับรู้ถึงความคิดเห็นหลายๆ ด้าน และ
ช่วยสร้างความเข้าใจในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและความคาดหวังที่ได้รับจะนำามาวิเคราะห์
และใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และใช้เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต

ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ผูมี้สว่นได้เสยีของไออารพี์ซีทกุกลุม่มีความเหน็วา่การเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยดิีจิทลัอาจสง่ผลตอ่การดำาเนนิธรุกจิของไออารพี์ซี และความ
ผูกพันหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อไออาร์พีซีทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการดำาเนินงานที่เพ่ิมขึ้น ผลกำาไรที่สูงขึ้น การดูแลควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ประเด็นที่พบ แนวทางการดำาเนินการประเด็นที่พบ

กำาหนดประเด็น
สาระสำาคัญและ
หัวข้อในการ
สัมภาษณ์

ระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทั้งภายใน 
และภายนอก

ดำาเนินการ
สัมภาษณ์

วิเคราะห์และ
ประเมินผล

ร่างแนวทาง
การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ในอนาคต

วิเคราะห์ประเด็น
 และออกแบบคำาถาม
 ที่ครอบคลุม
สำาหรับแต่ละกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

• ดำาเนินงานตามหลัก GRC พร้อมเปิดเผยข้อมูล 
 ด้านการกำากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
 การนำาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

• กำาหนดกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความโปร่งใสในด้านการกำากับดูแลกิจการ  
การมีนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ  

การปรับตัวต่อผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีแนวโน้ม 

เข้มข้นข้ึนในอนาคต

พนักงาน

• ดำาเนินการสื่อสารกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืนผ่านการจัดอบรม Sustainability  
    Academy และมีแผนที่จะสื่อสารผ่านอินทราเน็ตเพิ่มเติม 
    ในปี 2562

• เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  
 ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริม 
 การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประยุกต์วิธ ี
 การทำางานแบบ Agile Way of Working

ต้องการให้เพ่ิมการส่ือสารเร่ืองกลยุทธ์และทิศทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี  
อีกทั้งให้ความสำาคัญด้านการพัฒนา 

และการจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับ 
การทำางานยุคใหม่

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
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ประเด็นที่พบ แนวทางการดำาเนินการประเด็นที่พบ

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ไออาร์พีซี มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน ซ่ึงส่วนงานที่รับผิดชอบจะทำาการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์สาเหตุ และดำาเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียตามสถานการณ์ รวมถึงรายงานต่อผู้บริหาร 
ตามขั้นตอนที่กำาหนด ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ในบท 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ การบรหิารจัดการหว่งโซ่อุปทาน การบรหิารจัดการลกูค้าสมัพันธ ์
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

• ควบคุมกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบและปฏิบัต ิ
 ตามมาตรการฯ ที่กำาหนดไว้ใน EIA อย่างเคร่งครัด  

• พัฒนาความมีเสถียรภาพของระบบการผลิตอย่าง 
 ต่อเนื่อง รวมถึงสอบสวนหาสาเหตุเพื่อป้องกันและ 
 ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุขัดข้องที่อาจส่ง 
 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

• สื่อสารและสร้างความเข้าใจ แนวทางการจัดการลด 
 ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ต้องการให้ไออาร์พีซีมีการจัดการผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมสำาหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่  

รวมถึงมลพิษ กรณีโรงงานเกิดเหตุขัดข้อง

ลูกค้า/ผู้บริโภค

• จัด Roadshow เพื่อนำาเสนอด้านทิศทางตลาดโลกและ 
 เทคโนโลยีของวัสดุ โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้

• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ 
 ลูกค้า เมื่อมีโอกาส

นอกเหนือจากการสนับสนุนเชิงเทคนิคแล้ว  
ยังต้องการให้ไออาร์พีซีนำาเสนอแนวโน้มการใช้วัสดุใหม่ ๆ  

อย่างต่อเน่ือง พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

คู่ค้า

• จัด Workshop เพื่อให้ความรู้ และมีทีมงานให้บริการ 
 ตอบคำาถามการใช้งานระบบดิจิทัลใหม่

• จัดอบรมคู่ค้าสำาหรับเกณฑ์การตรวจประเมิน 
 ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ต้องการให้ไออาร์พีซีจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เร่ือง 
ระบบดิจิทัลใหม่ท่ีจะเร่ิมนำามาใช้ รวมถึงเกณฑ์การตรวจ

ประเมินการดำาเนินการของคู่ค้าด้านความย่ังยืน

ตู้ปณ 35

ECC

E-mail

จดหมาย โทรศัพท์

iRON
iCON

31รายงานความยั่งยืน 2561



FINANCIAL
CAPITAL
กลยุทธ�ทางธุรกิจ
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

Power of Growth

Power of Digital

Power of People

• MARS (Maximum Aromatics Project)

• GALAXY

• E4E

• Excellence R&D

IRPC 4.0

• OPS 4.0

• ISC 4.0

• CCM 4.0

• PRO 4.0

• ERP 4.0 

• IRPC DNA

• Top 30 leaders

• Lean and Fit-for-Purpose Organization

กลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร� GDP ของไออาร�พ�ซีเพ�่อบรรลุเป�าหมาย
การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในป� 2563 

โดยการขยายขอบเขตการลงทุน การประยุกต�ใช�นวัตกรรมดิจ�ทัลและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อสร�างผลประกอบการ

ทางธุรกิจตามเป�าหมายที่ท�าทาย ซึ่งตั้งอยู�บนพ�้นฐานของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และสอดคล�องกับเจตนารมณ�ด�านสังคม สิ�งแวดล�อม รวมทั้ง

ตอบสนองต�อคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียของไออาร�พ�ซี อย�างสมดุล

จาก EVEREST สู�  GDP
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FINANCIAL
CAPITAL
กลยุทธ�ทางธุรกิจ
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

Power of Growth

Power of Digital

Power of People

• MARS (Maximum Aromatics Project)

• GALAXY

• E4E

• Excellence R&D

IRPC 4.0

• OPS 4.0

• ISC 4.0

• CCM 4.0

• PRO 4.0

• ERP 4.0 

• IRPC DNA

• Top 30 leaders

• Lean and Fit-for-Purpose Organization

กลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร� GDP ของไออาร�พ�ซีเพ�่อบรรลุเป�าหมาย
การเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในป� 2563 

โดยการขยายขอบเขตการลงทุน การประยุกต�ใช�นวัตกรรมดิจ�ทัลและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อสร�างผลประกอบการ

ทางธุรกิจตามเป�าหมายที่ท�าทาย ซึ่งตั้งอยู�บนพ�้นฐานของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และสอดคล�องกับเจตนารมณ�ด�านสังคม สิ�งแวดล�อม รวมทั้ง

ตอบสนองต�อคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียของไออาร�พ�ซี อย�างสมดุล

จาก EVEREST สู�  GDP

R&D Excellence
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย ภายในปี 2563  
อย่างมีสมดุลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 7 ด้านได้แก่ ความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การจัดการพอร์ต 

การลงทุนในอนาคต โดยคำานึงถึงกระแสโลก ความเข้มแข็งทางด้านระบบปฏิบัติการ  
ความเข้มแข็งทางด้านการตลาด ความเข้มแข็งทางด้านบุคลากร  

การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืน 

ไออารพี์ซ ีจัดทำาแผนกลยุทธ์ โดยใช้ศักยภาพขององค์กร ในการพัฒนา
และการดำาเนินโครงการ เพ่ือให้สอดรับตามทิศทางของธุรกิจ เร่ิมต้น 
ตั้งแต่ปี 2552 และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้  
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ี แผนการดำาเนิน 
โครงการในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไปตามลำาดับ ดังนี้

ฟินิกส์ (Phoenix)
(ปี 2552-2557)

เดลต้า (DELTA)
(ปี 2557-2558)

GDP
(ปี 2561-2563)

โครงการฟินิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
ตลอดจนมุ่งให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

โครงการ EVEREST  
เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ  
ต่อยอดจากโครงการเดลต้า 
ในการยกระดับศักยภาพ 
ขององค์กร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และบุคลากร เพื่อ  
“มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่ท้าทาย 
และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน”

โครงการเดลต้า มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผ่านการประยุกต ์
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 
และระบบปฏิบัติการ 
ที่เป็นเลิศ

ดำาเนินกิจการตามกลยุทธ์ 
“GDP” ซึ่งประกอบไปด้วย 
3 ขุมพลังหลัก ได้แก่  
Power of Growth  
Power of Digital และ  
Power of People 
 โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อการสร้างผลกำาไร  
การเติบโตทางธุรกิจ 
และสร้างความเป็นเลิศ 
ในทุกด้าน

EVEREST
(ปี 2558-2560)
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พลังแห่งการเติบโต
Power of Growth

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล
Power of Digital 

พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศ
Power of People 

กระบวนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นเลิศและความสามารถของพนักงาน 
ทีร่ว่มแรงรว่มใจกนัทัว่ทัง้องค์กร สง่ผลใหไ้ออารพี์ซีบรรลุทกุเป้าหมาย 
ในโครงการ EVEREST ในปี 2560 เพ่ือเป็นการคงไว้ชึ่งจุดแข็ง 
ดังกล่าว ความรู ้ความชำานาญตา่งๆ ได้ถกูปลูกฝงัใหเ้กดิการปฏบิตัิ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ EVEREST FOREVER 
(E4E) ในปีที่ผ่านมาผลลัพธ์ของการคงไว้ซ่ึงแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ 
ส่งผลให้ไออาร์พีซีมีผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรายปีท่ีต้ังไว้ 
อย่างท้าทาย โดยไออาร์พีซีได้ตั้งเป้าหมายสำาหรับโครงการ E4E  
โดยกำาหนดเป้าหมาย EBIT ส่วนเพ่ิม 100 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐต่อปี ต่อยอดจาก 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี เมื่อจบ
โครงการ EVEREST ภายในปี 2563 นบัเป็นการพิสจูนศ์กัยภาพของ
ไออารพี์ซีในการสรา้งและรกัษาขดีความสามารถในการประกอบธรุกจิ
อย่างเป็นเลิศ ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

จาก EVEREST สู่ GDP

กลยุทธ์ GDP

จากความสำาเรจ็ของโครงการ EVEREST ในปี 2560 ไออารพี์ซ ีสานตอ่ 
ความมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การเป็น Top Quartile ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระดับโลก ผา่นกลยทุธ ์GDP ซึง่เริม่ตน้ในปี 2561 โดยมุ่งเนน้ 
ความสำาคัญของพลังแห่งการเติบโต (Power of Growth) พลัง
แห่งเทคโนโลยีดิจิทัล (Power of Digital) และพลังแห่งทรัพยากร
มนุษย์อันเป็นเลิศ (Power of People) ควบคู่ไปกับความมีสมดุล 
(Balance) ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้
บรรลวุสิยัทศันใ์นการเป็น “บรษิทัปิโตรเคมีครบวงจรชัน้นำาของเอเชยี
ภายในปี 2563”

พลังแห่งการเติบโต  
Power of Growth

ไออารพี์ซี มีแนวทางขยายขอบเขตการลงทนุเพ่ือการเตบิโตทางธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมกำาลังการผลิตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการผลิต การ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสร้างการ
เติบโต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล  
Power of Digital

การนำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับ 
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์กร และพัฒนาการบริการ
ลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ IRPC 4.0

พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศ  
Power of People

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
อยา่งเหมาะสม สามารถบรหิารงานได้อยา่งคลอ่งตวั รวมทัง้ปลูกฝงั 
ค่านิยมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน การคัดสรร
บุคลากรที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการทำางาน พัฒนาภาวะผู้นำา 
นำาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสอดรับกับการเติบโตของบริษัทฯ

องค์ประกอบสำาคัญของยุทธศาสตร์ GDP 2561-2563

G

D

P

เพิ่มกำาลังการผลิตอะโรเมติกส์
เพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน

ISC 4.0
Integrated 

Supply Chain

พัฒนาผู้นำารุ่นต่อไป 
ตามโครงการ Top 30 Leaders

OPS 4.0
Smart

Operation (AI)

ปลูกฝังค่านิยม IRPC DNA  
ให้กับพนักงานทั้งองค์กร

เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยโครงการ  

Everest Forever

CCM 4.0
Customer

Centric Digital

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้  
กระชับสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ด้วย

โครงการ M&A

ERP 4.0
ERP

Transformation

ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

และพัฒนา  
(R&D Excellence)

PRO 4.0
Procurement
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พลังแห่งการเติบโต (Power of Growth)

เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือบรรลุเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทน
จากการลงทุน หรือ ROIC ไม่ต่ำากว่า14% สู่ระดับ “Top Quartile” 
ด้วยการสนับสนุนของ 4 โครงการหลัก ดังนี้

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Power of Digital)

ผนึกพลังดิจิทัลเพ่ือปลดล็อกประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ
องค์กรให้สูงขึ้นอีกขั้น ผ่าน 5 โครงการหลักได้แก่

1) PRO 4.0 การปรบัปรงุระบบจัดซ้ือ เพ่ือลดตน้ทนุและเวลา (Lean  
 Procurement) ลดความซ้ำาซ้อนในกระบวนการทำางาน และ 
 เพ่ิมประสทิธภิาพในการวางแผนจัดซ้ือ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ 
 ในการแข่งขัน

2) ISC 4.0 การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการเลือกซ้ือน้ำามันดิบ 
 วัตถุดิบ และวางแผนการผลิต โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ 
 ของลกูค้าและความพรอ้มในการสง่มอบวตัถดิุบของคู่ค้าในการ 
 จัดการห่วงโซ่อุปทาน

3) OPS 4.0 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติในโรงงาน  
 เป็น Smart Operation ควบคุมและวางแผนระบบการผลิต 
 ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

4) CCM 4.0 การเพ่ิมประสทิธภิาพด้านการขายและการตลาด โดย 
 ใช้ระบบดิจิทัล (Customer Centric Digital) เพื่อสามารถเข้าถึง 
 ความต้องการลูกค้า และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

5) ERP 4.0 การวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงขององค์กรสูร่ะบบดิจทิลั โดยมุ่งเนน้ 
 การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมกำาไรสว่นเพ่ิม (EBIT)  100 ลา้นเหรยีญสหรฐั
ต่อปี ภายในปี 2563 และผล Digital Acceleration Index (DAI)  
ร้อยละ 81 ในปี 2563 ที่ในปี 2561 ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 24

MARS (Maximum Aromatics Project)

โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เป็นโครงการ
ผลิตพาราไซลนีกำาลังการผลิต 1.3 ล้านตนัตอ่ปี และเบนซีน 
5 แสนตันต่อปี ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มี
อยู่ภายในไออาร์พีซี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยจะสามารถเพ่ิมสัดส่วน
ผลติภณัฑป์โิตรเคม ีจากรอ้ยละ 18 เป็นรอ้ยละ 27 คาดการณ ์
ว่าสามารถดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2566

E4E

เดินหนา้ตอ่ยอดความเป็นเลิศในการทำางานตามโครงการ EVEREST 
ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน 
การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารจัดการ 
ด้านภาพรวมองค์กรที่บ่มเพาะมาตลอด 3 ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพ่ิมกำาไรส่วนเพ่ิม (EBIT)  100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายใน 
ปี 2563 เพ่ือรกัษาสถานภาพการเป็น Top Quartile ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระดับโลก

R&D Excellence

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักที่สำาคัญ เช่น 
PP ABS และโอกาสในธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เช่น Li-S, 
Transparent Conductive Film และ Organic Light-Emitting 
Diode (OLED) เป็นต้น

GALAXY

โครงการ Galaxy เป็นโครงการสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือต่อยอด และสร้างผลประโยชน์
ส่วนเพิ่ม ด้วยการลงทุน ร่วมทุน เพื่อผนึกกำาลังทางธุรกิจ 
(Synergy) นำาไปสู่การเติบโตในอนาคต

40 100

กำาไรส่วนเพิ่ม 
(EBIT) 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี)

เป้าหมาย
2561

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2562

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

ดัชนีชี้วัด 
ความสำาเร็จ

ดัชนีชี้วัด 
ความสำาเร็จ

75.28 50.335.6243 11.0 11.5≥100 ≥100

กำาไรส่วนเพิ่ม (EBIT) สะสมของโครงการ E4E (ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) กำาไรส่วนเพ่ิม (EBIT) สะสมของโครงการ IRPC 4.0 (ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)
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IRPC DNA

โครงการปลกูฝงั IRPC DNA ใหก้บับคุลากรทกุระดับ (Truly Embed 
and Live The IRPC DNA) โดยในปี 2561 ได้ดำาเนินการ 
สร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน และวัดผลการตอบสนอง 
และแสดงพฤติกรรมตาม IRPC DNA อย่างต่อเนื่อง

Top 30 leaders

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Develop Next Generation of 
Top 30 Leaders) เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ความต้องการ
ของไออาร์พีซี และนำามาจัดทำาแผนการพัฒนาและคัดสรร
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต

Lean and Fit-for-Purpose Organization

โครงการปรับโครงสร้างองค์กร (Continue to Establish Lean, 
Fit-for-Purpose Organization) เพื่อออกแบบ กำาหนดโครงสร้าง
องค์กร และวางแผนการจัดสรรกำาลังคนในระยะยาว รวมถึงการนำา
ระบบดิจิทลัเขา้มาใชใ้นกระบวนทำางาน เพ่ือถา่ยทอดองค์ความรูแ้ละ
ต่อยอดความสำาเร็จให้กับองค์กรในอนาคต

ดัชนีชี้วัด 
ความสำาเร็จ

เป้าหมาย
2562

ผลการดำาเนินงาน
2561

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (ร้อยละ)

ดัชนีสุขภาพองค์กร (ร้อยละ) 

คู่ค้า

OPS 4.0ISC 4.0 CCM 4.0PRO 4.0 ERP 4.0

องค์กรแห่งดิจิทัล

การผลิตและ
ดำาเนินงาน

การกำากับดูแลข้อมูลและ 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำาสมัย

เพิ่มประสิทธิภาพ
ผ่านการประสานงาน

เพื่อระบุความต้องการร่วมกัน
และการวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบคัดกรองวัตถุดิบ
เพิ่มความรวดเร็วในการระบุ
โอกาสและการตัดสินใจสั่งซื้อ

ระบบซ่อมบำารุง 
นำา AI มาเพิ่มความแม่นยำา 
ในการวางแผนซ่อมบำารุง

ระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เช่ือมโยงข้อมูลการผลิตและการจำาลองสถานการณ์เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ

ระบบจัดการความสามารถ
ในการผลิต
ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ความสามารถในการผลิต

ระบบจัดการคลังวัตถุดิบ
และสินค้า
บริหารประสิทธิภาพ
การจัดเก็บของคลัง ระบบตั้งราคา

เพิ่มผลกำาไรด้วยการวิเคราะห์
การตั้งราคาที่ชาญฉลาด

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 
การตลาด และลูกค้า  

ที่ดีที่สุด
 เพื่อการนำาข้อมูล

เชิงลึกมาใช้และส่งเสริม
การทำางานร่วมกัน

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพิ่มสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์

ของไออาร์พีซีในกลุ่มลูกค้า

ระบบจัดการ 
ปริมาณวัตถุดิบ
วางแผนปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้โดยอัตโนมัติ

บุคลากรที่เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาความสามารถในการทำางานอย่างต่อเนื่อง

ความโปร่งใสของข้อมูลตลอดการดำาเนินธุรกิจและความทันสมัยของข้อมูล ณ ขณะนั้น (Real Time) ในรูปแบบ Integrated Control Tower

การจัดส่งและ
กระจายสินค้า

ระบบจัดการทรัพยากรขององค์กร
ที่ยอดเยี่ยม

ลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นเลิศ

ตลาดรองรับ
 และ คู่แข่ง

Agile Way of Work

ระบบจัดซื้อ

ภาพรวมของ IRPC 4.0

พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศ 
(Power of People)

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการดึงดูด 
ผู้มีความสามารถ การพัฒนาความรู้ของบุคลากร ตลอดจนการบ่มเพาะ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีการดำาเนินงานผ่าน 3 โครงการ

หมายเหตุ	 ดัชนีสุขภาพองค์กร	(Organization	Health	Index:	OHI)	เป็นดัชนีที่บ่งชี้ความสมบูรณ์
ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ	ขององค์กรที่ครอบคลุมปัจจัยอื่นๆ		
นอกเหนือจากด้านการเงิน	เช่น		การกำาหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	การสร้าง
นวัตกรรม	การสร้างแรงจูงใจ	และความเป็นผู้นำา	เป็นต้น	ซึ่งช่วยให้การประเมิน	
ความสำาเร็จขององค์กรครบทุกมิติมากยิ่งขึ้น
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MANUFACTURED
CAPITAL
ห�วงโซ�อ�ปทาน เพ�่อความยั่งยืน

Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

ไออาร�พ�ซี มุ�งสร�างความเป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดหาจากคู�ค�า 
โดยจัดการประเมินความเสี่ยงด�านความยั่งยืนของคู�ค�า ทั้งด�านเศรษฐกิจ 
สิ�งแวดล�อม ภาพลักษณ�องค�กร และความปลอดภัย  สนับสนุนการจัดซื้อ
จัดหาในท�องถิ�นและการจัดซื้อจัดหาสีเข�ยว พร�อมนำเทคโนโลยีดิจ�ทัล
มาปรับใช�เพ�่อให�การส�งมอบคุณค�าของไออาร�พ�ซีเป�นไปอย�างต�อเนื่อง

และราบร�่น อันเป�นรากฐานของการเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน

• ความเป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดหา

• ความพ�งพอใจของคู�ค�า

• การว�เคราะห�ค�าใช�จ�าย

• การประเมินความเสี่ยงและ
 การตรวจสอบการดำเนินงานของคู�ค�า

• การจัดซื้อจัดหาในท�องถิ�น

• การจัดซื้อจัดหาสีเข�ยว

• การส�งเสร�มการรับรู�และความเข�าใจ
 ด�านการบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานอย�างยั่งยืนระหว�างคู�ค�า

• โครงการขนส�งสินค�าปลอดภัย

• โครงการ PRISM POLIMAXX
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MANUFACTURED
CAPITAL
ห�วงโซ�อ�ปทาน เพ�่อความยั่งยืน

Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

ไออาร�พ�ซี มุ�งสร�างความเป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดหาจากคู�ค�า 
โดยจัดการประเมินความเสี่ยงด�านความยั่งยืนของคู�ค�า ทั้งด�านเศรษฐกิจ 
สิ�งแวดล�อม ภาพลักษณ�องค�กร และความปลอดภัย  สนับสนุนการจัดซื้อ
จัดหาในท�องถิ�นและการจัดซื้อจัดหาสีเข�ยว พร�อมนำเทคโนโลยีดิจ�ทัล
มาปรับใช�เพ�่อให�การส�งมอบคุณค�าของไออาร�พ�ซีเป�นไปอย�างต�อเนื่อง

และราบร�่น อันเป�นรากฐานของการเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน

• ความเป�นเลิศด�านการจัดซื้อจัดหา

• ความพ�งพอใจของคู�ค�า

• การว�เคราะห�ค�าใช�จ�าย

• การประเมินความเสี่ยงและ
 การตรวจสอบการดำเนินงานของคู�ค�า

• การจัดซื้อจัดหาในท�องถิ�น

• การจัดซื้อจัดหาสีเข�ยว

• การส�งเสร�มการรับรู�และความเข�าใจ
 ด�านการบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานอย�างยั่งยืนระหว�างคู�ค�า

• โครงการขนส�งสินค�าปลอดภัย

• โครงการ PRISM POLIMAXX
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ไออาร์พีซี กำาหนดนโยบายการสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดซ้ือ
จัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement Excellence) 
จรรยาบรรณของคู่ค้า (IRPC Supplier Code of Conduct) 
และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซ้ือจัดหาพัสดุของบริษัท (IRPC 
Purchaser Code of Conduct) ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็น 
ด้านจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการรักษาความลับของข้อมูล โดยประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 
ตามคู่มือการดำาเนนิงานจัดซือ้จัดหาอยา่งยัง่ยนื (IRPC Sustainable 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำาคัญยิ่งต่อธุรกิจของไออาร์พีซ ี
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งเป็นโอกาสให้ไออาร์พีซี ผลักดันการสร้างคุณค่า

แก่ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความยั่งยืน อันได้แก่ การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยของชุมชนและในกลุ่มคู่ค้า  ด้วยตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้  

ไออาร์พีซี จึงนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อระบุแนวโน้มความต้องการ 
ของตลาดและบริหารจัดการความต้องการล่วงหน้า ส่งผลให้ไออาร์พีซี  

สร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์และคงความสามารถในการแข่งขันได้  
รวมถึงดำาเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อมุ่งหวังให้คู่ค้าปรับใช้แนวปฏิบัติ

ด้านความยั่งยืนดำาเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพ อันจะเป็นการสร้าง 
คุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ของไออาร์พีซีอย่างแท้จริง

แนวทางการบริหารจัดการ 

Procurement Management Manual) ซ่ึงประกอบด้วย 4  
กระบวนการ ได้แก ่1) การวิเคราะหค่์าใชจ่้าย 2) การประเมินความเสีย่ง 
ของการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าโดยคำานึงถึงผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการของคู่ค้า 
3) การวิเคราะห์ความสำาคัญของคู่ค้า และ 4) การจัดทำามาตรการ 
ลดผลกระทบ โดยผลจากการประเมินจะถูกนำามาวิเคราะห์และ 
กำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าและบริการ
ข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของไออาร์พีซี สามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 
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ISC 4.0

1. Control Tower Decision-Making

เพ่ือสนับสนุนความโปร่งใสในการบริหารจัดการตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน (End-to-End Visibility) ไออาร์พีซีใช้ระบบ
ดิจิทัลตั้งแต่ซื้อน้ำามันดิบและวางแผนการผลิต การกล่ัน
และผลิตสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

2. Crude Selection Model & Approach 

เพ่ือความแม่นยำาและสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือกน้ำามันดิบ 
ท่ีมีคุณภาพ ไออาร์พีซีนำาเคร่ืองมือดิจิทัลมาใช้คัดเลือกคู่ค้า  
ซ่ึงระบบดังกล่าวใช้งานร่วมกับ PTT Trading ทำาให้ไออาร์พีซี 
สามารถวางแผนการจัดซ้ือ เพ่ือช่วยต่อรองราคา และ 
ลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบร่วมกันด้วย

PRO 4.0

1. Spend Cube Analytics

เพ่ือเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการจัดซือ้จดัหา และลดตน้ทนุ
การสั่งซ้ือสินค้าและบริการ ไออาร์พีซีใช้เครื่องมือดิจิทัล
มาประมวลผลการสั่งซ้ือในอดีต โดยรวบรวม คัดกรอง 
แบง่ประเภท และวเิคราะหข์อ้มูลการใชจ่้ายเพ่ือสัง่ซ้ือสนิค้า
และบริการจากคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ตัดสินใจได้อย่าง
แม่นยำาและรวดเร็ว

2. Demand Planning Platform

เพ่ือวางแผนการจัดซ้ือขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไออาร์พีซีใช้ระบบมาตรฐานรวบรวมความต้องการสั่งซ้ือ 
สนิค้าจากทกุฝา่ยของไออารพี์ซี โดยใชเ้ครือ่งมือเกบ็ขอ้มูล 
ที่แม่นยำา รวดเร็ว และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
วางแผนจัดซ้ือขององค์กร อันเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิม
อำานาจต่อรองกับคู่ค้า

3. Process Workflow Re-design

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซ่ึงความปลอดภัยของข้อมูล  
ไออาร์พีซีจึงใช้ระบบดิจิทัลในการอนุมัติ อาทิ การสร้าง
แบบฟอร์มมาตรฐานการทำาสัญญา เพ่ือประหยัดเวลาและ 
ลดความผิดพลาด รวมถึงเอ้ือให้คณะกรรมการจัดซ้ือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนสำาคัญ เป็นต้น

ความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อจัดหา

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ยังคงมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ
จัดหาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก ่การจัดซ้ือจัดหา 
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Procurement) และการบริหารจัดการ 
ด้านอุปสงค์ (Demand Management) เพื่อรวบรวมความต้องการ
และวางแผนร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งาน ทำาให้ลดความถี่และปริมาณ
การใช้สินค้าและบริการด้านต่างๆ รวมทั้งวางแผนการปรับลด
คุณสมบัติของสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด แต่ยังคง
ประสิทธิภาพของการใช้งานเหมือนเดิม จากความมุ่งม่ันดังกล่าว 
ช่วยให้ไออาร์พีซีสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่า 800 ล้านบาท
ต่อปี

การสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการจัดซื้อจัดหา ช่วยให้
ไออาร์พีซีลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 

800
ล้านบาท

ความพึงพอใจของคู่ค้า

ในปี 2561 ไออาร์พีซี มีคะแนนการสำารวจความพึงพอใจของคู่ค้า
ธรุกจิ รอ้ยละ 90.40 จากเป้าหมายทีร่อ้ยละ 90 โดยหวัขอ้ทีมี่คะแนน
เพิ่มขึ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมาคือ ด้านบุคลากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานกบัคู่ค้าและด้านภาพลักษณก์ารจัดหา อาท ิความโปรง่ใส 
ในการจัดหา เป็นตน้ ทัง้นี ้ไออารพี์ซี มีแผนทีจ่ะพัฒนาความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการจัดหาท่ีเป็นดิจิทัลมากข้ึน เพ่ือการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจของคู่ค้า
(ร้อยละ)

90.40

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำาเนินงาน
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การประเมินความเสี่ยงและ 
การตรวจสอบการดำาเนินงานของคู่ค้า

เพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของคู่ค้าทั้งหมด ไออาร์พีซี ได้มี
การจัดทำาการประเมินคู่ค้าที่มีความสำาคัญ โดยคู่ค้าที่มีความสำาคัญ 
(Critical Supplier) ของไออารพี์ซ ีหมายถงึ คู่ค้าทีมี่สดัสว่นค่าใชจ่้ายสงู 
คู่ค้าที่ เป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สำาคัญหรือไม่สามารถ 
หาทดแทนได้ หรอืคู่ค้าทีมี่ความสมัพันธท์างธรุกจิในเชงิกลยทุธ ์โดย
มีผลการประเมินในปี 2561 ดังนี้

นอกจากนี้ คู่ค้ารายใหม่ทุกรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับไออาร์พีซี
และคู่ค้าเกา่จะถกูประเมินความเสีย่งด้านความยัง่ยนืโดยใชห้ลกัการ
ประเมินที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์
องค์กร และความปลอดภัย ในปี 2561 ไออาร์พีซีมีการดำาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและการตรวจสอบการดำาเนินงานของคู่ค้า
ด้านความยั่งยืนสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายดังนี้ 

สำาหรับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูงและเป็นคู่ค้าหลัก 
ท่ีสำาคัญ ไออาร์พีซีจะตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์  
ESG และจัดทำาแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน เพ่ือให้คู่ค้าที่ไม่ผ่าน 
การประเมินด้านใดด้านหนึง่ลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ 
ซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่พบจากคู่ค้าในปี 2561 มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดหาของไออาร์พีซีแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การ 
จัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง เช่น น้ำามันดิบ ปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี และการจัดซ้ือจัดหาทั่วไป เช่น สารเคมี เครื่องจักร 
ในการผลิตและอะไหล่ และผู้รับเหมาให้บริการ โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 94 และร้อยละ 6 ตามลำาดับ

คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม
ณ สถานที่ประกอบการ (On-site Audit) (ราย)

(ร้อยละ ของคู่ค้าทั้งหมด)

คู่ค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
(ร้อยละ ของคู่ค้าทั้งหมด)

100 100 100

คู่ค้าทั้งหมด
921 ราย

คู่ค้าที่มีความสำาคัญ 
75 ราย 

คู่ค้าที่มีความสำาคัญ
ที่มีความเสี่ยงสูง 
ด้านความยั่งยืน

63 ราย

ร้อยละ 82 ของคู่ค้า 
ท่ีมีความสำาคัญ

คู่ค้าที่มีความสำาคัญ
75 ราย 

ร้อยละ 8.1
ของคู่ค้าทั้งหมด

82 80 100

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี สามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php

วัตถุดิบและ
เชื้อเพลิง 94%

ปิโตรเคมี

น้ำ�มันดิบ

ถ่�นหิน

ปิโตรเลียม

เชื้อเพลิง  
renewable

จัดซื้อทั่วไป 6%

ส�รเคมี

ผู้รับเหม�

ส่วนประกอบใน
กระบวนก�รผลิต

สัดส่วน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปี 2561

เป้�หม�ย
2561

เป้�หม�ย
2561

ผลก�รดำ�เนินง�น
2561

ผลก�รดำ�เนินง�น
2561

เป้�หม�ย
2562

เป้�หม�ย
2562
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กิจกรรมส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วม CAC

ไออาร์พีซีและกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอรร์ปัชนั” จัดโดยองค์กรตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ 
สู้โกง” โดยมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมา
เป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉยและ 
กล้าส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลัง
สังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
รวมทั้งตระหนักว่าคนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชันได้  
ทีส่ำาคัญเพ่ือตอกย้ำาการดำาเนนิงานของไออารพี์ซีทีใ่หค้วาม
สำาคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

IRPC CG Day 2018 และ  
PTT Group CG Day 2018

ไออารพี์ซ ีจัดงาน IRPC CG Day 2018 โดยมีคู่ค้าหลกัจาก
จังหวดัระยองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง จำานวน 37 ราย เขา้รว่มงาน  
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คู่ค้าได้รับรู้และเข้าใจในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และบทบาท 
ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากน้ี  
ยงัเชญิคู่ค้าหลักจำานวน 16 ราย จากทัว่ประเทศ เขา้รว่มงาน 
PTT Group CG Day 2018 จัดโดยกลุ่ม ปตท. เพ่ือ 
สง่เสรมิใหคู่้ค้าตระหนกั รบัรู ้และปฏบิตัติามแนวปฏิบตัด้ิาน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของกลุ่ม ปตท.

การอบรมคู่ค้าด้าน ESG

ไออาร์พีซี จัดอบรมเรื่องการประเมินคู่ค้าตามเกณฑ์ด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลที่ดี (ESG) โดย
คัดเลือกคู่ค้าหลักเข้าร่วมทำาแบบสอบถามการประเมิน 
ESG ด้วยตนเอง (Self-assessment) และซักซ้อมความ
เขา้ใจกอ่นทีไ่ออารพี์ซจีะดำาเนนิการตรวจตดิตาม ณ สถาน
ประกอบการ (On-site Audit) ซ่ึงการอบรมนีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของความรว่มมือกับบรษิทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือแบง่ปันขอ้มูล
ทีจ่ะชว่ยลดค่าใชจ่้ายการดำาเนนิงานของกลุ่ม ปตท. อีกทัง้
สรา้งความสมัพันธท์ีดี่กบัคู่ค้าเพ่ือการเตบิโตและพัฒนาไป
ด้วยกันอย่างยั่งยืน

โครงการ PRISM

ไออาร์พีซี ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในโครงการ 
Petrochemical and Refining Integrated Synergy 
Management (PRISM) ทุกปีโดยประสานงานกับ 
บรษิทัโรงกลัน่น้ำามันในหว่งโซอุ่ปทานของกลุ่ม ปตท. บรหิาร 
จัดการการขนส่งน้ำามันดิบให้เต็มลำาเรือ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
และช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง ในปี 2561 
ไออาร์พีซีลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากโครงการนี้ประมาณ 
47 ล้านบาท และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้กว่า 14,693 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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โครงการขนส่งสินค้าปลอดภัย 

ไออารพี์ซี ใหค้วามสำาคัญกบัการสง่เสรมิคุณภาพและความปลอดภัย
ด้านการขนส่ง โดยเน้นสร้างความตระหนักเรื่องการขับขี่ปลอดภัย
ในกลุ่มผู้รับเหมา ปี 2561 ได้ดำาเนินโครงการ Smart Driver 
(Logistics) อย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้รับจ้างขับรถขนส่งเม็ดพลาสติก  
อันได้แก ่อบรมการขบัขีป่ลอดภัย เฝา้ระวังการใชย้าเสพตดิ และกำาหนด
คุณลักษณะของผู้ขับขี่ที่เหมาะสม (Smart Driver)  และมอบรางวัล 
Smart Driver Award ประจำาปี 2561 ให้พนักงานขับรถ 7 ราย 
ที่มีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยและไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า  ความ 
มุ่งม่ันเหล่านี้ ส่งผลให้ไออาร์พีซีมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งในปี 2561 อยู่ที่ 0 ครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 0.07 ครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตร

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า 
(ครั้งต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร)

00.070

หมายเหตุ เป้าหมายปี 2563 และ 2564 อยู่ที่ 0 ครั้งต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562
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INTELLECTUAL
CAPITAL
การดูแลลูกค�าและ
นวัตกรรมเพ�่อความยั่งยืน

• ระบบรับข�อร�องเร�ยนและ
 บร�การตอบข�อซักถาม

• การร�วมมือจัดการ
 ข�อร�องเร�ยนร�วมกับลูกค�า

• กลยุทธ�ความเป�นเลิศด�านนวัตกรรม

• IRPC Innovation Center ศูนย�กลางความเป�นเลิศด�านการว�จัยและพัฒนา
 ผลิตภัณฑ�ใหม�

• ผลิตภัณฑ� POLIMAXX ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

 และมีส�วนช�วยเหลือสังคม

• การส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรด�านนวัตกรรม

• ความร�วมมือเพ�่อสร�างสรรค�นวัตกรรม

การบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ�

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ�

ไออาร�พ�ซี ยกระดับในการค�นคว�าว�จัยผลิตภัณฑ� การลงทุนด�านบุคลากร 
และการใช�นวัตกรรมแบบเป�ด เพ�่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ 

ที่ตอบสนองความต�องการของตลาด และสร�าง
ความพ�งพอใจอย�างสูงสุดแก�ลูกค�า บนพ�้นฐานความเข�าใจ

ในความต�องการของลูกค�าที่หลากหลาย พร�อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

• ไออาร�พ�ซีจับมือ GZSJ ต้ัง E-Commerce Platform “IPLAS”

• Road Show และงานสัมมนา ณ เมืองฮานอย ประเทศเว�ยดนาม

• TASTE OF BANGKACHAO อิ�มบุญอิ�มท�อง ณ บางกะเจ�า

• การแสดงผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมด�านป�โตรเคมีและพลาสติก
 ในงาน CHINAPLAS 2018

แนวทางการบร�หารจัดการ

แนวทางการบร�หารจัดการ

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน

46 รายงานความยั่งยืน 2561



INTELLECTUAL
CAPITAL
การดูแลลูกค�าและ
นวัตกรรมเพ�่อความยั่งยืน

• ระบบรับข�อร�องเร�ยนและ
 บร�การตอบข�อซักถาม

• การร�วมมือจัดการ
 ข�อร�องเร�ยนร�วมกับลูกค�า

• กลยุทธ�ความเป�นเลิศด�านนวัตกรรม

• IRPC Innovation Center ศูนย�กลางความเป�นเลิศด�านการว�จัยและพัฒนา
 ผลิตภัณฑ�ใหม�

• ผลิตภัณฑ� POLIMAXX ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

 และมีส�วนช�วยเหลือสังคม

• การส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรด�านนวัตกรรม

• ความร�วมมือเพ�่อสร�างสรรค�นวัตกรรม

การบร�หารจัดการลูกค�าสัมพันธ�

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ�

ไออาร�พ�ซี ยกระดับในการค�นคว�าว�จัยผลิตภัณฑ� การลงทุนด�านบุคลากร 
และการใช�นวัตกรรมแบบเป�ด เพ�่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ 

ที่ตอบสนองความต�องการของตลาด และสร�าง
ความพ�งพอใจอย�างสูงสุดแก�ลูกค�า บนพ�้นฐานความเข�าใจ

ในความต�องการของลูกค�าที่หลากหลาย พร�อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

• ไออาร�พ�ซีจับมือ GZSJ ต้ัง E-Commerce Platform “IPLAS”

• Road Show และงานสัมมนา ณ เมืองฮานอย ประเทศเว�ยดนาม

• TASTE OF BANGKACHAO อิ�มบุญอิ�มท�อง ณ บางกะเจ�า

• การแสดงผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมด�านป�โตรเคมีและพลาสติก
 ในงาน CHINAPLAS 2018

แนวทางการบร�หารจัดการ

แนวทางการบร�หารจัดการ

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินงาน
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ไออาร์พีซี มีแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสายพาณิชยกิจและการตลาด ปี 2559-2565 โดย
มีกรอบการดำาเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3 ฉบับ ที่ครอบคลุม
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของไออาร์พีซี ดังนี้

 • คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารธุรกิจปิโตรเลียม 

 • คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี

 • คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

ท้ังน้ี คู่มือดังกล่าวครอบคลุมกระบวนการวางแผนและวิเคราะห์ 
การตลาดไปจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า และการจัดการ
ข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ระบบรับข้อร้องเรียนและบริการตอบข้อซักถาม

ไออาร์พีซี มีระบบรับข้อร้องเรียนและบริการตอบข้อซักถามทั้งใน 
รูปแบบการติดต่อโดยตรงกับพนักงานขายและรูปแบบออนไลน์ 
โดยไออาร์พีซีมีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือทั้งในส่วนการขาย 
การจัดส่ง และการแก้ปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ ไออาร์พีซีทำา 
การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแบบสำารวจ การสัมภาษณ์ 
เชงิลึก และจัดกจิกรรมรว่มกบัลูกค้าอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือนำาขอ้คิดเหน็
มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงใจ เพื่อทราบข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า 

รวมถึงข้อเสนอแนะสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่สำาคัญต่อการเพิ่มยอดขายการดึงดูดลูกค้ารายใหม ่
และการรักษาฐานลูกค้าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง

ไออาร์พีซี ได้นำาจุดแข็งของเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
พร้อมตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดในเชิงรุก

แนวทางการบริหารจัดการ 

ไออารพี์ซี พัฒนาระบบการบรหิารจัดการฐานขอ้มูลสำาหรบั
ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม อาทิ ระบบ iCON Plus (IRPC 
Customer Oriented Network Plus) สำาหรับธุรกิจ
ปิโตรเคมี ระบบ ideal (IRPC Digital E-commerce 
Account & Logistic System) ระบบ iRON (IRPC 
Oil on Net) สำาหรับธุรกิจปิโตรเลียม ระบบ iCROWN 
( IRPC Cus tomer  Re la t ionsh ip Or ien ted 
Wisdom Network) สำาหรับธุรกิจท่าเรือ และระบบ 
iASSET สำาหรับธุรกิจทรัพย์สิน 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
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โครงการดิจิทลัอ่ืนๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนาและจะพรอ้มในการ
ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562

B2B Portal

ศูนย์กลางระบบการสั่งซ้ือและจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซ้ือได้ด้วยตนเอง 
ตามเวลาจรงิ (Real Time) ปัจจบุนัได้พัฒนาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยและ
จะมีการประชาสัมพันธ์การใช้งานให้แก่ลูกค้าในปี 2562

Big Data Analytics

ระบบจัดเก็บและประมวลผลของไออาร์พีซีเพ่ือนำาข้อมูลเชิงลึก
ด้านพฤตกิรรมลกูค้าและความตอ้งการของตลาด รวมถงึปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ  มาใช้เช่ือมโยงกับการผลิตและการวางแผนตลาด 

Market and Competitor Intelligence 
Dashboard

เพ่ิมความแม่นยำาของการคาดการณ์ความต้องการของตลาด
ด้วยข้อมูลความพร้อมในการส่งมอบสินค้าและราคาของคู่แข่ง 
เพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดได้ 

Control Tower: Logistics and Client 
Excellence

ระบบแสดงข้อมูลการดำาเนินงาน ที่มีความโปร่งใสของข้อมูล
ตลอดกระบวนการผลิตและกระจายสนิค้าทีท่ำาใหก้ารจัดการกบั
ปริมาณสินค้าในคลังเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนใน
การดำาเนนิการ เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพของเวลาในการจัดการ 
และลดโอกาสการขาดแคลนสินค้าในพื้นที่

ไออาร์พีซีจับมือ GZSJ ตั้ง E-Commerce 
Platform “IPLAS”

ไออาร์พีซี ได้ซื้อหุ้นบริษัท Guangzhao Saiju Performance 
Polymer Ltd. (GZSJ) สาธารณรฐัประชาชนจีน ซ่ึงเป็น บรษิทั 
E-Commerce ทางด้านพลาสติกรายใหญ่ของจีน ในชื่อ  
“IPLAS” ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด คิดเป็น 
มูลค่าการลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท พร้อมเตรียมจัดตั้ง 
บริษัทร่วมทุนในไทยขึ้นใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท 
เพ่ือให้บริการในรูปแบบ E-Commerce Platform ซ่ึง
เป็นการเพ่ิมช่องทางในการขายสินค้าให้แก่ไออาร์พีซี ตลอดจน 
เป็นพ้ืนที่ในการขายสินค้าของธุรกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีทุกประเภท ของผู้ประกอบการ 
ทัง้รายใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม การลงทนุในการตลาด 
ผ่านระบบดิจิทัลคร้ังน้ี นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการให้บริการ 
ลูกค้ารายย่อยของไออาร์พีซีแล้ว ยังสะดวกต่อการขยาย 
ธุรกิจ (Up-scale) เพ่ือบุกตลาดพลาสติกและปิโตรเคมีใน 
ASEAN อีกด้วย โดย IPLAS มีแผนในการเปิดใช้งานในไทย
ภายในปี 2562

โครงการที่ดำาเนินงาน
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การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านปิโตรเคมี
และพลาสติก ในงาน CHINAPLAS 2018

ไออาร์พีซี ร่วมกับกลุ่มปตท.จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ด้านปิโตรเคมีและพลาสติก ในงาน Product CHINAPLAS 
2018 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 24 - 27 เมษายน 2561 ณ เมืองเซ่ียงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือขยายฐานลูกค้า ส่งเสริมด้าน 
การส่งออกผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม 
ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำาในธุรกิจปิโตรเคมีอันมีศักยภาพของ 
กลุ่มปตท. นอกจากนี้  ยังเป็นโอกาสอันดีในการพบปะ 
เยี่ยมเยียนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนไออาร์พีซีด้วยดีเสมอมา 
CHINAPLAS เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและ
ยางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยม ี
ผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิค้าจากประเทศชัน้นำามากกวา่ 35 ประเทศ
ทั่วโลก อาทิ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย แคนาดา ตุรกี 
จีน ญ่ีปุ่น ไต้หวัน ไทย ฯลฯ รวมจำานวนบริษัทที่เข้าร่วมกว่า 
2,600 บริษัท และมีผู้เข้าชมงานเฉลี่ยกว่า 100,000 คนต่อวัน

Road Show และงานสัมมนา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีได้จัดกิจกรรม Roadshow ณ เมืองฮานอย ประเทศ 
เวียดนาม ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ปิโตรเคมีไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงมีการเติบโต
ของการใชผ้ลติภัณฑปิ์โตรเคมีอยา่งตอ่เนือ่ง กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย
การนำาเสนอถงึบทบาทของระบบดิจิทลัยคุใหม่ตอ่การเขา้ถงึลูกค้าและการตลาด
ของธุรกิจปิโตรเคมี ทิศทางธุรกิจปิโตรเคมีของไออาร์พีซี และผลิตภัณฑ์ใหม่
ล่าสุดของ POLIMAXX พร้อมปิดท้ายด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่าง
กับทีมผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้ เ ป็นทั้ งการให้ความรู้ กับ

ลูกค้าถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงธุรกิจ
ปิโตรเคมีในโลกและการส่งเสริมการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ไออาร์พีซี ให้แก่
ตัวแทนจำาหน่ายอย่างน้อย 5 ราย และ
ลูกค้าเป้าหมายจำานวน 100 รายเข้าร่วม
กิจกรรม โดยไออาร์พีซีเล็งเห็นว่าเป็น
โอกาสในการเปิดประตูสู่การส่งเสริม
ลูกค้าในการนำาผลิตภัณฑ์มาใช้ และ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงผู้เข้าร่วมได้ให้การ
ตอบรับเป็นอย่างดี
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TASTE OF BANGKACHAO  
อ่ิมบุญ อ่ิมท้อง ณ บางกระเจ้า

ไออาร์พีซี จัดทริปป่ันจักรยานผสานกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในท้องถ่ิน บรเิวณคุ้งบางกระเจา้ ซ่ึงเป็นปอดสเีขยีวของกรงุเทพ
ในเดือนมิถนุายนทีผ่า่นมา กจิกรรมประกอบด้วยการขีจั่กรยาน
ไปไหว้พระ ณ วัดเก่าแก่ในตำาบลบางกระเจ้า การทำาผ้ามัดย้อม  
และการรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากจะเป็นการออก
กำาลังกายและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถ่ิน 
แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและ 
ไออาร์พีซี ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เข้าถึงความต้องการลูกค้า
ที่มีศักยภาพของไออาร์พีซีได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ไออาร์พีซี สร้างความใกล้ชิดและเพ่ิมความเข้าใจในความ
ต้องการหรือข้อห่วงกังวลของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพอัน
ดีระหว่าง ไออาร์พีซีและลูกค้า ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเยี่ยมเยียนลูกค้าทั้งลูกค้า
ภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อ
เสนอแนะ การจัดแข่งกีฬาระหว่างไออาร์พีซีและลูกค้า การส่ง
มอบของที่ระลึกให้กับลูกค้าตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 
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ผลการดำาเนินงาน

ไออาร์พีซี ประเมินความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการลกูค้าสมัพันธโ์ดยอ้างอิงจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ผ่านแบบสำารวจความพึงพอใจทางอีเมล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และกลุ่มธุรกิจ
ท่าเรือและทรัพย์สิน โดยในปี 2561 ผลสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า มีดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจปิโตรเลียม (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจปิโตรเคมี (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน (ร้อยละ) 

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

89

8085 85

9089 90

89 89

ความพึงพอใจของลูกค้าบางกลุ่มในปีนี้มีคะแนนต่ำากว่าเป้าหมาย 
เล็กนอ้ย เป็นผลมาจากการดำาเนนิการปรบัเปล่ียนในเชงิคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำานวนลูกค้า 
ที่ใช้ในการสำารวจความพึงพอใจ ทำาให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนมุมมอง 
ความต้องการ ทัศนคติ และประสบการณ์ของลูกค้าอย่างครอบคลุม 
และมีความละเอียดมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้จากผลการสำารวจความพึงพอใจ
ธุรกิจปิโตรเคมี พบว่า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเป็น Top two 
Box เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 18.7

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้ทำาความเข้าใจถึงความต้องการและ 
ข้อกังวลของลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้ากว่า 100 ราย 
เม่ือพิจารณาร่วมกับผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า  
มีข้อร้องเรียนทั้งหมด 40 เรื่อง โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และการขนส่งสินค้า ไออาร์พีซี
ได้ดำาเนินการจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจังโดยการปรับปรุง
กระบวนการผลิต ตรวจสอบการทำางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียด 
ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ปรับปรุงสภาพรถขนส่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กำาหนด และประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ไออาร์พีซี ไม่พบกรณีละเมิดต่อระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของไออาร์พีซี ทั้งด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย กฎระเบียบด้านการติดฉลากผลิตภัณฑ์ 
การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการสื่อสารเชิงการตลาด
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น้ำ�ปริศน�ในกระสอบบรรจุเม็ดพล�สติก

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ได้รับแจ้งจากลูกค้า 
รายหนึ่งว่า พบน้ำาเป็นปริมาณมากในกระสอบบรรจุเม็ด
พลาสติกที่ปิดมิดชิด ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการสอบสวน
อย่างเร่งด่วนเพ่ือหาสาเหตุโดยตรวจสอบระบบการผลิตใน
จังหวัดระยอง พร้อมทั้งได้จำาลองการซึมเข้าของน้ำาพร้อม
อัดคลิปวิดีโอและลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการขนส่งสินค้าล็อต 
นั้นทุกขั้นตอน ทั้งนี้ โกดังสินค้าที่พบกระสอบบรรจุเม็ด
พลาสติกที่มีปัญหาเป็นโกดังของลูกค้าที่สร้างเสร็จใหม่และ
ไม่มีรอยร่ัวบนหลังคา และเม่ือตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า
ช่วงวันที่ส่งสินค้าล็อตดังกล่าวมีฝนตกหนัก และในระหว่าง
ขนถ่ายสินค้ากระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกได้ถูกนำาไปพักไว้ 
ณ จุดพักสินค้าช่ัวคราวของลูกค้า 1-2 วันก่อนนำาเข้าโกดังหลัก 
ซ่ึงจุดพักสนิค้าชัว่คราวมีรอ่งรอยการไหลของน้ำาฝนลงมาตาม
เสาอาคาร ผนวกกับกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกมีการเย็บ
ปากกระสอบที่น้ำาสามารถซึมผ่านได้ ไออาร์พีซี จึงได้ชี้แจงกับ
ลูกค้าพร้อมแสดงการทดสอบการซึมน้ำาของรอยเย็บกระสอบ

หากถูกฝนสาด และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความบกพร่อง 
ของจุดพักสินค้า ซ่ึงทำาให้ลูกค้ามีความประทับใจที่ไออาร์พีซี
สามารถดำาเนินการสอบสวนได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว 
ช่วยลดความสูญเสียโดยไม่คาดคิดจากขั้นตอนการจัดเก็บ
สินค้าให้กับลูกค้าได้ ซ่ึงผลจากการดำาเนินการในเหตุการณ์
ดังกล่าว ทำาให้ไออาร์พีซีได้รับการประเมินความพึงพอใจ 
ในการช่วยแก้ปัญหาในระดับ “ดีเยี่ยม”

จากกรณีนี้ ทำาให้ไออาร์พีซีทราบว่า กระสอบของไออาร์พีซี
สามารถกนัน้ำาได้อยา่งดี ยกเวน้ในสว่นของการปิดปากกระสอบ
และเพ่ิมความม่ันใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี
ทีส่ดุเสมอ พรอ้มแบง่ปันสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูดั้งกล่าวใหแ้กพ่นกังาน
อื่น ๆ ผ่านระบบ KM Treasury

กรณีศึกษา การร่วมมือจัดการข้อร้องเรียนร่วมกับลูกค้า
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นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำาคัญที่ส่งเสริมให้ไออาร์พีซ ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำาลง และเติมเต็มความต้องการของตลาด 

นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อความยั่งยืน 
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ยังเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ไออาร์พีซีมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบ 

ที่มาจากแหล่งในประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

แนวทางการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พีซี ดำาเนินงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้กลยุทธ์การวิ จัยและพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ (R&D  
Excellence) เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำาคัญใน Power of Growth 
ของกลยุทธ์ GDP โดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสามารถใน
ด้านการวจัิยพัฒนาและสรา้งสรรค์นวตักรรมใหเ้ทยีบเคียงกบับรษิทั
ชั้นนำาระดับโลก (World-class Fast Follower) ภายใต้กลยุทธ์
ดังกล่าว ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีจึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ผลติภัณฑเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิหลกั (Core 
Business) รักษาและขยายส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด และ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดธุรกิจข้างเคียง 
(Adjacent Business) เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ รวมถึง
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาว (New S-curve)

กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไออาร์พีซี เริ่มจากการ
รวบรวมแนวคิดการวิจัยและพัฒนา และคัดเลือกนวัตกรรมเพ่ือ 
นำามาพัฒนาต่อยอด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และการลดทรัพยากรการลงทุน ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรม 
ไออาร์พีซี จะทำางานร่วมกับหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกค้าและนำามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

R&D Digital Dashboard 

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีที่นำา R&D Digital Dashboard 
มาใชภ้ายในปี 2562 ซ่ึงจะชว่ยในการตดิตามความคืบหนา้ 
โครงการวจัิย การจัดการงบประมาณ เป็นฐานขอ้มูลความรู ้
ความสามารถของบุคลากร และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัย โครงการน้ีช่วยเพ่ิมความโปร่งใสของข้อมูลใน 
การบริหารจัดการ และทำาให้การวางแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ซ่ึง
ในอดีต การรวบรวมข้อมูลยังกระจัดกระจายทำาให้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำาเนินงาน “Core 
Processes” ตามกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความ 
เป็นเลิศ (R&D Excellence) ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพ 
การทำางานด้านงานวิจัยและพัฒนาสูงขึ้น และเอ้ือต่อการ
ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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พอร์ทโฟลิโอของผลิตภัณฑ์และ 
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
(Product portfolio and  
technology roadmap)

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซี 
ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกสายธุรกิจปัจจุบันที่มีแนวโน้ม 
ที่จะเพิ่มความสำาคัญ ตาม New S-Curve

คณะกรรมการขับเคลื่อน
และบริหารนวัตกรรม 
(Steering and Management)

มีคณะกรรมการกำากับดูแลงานด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อกำาหนดทิศทางและ
ตัดสินใจในโครงการที่สำาคัญต่างๆ

กระบวนการทำางานหลัก 
(Core Process)
พัฒนาความเป็นเลิศของกระบวนการทำางาน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันผลลัพธ์ 
งานวิจัยออกสู่ตลาด 

ทักษะและความรู้ความสามารถ
(Skill and Competence)

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ไปพร้อมๆ กับทักษะในการบริหารจัดการ 
และความเป็นผู้นำา

เครื่องมือและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Tool and infrastructure)

มีเครื่องมือรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้สำาหรับ 
การขยายขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรงานวิจัยและนวัตกรรม
(R&D Resources)

จัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวทางการทำางานร่วมกัน 
(Way teams work)

ประสานการทำางานระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
กับหน่วยงานผลิตและหน่วยงานการตลาดเพื่อการตอบ
สนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

นวัตกรรมแบบเปิดและ
การลงทุนด้านเทคโนโลยี
(Open innovation and Tech  
Investment)

เปิดประตูแห่งความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกพร้อมลงทุน 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 
R&D Excellence

55รายงานความยั่งยืน 2561



โครงการที่ดำาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนช่วยเหลือสังคม

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ดำาเนินการปรับปรุง
และต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลังเก่าและอาคาร 
Application Laboratory พรอ้มอนมัุตงิบประมาณ 732 ล้านบาทเพ่ือ
กอ่สรา้ง New IRPC Innovation Center คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562  
ตามเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและ
รองรบับุคลากรและเครื่องมอืทางดา้นงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตามแผนการเพิ่มกำาลังคนของ R&D 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนชนิดน้ำ�หนักโมเลกุลสูง 
สำ�หรับแผ่นกั้นแบตเตอรีชนิดลิเธียมไอออน  
(UHMWPE for Li-Ion Battery Separator)

ไออาร์พีซี พัฒนาผงโพลิเอทิลีนชนิดน้ำาหนักโมเลกุลสูง  
(Ultra-high Molecular Weight Polyethylene; UHMWPE) 
ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มความหนา
น้อยกว่า 30 ไมโครเมตร ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก (Microporous 
Membrane) สำาหรับใช้งานเป็นแผ่นก้ันแบตเตอรีลิเธียมไอออน 
ตามมาตรฐาน United States Advanced Battery 
Consortium (USABC) ซ่ึงพบในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
แบตเตอรีลิเธียมสำาหรับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
(Laptop) หรือใช้งานในอุปกรณ์กักเก็บพลังงานของ
รถยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นตัวกั้นระหว่างประจุบวกและประจุลบ 
ของอิเล็กโทรดและให้เฉพาะลิเธียมไอออนไหลผ่านเท่านั้น 
นอกจากนี้ ยังทำาหน้าที่เป็นเป็นตัวป้องกันการไหม้และ
ระเบิดของแบตเตอรีในกรณีที่อุณหภูมิของแบตเตอรีสูงขึ้น 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้สามารถทำากำาไรเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่า 
22 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนสำ�หรับง�นกระสอบ 
ในกระบวนก�รผลิตที่มีคว�มเร็วสูง  
(High Speed PP Yarn)

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ได้รับการพัฒนาเพ่ือใช้สำาหรับงานกระสอบ
ในกระบวนการผลิตด้วยความเร็วสูง ที่ มีความนิยมมากขึ้น 
ในการใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตของ 
ผู้ใช้งาน ใช้เวลาน้อยแต่ผลิตได้มาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์นี้ยังคงความ
แข็งแรงและการดึงยืดที่ดีอีกด้วย สามารถนำาไปใช้งานกระสอบ
หลายประเภทได้ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้สามารถทำากำาไรเพ่ิมขึ้น 
เป็นมูลค่า 18 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีนชนิดขย�ยตัวได้สมรรถนะสูง
ทนก�รล�มไฟต�มม�ตรฐ�น DIN 4 102 ระดับ B2 

ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีนชนิดขยายตัวได้ (Expanded Polystrene: 
EPS) มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดี มีอายุการใช้งาน 
ยาวนาน จึงนิยมสำาหรับนำามาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน 
ในงานก่อสร้าง ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน อย่างไรก็ตาม EPS ท่ีนำาไปใช้ในงานดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติในการทนการลามไฟ มีเขม่าควันน้อยเม่ือเกิด
การลุกไหม้ และที่สำาคัญคือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตต้องมี
ความปลอดภัยสูง ไออาร์พีซีจึงเลือกใช้สารหน่วงไฟที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถป้องกันการลามไฟโดยผ่าน
มาตรฐานการลามไฟของโพลเิมอรโ์ฟมระดับ B2, DIN 4102 
ซึ่งสามารถทำากำาไรเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท

POLIMAXX 

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 
POLIMAXX ทีน่ำาวตัถดิุบจากธรรมชาต ิเชน่ ยางพารา เศษไม้ 
และสีธรรมชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเม็ดพลาสติก 
ซ่ึงมีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 
มีการใชย้างธรรมชาตเิป็นสว่นผสมแทนยางสงัเคราะห ์อีกทัง้ 
ยังเป็นการส่งเสริมชาวสวนยางพาราและอุตสาหกรรม 
ยางพาราของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ราคายางพารา 
ตกตำ่าอีกด้วย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ POLIMAXX ดังกล่าว  
เช่น POLIMAXX GREEN ABS, POLIMAXX GREEN PS  
และ POLIMAXX WOOD PLASTIC COMPOSITE เป็นต้น

Bio-Maxx L-Cement เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) 
มีรูปลักษณ์เหมือนซีเมนต์แต่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานด้วย
กระบวนการฉีดพลาสติกทั่วไป ผลิตจากกระบวนการ
สังเคราะห์จากยางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแข่งขัน
และทดแทนการใช้พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ เช่น PLA, 
PBS, PHA เป็นต้น Bio-Maxx L-Cement เป็นผลิตภัณฑ์
ทีส่ามารถเขา้กนัได้ดีกบัสารเตมิแตง่ชนดิตา่งๆ และสามารถ
ผสมกับผงซีเมนต์ได้ จุดเด่นของ Bio-Maxx L-Cement คือ 
น้ำาหนักลดลง แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยลด
ระยะเวลาในการผลิตเม่ือเทียบกับการผลิตชิ้นงานซีเมนต์
ปกติ สามารถขึ้นรูปที่ซับซ้อนได้ และยังนำากลับมารีไซเคิล 
ได้อีกด้วย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการวจัิยและพัฒนาโดยมีแผนการนำา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในปี 2562
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การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม

กิจกรรมก�รแบ่งปันประสบก�รณ์  
(Lesson-Learnt) และ Innovation KM Session

ไออาร์พีซี พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมโดยบูรณาการ
โปรแกรม PEAK ที่ใช้ติดตามผลการดำาเนินงานระดับกลยุทธ์ 
Everest เข้ามาบริหารจัดการติดตามผลการดำาเนินงานด้าน
นวตักรรมตาม Innovation Stage & Gate ใหเ้ป็นระบบเดียวทำาให ้
เกิดประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำาเนินการของ
แต่ละขั้นตอน ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาหยุด
แผนงานที่ ไ ม่สามารถให้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย 

ความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ไออาร์พีซี สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนากับ
สถาบนัการศกึษาและบรษิทัชัน้นำาทัง้ในและตา่งประเทศ อาท ิสถาบนั
วิทยสิริเมธี (VISTEC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) Japan Advanced Institute of Science and 
Technology (JAIST) และ Houston Technology Center เป็นต้น 
ตามแนวทางนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ไออาร์พีซีได้รับแนวคิดและความรู้ใหม่ ที่หลากหลาย 
และอาจแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง จากที่ มีอยู่  อนึ่งการสร้าง 
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กรภายนอกเหล่านี้   
นอกจากจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ในเรื่องใหม่แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว 
ในการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายและผลักดันให้นวัตกรรม 
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น อีกด้วย ในปีที่ผ่ านมา ศูนย์
นวัตกรรมไออาร์ พี ซีมีความร่วมมือวิ จัยกับสถาบันชั้นนำาใน
ต่างประเทศเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ 
สำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices) และอุปกรณ์
สำารองพลังงาน (Energy storage) โดยการขึ้นรูปเป็น Prototype 
ไออาร์พีซี ยังมีแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เช่น วัสดุนาโนคาร์บอน เป็นต้น โดย
เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเพื่อดำาเนินการลงทุนต่อไป

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่และสรา้ง New 
S-curve ซึ่งมีความสำาคัญและช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
ไออาร์พีซีมีการจัดการผ่านโปรแกรมวิจัยและพัฒนา De novo 
Research ซึ่งเน้นเทคโนโลยีใน 3 Platforms ได้แก่ วัสดุสำาหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำารองพลังงาน และ วัสดุนาโน โดย 
ในปี 2561 ได้วางแผนดำาเนินงานวิจัยและแผนธุรกิจสำาหรับทั้ง 3 
Platforms พรอ้มทัง้ทำาการศกึษาทางด้านตลาดและเทคโนโลยคีวบคู่
กัน และในปี 2562 จะดำาเนินงานทั้ง 3 Platforms ตามแผนที่วางไว้
เพื่อให้สำาเร็จตามเป้าหมาย

หรอืสำาเรจ็ในกรอบเวลาทีก่ำาหนดเพ่ือนำาทรพัยากรไปสนบัสนนุ
โอกาสเชิงกลยุทธ์อื่นที่สำาคัญกว่า

นอกจากน้ี ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีประโยชน์ ศูนย์นวัตกรรม 
ไออาร์พีซียังจัดสัมมนาภายในสายงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความรู้ถูกส่งต่อและเป็นการเพ่ิมพูน 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรไปพร้อมๆ กันด้วย

UHMWPE

POLIMAXX 
GREEN ABS

HIGH SPEED 
PP YARN

BIO-MAXX 
L-CEMENT
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ความมุ่งมั่น ปี 2568สถานะ ปี 2561

เงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา 454 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 1 ของยอดขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด

มีการจดสิทธิบัตรเฉลี่ย 5 ฉบับต่อ 33 ล้าน
บาท (1 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
ที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด 
ใช้สำาหรับการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา

มีการจดสิทธิบัตรเฉลี่ยมากกว่า 10 ฉบับในทุก ๆ  
33 ล้านบาท (1 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

ที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

ยอดขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด
(ล้านบาท)

ยอดขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ
(ล้านบาท)

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ชนิดพิเศษ เทียบยอดขายผลิตภัณฑ ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด 
(ร้อยละ)

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

นอกจากนี้ ผลงานจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล 
บริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company 
Awards) ของ SET Award 2561 จากผลงานนวัตกรรม  
“การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกรดท่อทนแรงดันจากผลิตภัณฑ์ 
โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (Convert HDPE Plant to Specialty 
Pipe Grade)” โดยโครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบโครงสร้าง  

51

25,708

50,727

45

24,588

54,641

52

29,750

57,211

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

ผลการดำาเนินงาน

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (R&D Excellence) 
ทัง้ในด้านการจัดหาบคุลากรทีมี่ความรูค้วามสามารถ และการจัดสรร
งบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไออาร์พีซี ได้กำาหนด 
เป้าหมายรายปีจนถึงปี 2568

ในปี 2561 ไออาร์พีซี มีการลงทุนในด้านงานวิจัยและพัฒนาจำานวน 
454 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1 ของยอดขายผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิ
ทั้งหมด โดยมีโครงการอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนามูลค่าอีกกว่า 
940 ล้านบาท มีโครงการวจัิยทีส่ามารถนำาผลติภัณฑอ์อกสูต่ลาดแล้ว
ได้กวา่ 15 โครงการ ซ่ึงมีมูลค่า 223 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีการจด
สทิธบิตัรเฉล่ีย 5 ฉบบัตอ่ 33 ลา้นบาททีล่งทนุในการวจิยัและพัฒนา 

ในด้านบุคลากรวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยและพัฒนาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของบุคลากรด้านงานวิจัย
และพัฒนาทั้งหมด 

ไออาร์พีซี ยังมีแผนแม่บท 10 ปี ที่จะลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา
รอ้ยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิทัง้หมดในทกุๆ ปี เพ่ือ
สร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่รอ้ยละ 25 ของยอดขายผลิตภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิทัง้หมด สามารถ
จดสิทธิบัตรได้เฉลี่ยมากกว่า 10 ฉบับจากการลงทุนในงานวิจัยและ
พัฒนาทุกๆ 33 ล้านบาท เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาในระดับปริญญาเอกได้ร้อยละ 30 ของบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาทั้งหมด

โมเลกลุของโพลิเมอรแ์ละการปรบัปรงุกระบวนการผลิตเม็ดพลาสตกิ 
ในโรงงานเดิมให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกเกรดเฉพาะนี้ได้ 
ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานชั้นนำาระดับนานาชาติ  
ทำาใหไ้ด้ผลิตภัณฑท์ีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของลูกค้าทัง้ในและ 
ต่างประเทศ และสร้างผลกำาไรที่ดีต่อเนื่องให้กับบริษัท
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HUMAN
CAPITAL
การดูแลพนักงาน
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

การดูแลพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานให�เป�นไปตามค�านิยม 
iSPIRIT นับเป�นหัวใจสำคัญอย�างยิ�งในการปรับตัวของไออาร�พ�ซี

สู�โลกการทำงานยุคใหม�ที่ต�องการความคล�องตัวพร�อมไปกับการพัฒนาคุณภาพ  
จ�งต�องอาศัยการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ 

ทั้งการสร�างแรงจ�งใจ การพัฒนาภาวะผู�นำ ตลอดจนการดูแลด�านสวัสดิภาพ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานที่เป�นเลิศ

• มิติที่ 1  เสร�มสร�างองค�กรที่มีคุณภาพและความคล�องตัว

• มิติที่ 2  สร�างต�นแบบของการเป�นผู�นำเพ�่อเป�นแรงบันดาลใจแก�พนักงานทั่วทั้งองค�กร

• มิติที่ 3  การบร�หารจัดการทรัพยากรรวมถึงวางแผนผู�สืบทอดตำแหน�ง

• มิติที่ 4  การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อการจัดการงานด�านทรัพยากรบุคคล

การจัดการ
ความปลอดภัยและ
ความมีเสถียรภาพ
ของกระบวนการผลิต

วัฒนธร
รม

ด�านควา
มปลอด

ภัย

การส�งเสร�มสุขภาพในเชิงรุก

การปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยที่เป�นเลิศ
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HUMAN
CAPITAL
การดูแลพนักงาน
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

การดูแลพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานให�เป�นไปตามค�านิยม 
iSPIRIT นับเป�นหัวใจสำคัญอย�างยิ�งในการปรับตัวของไออาร�พ�ซี

สู�โลกการทำงานยุคใหม�ที่ต�องการความคล�องตัวพร�อมไปกับการพัฒนาคุณภาพ  
จ�งต�องอาศัยการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ 

ทั้งการสร�างแรงจ�งใจ การพัฒนาภาวะผู�นำ ตลอดจนการดูแลด�านสวัสดิภาพ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานที่เป�นเลิศ

• มิติที่ 1  เสร�มสร�างองค�กรที่มีคุณภาพและความคล�องตัว

• มิติที่ 2  สร�างต�นแบบของการเป�นผู�นำเพ�่อเป�นแรงบันดาลใจแก�พนักงานทั่วทั้งองค�กร

• มิติที่ 3  การบร�หารจัดการทรัพยากรรวมถึงวางแผนผู�สืบทอดตำแหน�ง

• มิติที่ 4  การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อการจัดการงานด�านทรัพยากรบุคคล

การจัดการ
ความปลอดภัยและ
ความมีเสถียรภาพ
ของกระบวนการผลิต

วัฒนธร
รม

ด�านควา
มปลอด

ภัย

การส�งเสร�มสุขภาพในเชิงรุก

การปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยที่เป�นเลิศ

61รายงานความยั่งยืน 2561



การดูแลพนักงาน 

แนวทางการบริหารจัดการ 

พนักงานอันมีคุณค่าของไออาร์พีซีถือเป็นรากฐานสำาคัญที่ผลักดันองค์กรให้ดำาเนินธุรกิจ 
สู่ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง ไออาร์พีซี จึงให้ความสำาคัญกับการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ตลอดจนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อเป็นฟันเฟืองสำาคัญของการสร้างคุณค่า 
แก่องค์กรและเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน อีกทั้งมุ่งเน้นการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมตามค่านิยมหลักขององค์กร ด้วย IRPC DNA เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่พนักงานมีความผูกพันสูงและ 

เป็นที่ต้องการร่วมงานของบุคคลทั่วไป

ไออาร์พีซี ดำาเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
ผา่นกลยทุธ ์GDP ภายใตข้มุพลัง Power of People โดยในปี 2561  
บริษัทยังคงมุ่งม่ันต่อการดำาเนินการสู่เป้าหมายการเป็นบริษัท
ปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชียภายในปี 2563 และดำาเนินตาม
แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ (HR Excellence) เพื่อสร้าง

องค์กรใหเ้ป็นองค์กรทีมี่ความคล่องตวัในการดำาเนนิธรุกจิ พนกังาน
มีศกัยภาพ มุ่งม่ันตอ่ผลการดำาเนนิงานและมีแรงจูงในการทำางานสงู 
ด้วยบรรยากาศการทำางานอย่างมีความสุข (Work Life Balance) 
โดยดำาเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านบุคคลใน 4 มิติดังต่อไปนี้ 

END
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

WAY
แนวทางการ
ดำาเนินงาน

MEANS
ปัจจัยแห่ง
ความสำาเร็จ

มุ่งสู่บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร 
ชั้นนำ�ของเอเชีย ภ�ยในปี 2563

คว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล (HR Excellence)
“เป็นองค์กรที่แข็งแรง ด้วยบุคล�กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และแรงจูงใจ”

• ปรับโครงสร้าง ตั้งสำานัก 
 บริหารจัดการ และขับเคล่ือน 
 ยุทธศาสตร์องค์กร และ 
 ทดลองใช้โครงสร้างแบบ agile

• ปรับโครงสร้างและกำาลังพล 
 ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

พัฒน�ผู้นำ�ที่สร้�งแรง
บันด�ลใจในก�รทำ�ง�น 
(Inspirational
Leadership 
Development)

บริห�รจัดก�รผู้ที่มี 
คว�มส�ม�รถสูง และ
ว�งแผนในก�ร 
สืบทอดตำ�แหน่ง
(Talent Management 
& Succession Planning)

• HR Insights เช่น วิเคราะห์ 
 เพื่อขับเคลื่อนผลการ 
 ดำาเนินงาน การกลั่นกรอง 
 ในการสรรหาว่าจ้าง

• กระบวนการทำางานแบบ 
 อัตโนมัติ เช่น การจ่ายเงินเดือน 
 การจ่ายภาษี เป็นต้น

• องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 และการแบ่งปันความรู้

บริห�รก�รเปลี่ยนแปลง : ใช้วิธีการถ่ายทอดสด การสื่อสารแบบ Proactive และการเล่าเรื่องที่ดี/ HRIS

สร้�งคว�มส�ม�รถภ�ยในส�ยง�น 
ทรัพย�กรบุคคล :

ตระหนักในบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ 
ของ People Manager :

การสรรหามืออาชีพด้าน HR จากภายนอก, การ Re-engineer, การสร้างทัศนคติ 
ความเข้าใจ, การสร้างทักษะเพื่อขับเคลื่อนสูู่ดิจิทัล

ระบบ HR เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน, consequence management,  
การเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น

สร้�งองค์กรที่มีประสิทธิผล 
 และคล่องตัวในก�ร 
 ดำ�เนินง�น
 (Building an  
 Effective and 
 Agile Organization)

• สร้างโมเดลผู้นำาของ 
 ไออาร์พีซี

• ปลูกฝังค่านิยม  
 IRPC DNA 

•  การจัดการและพัฒนา 
 กลุ่มพนักงานที่มี 
 ความสามารถสูง (Talent) 

• วางแผนและดำาเนินการ 
 ในการวางแผน 
 เพื่อสืบทอดตำาแหน่ง

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ก�รวิเคร�ะห์และก�ร
ดำ�เนินง�น
(Digital-Enable
 and Advance 
Analytics)
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มิติที่ 1 เสริมสร้างองค์กรที่มีคุณภาพและ 
  ความคล่องตัว

ไออารพี์ซ ีมีความมุ่งม่ันทีจ่ะเสรมิสรา้งองค์กรทีมี่คุณภาพและความ
คล่องตัว เพ่ือตอบสนองการดำาเนินธุรกิจอย่างคล่องตัวหรือ Agile 
Way of Working รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

ในปี 2561 ไออาร์พีซี จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Transformation; ST) เพ่ือขับเคล่ือน 
กลยุทธ์ GDP ให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำาเนินงานมากข้ึน 
จึงวางแผนจัดโครงสร้างองค์กรในระยะยาวให้มีความกระชับและ 
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร คาดว่า 
จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2569

มิติที่ 2 สร้างต้นแบบของการเป็นผู้นำาเพื่อเป็น 
  แรงบันดาลใจแก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร

ไออารพี์ซี มุ่งพัฒนาศกัยภาพและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของพนกังาน
ภายใตพ้ฤตกิรรมพึงประสงค์หรอื IRPC DNA ตลอดจนการเสรมิสรา้ง 
ภาวะความเป็นผู้นำาเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) และสร้าง
แรงบันดาลใจในการทำางานแก่พนักงานภายใต้ค่านิยมองค์กร
คือ iSPIRIT ที่มีมิติทั้งด้านคนเก่ง และคนดี พร้อมทั้งมีแผนงาน 
ในการขบัเคลือ่น ผา่นกระบวนการ Outside In ทีส่รา้งความตระหนกัรู ้
และความเขา้ใจ (Awareness & Understand) และ Inside Out เพ่ือ
นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง (Commit & Practice) 
โดยการขับเคล่ือนผ่านผู้นำาทั่วทั้งองค์กรให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีดีและเกิดแรงบันดาลใจแก่พนักงานให้มีความมุ่งม่ัน
ในการนำาไปยึดปฏิบัติทุกสายงานทั่วทั้งองค์กร

IRPC DNA คือ พฤติกรรมพึงประสงค์ที่ไออาร์พีซี คาดหวังให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่องจนหล่อหลอมเกิดเปน็วัฒนธรรม โดยผลักดันให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
แสดงพฤติกรรมพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้า
หมายสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่
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มิติที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร  
  รวมถึงการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถ
ของพนกังานทกุระดับอยา่งตอ่เนือ่งตามแผนกลยทุธท์รพัยากรบคุคล
ที่เป็นเลิศผ่านการดำาเนินงานโครงการ Leadership Excellence 
Program และการจัดทำา Learning Management System (LMS) 
ควบคู่กับการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยวางแผนเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน ตามโครงการ Top 30 Leadership

โครงการ Culture Transformation  

โครงการ Culture Transformation คือ โครงการที่ช่วยปลูกฝัง 
และสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารเป็น Role Model ทีมี่พฤตกิรรมทีส่อดคล้อง
กบั IRPC DNA โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้วา่จ้างหนว่ยงานภายนอก 
เพ่ือดำาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้กับระดับผู้จัดการแผนก 
ขึน้ไป ในทกุๆ สายงาน ทำาการค้นหาพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบั IRPC 
DNA และนำาไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือยกระดับ 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สูงข้ึน โดยเน้นกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงจากภายในสูภ่ายนอก (Inside Out) ซ่ึงมุ่งเนน้การค้นหา 
และปรับเปล่ียนกรอบความคิดของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อพฤติกรรม 
พึงประสงค์ที่ต้องการนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

ระบบประเมินความคาดหวังในศักยภาพพนักงาน 
(Current Estimated Potential: CEP)

ไออาร์พีซี ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ 
ความสามารถ และการพัฒนาศกัยภาพของพนกังานในการปฏบิตังิาน 
จึงได้กำาหนดใหมี้การจัดทำาระบบประเมินความคาดหวงัในศกัยภาพ
พนกังาน (Current Estimated Potential: CEP) เพ่ือใหผู้บ้งัคับบญัชา
ได้ร่วมกำาหนด CEP ของพนักงานในสังกัดให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับการวางแผนพัฒนาพนักงานในระยะยาว และเป็นข้อมูลประกอบ 
ในการสรรหาพนักงานภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้มีความพร้อมตามเป้าหมายอาชีพที่องค์กรคาดหวัง 
โดยในปี 2561 มีพนักงานร้อยละ 98 ของพนักงานท้ังหมด 
ได้เข้าประเมิน CEP

Learning Management System (LMS) 

ในปี 2561 ไออาร์พีซี พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Learning Management System : LMS) 

ระบบ LMS ออกแบบภายใต้กรอบหลักสูตรอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
และศักยภาพของบุคลากรใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถ 
ทางเทคนิค พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำา เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 
องค์กรและธุรกิจขององค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ทำางาน ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการเรียนรู้ ทำาหน้าที่บริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บซึ่งผนวก 2 ระบบ คือ Competency 
Assessment และ Individual Development Plan (IDP) กับ  
Learning Management เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กับแนวคิด Competency-Based Development โดย
ในส่วนของ Learning มีองค์ประกอบคือ ระบบจัดการหลักสูตร 
(Course Management) ระบบการสร้างบทเรียน (Content  
Management) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and  
Evaluation System) ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools)
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โครงการ Top 30 Leadership

ไออาร์พีซี จัดทำาโครงการ Top 30 Leadership เพื่อคัดเลือก 
และพัฒนาพนักงาน จำานวน 30 คน ที่มีภาวะความเป็นผู้นำาสูง 
และมีคุณสมบัติพร้อมต่อการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง 
ในอนาคต โดยได้นำาระบบประเมินผลต่างๆ เข้ามาเชื่อมโยง 
เ พ่ือเ ป็นข้อมูลในการคัดเลือกผู้บริหารในการสืบทอด
ตำาแหน่ง เช่น ระบบประเมินความคาดหวังในศักยภาพ
พนักงาน (CEP) ระบบประเมินศักยภาพผู้บริหาร (ALP) ระบบ
ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชา 
ตรงในสายงาน และตา่งสายงาน (ทีเ่กีย่วขอ้ง) ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 
เพ่ือนร่วมงาน เข้าร่วมประเมิน อีกทั้งยังมีการมอบหมายงาน 
หรือโครงการที่มีความท้าทาย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร 
ระดับสูงในอนาคต

เข้าร่วมโครงการ

782 คนกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนามาเป็น 
ผู้บริหารในอนาคต 30 คน

ผลตอบแทนการลงทุนการพัฒนาพนักงาน

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
ของพนักงานโดยเฉลี่ย 
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

1,477 ล้านบาท 2,048 ล้านบาท658 ล้านบาท551 ล้านบาท

4048 40
เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ผ่านเครื่องมือ 
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ สามารถนำา
เนื้อหา และสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ตามรายวิชา ผู้เรียนเข้าถึง 
เนื้อหากิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ผู้สอนและผู้เรียน
ติดต่อส่ือสารได้ผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบจัดไว้ให้ โดยระบบ
สามารถบันทึกและจัดข้อมูลการเรียนการสอน โดยโปรแกรมจะ
ทำาหน้าที่ตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียนและออกจากบทเรียน
ของผู้เรียน ความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละบท รวมทั้งการเก็บ 
รวบรวมและวิเคราะห์คะแนนสอบของผู้เรียนแต่ละคนด้วยตัวเอง 
ตลอดจนสามารถเข้าอ่านเนื้อหาของบทเรียน ทำาแบบฝึกหัด 

ทำาแบบทดสอบและมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนหรือนักเรียน 
คนอ่ืนๆ อีกท้ัง อาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ ผู้บังคับบัญชา สามารถ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนผ่านข้อมูลท่ีได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 
ของ LMS ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud-Based)  
ทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าระบบได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ สะท้อน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
นอกจากนี ้ยงัมีฟีทเจอร ์(Feature) ตา่งๆ ทีส่รา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับคนทุกวัย ได้แก่ Collaborative 
Learning และ Connect เป็นต้น 

ผลการดำาเนินงาน
2558

ผลการดำาเนินงาน
2559

ผลการดำาเนินงาน
2560

ผลการดำาเนินงาน
2561
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คว�มผูกพันของพนักง�นต่อองค์กร (ร้อยละ) ดัชนีชี้วัดสุขภ�พองค์กร (ร้อยละ)

83 >7480 86

เป้าหมาย
2561

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

มิติที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  เพื่อการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล

ไออาร์พีซี ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ 
ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ 
ขมุพลงัด้าน Digital ภายใตก้ลยทุธห์ลกัขององค์กร GDP ในปี 2561 
บริษัทฯ พัฒนาระบบ Intranet ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ที่ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติ
การระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ รวมถงึเป็นชอ่งทางในการสือ่สารใหก้บั
บคุลากรในองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพ เชน่ การเขา้ถงึองค์ความรูต้า่งๆ
ของบริษัท สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยมีระบบ Search Engine 
และสามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ ผ่าน Smart Phone  นอกจากนี ้
ยังเพ่ิมช่องทางสื่อสาร 2 ทิศทางโดยผ่าน Line@ ซ่ึงพนักงาน 
ทุกคนสามารถสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางน้ีได้อีกช่องทางหน่ึง 
ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการอบรม ซ่ึงพนักงานท่ัวท้ังองค์กรสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น ระบบ LMS ปัจจุบันพนักงาน
สามารถเรียน Online ผ่าน Smart Phone โดยใช้ Application ของ 
SkillLane ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา

จากการดำาเนินโครงการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ของบุคลากร รวมถึงโครงการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพข้างต้น 
บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทำาการสำารวจ
ความผกูพันของพนกังานตอ่องค์กร และวเิคราะหจั์ดลำาดับคู่เทยีบกบั 
บรษิทัอ่ืนๆ ในกลุม่อุตสาหกรรมน้ำามันและปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือพัฒนาการหาปัจจัยความผูกพันที่สำาคัญ
และกำาหนดวิธีการสร้างความผูกพันของพนักงานให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวิเคราะห์อัตราการลาออกของพนักงานกับ 
คู่เทียบจากบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามันและปิโตรเคมี 
ในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล
ที่เป็นเลิศ มีบรรยากาศการทำางานที่เอื้อต่อการทำางาน มีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ที่ดีต่อพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความ
ผูกพันและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณค่า
ขององค์กร
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ไออาร์พีซี ดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้น
นำาของเอเชียภายในปี 2563 ที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศและ
ปราศจากอุบัติเหตุ โดยให้ความสำาคัญต่อการจัดการและปรับปรุง 
ความปลอดภัยของกระบวนการผลติ (Process Safety Management) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
ผู้รับเหมา และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น ไออาร์พีซีจึงดำาเนินการตาม 
แนวการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ เพื่อจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้งองค์กร
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาเสถียรภาพของอุปกรณ์ในระบบการผลิต
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยเป็นเลิศและ

ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำางาน

แนวทางการบริหารจัดการ 

The Prime Minister’s  
Industry Awards 2018 

ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
(โรงงานแปรสภาพ Condensate 

Residue)
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

PTT Group SSHE Awards 2018
Tier 1 Zero Accident  

โดย บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ของอาเซียน
(ASEAN-OSHNET Awards)

ประเภทการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี
 (คลังน้ำามันไออาร์พีซีอยุธยา)

การพัฒนาการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ 
ความเป็นเลิศ (Safety Excellence) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และการจัดการสุขภาพ
ของพนักงาน (Health Management) ซึ่งนำาไปสู่การหล่อหลอม 
ให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีทั่วทั้งองค์กร 
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การจัดการ 
ความปลอดภัย 
ของกระบวนการผลิต

การปฏิบัติด้าน 
ความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรม 
ด้านความปลอดภัย

ความพร้อมของ 
การปฏิบัติงาน

การจัดการความปลอดภัย
ของกระบวนการผลิต

การปฏิบัต ิ
ด้านความปลอดภัย 
ที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรม 
ด้านความปลอดภัย

ความพร้อมของ
การปฏิบัติงาน

คว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนกลยุทธ์ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

แผนกลยุทธ ์
ด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

แผนงาน
2561

ผลักดันให้หน่วยงาน 
มีการจัดการท่ีสอดคล้อง 
ตามแนวทางการจัดการ

ความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต (PSM)

ทำาการประเมิน
ประสิทธิผล 

การดำาเนินงาน 
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของ 

หน่วยงาน

ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ด้านความปลอดภัย

ส่งเสริมสุขภาพที่ด ี
ของพนักงาน 

สู่การปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

การจดัการความปลอดภยัและความมีเสถยีรภาพ
ของกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตท่ีมีเสถียรภาพและความปลอดภัยจะช่วยลดโอกาส 
ในการเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของระบบการผลิตซ่ึง 
ส่งผลกระทบตอ่ธรุกจิ ด้วยเหตนุี ้ไออารพี์ซีจึงควบคุมความปลอดภัย
ของกระบวนการผลิตตามแนวปฏิบัติของ Process Safety Management 
(PSM) ซึ่งประยุกต์ใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงเสถียรภาพของกระบวนการผลิตให้มีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด อาทิ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
มาตรการลดความเสีย่ง (Risk Reduction Measure) การตรวจสอบ 

ความเสีย่ง (Risk Based Inspection) มาตรการควบคุมความเสีย่ง 
(Risk Control Measure) การระบุความสำาคัญของเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์(Safety Critical Element Management) และการตรวจสอบ 
สภาพการทำางานตามระยะเวลาท่ีกำาหนด (Time Base Preventive 
Maintenance) ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) และ CCPS (Center for Chemical  
Process Safety) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจ 
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินขององค์กร และ 
เ พ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยสูงสุด
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แนวปฏิบัติของ Process Safety Management (PSM)

Process Safety Management (PSM) คือ กระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety) เพ่ือลดโอกาส 
ในการเกิดและลดความสูญเสียจากอุบัติ เหตุที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต เชน่ สารเคมีหกรัว่ไหล ไฟไหม้ ระเบดิ เป็นตน้ โดย
ใชห้ลกัการ 3 ดี นัน่คือ ออกแบบและกอ่สรา้งทีดี่ ควบคุมการผลติทีดี่ 

โครงการ Model Plant 

ในปี 2561 ไออารพี์ซี เพ่ิมประสทิธภิาพการประยกุตใ์ชร้ะบบ PSM 
โดยโครงการ Model Plant เขา้มามีสว่นสนบัสนนุใหมี้การสือ่สาร 
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทาง 
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของ PSM  
มากยิ่งขึ้น โดยกำาหนดให้สื่อสารถึงสถิติอุบัติเหตุ ใบอนุญาต
การทำางาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MOC) อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย และ Operating Procedure ในชว่ง Morning Talk ซ่ึง
โครงการ Model Plant เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำาให้ปราศจาก
การเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต (Process Safety 
Events Tier 1) จากการหกรั่วไหลในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

และบำารงุรกัษาทีดี่ กลไกของ PSM คือ การระบปัุจจัยหรอือันตรายที่
อาจเกดิขึน้ตลอดขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ ของกระบวนการผลติ 
และวางมาตรการป้องกัน (Preventive Barrier) และมาตรการ
ควบคุม (Mitigating Barrier) เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดจากต้นเหตุเหล่านั้น

กลไกของ 
Process Safety

Management (PSM)

ทร�บถึงอันตร�ย
(Hazard) ที่มีอยู่

รู้ว่�ใช้ม�ตรก�ร
(Barrier) 

ใดในก�รป้องกันและ
บรรเท�ผลกระทบ

ทำ�ให้ม�ตรก�ร
ส�ม�รถทำ�ง�นได้
สมบูรณ์และต่อเนื่อง

ออกแบบและ
ก่อสร้�งที่ดี

ควบคุมก�รผลิตที่ดี 

บำ�รุงรักษ�ที่ดี 

หลักก�ร
3 ดี
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ผลการดำาเนินงาน

การมุ่งม่ันสู่เป้าหมายการเป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยและ
เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ เป็นแรงผลักดันให้ไออาร์พีซี 
มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ได้เกิดอุบัติการณ์
ในกระบวนการผลิต (Process Safety Events Tier 2) คือ 
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 35% รั่วไหลจากถังกักเก็บ 

ในกระบวนการผลิต Utilities และกรณเีพลิงไหม้ระบบทอ่ทางออกกา๊ซ 
ของ Extruder ในกระบวนการผลิต ABS Pallet ไออาร์พีซี 
ได้สืบสวนตามแนวปฏิบัติของ Process Safety Management 
และได้วางมาตรการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกระบวนการผลิต 
ที่รับผิดชอบว่ามีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ 
และหาวิธีแก้ไขป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำาต่อไป 

00 0 0
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97.4

9

2
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97.5
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99.5 99.6
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5

จำ�นวนก�รเกิดอุบัติก�รณ์ในกระบวนก�รผลิต 
(Process Safety Events Tier 1) (กรณี)

จำ�นวนก�รเกิดอุบัติก�รณ์ในกระบวนก�รผลิต 
(Process Safety Events Tier 2) (กรณี)

ร้อยละคว�มเชื่อมั่นของอุปกรณ์ก�รผลิต
สำ�หรับโรงง�น (% Plant Reliability)

ร้อยละคว�มพร้อมใช้ง�นของอุปกรณ์ก�รผลิต
สำ�หรับโรงง�น (% Operational Availability)

จำ�นวนครั้ง ก�รหยุดผลิต แบบไม่มีแผนล่วงหน้� 
(No. Of Plant Unplanned Shut Down) 
(ครั้งต่อปี)

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2563
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การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

หนึ่งในตัวแปรเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) คือ การมีสภาพ 
แวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัยสำาหรับทุกคน ด้วยเหตุนี้ 
ไออารพี์ซ ีจงึใหค้วามสำาคัญในเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งยิง่และมีการดำาเนนิงาน 
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรทีมี่การ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (Safety Excellence) และ
บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Goal Zero)

ไออาร์พีซี ได้บริหารจัดการระบบปฏิบัติการท้ังหมดให้มีความเป็นเลิศ 
ในทกุ ๆ  ด้านบนพ้ืนฐานของระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ Operational 
Excellence Management System (OEMS) ซ่ึง Safety, Security, 
Health and Environment (SSHE) เป็นองค์ประกอบหนึ่งภายใต้ 
OEMS ทีไ่ออารพี์ซีใหค้วามสำาคัญเป็นอยา่งยิง่และถกูพัฒนาขึน้เป็น
กลยทุธด้์านความปลอดภัยทีเ่ป็นเลิศเพ่ือเป็นแนวทางการดำาเนนิงาน
ใหก้บัพนกังานและผูร้บัเหมา และด้วยความตระหนกัและใสใ่จในการ
ปฏิบัติการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลให้
ไออาร์พีซีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001 มาอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมาที่
ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 

ไออารพ์ซี ีใหค้วามสำาคญัในการบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย นอกจากจะบริหารอย่างสอดคล้องกับ
กฎหมาย โดยได้จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (Safety Occupational 
Health Committee; SHE) ประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้างจำานวนเท่ากัน โดยมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพเป็นเลขานุการ ทำาหน้าที่พิจารณานโยบาย
และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน มีส่วนร่วม
ในการการประเมินและระบุความเสี่ยง สนับสนุนกิจกรรม 
ส่งเสริมความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน

การประเมินความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย 

ไออาร์พีซี มีการประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
(Safety Excellence Assessment) เพ่ือทบทวนและปรับปรุง 
การดำาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและ 
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ 
ให้เกิดการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการตรวจประเมินได้ถูกออกแบบ 

โดยบรูณาการระบบบรหิารจัดการตา่งๆ เชน่ ISO45001, PSM และ 
OEMS เขา้ด้วยกนั ครอบคลุมองค์ประกอบตา่ง ๆ  ของอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย เช่น แผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
การปฏิบัติตามแผนงาน การจัดการสภาพแวดล้อมการทำางาน การ 
เตรยีมความพรอ้มรบัภาวะฉกุเฉนิ การอบรมหลกัสตูรความปลอดภัย 
และการเกิดอุบัติการณ์ เป็นต้น โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายใน 
จากฝ่ายบริหารความปลอดภัยฯ เป็นผู้ดำาเนินการ

พร้อมเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข ผ่านการประชุม
เป็นประจำาทุกเดือน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(IRPC Management Safety & Occupational Health 
Committee; MANSAFCOM) คณะกรรมการบริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับ
ฝ่าย (Department Safety Committee; DEP. SC) เพื่อให ้
การบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

ในปี 2561 มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการการประเมินความเป็นเลิศ 
ด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Assessment) และรบั
การตรวจประเมินทัง้สิน้ 67 หนว่ยงาน ซ่ึงเป็นจำานวนทีมี่แนวโนม้ 
สูงขึ้นจากปี 2559 และปี 2560 จำานวน 61 หน่วยงาน และ 66 
หน่วยงาน ตามลำาดับ นอกจากนี้ ผลการดำาเนินงานด้าน 
ความปลอดภัยยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากจำานวนหน่วยงานที่
ได้รับผลการประเมินที่ระดับ Platinum ที่เพ่ิมขึ้นทวีคูณจาก
ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
มีการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ Diamond จะได้รับ
รางวลั Presidential Award และหนว่ยงานทีไ่ด้รบัคะแนนประเมิน 
ในระดับ Platinum จะได้รับรางวัล Operation Excellence 
Award อีกด้วย

คะแนนประเมินผล จำานวนหน่วยงาน 
2559

จำานวนหน่วยงาน 
2560

จำานวนหน่วยงาน 
2561

Diamond 0 0 0

Platinum 11 15 28

Gold 26 26 24

Silver 8 5 1

Bronze 0 1 0

ถูกตัดสิทธิ  
เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ 16 19 14

จำานวนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 61 66 67
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คือ เครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในไออาร์พีซี ภายใต้แนวคิด “ดูแล ห่วงใย ความปลอดภัย 
ซ่ึงกันและกัน” มีหลักการพื้นฐานดังนี้

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ไออารพี์ซี มุ่งม่ันสรา้งวฒันธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture 
Execution) เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
โดยผลักดันให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในระดับพื้นฐาน 
และในระดับสูงข้ึน มีความเฉพาะเจาะจงกับประเภทของงาน ผ่านการ 

Walk & Talk

Walk & Talk คือ การดำาเนินการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(S i te V is i t )  ของผู้บริหารระดับผู้ จัดการแผนกขึ้นไป 
เ พ่ือสื่ อสารนโยบาย ข้อปฏิบัติ  และแจ้งข่ าวสารด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอ่ืนๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และยงัเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกข้ึนไปได้รับทราบ

สัมมนา การฝึกอบรม และการรณรงค์ในโอกาสต่างๆ และมีระบบ 
การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Behavior Safety 
Management: BSM) เพ่ือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยทีดี่ในระยะยาวตามหลักการพ้ืนฐาน i-CAREs ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแผนกลยุทธ์การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ เป็นเลิศ 
โดยมีการวัดความสำาเร็จผ่านการสำารวจและประเมินวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย ทุก 3 ปี 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราคำานึงถึงเป็นอันดับแรก และ
มาตรฐานความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่มีการผ่อนปรน

ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วม และต้องดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัย

เราทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความปลอดภัย และ 
รับผิดชอบต่อผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น

เราให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย 
ทั้งในงานและนอกงาน

เราสามารถป้องกันการบาดเจ็บ 
ทุกประเภทไม่ให้เกิดขึ้นได้

i-CAREs

i-CAREs
Principles

ถึงปัญหาและคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่หน้างานโดยตรง 
ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ 
ความปลอดภัยต่างๆ โดยในปี 2561 ผู้บริหารระดับสูง 
ได้ตรวจพ้ืนที่ด้วยตนเองเป็นประจำา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านความปลอดภัยกับผู้บริหารในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมรับทราบ 
ถึงความเสี่ยง อันตราย รวมทั้งมาตรการป้องกันและรับมือ 
กรณีเกิดเหตุอุบัติการณ์ขึ้นในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียง 
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Life Saving Rules

เพ่ือลดอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน ไออาร์พีซี ได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทำางานพร้อมดำาเนินการด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยการจัดทำาโปสเตอร์ Saving Rules เพ่ือเป็นการตักเตือนและให้
พนักงานระมัดระวังต่อเหตุการณ์เหล่านั้น รวมถึงแสดงรายละเอียด
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือปกป้องความปลอดภัยและ 
หลีกเล่ียงไม่ใหอุ้บตักิารณดั์งกล่าวเกดิขึน้ซ้ำาอีกในอนาคต สง่ผลใหส้ามารถ
ลดจำานวนอุบัติเหตุลงได้เป็นจำานวนมากในปีที่ผ่านมา

จำ�นวนครั้งของอุบัติเหตุ (ครั้ง)

2559 2560 2561

61 34 21

ในด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการ
และปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้รับเหมามากยิ่งขึ้น เช่น  
การจัดกิจกรรม Contractor Day หรือ 99 Days Strong  
Contractor เป็นต้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังส่งเสริมอาชีวอนามัย

งาน 99 Days Strong Contractor

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “ปลอดอุบัติเหตุจาก 
การทำางาน 99 วัน” และมอบธง Strong Zero Incident  
ให้กับ 14 หน่วยงานที่ปลอดอุบัติการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 
กว่า 1,000 คน พร้อมจัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับ 
พนกังาน ผูร้บัเหมา และนกัศกึษจากวทิยาลัยเทคโนโลยไีออารพี์ซ ี
โดยวิทยากรจากโตโยต้าวิชั่น ระยอง 

และความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสีย่งของการดำาเนนิงานด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกำากบั
ดูแลกิจการของคู่ค้า (ESG Risk Assessment) ที่ครอบคลุมผลการ
ดำาเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย

0 ราย

ไม่มีพนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิต 
เนื่องจากการทำางานในปี 2561
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ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สัมมนาถ่ายทอดความรู้ “กลยุทธ์การปลอด
อุบัติเหตุจากการขนส่ง”

หน่วยงานจัดการความรู้องค์กร (KM) ร่วมกับฝ่ายบริหารคลัง 
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ภายใต้หัวข้อ 
“กลยุทธ์การปลอดอุบัติเหตุจากการขนส่ง” เม่ือวันที่ 30 
ตุลาคม 2561 ให้กับพนักงานไออาร์พีซีและผู้รับเหมาบริษัท
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กล่าวต้อนรับ 
และได้รับเกียรติจากคุณสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ
จังหวดัระยอง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ครอืขา่ย 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังกำาหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถ
รายงานความเสี่ยงและข้อกังวลด้านความปลอดภัยผ่านศูนย์รับ 
ขอ้รอ้งเรยีนด้านความปลอดภัยภายในตลอดทกุชว่งเวลา หรอืแจ้งตอ่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย โดยจะได้รับสิทธิ์ในการ
คุ้มครองผู้รายงาน อีกทั้งพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนยังมีสิทธิ์ 
ในการระงับการปฏิบัติงานได้ทันทีหากเห็นว่ามีสภาวะการทำางาน 

Behavior Safety Management (BSM) Software

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ได้พัฒนาระบบ Behavior Safety 
Management (BSM) Software ซ่ึงเป็นการขยายผล
จากระบบการจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเดิม 

ชุมชนไออาร์พีซี กิจกรรมภายในงานเน้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจ์ากบรษิทัขนสง่ กลยทุธด้์านความปลอดภัยและ
การปรับปรุงกระบวนการทำางานที่ทำาให้ปลอดอุบัติเหตุติดต่อ
กันนานถึง 3 ปี การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นตามการดำาเนินงาน
สู่เป้าหมาย Goal Zero สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
และเอกชนที่รณรงค์ให้อุบัติเหตุลดลงเป็นศูนย์ โดยเป็นการ
จัดสัมมนาแบบขยายผลปีแรกซ่ึงทำาให้ไออาร์พีซีได้มีโอกาส
แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย
และสาธารณชน และเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัท
ปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชียภายในปี 2563 

ที่ไม่ปลอดภัย (Stop Work Policy) และไออาร์พีซียังมีระบบการ
สอบสวนในกรณเีกดิอุบตัเิหต ุเพ่ือระบสุาเหต ุกำาหนดมาตรการแกไ้ข
และติดตามผล พร้อมสื่อสารและเผยแพร่วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ 
ดังกล่าว (Lesson Learnt) เพ่ือลดโอกาสการเกิดซ้ำาในอนาคต 
ผ่านระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

คือ (Behavior Based Safety: BBS) โดยผู้ใช้สามารถบันทึก
ข้อสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย ติดตามผลการปรับปรุง 
แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และส่งคำาแนะนำา
หรอืคำายกยอ่งชมเชยใหแ้กผู่ท้ีมี่การปฏบิตัเิป็นตวัอยา่งทีดี่ ซึง่
เป็นการสง่ผลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมด้านความปลอดภัยทีดี่ 
ในระยะยาว

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ได้เปิดระบบให้พนักงานได้ทดลอง 
ใช้งาน และคาดว่าจะเปิดระบบที่เสร็จสมบูรณ์ให้สามารถใช้
งานได้ในปี 2562
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ผลการดำาเนินงานในภาพรวมด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา

0.40 0.47 0.43 0.360.38

0 0000

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR) 
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน 
(TROIR) 
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน)

ระยะเวลาปฏิบัติงานที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
(Goal Zero) 
(วัน)

2558 25582559 25592560 25602561 2561

135 599 599 999999

พนักงาน
และผู้รับเหมา

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

สถิติอัตราการบาดเจ็บ (TRIR) ของพนักงาน  
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน)

สถิติอัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน (TROIR) ของพนักงาน  
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน)

0.99 00.85 00.75 00.36 0

การส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก

ไออาร์พีซี ใส่ใจในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานผ่านโครงการ
สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ "Good Health Starts Here" ซึ่งได้ดำาเนิน
โครงการด้านสุขภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีอาหารเพ่ือสุขภาพ
จำาหนา่ยและบรกิารอาหารเพ่ือสขุภาพฟรใีหก้บัพนกังาน การเผยแพร ่
วดีิโอเกรด็ความรูด้้านสขุภาพในรถรบั-สง่ พนกังาน และในโรงอาหาร 
สนับสนุนให้จัดอาหารว่างระหว่างการประชุมเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เช่น ผลไม้ เครื่องด่ืมสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัด
กิจกรรม “สุขภาพดีด้วย เดิน ว่ิง ป่ัน IRPC 4Gs (Good Food,  
Good Health, Good Life, Good Mood)” ซ่ึงเป็นการกระตุ้น
ให้พนักงานได้ออกกำาลังกาย เพ่ือการผ่อนคลาย เสริมสร้างความ
ตระหนกัและใสใ่จในสขุภาพ โดยโครงการและกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
และสภาพแวดล้อมการทำางานทีดี่สง่ผลใหผู้ป้ฏบิตังิานของไออารพี์ซ ี
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานเป็นศูนย์มาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำาทุกปี

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2563
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SOCIAL & 
RELATIONSHIP
CAPITAL
ร�วมสร�างคุณค�าแก�สังคม
เพ�่ออยู�ร�วมกันอย�างยั่งยืน

ความเป�นอยู�ที่ดีของชุมชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การมีความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนรอบข�างนับเป�นต�นทุนทางสังคมท่ีสำคัญ
ซ่ึงช�วยให�ดำเนินธุรกิจได�อย�างราบร�น่ แต�ไออาร�พ�ซียังมีเจตนารมณ�ในการ

สร�างคุณค�าร�วมกับชุมชนและสังคมในด�านต�างๆ  ต้ังแต�การพัฒนาคุณภาพชีว�ต 
การส�งเสร�มการศึกษา การรักษาสุขภาพ และการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินงาน

ของบร�ษัทซ่ึงไออาร�พ�ซีให�ความสำคัญเสมอมา

• โครงการขาเทียมพระราชทาน

• โครงการลำไทรโยงโมเดล

• โครงการทุนการศึกษาเพ�่อชุมชน

• ศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชน

โครงการที่ดำเนินงาน

แนวทางการจัดการ นโยบายด�านสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาคุณภาพชีว�ตที่ดีเพ�่อสังคม

• กองทุนส�งเสร�มสุขภาพชุมชนรอบเขต
 ประกอบการอ�ตสาหกรรมเชิงนิเวศ

• โครงการคลินิกป�นน้ำใจ

• โครงการหน�วยแพทย�เคลื่อนที่

• โครงการตรวจสุขภาพเฝ�าระวังโรคของประชาชน

• โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน

• กิจกรรม "Plastic Rights" 
ส�งเสร�มการใช�พลาสติก
ด�วยความรับผิดชอบ

• การกำหนดนโยบายด�านสิทธิมนุษยชนเป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ประกาศและเผยแพร�นโยบายบนเว็บไซต�ของไออาร�พ�ซี

• จัดการฝ�กอบรมเพ�่อเสร�มสร�างความเข�าใจด�านสิทธิมนุษยชน
 แก�พนักงานทุกระดับ

• การประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ

• สิทธิชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและ
 การส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน

• การสร�างวัฒนธรรมความตระหนัก
 ด�านสิทธิมนุษยชนต�อคู�ค�า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของชุมชน
รอบเขตประกอบการอ�ตสาหกรรมฯ
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SOCIAL & 
RELATIONSHIP
CAPITAL
ร�วมสร�างคุณค�าแก�สังคม
เพ�่ออยู�ร�วมกันอย�างยั่งยืน

ความเป�นอยู�ที่ดีของชุมชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การมีความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนรอบข�างนับเป�นต�นทุนทางสังคมท่ีสำคัญ
ซ่ึงช�วยให�ดำเนินธุรกิจได�อย�างราบร�น่ แต�ไออาร�พ�ซียังมีเจตนารมณ�ในการ

สร�างคุณค�าร�วมกับชุมชนและสังคมในด�านต�างๆ  ต้ังแต�การพัฒนาคุณภาพชีว�ต 
การส�งเสร�มการศึกษา การรักษาสุขภาพ และการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินงาน

ของบร�ษัทซ่ึงไออาร�พ�ซีให�ความสำคัญเสมอมา

• โครงการขาเทียมพระราชทาน

• โครงการลำไทรโยงโมเดล

• โครงการทุนการศึกษาเพ�่อชุมชน

• ศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชน

โครงการที่ดำเนินงาน

แนวทางการจัดการ นโยบายด�านสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาคุณภาพชีว�ตที่ดีเพ�่อสังคม

• กองทุนส�งเสร�มสุขภาพชุมชนรอบเขต
 ประกอบการอ�ตสาหกรรมเชิงนิเวศ

• โครงการคลินิกป�นน้ำใจ

• โครงการหน�วยแพทย�เคลื่อนที่

• โครงการตรวจสุขภาพเฝ�าระวังโรคของประชาชน

• โครงการส�งเสร�มธุรกิจชุมชน

• กิจกรรม "Plastic Rights" 
ส�งเสร�มการใช�พลาสติก
ด�วยความรับผิดชอบ

• การกำหนดนโยบายด�านสิทธิมนุษยชนเป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ประกาศและเผยแพร�นโยบายบนเว็บไซต�ของไออาร�พ�ซี

• จัดการฝ�กอบรมเพ�่อเสร�มสร�างความเข�าใจด�านสิทธิมนุษยชน
 แก�พนักงานทุกระดับ

• การประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ

• สิทธิชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและ
 การส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน

• การสร�างวัฒนธรรมความตระหนัก
 ด�านสิทธิมนุษยชนต�อคู�ค�า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของชุมชน
รอบเขตประกอบการอ�ตสาหกรรมฯ
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม

ไออารพี์ซี มุ่งม่ันยกระดับคุณภาพชวีติของผูค้นในสงัคมและตระหนกั
ถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
ผ่านการดำาเนินโครงการ อาทิ

 ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 

ไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ โดยมุ่งเน้นดำาเนินโครงการท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน และเกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างไออาร์พีซีและ

ชุมชนรอบข้าง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และเพ่ิมพูนความไว้วางใจ (Social License to Operate) และความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ไออาร์พีซี ดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนตามคู่มืองานชุมชนสัมพันธ์ (Community 
Development and Community Relation Manual: CDCR) โดยมีการพิจารณาคุณค่าที่เกิดประโยชน์

จากการดำาเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการประเมินคุณค่าของโครงการเพื่อสังคมต่อองค์กร 
(Portfolio of Social Initiatives: POSI) ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการดำาเนินโครงการ 

อย่างสมดุล โดยพิจารณาจาก ระยะเวลาที่สัมฤทธิ์ผล (Time to Impact) และความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ  
(Proximity to Core Business) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social 

Return on Investment: SROI) เพื่อเป็นการประเมินความสำาเร็จของการดำาเนินงานอีกด้วย 

โครงการขาเทียมพระราชทาน 

ไออาร์พีซี ร่วมดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถ 
พ่ึงพาตัวเองได้ โดยการบริจาคเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) 
ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

เพื่อใช้ในการทำาขาเทียม เฉลี่ย 20 ตันต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 
จนถึงปัจจุบันในประเทศไทยมีจำานวนขาเทียมที่จัดทำาขึ้นโดย
ใช้เม็ดพลาสติกของไออาร์พีซีเป็นจำานวนทั้งสิ้น 21,579 ขา 
อนึ่ง หน่วยทำาขาเทียมพระราชทานเคล่ือนที่มีการดำาเนินงาน
ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เช่น มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และ 
อินโดนีเซีย ซ่ึงไออาร์พีซีได้มีการสนับสนุนเม็ดพลาสติกด้วย
เช่นกัน

นอกจากนี ้ในปี 2561 ไออารพี์ซี ได้มอบรถบรรทกุตูค้อนเทนเนอร์
ใหมู้ลนธิขิาเทยีมฯ มูลค่า 2,000,000 บาท เพ่ือใหส้ามารถขนสง่ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไปยังหน่วยทำาขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ี 
ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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โครงการลำาไทรโยงโมเดล

การขาดแคลนแหล่งสำารองน้ำาในพ้ืนที่ห่างไกล และการขาด 
การบริหารจัดการน้ำาที่เป็นระบบ นับเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ 
ชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาในการอุปโภคบริโภค 
และทำาการเกษตร จากความสำาเร็จของโครงการลำาไทรโยงโมเดล 
ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีไออาร์พีซีร่วมกับ 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห์ เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำา ต้ังแต่ปี 2557 ส่งผลให้
ชมุชนมีแหลง่น้ำาสำารองสำาหรบัทำาน้ำาประปาหมู่บา้น ปลกูพืชผกั
สวนครัว และใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆ ความสำาเร็จของ 
โครงการลำาไทรโยงได้รับการขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย 

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ได้ขยายผลโครงการโดยดำาเนินการขุด
คลองแก้มลิง ความยาว 1,175 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 8 
บา้นโนนอีปัง หมู่ 10 บา้นโพนววั หมู่ 1 บา้นโพนขา่ และหมู่ 12 
บ้านโพนสว่าง อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับน้ำาหลาก
ตามธรรมชาตแิละรบัน้ำาจากอ่างเกบ็น้ำาหว้ยขนั ซึง่คลองแกม้ลงิ 
ดังกลา่ว สามารถกกัเกบ็น้ำาได้ถงึ 58,700 ลกูบาศกเ์มตร ทำาให้

ชมุชนมีน้ำาสำารองไวใ้ช ้และชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นจากการ
ขาดแคลนน้ำาในพื้นที่ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำา
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ไออารพี์ซี ทำาการขดุอ่างเกบ็น้ำาขนาด 1 ไร ่เพ่ือรบัน้ำาหลากตาม
ธรรมชาติในฤดูฝนมาสำารองเก็บไว้ ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติ
และพ้ืนที่สร้างสรรค์ หมู่ 8 ตำาบลด่านนาขาม อำาเภอเมือง 
จังหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงเป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้ทีใ่หค้วามรูด้้านเกษตร
อินทรยีแ์กเ่กษตรกร เยาวชน และบคุคลทัว่ไป ทำาใหมี้น้ำาสำารอง
ไว้ใช้ทำาการเกษตรในฤดูแล้งได้อีกจำานวน 9,600 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมสามารถแบ่งปันน้ำาให้ชุมชนรอบศูนย์เกษตรฯ ใช้ได้เพิ่ม
อีกจำานวน 10 ครัวเรือน นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ 
ศูนย์การเรียนรู้และชุมชนในคราวเดียว

อนึง่ ไออารพี์ซี วางแผนทีจ่ะตอ่ยอดโครงการลำาไทรโยงโมเดล 
เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำาในพ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี 
ในปี 2562
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อาคารปลวกเกตุรวมใจ ไออาร�พ�ซี  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมฯ

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญของชุมชนรอบข้าง ทั้งในด้าน
คุณภาพชวีติและการศกึษา โดยดำาเนนิงานตามโครงการตา่งๆ ดังนี้

โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน 

ด้วยความเชื่อว่าการศึกษาเปรียบเสมือนประตูสู่โอกาส 
ของเยาวชนของประเทศ ในปี 2561 ไออาร์พีซีได้สานต่อ
โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน จำานวน 305 ทุน เป็น
เงินทั้งสิ้น 2,085,000 บาท ให้แก่เยาวชนรอบเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมฯ ที่ มีผลการศึกษาและความประพฤติดี 
แต่ขาดทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขต
เทศบาลตำาบลเชิงเนิน ตำาบลตะพง ตำาบลบ้านแลง ตำาบล 
นาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง อำาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยมีคณะกรรมการในแต่ละชุมชนเป็นผู้คัดเลือก 
ผูีที่มีความต้องการแต่ขาดโอกาสอย่างแท้จริง

กิจกรรม “Plastic Rights”  
ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ

ไออาร์พีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชน 
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง จัดโครงการ 
“Plastic Rights พายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำา ระยอง” 
โดยมีผู้ เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำาระยองและป่าชายเลน และสมาชิกใน
ชุมชน เพ่ือปลูกจิตสำานึกการลดปัญหาขยะในแม่น้ำา ควบคู่ไป
กับการคัดแยกขยะ เพ่ือนำาไปรีไซเคิลและเข้าสู่กระบวนการ
จัดการต่อไป

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “Plastic Rights ตลาด 3R”  
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ
และคุ้มค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนทั่วไปว่า 
“พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น” โดย
สาธิตการนำาพลาสติกใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
สาธติการทำา Eco Bricks ซ่ึงเป็นการการนำาขยะทีไ่ม่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติก นำามาใช้
แทนอิฐในงานก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และปิดท้าย
ด้วยกิจกรรม Big Cleaning คัดแยกขยะพลาสติกอย่าง 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน  
ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
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อาคารปลวกเกตุรวมใจ ไออาร�พ�ซี  

โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง 

ไออาร์พีซี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านโครงการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อำาเภอเมืองระยอง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อที่มีความสำาคัญในการ 
ดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิต 
ที่จำาเป็นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้เข้าร่วมสามารถ 
นำาความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือเกิดประโยชน์ 
ตอ่ตนเอง ครอบครวัและสงัคม พรอ้มมีความสขุในการพบปะ
หรือทำากิจกรรมร่วมกัน 

ในปี 2561 มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
อาทิ การสอนทำาอาหาร การทำาพวงกุญแจ การทำาแชมพู
สมุนไพร การสอนพับเหรียญโปรยทาน การดูแลตนเองด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมสันทนาการสร้างสุข  
อาทิ การเต้นบาสโลป รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชาตสิองสลงึ อำาเภอแกลง ด้านเศรษฐกจิ 
พอเพียง การจัดทรปิสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธ ิและ การพา
นักเรียนผู้สูงอายุเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น ปัจจุบัน 
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น 138 คน

กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ไออาร์พีซี ดำาเนินการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมฯ ในปี 2559 เพื่อดูแลด้านสุขภาพให้
ชุมชนท่ีอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยไออาร์พีซีสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนจำานวน 6 ล้านบาท 
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนบริหาร
จัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง ภายใต้คำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุข 

นอกจากนี ้ในปี 2561 ไออารพี์ซไีด้อนมัุตโิครงการทีช่มุชนนำาเสนอ
จำานวน 41 โครงการ อาท ิโครงการพัฒนาระบบเครือ่งมือแพทย ์
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำาไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fit Test 
โครงการเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก โรคอ้วนลงพุง และโรคหลอดเลือดสมอง และ
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำาลังกายกลางแจ้งของหมู่บ้าน 
เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริม  
เรียนรู้ และพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม อาชีพและเศรษฐกิจชุมชน  
ตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกัน ต่างชุมชน รวมถึงชุมชนกับ 
ไออาร์พีซี ใหแ้นน่แฟ้นมากยิง่ขึน้ โดยแตล่ะเดือนจะมีกจิกรรม 
สับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป อาทิ อบรมทำาอาหารและขนม 
ชมรม Design Reuse (ต่อผ้า Quilt) ชมรมโยคะ ชมรม 
วิทยาศาสตร์ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมจินตคณิต ชมรม 
วาทะศลิป์ ชมรมเทควนัโด้ ชมรมลลีาศ เป็นตน้ ในปี 2561 มีผู้
รว่มกจิกรรมในวันเสารแ์ละอาทติย ์รวมแล้วกวา่ 11,187 คน 
และเข้าใช้ห้องประชุม รวมแล้วกว่า 27,356 คน ซึ่งถือเป็น
โครงการที่ทำาให้ชุมชนเพ่ิมความรู้และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนอย่างแท้จริง
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โครงการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคของประชาชน 

ไออาร์พีซี จัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน (GIS) ในพ้ืนที่รอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพ่ือคาดการณ์การเคล่ือนที่และ
การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ โดยใช้แบบจำาลองทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มเก็บข้อมูลตัวอย่าง จำานวน 
900 ตัวอย่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 สิ้นสุดปี 
2560 โดยผลการตรวจจะนำาไปวิเคราะห์เพ่ือจัดทำาแผนเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนรอบเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรมฯ จำานวน 10,398 ครัวเรือน ครอบคลุม 
38,256 คน ในอนาคตต่อไป

โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน 

ไออาร์พีซี สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมฯ มาต้ังแต่ปี 2550 โดยการเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนในเรื่องการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดในการจำาหน่ายสินค้า  
พาคณะศึกษาดูงานสถานท่ีต่างๆ เช่น แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เดินตามศาสตร์พระราชา ชมแปลงผักไทย 
ไร้สาร ตำาบลทุ่งยางเอน อำาเภอเขาชะเมา การแวะเยี่ยมชม 
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ตำาบลเขาน้อย อำาเภอเขาชะเมา 
และการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 1 คน
สร้างหลากหลายสายพันธุ์ บ้านสามแยกต้นไทย ตำาบล
ห้วยทับมอญ อำาเภอเขาชะเมา โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำานวน 75 ราย กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนในการผลักดัน 
กลุ่มตน้แบบใหมี้ธรุกจิทีเ่ขม้แขง็พ่ึงตนเองได้จำานวน 5 กลุม่ 
มีรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มละ 325,390 บาท 
นอกจากนี ้ไออารพี์ซมีีนโยบายในการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและ
บรกิารของชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ในปี 2561 มีการจดัซ้ือ 
จัดจ้างจากโครงการนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447 ล้านบาท

โครงการคลินิกปันน้ำาใจ ให้บริการตรวจรักษา
ประชาชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมฯ

จำานวน 4,746 คน

โครงการคลินิกปันน้ำาใจ 

โครงการคลินกิปันน้ำาใจเปิดใหบ้รกิารรกัษาโรคและอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไปแก่ประชาชนในชุมชนรอบเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้ังแต่ปี 
2553 คลินิกต้ังอยู่ท่ีศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี  
จังหวัดระยอง ในปี 2561 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำานวน 
4,746 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเทศบาลตำาบลเชิงเนิน 
และเทศบาลนครระยอง ขอ้มูลการตรวจสขุภาพของคลินกิ 
ปันน้ำาใจจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลระยองเพ่ือนำาเข้า
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และใช้วางแผนในการรักษากรณี
ที่เกิดการเจ็บป่วยในพื้นที่ต่อไป

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพ 
ชุมชนโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำาทีม 
แพทย์ลงพ้ืนที่ออกตรวจสุขภาพและให้บริการรักษาขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น โรคเส้นและกระดูก โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร 
และตรวจสุขภาพฟันแก่ประชาชนในชุมชนรอบเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังได้เพิ่ม 
การให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น การตัดแว่นสายตาในราคา 100 บาท 
โดยค่าใช้จ่ายส่วนเกินไออาร์พีซีจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในปี 2561 มีผูเ้ขา้รบั 
บรกิารจำานวน 2,049 คน ครอบคลมุพ้ืนทีไ่ด้แก ่ตำาบลบา้นแลง ตำาบล
ตะพง ตำาบลนาตาขวัญ เทศบาลตำาบลเชิงเนิน และเทศบาลนคร
ระยอง ขอ้มูลการตรวจรกัษาของชมุชนจะใชเ้ป็นขอ้มูลจัดทำาแผนการ
ตรวจรกัษาสขุภาพประชาชนใหต้รงกบักลุม่โรคโดยแพทยเ์ฉพาะทาง 
ในปีถัดไป
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เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

ไออาร์พซี ีจดัใหม้กีระบวนการรับฟงัความคดิเห็นของผูม้สี่วนไดเ้สีย 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สำาหรบัโครงการ MARS ผา่นการจัดเวทสีาธารณะ เพ่ือรบัฟังขอ้คิดเหน็ 
ขอ้หว่งกงัวล และชีแ้จงเพ่ือทำาความเขา้ใจ โดยขอ้หว่งกงัวลดังกลา่ว 
จะถูกนำามาพิจารณาเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจได้ว่าไออาร์พีซี 
จะดำาเนินโครงการโดยมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และมีการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งมีประสทิธภิาพ นอกจากนี ้ในปี 2561 ไออารพี์ซไีด้เพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารกับชุมชนผ่านแอพพลิเคชัน ไลน์ เพื่อตอบโจทย ์
ของการดำาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลภายใต้กลยุทธ์ GDP ขององค์กร  
ซ่ึงช่องทางน้ีสามารถช่วยให้ไออาร์พีซี มีการส่ือสารข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
ไปยังชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ดำาเนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
(SROI) เพ่ือประเมิน ‘ผลลัพธ์’ และ ‘คุณค่า’ ของโครงการ 
ลำาไทรโยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคมต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการ 
ไปในอดีต ซ่ึงไออาร์ พีซีจะเ พ่ือนำาผลการประเมินดังกล่าว 
มาประกอบการพิจารณาวางแผนงานและกลยุทธ์ รวมถึงการจัดทำา 
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในอนาคต 
ซ่ึงผลการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม มีค่า 2.19 บาท 
ต่อการลงทุน 1 บาท

จากการดำาเนินงานของโครงการข้างต้น ควบคู่กับความมุ่งม่ัน 
ของไออาร์พีซีต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างย่ังยืน 
ส่งผลให้ไออาร์พีซีได้รับคะแนนผลความพึงพอใจจากชุมชนท่ี 
ร้อยละ 88.5 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 87 อีกทั้งโรงงาน 
จำานวน 23 โรงงานของไออาร์พีซี ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรตาม 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหมี้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ที่จัดขึ้นโดยจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน 

ความพึงพอใจของชุมชน(1) (ร้อยละ)

จำานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 
(ชั่วโมง)

การได้รับการรับรอง CSR-DIW 
ทุกโรงงานของไออาร์พีซี (ร้อยละ) 

(1) ความพึงพอใจชุมชน เป้าหมายปี 2563 และ 2564 อยู่ที่ ≥ 89% และ ≥ 90% ตามลำาดับ

18,456 27,954 18,456

87.0088.50 88.50

100100 100

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ
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ชุมชนได้รับประโยชน์จากการต่อยอด 
โครงการลำาไทรโยงโมเดล

470 หลังคาเรือน

สินค้าและบริการที่บริจาค 

840,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
ของแผนกชุมชนสัมพันธ์

43 ล้านบาท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

ผู้ประกอบการ

 75 ราย

ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ
อำาเภอเมืองระยอง

ผู้สูงอายุ 138 คน

บริจาคเม็ดพลาสติกสำาหรับทำาขาเทียม
ตั้งแต่ปี 2554 - 2561

รวม 21,579 ขา

สรุปผลการดำาเนินงาน

2,049 คน
ได้รับการตรวจรักษาโดย 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
ตรวจสุขภาพชุมชน

4,746 คน
ได้รับบริการทางการแพทย ์
จากคลินิกปันน้ำาใจ 

38,543 คน
ได้มีส่วนร่วมกับ 
ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 

41 โครงการ
ได้รับการอนุมัติจากกองทุน 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
รอบเขตประกอบการฯ

การจัดการเรื่องร้องเรียนชุมชน

ไออาร์พีซีมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน 
ที่ดำาเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ควบคมุดแูลระบบจะส่งต่อเรื่อง
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุ และ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามและสนับสนุนการแก้ไข 
โดยไออาร์พีซีจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งสาเหตุ สถานะ พร้อมมาตรการ
แก้ไขไปยังผู้ร้องเรียน 

นอกจากน้ี ไออาร์พีซียังจัดให้มีการส่ือสารทำาความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผ่านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาหรือลงพ้ืนที่
พบผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือชี้แจงการดำาเนินงานและโครงการต่างๆ ท่ี
กำาลังดำาเนินการอยู่ ในปี 2561 ผลจากการดำาเนินงานข้างต้น 
พบว่าจำานวนเรื่องร้องเรียนจากชุมชนลดลงจากปี 2560 ทั้งนี้ 
ไออาร์พีซีจะใช้ข้อมูลจากการรับเรื่องร้องเรียนเป็นกรอบในการ
ประเมินผลเพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน และพัฒนา
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่อไปในอนาคต

จำานวนเรื่องร้องเรียนชุมชน

7 6 3
25602559 2561

305 ทุน 

เป็นเงิน 2,085,000 บาท

มอบทุนการศึกษา
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ไออารพี์ซี ได้กำาหนดและประกาศใชน้โยบายสทิธมินษุยชนของบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือในปี 2560 ซ่ึงครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิ
แรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้ที่ได้รับการรับรองหรือ 
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ 

เพ่ือควบคุมและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงาน
ของไออาร์พีซีตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สำาหรับข้อมูลการจัดการ สิทธิมนุษยชน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
www.irpc.co.th/th/sus_human_rights.php

แนวทางในการจดัการด้านสทิธมินษุยชนของไออารพี์ซ ีประกอบด้วย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดังนั้น ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่น 

ในการดำาเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี
กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมาย รับผิดชอบและ 

ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 
Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

(International Labor Organization: ILO) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) อย่างต่อเนื่อง  

เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการบริหารจัดการ 

การประเมินประสิทธิผล
ของแนวปฏิบัติ

การกำาหนดนโยบาย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

เป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ

จัดการฝึกอบรมเพื่อ 
เสริมสร้างความเข้าใจ 

ด้านสิทธิมนุษยชน 
แก่พนักงานทุกระดับ

ประกาศและ 
เผยแพร่นโยบาย 

บนเว็บไซต ์
ของไออาร์พีซี
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สิทธิชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อโครงการโรงงานผลิต
พาราไซลีน  

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของ 
ผูมี้สว่นได้เสยีตลอดหว่งโซ่คุณค่าของการดำาเนนิงานรวมถงึโครงการ
ลงทุนเพ่ือขยายการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2561 ไออาร์พีซีกำาลังดำาเนินโครงการโรงงานผลิตพาราไซลีน จึงจัด 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ 
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้ง 
ข้อห่วงกังวลจากการก่อสร้างและดำาเนินโครงการจากเวทีสาธารณะ 
ประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถาม โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
โครงการล่วงหนา้และผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลายเพ่ือใหม่ั้นใจวา่ชมุชน 
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้อย่างละเอียดและโปร่งใส 
สามารถแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นครอบคลุมข้อห่วงกังวล 
ด้านสิทธิชุมชน เพ่ือให้ไออาร์พีซี ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทำา 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในการ 
จัดกระบวนการฯ ดังกล่าว มีผู้ร่วมประชุมกว่า 1,740 คน เข้าร่วม 
และมีประเด็นข้อกังวลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อห่วงกังวลผลกระทบ 
จากการกอ่สรา้งโครงการ ผลกระทบสขุภาพ และส่ิงแวดล้อมโดยรอบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ซ่ึงข้อห่วงกังวลดังกล่าวโครงการจะนำา
มาจัดทำาเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ให้มีความเหมาะสม
และนำาเสนอต่อชุมชนต่อไป

การสร้างวัฒนธรรมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อคู่ค้า

ในปี 2561 ไออาร์พีซี ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักด้าน 
สทิธมินษุยชนกบัการดำาเนนิธรุกจิตอ่คู่ค้าทีส่ำาคัญ เพ่ือเป็นการขยาย
เครอืขา่ยการดำาเนนิธกุจิอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธมินษุยชนผา่น
การจดังาน CG Roadshow (รายละเอียดกจิกรรม สามารถอ่านเพ่ิมเตมิ 
ได้ที่รายงานประจำาปี 2561)

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังพัฒนาข้อกำาหนดจัดซื้อจัดจ้าง (Supplier 
Code of Conduct) ให้มีผลบังคับครอบคลุมคู่ค้าของคู่ค้า 
(ประเภท Tier 2) โดยกำาหนดให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิแรงงาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยได้เริ่มมี
การสื่อสารข้อกำาหนดการปฏิบัติดังกล่าวไปยังคู่ค้า ประเภท Tier 2 
อาทิ ผู้รับเหมาช่วงโครงการก่อสร้างภายในเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมฯ เป็นต้น

โครงการที่ดำาเนินงาน
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100 100 100

ความครอบคลุมของการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
ระดับองค์กรของไออาร์พีซี (ร้อยละ)

หมายเหตุ: *ครอบคลุมธุรกิจของไออาร์พีซีและบริษัทฯ ในเครือ คู่ธุรกิจที่บริษัทมีอำานาจ และไม่มี
อำานาจในการควบคุมการจัดการ คลังน้ำามันทั้ง 5 แห่ง และคู่ค้าหลักที่สำาคัญประเภท 
Tier 1 (Critical Tier 1 Supplier)

460

100

779

87

800 1,000

120 140

พนักงาน 
ที่ได้รับการฝึกอบรม
ด้านสิทธิมนุษยชน (คน)

คู่ค้าที่สำาคัญและผู้รับเหมา 
ที่ได้รับการฝึกอบรม 
ด้านสิทธิมนุษยชน (คน)

ไออาร์พีซี จัดทำาการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risks and Impact Assessment Methodology) 
ซ่ึงมีการทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการจาก ปี 2560 ใหส้อดคลอ้ง 
กับการดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. และเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลมากยิ่งขึ้น ไออาร์พีซีได้ดำาเนินการตามกระบวนการดัง
กล่าวเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนระดับองค์กร 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
ธุรกิจท่ีบริษัทมีอำานาจและไม่มีอำานาจควบคุมจัดการ คู่ค้าหลักท่ีสำาคัญ
ประเภท Tier 1 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ 
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และในปี 2561 ไออาร์พีซีได้ขยายขอบเขต 
การประเมินในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมคลังน้ำามันทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 
คลังน้ำามันชมุพร คลังน้ำามันอยธุยา คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามัน 
ระยอง และคลังน้ำามันแม่กลอง ซ่ึงสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในปี 2560 ของการขยายขอบเขตของการประเมินไปยังคลังน้ำามัน
ดังกล่าว 

ผลการประเมินไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมี 
นัยสำาคัญหรือความเสี่ยงในระดับสูง โดยประเด็นความเสี่ยง 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบด้วย ความเสีย่งด้านสขุภาพและความปลอดภัย
ของชุมชนหรือของผู้ปฏิบัติงาน และประเด็นด้านการจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัย ซ่ึงไออาร์พีซีได้จัดทำาแนวทางจัดการเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งเเวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้จัดการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ 
พนกังาน ผูร้บัเหมา และผูมี้สว่นได้เสยี เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งความ
เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ของไออาร์พีซี และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ 
ทีต่นอาจได้รบัจากการดำาเนนิงาน เพ่ือผลกัดันใหผู้ป้ฏิบตังิานรว่มกนั
ป้องกนัการละเมิดสทิธมินษุยชนตลอดการดำาเนนิธรุกจิของไออารพี์ซี

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย
2561

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2563

ผลการดำาเนินงาน
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NATURAL
CAPITAL
ใส�ใจคุณภาพสิ�งแวดล�อม
เพ�่อความยั่งยืน

การดำเนินงาน
ด�านการใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการน้ำเสีย

การจัดการ
การหกรั่วไหล

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบร�หารจัดการน้ำ

ไออาร�พ�ซีมุ�งมั่นในการลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมให�น�อยที่สุด 
ด�วยการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต และ
การบร�หารจัดการอย�างบูรณาการทั้งด�านอากาศ น้ำ ของเสีย 
พลังงาน และการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบร�วมกันทั่วโลก คือ การปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ไออาร�พ�ซีจ�งวางบทบาทมุ�งสู�ความเป�นผู�นำ
เพ�่อส�งมอบโลกที่น�าอยู�สู�รุ�นลูกรุ�นหลานของเรา

การดำเนินงานด�านมลพ�ษทางอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการความเสี่ยงด�านทรัพยากรน้ำ 

• โครงการเพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงานในกระบวนการผลิต

• โครงการผลิตไฟฟ�าพลังแสงอาทิตย�แบบทุ�นลอยน้ำ

• การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียเพ�่อจัดการความเสี่ยงด�านทรัพยากรน้ำ

• โครงการบร�หารจัดการน้ำเพ�่อชุมชน 

การจัดการ
ของเสีย

Reduce

Recycle

Reuse
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NATURAL
CAPITAL
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การดำเนินงาน
ด�านการใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการน้ำเสีย

การจัดการ
การหกรั่วไหล

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบร�หารจัดการน้ำ

ไออาร�พ�ซีมุ�งมั่นในการลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมให�น�อยที่สุด 
ด�วยการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต และ
การบร�หารจัดการอย�างบูรณาการทั้งด�านอากาศ น้ำ ของเสีย 
พลังงาน และการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบร�วมกันทั่วโลก คือ การปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ไออาร�พ�ซีจ�งวางบทบาทมุ�งสู�ความเป�นผู�นำ
เพ�่อส�งมอบโลกที่น�าอยู�สู�รุ�นลูกรุ�นหลานของเรา

การดำเนินงานด�านมลพ�ษทางอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการความเสี่ยงด�านทรัพยากรน้ำ 

• โครงการเพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงานในกระบวนการผลิต

• โครงการผลิตไฟฟ�าพลังแสงอาทิตย�แบบทุ�นลอยน้ำ

• การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียเพ�่อจัดการความเสี่ยงด�านทรัพยากรน้ำ

• โครงการบร�หารจัดการน้ำเพ�่อชุมชน 

การจัดการ
ของเสีย

Reduce

Recycle

Reuse
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ด้วยความมุ่งม่ันทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิใหมี้ประสทิธภิาพเชงินเิวศ ใหค้วาม
สำาคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไออาร์พีซีจึงรักษา
มาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย  
ข้อกำาหนดขององค์กร และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังดำาเนินงานการผลิตให้อยู่ภายใต้ 
นโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัย สิง่แวดลอ้ม 
และการจัดการพลังงาน (QSSHE) และตามแผนกลยทุธก์ารปฏิบตักิาร 
ที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำา ของเสีย พลังงาน รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการบริหารจัดการ
ต่างๆ อาทิ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการ
จัดการพลังงาน (ISO 50001) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เ ป็นต้น เ พ่ือ มุ่งสู่การบรรลุเ ป้าหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและ 
ด้านพลังงานที่ตั้งไว้ ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำาเนินงาน  
อันจะนำาไปสูก่ารบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื รวมถงึตอบโจทย์
ความสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิผล 
การดำาเนนิงานด้านสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจัดสรรงบประมาณ 
194 ล้านบาทในปี 2561 เพ่ือดำาเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็น การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการ 
น้ำาเสีย และโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือคงไว้ซ่ึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบและประเด็นเรื่องการขาดแคลน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญ 

ต่อการใช้ทรัพยากรทุกชนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการดำาเนินงานท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปทาน  

จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ และดำาเนินโครงการด้านส่ิงแวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ การจัดการของเสีย และการป้องกัน

การหกรั่วไหลของน้ำามันหรือสารเคมี เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ และขับเคลื่อน
องค์กรตามแนวทางการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ 

การสร้างระบบป้องกัน/
ลดมลสาร

การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดทำารายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดทำาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพื่อลดการใช้พลังงาน

รวม

ล้านบาทการลงทุน (ปี 2561)

17

120

7

6

44

194

เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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จากการดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไออาร์พีซีได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry 4: GI4) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้  ไออาร์ พี ซี 
ยังได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Factory) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการท่ี 
ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พีซี ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ GDP  
ภายใต้ขุมพลัง Digital ขององค์กร เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาประสิทธิผลด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตามยุค 4.0 โดยในปี 2561 ไออาร์พีซี 
นำาโปรแกรม €KON$ (อีคอนส์) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิผล
อยา่งสงูสดุ ด้วยการแสดงผลลัพธแ์บบ Real Time ผ่านทางหน้าจอให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารของโรงกล่ันน้ำามันเห็นผลลัพธ์ทางการเงินทีจ่ะเกดิขึน้จากตวัแปรทีส่ำาคัญตา่งๆ 
ในการผลิตและนำาผลมาวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไออารพี์ซี ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่การบรหิารจัดการพลังงาน 
ในปี 2561 ได้ลดการใช้พลังงานตามโครงการ Everest Forever (E4E) 
ได้เเก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งผลการดำาเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถลดการ 
ใช้พลังงานได้ถึง 604,997 กิกะจูล คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ 155 
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อกำาหนดเป้าหมาย 
ในการลดการใช้พลังงานในระยะยาว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการที่ดำาเนินงาน 

ในกระบวนการผลิต เชน่ โครงการเพ่ิมตวัเรง่ปฏกิริยิาในกระบวนการ
ทำางานของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน ที่นำาความร้อนส่วนเกิน 
มาผลิตไอน้ำาและไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2562

ไออาร์พีซี มีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำาเนินงาน 
ด้านการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำาหนดเป้าหมาย
และดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในระยะยาว ซ่ึงจากการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2561 ผลดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 
ได้ร้อยละ 89 ตามเป้าหมาย 

25612558 2559 2560 2562 2563 2564

ดัชนีชี้วัดด้านการใช้พลังงาน (ร้อยละ)

89.0090.4093.8997.07

เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินงาน

84.9085.0087.0089.0091.0096.0098.00

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ
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การจัดการคุณภาพอากาศและกลิ่น 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไออาร์พีซี ได้พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศ โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติตาม 
ข้อกำาหนดกฎหมายเป็นขั้นต่ำาเท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคมรอบข้าง และให้ความสำาคัญต่อการลงทุนเพ่ือลด
การระบายมลสารออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทาง 
โดยการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดเพ่ิมขึ้นในกระบวนการผลิต เพ่ือให้้ 
ค่าออกไซด์ของซัลเฟอรแ์ละออกไซด์ของไนโตรเจน (SOx and NOx) 
จากปล่องระบายอยู่ในระดับต่ำากว่ามาตรฐาน  และค่าความเข้ม 
เมื่อเทียบต่อการผลิตมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 35 และ 8 ตามลำาดับ 
เม่ือเทียบกับปี 2559 (ในช่วงที่ไม่มีการซ่อมบำารุงใหญ่) การติดตั้ง 
อุปกรณ์ลดการระบายฝุ่น (Electrostatic Precipitator; EP) 
เพ่ือให้ค่า TSP จากปล่องระบายอยู่ในระดับที่ต่ำาอยู่เสมอ ติดตั้ง 
Regenerative Thermal Oxidizer; RTO เพื่อลดกลิ่นจากการผลิต 
และได้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Dry Low NOx Burner 

เพ่ือสร้างความม่ันใจและลดข้อห่วงกังวลของชุมชน ในปี 2561 
ได้ติดตั้งฝาปิดถาวรของบ่อรับน้ำาเสียในโรงบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง 
(Odor Treatment) ทำาให้ข้อร้องเรียนเรื่องกล่ินที่เป็นข้อห่วงกังวล 
ของชุมชนลดลงได้ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับปี 2560 และโครงการ
ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยการนำาก๊าซเหลือใช้จากที่เคยส่งไป
หอเผาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนที่โรงกล่ันและโรงงานผลิตน้ำามัน
หล่อล่ืนพ้ืนฐาน ทำาให้การปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
ลดลงได้รอ้ยละ 8 และ 18 เม่ือเทยีบกบัปี 2559 และ 2560 ตามลำาดับ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้จัดทำาแผนระยะยาวเพ่ือลดการระบาย 
สารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs) อาท ิตดิตัง้หลงัคาโดม (Dome Roof) 
และเปลี่ยนผนึกกันรั่วซึมที่มีประสิทธิภาพสูง (Roof Seal) ที่ถังเก็บ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จำานวน 18 ถัง โดยเริ่มดำาเนินโครงการปี 
2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2570

ความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(ตันต่อพันตันการผลิต)

0.169 0.1870.188

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

จำานวนข้อร้องเรียนเรื่อง 
กลิ่นจากชุมชนปี 2561 

ลดลงร้อยละ 

50
เมื่อเทียบกับปี 2560

กรณีละเมิดกฎหมายและข้อกำาหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยสำาคัญเป็น0

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562
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ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

การจัดการของเสีย 

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำากัดอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายด้าน QSSHE 
ทำาให้การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด โดย
นำาหลัก 4Rs ประกอบด้วย Recovery (การนำากลับมาใช้ ) 
Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร) Reuse (การนำากลับมาใช้ซ้ำา) 
Recycle (การนำากลับมาใช้ประโยชน์อีก) รวมถึงได้นำาหลัก
การโครงการ Green Turnaround มาใช้ในช่วงซ่อมบำารุง
ประจำาปี และได้นำานโยบายฝังกลบของเสียอันตรายให้เป็นศูนย์ 

(Zero Hazardous Waste to Landfill) ของกลุ่ม ปตท. ภายใน
ปี 2563 มาใช้วางแผนการจัดการของเสีย ส่งผลให้ในปี 2561 
ปริมาณการฝังกลบลดลงเหลือร้อยละ 0.33 เทียบปริมาณของเสีย 
ทั้งหมด และปริมาณฝังกลบของเสียอันตราย ลดลงเหลือร้อยละ 
0.52 เมื่อเทียบปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้

ร้อยละปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย 
เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

ร้อยละปริมาณการฝังกลบของเสียทั้งหมด 
เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด*

ผลการดำาเนินงาน

≤ 2

≤ 1

0.33

0.52

0≤ 1.5 0

00 0

โครงการลดของเสีย

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำามันหนักจากหอกลั่น ได้นำาหลักการ 
4Rs และ Green Turnaround มาใชด้ำาเนนิการควบคุมปรมิาณ
ของเสียจากการหยุดซ่อมบำารุงประจำาปี 2561 ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิด 
ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมซ่อมบำารุง โดยให้ผู้รับเหมาทำาการ 
คัดแยกของเสียต้ังแต่เร่ิมดำาเนินการซ่อมบำารุงเคร่ืองจักร ของเสีย 
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกจัดส่งไปกำาจัดที่หน่วยงานที่ได้รับ

อนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมีการตดิตามการขนสง่
ของเสียดังกล่าว เพ่ือควบคุมและตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังกำาหนด
ให้นำาวัสดุที่เปล่ียนถ่ายและยังมีสภาพการใช้งานได้มาใช้ซ้ำา 
เพ่ือลดปริมาณของเสียที่จะนำาออกไปกำาจัดได้ เช่น ฉนวน 
กันความร้อน เป็นต้น

หมายเหตุ: *เป้าหมายการฝังกลบของเสียของกลุ่ม ปตท.

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2563

93รายงานความยั่งยืน 2561



การจัดการน้ำาเสีย 

ไออาร์พีซี มีีการบริหารจัดการน้ำาเสีย และควบคุมคุณภาพน้ำาทิ้ง
จากระบบงานต่างๆ ที่จะส่งเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง โดยมี 
ค่าควบคุมน้ำาเสยีภายใน เพ่ือการบรหิารจดัการและรกัษาเสถยีรภาพ
ของโรงบำาบดัน้ำาเสยีสว่นกลางทีมี่ระบบตะกอนเรง่ และระบบกรองสาร
ทีมี่น้ำาหนกัโมเลกลุต่ำาออกไป ใหมี้ประสทิธภิาพ เพ่ือบำาบดัน้ำาเสยีใหไ้ด้ 
คุณภาพตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี  
ยังทำาการตรวจสอบและเก็บบันทึกคุณภาพน้ำาที่จุดระบายเป็น
ประจำาทุกสัปดาห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้งภายใน 
และตรวจสอบทุกเดือนโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้ง 
ภายนอก และได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่า COD แบบออนไลน์ 
ที่จุดระบายน้ำาทิ้งออกนอกโรงงาน เพ่ือวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำาทิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งในปี 2561 ยังได้ติดตั้งฝาปิด 
บ่อรองรับน้ำาเสียเพ่ือลดกลิ่นจากระบบบำาบัดน้ำาเสียตามโครงการ 
Odor Treatment ซ่ึงส่งผลให้จำานวนข้อร้องเรียนเรื่องกล่ินที่เป็น 
ข้อห่วงกังวลของชุมชนลดลงได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2560

การจัดการการหกรั่วไหล 

ไออารพี์ซ ีมุ่งม่ันพัฒนาการดำาเนนิงานเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตกุารณ์
หกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความเชื่อม่ันต่อการดำาเนินธุรกิจจึงจัดทำาแผนรับมือการหกรั่วไหล 
ของน้ำามันและสารเคมีทั้งบนบกและในทะเล แผนอพยพ แผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนมีการซ้อมแผนฯ ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ ได้นำาข้อมูล
จากเหตกุารณท์ีเ่คยเกดิขึน้มาวเิคราะหเ์พ่ือเป็นบทเรยีนป้องกนัไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ำา และได้เพิ่มมาตรการวางแผนซ่อมบำารุงเครื่องจักร
อยา่งเหมาะสม ทำาใหใ้นปี 2561 ไม่เกดิเหตกุารณส์ารเคมีหรอืน้ำามัน
หกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ

เป้าหมายไม่เกิดการรั่วไหล 
ที่มีนัยสำาคัญของน้ำามันและสารเคมี

ไม่เกิดการหกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของ
น้ำามันหรือสารเคมีในปี 2561

ตลอดระยะเวลาการ
ดำาเนินงาน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ภายใต้การกำากับดูแล
ของสำานักบริหารความยั่งยืน มีกลยุทธ์ กำาหนดทิศทาง กำากับดูแล 
และทบทวนกลยทุธต์ามสถานการณท์ีเ่ปล่ียนแปลงไปเป็นประจำาทกุปี 
มีการติดตามตัวชี้ วัดความสำาเร็จด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศที่สำาคัญ อาทิ ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน ซ่ึงถือเป็นหนึ่ง 
ในระบบการจัดการการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน
ตวัชีว้ดัในการประเมินผลการดำาเนนิงานของพนกังานทกุระดับตัง้แต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงพนักงานในสายงานปฏิบัติการผลิตและ
ในสายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิตที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลการ
ดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประชุม
ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท สำาหรับตัวชี้วัดอ่ืน เช่น  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการน้ำา ซ่ึงถือ
เป็นตัวชี้วัดของหน่วยปฏิบัติการ จะรายงานผลการดำาเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
บริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการน้ำา

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แม้ว่าจะเป็นความท้าทายของธุรกิจ ทั้งในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการน้ำา 

จากมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่เข้มข้นขึ้น 
ซึ่งไออาร์พีซีได้เตรียมพร้อมในการรับมือต่อความท้าทายนี้ด้วยการลดการใช้พลังงาน และสร้างโอกาส 

การเติบโตของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา เพื่อพลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยยกระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรม และ
มุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในอีกนัยหนึ่งด้วย

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีมี่แนวโนม้เพ่ิมขึน้ในอนาคต 
ตามความตกลงปารีสที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะลด 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉล่ียของโลก เม่ือปี 2559  ขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ
ของตลาดไปสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำา 
ที่ก้าวหน้าขึ้น เช่น แบตเตอรี และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึง
ความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น สภาพอากาศที่รุนแรง อุทกภัย และ
ภาวะขาดแคลนน้ำาอาจทวีความรุนแรงขึ้น ไออาร์พีซี เล็งเห็นโอกาส
ในการเติบโตของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำาที่มีความหลากหลาย จึงได้
ลงทนุอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ นอกจากนี้ ยังคำานึงถึง 
โอกาสในการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพสำาหรบัตลาดเชือ้เพลงิอากาศยาน 
ที่มีเเนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำาหรับการเตรียมการรองรับสภาวะความเสี่ยงเหล่านี้และเปิดรับ
โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มมุ่งสูว่สิยัทศันใ์นการเป็นผูน้ำาด้านการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ไออาร์พีซี 
ได้กำาหนดกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเป็น 
กรอบในการดำาเนินงานปี 2560 - 2563 ประกอบไปด้วย 6 แผนงาน 
ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการ 
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มุ่งสู่ความเป็นผู้นำา 
ด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
ที่สอดคล้องกับ  

เป้าหมายโลกที่อุณหภูมิ 
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา

การทำาบัญชีการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

การลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

การบรรเทาความเสี่ยง

การแสวงหาโอกาส

การกำาหนดผู้รับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและรายงานผล

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2560 – 2563

ความสำาเร็จที่ผ่านมา เป้าหมาย 2561ผลการดำาเนินงาน 
2561

แผนในอนาคต

1. การทำาบัญชีการปลดปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก

สร้างความตระหนักในสถานะ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององคก์รผา่นการจดัทำาบญัชี
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกแหล่งกำาเนิด

• จัดทำาบัญชี 
 การปลดปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก 
 แล้วเสร็จ

• ปรับปรุงระบบ 
 ฐานข้อมูลเพื่อนำามา 
 วิเคราะห์ได้รวดเร็วข้ึน  
 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
 ปี 2562

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

ได้รับการรับรอง
ข้อมูล ในขอบเขต 
ก๊าซเรือนกระจกที ่
ปล่อยทางตรงและ 
ทางอ้อม 
ทั่วทั้งองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และ 
ความเสี่ยงขององค์กร
รับทราบบทบาทหน้าที่
ในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• กำาหนดระบบ 
 การกำากับดูแล 
 แล้วเสร็จพร้อมได้รับ 
 ความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการ  
 มีระบบแรงจูงใจ 
 ในการบริหารจัดการ 
 ด้านการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ 
 สำาหรับส่วนงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง  
 ภายในปี 2563

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของ
ส่วนงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร
ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

2. การกำาหนดผู้รับผิดชอบ

กำาหนดระบบการกำากับดูแล
และรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่า
ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะได้รับ 
การจัดการ พร้อมพัฒนา 
ระบบสร้างแรงจูงใจ 
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ความสำาเร็จที่ผ่านมา เป้าหมาย 2561ผลการดำาเนินงาน 
2561

แผนในอนาคต

เร่ิมต้นทำาการศึกษา
ราคาคาร์บอนภายใน
เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน 
ภายในองค์กร

• ทบทวนการกำาหนด 
 Science-Based 
 Target  
 ภายใน ปี 2562

อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินงาน

ทำาการตรวจประเมิน 
การปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
และจัดทำากราฟ
ลำาดับความคุ้มค่า
ในการลงทุน 
เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(MAC curve)

• จัดทำารายงาน 
     การจัดการความ 
    เสี่ยงเเละโอกาส 
    จากสภาพ 
    อากาศที ่
    เปลี่ยนแปลง  
 (Task Force on  
 Climate-Related 
     Financial 
     Disclosure; 
      TCFD)  
 ประจำาปี 2561

ดำาเนินการประเมิน
โอกาสในการสร้างรายได้ 
จากการลด 
การปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
ในทุกหน่วยธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง 
ตลอด 2560 - 2563

• ประเมินโอกาส 
 ในการสร้างรายได ้
 จากการลดการ 
 ปลดปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก 
 ในทุกหน่วยธุรกิจหลัก 
 ภายในปี 2563 

อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินงาน

สร้างพันธมิตรและ 
การมีส่วนร่วมกับ 
องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
กลุ่มอุตสาหกรรม  
และมหาวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่อง

• ประเมินความเสี่ยง 
 ตามแนวทางของ  
 TCFD แล้วเสร็จ 
 ภายในปี 2563

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

ดำาเนินการประเมิน
ความเสี่ยง 
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
อย่างต่อเนื่องตลอด 
2560 - 2563

• ประเมินทรัพย์สิน 
 ที่มีความเสี่ยงสูง 
 ด้านการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ 
 ครอบคลุมทั้งหมด 
 ภายในปี 2562

อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินงาน

3. การลดการปลดปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก 

กำาหนดเป้าหมาย  
Science-Based Target  
ที่สอดคล้องกับแผนการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับโลก ดำาเนินการตามแผน 
โดยอาศัยการลำาดับความสำาคัญ 
ความคุ้มค่าในการดำาเนินงาน 
และการกำาหนดราคาคาร์บอน
ขององค์กร

4. การแสวงหาโอกาส

ไออาร์พีซีแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกิจที่เป็นไปได้จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อนำามาผนวกเป็นช่องทาง 
ในการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

5. การบรรเทาความเสี่ยง

ไออาร์พีซีทำาการประเมิน
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง 
ทั้งในด้านกายภาพและ 
ด้านกฎระเบียบเพื่อวางแผน
รับมือและลดความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น

6. การมีส่วนร่วมกับ 
 หน่วยงานภายนอก 
 และการรายงานผล

แสดงความเป็นผู้นำาในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศพร้อมขับเคลื่อนและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษา ควบคู่ไปกับ 
การรายงานผลการดำาเนินงาน
ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส
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เป้าหมายความเข้มข้น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 

ภายในปี 2563 เทียบกับปี 2555

ลดลงร้อยละ 12.34
ไออาร์พีซี มีเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในปี 2563 อย่าง
จริงจัง เป้าหมายดังกล่าวถูกกำาหนดโดยคำานึงถึงเจตนารมณ ์
ในการลดการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศและบรษิทั
ในกลุม่อุตสาหกรรม ศกัยภาพทางเทคโนโลย ีและความสามารถ 
ในการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ดำาเนินงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ในปี 2561 ไออาร์พีซี จัดทำาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และโครงการ E4E อาทิ โครงการปรับปรุงวาล์วและฉนวน 
กันความร้อนของท่อไอน้ำาของโรงไฟฟ้าและไอน้ำา โดยปรับปรุง
ระบบท่อนำาส่งไอน้ำาที่ส่งให้โรงงานภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีให้มีประสิทธิภาพ โครงการเพิ่มอุณหภูมิ
ของ High Pressure ก่อนป้อนเข้าเครื่องทำาความร้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำาของโรงไฟฟ้าและไอน้ำา เพ่ือลดการ

ใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำา และโครงการนำาก๊าซเหลือใช้ไปยัง 
โรงกล่ัน และโรงงานผลิตน้ำาหล่อล่ืนพ้ืนฐานของโรงงานปรบัปรงุ
คุณภาพน้ำามันหนกัจากหอกล่ัน เพ่ือลดการสญูเสยีทรพัยากรทีไ่ด้
จากกระบวนการผลิต โดยนำามาใช้อย่างคุ้มค่าภายในกลุ่มไออาร์พีซี 
ทำาให้ผลจากการดำาเนินโครงการในปี 2561 สามารถลดการใช้
พลังงานได้ถึง 604,997 กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ 45,299 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา

ไออารพี์ซี ดำาเนนิโครงการผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์โดยใชทุ้น่ลอยน้ำา 
(Floating Solar Power) ขนาด 12.5 เมกกะวัตต ์(MWp.) ด้วยเงินลงทนุกวา่ 
625 ล้านบาท โดยได้รบัการสง่เสรมิจากสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ 
การลงทนุ หรอื BOI ตดิตัง้ในพ้ืนทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ บรเิวณ
บ่อกักเก็บน้ำาสำารอง ใช้เนื้อที่รวม 150 ไร่ ผลิตพลังงานทดแทนและ 
ลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จากการใช้เดิม
ที ่146.09 เมกกะวตัตช์ัว่โมงตอ่ปี เป็น 128.84 เมกกะวตัตช์ัว่โมงตอ่ปี 
คิดเป็นการลดการใช้พลังานได้ร้อยละ 12 หรือลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลงได้ประมาณ 10,510 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และคาดว่าจะดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2563
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i-Water
โรงงานของไออาร์พีซีตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ลุ่มน้ำาชายฝั่งทะเล 
ตะวันออก มีแนวทางบริหารจัดการในการดึงน้ำา 
จากแหล่งน้ำาธรรมชาติ มีการใช้น้ำาจืดซ่ึงถูก
จัดสรรมาจากกรมชลประทาน นำามาปรับปรุง
คุณภาพและใช้ในระบบหล่อเย็นเป็นส่วนใหญ่ 
บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นน้ำาปราศจากแร่ธาตุ 
สำาหรับใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำาเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีการใช้น้ำา
ทะเลเพ่ือดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรง
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา และควบคุมคุณภาพน้ำา
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามมาตรฐานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำาหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำา

ด้วยความตระหนักในความสำาคัญของน้ำาต่อชุมชนและระบบนิเวศ
โดยรอบ ไออาร์พีซี  ได้นำากลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ำาเพื่อความ
ยัง่ยนื 321RSPD มาใช ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการพ่ึงพาน้ำาจาก
แหล่งน้ำาธรรมชาติ พฒันาแหล่งน้ำา และการจัดการทรัพยากรน้ำาเพื่อ
ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำาของบริษัทและชุมชน ตลอดจนการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านการจัดการน้ำา ซึ่งจะนำาไปสู่การใช้น้ำาเพื่อ
การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำา จึงมีแผนการจัดทำา 
โครงการ i-water ในปี 2562 เพ่ือปรบัปรงุระบบฐานขอ้มูลการจัดการน้ำา 
ทีเ่กีย่วขอ้งแบบบรูณาการ อาท ิความสมดุลน้ำา แหลง่น้ำา องค์ความรู ้
ด้านการบริหารจัดการน้ำา การติดตามเฝ้าระวัง ข่าวสารด้าน
การจัดการน้ำา เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำา Water Footprint 

Water Knowledge Management

Water Management 
for Sustainability

Water
Balance

Water
Footprint

Water M
onitoring

การจัดการน้ำาเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการดำาเนินงาน นำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ
การใช้น้ำาในอนาคต

การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำา

ไออาร์พีซีมีการประเมินความเส่ียงในด้านทรัพยากรน้ำาด้วย Aqueduct  
Water Tool ขององค์การ World Resources Institute ผลการประเมิน 
พบว่า ปัจจุบัน ไออาร์พีซีตั้งอยู่ในเขตความตึงเครียดการใช้น้ำา 
พ้ืนฐานอยูใ่นระดับต่ำา และมีความเสีย่งด้านทรพัยากรน้ำาในภาพรวม 
อยู่ในระดับต่ำาถึงปานกลาง ซ่ึงความเสี่ยงในภาพรวมดังกล่าว
พิจารณาจากความเสีย่งทางด้านกายภาพ เชน่ ปรมิาณน้ำา คุณภาพน้ำา 
และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ ไออาร์พีซีได้นำาผลการประเมิน 
มาใชใ้นการประกอบการวางแผนการบรหิารจัดการน้ำาในอนาคต และ
ได้ทำาการศกึษา คาดการณค์วามตอ้งการการใชน้้ำาในการดำาเนนิธรุกจิ
ในอนาคต ถึงปี 2583

Water
Resources Water

Technology

Water Information

โครงการขอรบัรองฉลากคารบ์อนฟตุพริน้ท์ขององคก์ร 

ไออาร์พีซี นำาหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กรมาประยุกต์
ใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่เกิดจากกิจกรรมการดำาเนินงานและนำาไปสู่การลดการใช้พลังงาน
หรือบริหารจัดการการดำาเนินการผลิตเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน 
ยังสร้างการเรียนรู้ทำาให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร จากการดำาเนินงาน
ในปี 2561 โรงกลั่นน้ำามันและโรงแยกคอนเดนเสท ได้ยื่นและได้รับ
การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint 
Organization; CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

การบริหารจัดการน้ำา 
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สอบถามข้อสงสัย แจ้งความกังวล หรือเสนอความคิดเห็น 
เพิ่มเติมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำาได้ที่

ส่วนจัดการสาธารณูปโภคเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ที่อยู่ 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-611333 ต่อ 2689
อีเมล thanawat.t@irpc.co.th

โครงการบริหารจัดการน้ำาเพื่อชุมชน

ปัญหาน้ำาหลากและน้ำาท่วมขังมักเป็นประเด็นหน่ึงท่ีชุมชนโดยรอบ 
ให้ความสนใจ ไออาร์พีซีห่วงใยและใส่ใจกับปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมาตรการป้องกันและกำาหนดแนวทางแก้ไขโดยจัดทำาแผนงาน 
เตรียมการและป้องกันน้ำ าท่วม และดำาเนินการขุดลอก
วัชพืชตามทางน้ำาสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559  

จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับกรมชลประทาน
เพ่ือนำาข้อมูลมาประกอบการวางแผนพร่องน้ำาในบ่อสำารองน้ำา 
เพ่ือเตรียมการรองรับน้ำาในกรณีฝนตกหนักและสำารองน้ำาใช้ใน
กรณีน้ำาแล้ง และส่งให้ชุมชนรอบข้างได้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำา 
โครงการนี้นอกจากจะช่วยลดข้อห่วงกังวลของชุมชนในพ้ืนที่ 
ในเรื่องน้ำาท่วมพ้ืนที่แล้ว บ่อรองรับน้ำาดังกล่าวยังช่วยให้  
ไออาร์พีซี มีน้ำาใช้ในช่วงน้ำาแล้งอีกด้วย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดการความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรน้ำา 

นอกจากการบริหารจัดการน้ำาให้เพียงพอต่อความต้องการของการ
ดำาเนินธุรกิจแล้ว ไออาร์พีซี ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและ
ย่ังยืนระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ ท้ังน้ี จากสถานการณ์ภัยแล้ง 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกปี 2548 ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ 
ผูมี้สว่นได้เสยีเกีย่วกบัการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาภาคตะวนัออก 
อาทิ กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้รวมกลุ่ม
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำา Water War Room ภาคตะวันออกขึ้น 
โดยปัจจุบนั มีผูแ้ทนแตล่ะหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเขา้รว่ม
ประมาณ 120 ราย ครอบคลุมพ้ืนทีห่ลกั 3 จังหวดัของภาคตะวนัออก 
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมาย
ในการรับทราบปญัหาและเสนอแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชน้้ำา รวมถงึกำาหนดแผนงานและมาตรการตา่งๆ 
เพ่ือการประกอบอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และยั่งยืน

ไออาร์พีซี ได้เป็นหนึ่งในคณะทำางาน Key Man War Room ซึ่งเป็น
คณะยอ่ยของศนูยบ์รหิารจัดการและปฏบิตักิารน้ำาภาคตะวนัออก โดย 
ทำาหน้าท่ีร่วมกันในการเฝ้าระวังตรวจเช็คปริมาณน้ำาในลุ่มน้ำาคลองใหญ่ 
ที่มีอ่างเก็บน้ำาที่สำาคัญ อาทิ อ่างเก็บน้ำาดอกกราย อ่างเก็บน้ำาหนอง
ปลาไหล และอ่างเก็บน้ำาคลองใหญ่ รวมถึงประเมินสถานการณ์น้ำา 
ในภาพรวมของภาคตะวันออก โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งด้านการ 
ขาดแคลนน้ำาในชว่งหนา้แล้ง และด้านน้ำาทว่มในชว่งฤดูฝน เพ่ือไม่ให้ 
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร และร่วมกัน 
จัดทำาแผนการป้องกนัและแกไ้ข เชน่ การผนัน้ำาเพ่ือเตรยีมความพรอ้ม 
หากเกดิภัยแล้ง โดยในปี 2561 ผลการประเมินสถานการณน์้ำาพบวา่
ไม่มีความเสีย่งด้านการขาดแคลนน้ำา นอกจากนี ้จากการทีพ้ื่นทีลุ่่มต่ำา 
มักจะได้รับผลกระทบเรื่องน้ำาท่วมในช่วงฤดูฝน ไออาร์พีซีจึงมีการ
เฝา้ตดิตามสถานการณร์ะดับน้ำาและดำาเนนิการตามแผนงานป้องกนั
ปัญหาน้ำาท่วมพ้ืนที่ชุมชน ทั้งภายในและโดยรอบเขตประกอบการ 
อุตสาหรรมฯ อย่างต่อเนื่อง

พร่องน้ำาในบ่อน้ำาประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐขุดลอกคู-คลอง เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำา
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรงและทางอ้อม

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์)

4.268 3.940

0.343

38.1

0.340

38.1

3.857 3.853

0.333

38.1

0.333

38.1

4.019

0.347

22.2

เป้าหมายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา

ไออาร์พีซี ตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรน้ำาโดยคำานึงถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำาที่มีอยู่ในพ้ืนที่  
ความต้องการน้ำาที่เติบโตขึ้นของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนการจัดสรรน้ำาที่ได้รับจากภาครัฐ 
รวมถึงขีดความสามารถในการสำารองน้ำาเพ่ือใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะสามารถ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี
ให้แก่ชุมชนรอบข้าง เป้าหมายดังกล่าวยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำารายปี 
ทีส่อดคล้องกบันโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัย สิง่แวดลอ้ม 
และการจัดการพลังงาน (QSSHE Policy) อีกด้วย

ผลการดำาเนินงาน

ปริมาณการดึงน้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติที่ลดลงสะสม (ร้อยละ)

ภายในปี 2563 เทียบกับปี 2557

ปริมาณการดึงน้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติมาใช้

ลดลงสะสมร้อยละ 38.1 

เป้าหมาย
2561

เป้าหมาย
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

ผลการดำาเนินงาน
2561

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2563

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

101รายงานความยั่งยืน 2561



PERFORMANCE 
SUMMARY
สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของไออาร�พ�ซีในป� 2561  
เพ�่อสื่อสารผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน

ของภาคธุรกิจ รวมถึงสื่อสารผลกระทบ
ของภาคธุรกิจต�อประเด็นความยั่งยืนและ

ว�ธีการจัดการ
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PERFORMANCE 
SUMMARY
สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของไออาร�พ�ซีในป� 2561  
เพ�่อสื่อสารผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน

ของภาคธุรกิจ รวมถึงสื่อสารผลกระทบ
ของภาคธุรกิจต�อประเด็นความยั่งยืนและ

ว�ธีการจัดการ

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

201-1 G4-EC1

รายได้จากการขาย (1) ล้านบาท 214,172 185,041 214,101 280,551 

ต้นทุนขาย ล้านบาท 197,913 164,900 192,946  264,637

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน ล้านบาท 14,434 11,303  15,220  10,197

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 8,243 8,460  9,074  9,270

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ให้กู้ยืมเงิน ล้านบาท 7,582 9,587  7,341 10,435

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล (2) ล้านบาท 14,990 17,467  15,520  21,850

201-4 G4-EC4

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย

ล้านบาท 659 2,004  1,873  2,459

ชดเชยภาษีจากการส่งออก ล้านบาท 172 147  130  79

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

N/A N/A
ร้อยละของคู่ค้าและผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมิน
ด้านความยั่งยืน

ร้อยละ 100 100 100 100

N/A N/A
จำานวนคู่ค้าและผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมิน 
ด้านความยั่งยืน

ราย 0 0 15 21

308-1 G4-EN32 คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100  100       100

414-1

G4-LA14 คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิแรงงาน ร้อยละ 100 100  100  100

G4-HR10 คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100 100  100  100

G4-SO9 คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านผลกระทบต่อสังคม ร้อยละ 100 100  100  100

204-1 G4-EC9

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้า
และผู้รับเหมาในท้องถิ่น (จังหวัดระยอง)

ล้านบาท 2,312 2,900 2,894 2,568

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้า
และผู้รับเหมาในท้องถิ่น (จังหวัดระยอง) เทียบกับค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด

ร้อยละ 20.29 28.30  20.87 18.90

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

N/A N/A ปริมาณการผลิต ตัน 10,518,179 11,098,684 10,748,499 12,442,052

หมายเหตุ: (1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก ธุรกิจปิโตรเลียม (รวมค่าสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอ่ืนๆ
          (2) ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถ่ิน อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำารุงท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงินท่ีจ่ายให้กับรัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถ่ินในประเทศไทยท้ังส้ิน 
     เน่ืองจากไออาร์พีซีดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานทางการเงิน

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การผลิต

ด้านเศรษฐกิจ

103รายงานความยั่งยืน 2561



GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

102-43 
102-44

G4-PR5 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า  (1) ร้อยละ 91 91  91 89

416-2 G4-PR5
จำานวนเรื่องที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

กรณี 0 0 0 0

417-3 G4-PR7
จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร
ด้านการตลาด

กรณี 0 0 0 0

418-1 G4-PR8

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า และการทำาข้อมูลลูกค้าสูญหาย

กรณี 0 0  0 0

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูล 
ของลูกค้า

กรณี 0 0  0 0

419-1 จำานวนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี 0 0 0 0

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

102-8 G4-10

พนักงานประจำาทั้งหมด (1) คน 5,262 5,418 5,498 5,466

แยกตามพื้นที่    

 กรุงเทพมหานคร คน 717 701 706 695

  ชาย คน 304 296 297 291

  หญิง คน 413 405 409 404

 ระยอง คน 4,232 4,414 4,493 4,478

  ชาย คน 3,824 3,907 3,981 3,963

  หญิง คน 408 507 512 515

 พื้นที่อื่น ๆ คน 313 303 299 293

  ชาย คน 289 279 276 270

  หญิง คน 24 24 23 23

แยกตามระดับ

     ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) คน 72 79 78 78

      ชาย คน 60 62 60 57

      หญิง คน 12 17 18 21

     ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) คน 708 757 772 810

      ชาย คน 563 590 599 619

      หญิง คน 145 167 173 191

บุคลากร

หมายเหตุ: (1)  คำานวณจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เท่านั้น

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

102-8 G4-10

     หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) คน 2,407 2,576 2,801 3,125

      ชาย คน 1,948 2,103 2,292 2,531

      หญิง คน 459 473 509 594

     ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) คน 2,075 2,006 1,847 1,453

      ชาย คน 1,846 1,726 1,606 1,317

      หญิง คน 229 280 241 136

405-1 G4-LA12

แยกตามอายุ

     อายุ 50 ปี ขึ้นไป คน 458 535 631 763

      ชาย คน 375 432 506 615

      หญิง คน 83 103 125 148

     อายุ 30-50 ปี คน 4,324 4,243 4,199 4,086

      ชาย คน 3,604 3,515 3,478 3,366

      หญิง คน 720 728 721 720

     อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 480 640 668 617

      ชาย คน 438 534 589 543

      หญิง คน 42 106 79 74

401-3 G4-LA1

พนักงานใหม่

จำานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด 
คน 69 125 32 63

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.31 2.31 0.58 1.15

 ชาย
คน 56 104 9 41

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.06 1.92 0.16 0.75

 หญิง
คน 13 21 23 22

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.25 0.39 0.42 0.40

แยกตามพื้นที่

     กรุงเทพมหานคร
คน 1 4 6 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.07 0.11 0.20

      ชาย
คน 0 0 1 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.02 0.05

      หญิง
คน 1 4 5 8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.07 0.09 0.15

     ระยอง
คน 68 121 24 52

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.29 2.23 0.44 0.95

      ชาย
คน 56 104 7 38

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.06 1.92 0.13 0.70

      หญิง
คน 12 17 17 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.23 0.31 0.31 0.26
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GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

401-3 G4-LA1

     พื้นที่อื่น ๆ
คน 0 0 2 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.04 0.00

      ชาย
คน 0 0 1 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.02 0.00

      หญิง
คน 0 0 1 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.02 0.00

แยกตามอายุ

     อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 1 1 2 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.02 0.04 0.04

      ชาย
คน 0 1 2 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.02 0.04 0.00

      หญิง
คน 1 0 0 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.00 0.00 0.04

    อายุ 30-50 ปี
คน 1 8 17 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.15 0.31 0.20

      ชาย
คน 0 3 14 5

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.06 0.25 0.09

      หญิง
คน 1 5 3 6

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.09 0.05 0.11

     อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 67 116 147 50

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.27 2.14 2.67 0.91

      ชาย
คน 56 100 130 36

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.06 1.85 2.36 0.66

      หญิง
คน 11 16 17 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.21 0.30 0.31 0.26

การลาออกของพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด คน 69 144 61 55

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.31 2.66 1.11 1.01

      ชาย
คน 55 118 48 44

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.05 2.18 0.87 0.80

      หญิง
คน 14 26 13 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.27 0.48 0.24 0.20
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GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

401-3 G4-LA1

แยกตามพื้นที่

     กรุงเทพมหานคร
คน 14 29 6 10

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.27 0.54 0.11 0.18

      ชาย
คน 7 16 2 4

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.13 0.30 0.04 0.07

      หญิง
คน 7 13 4 6

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.13 0.24 0.07 0.11

     ระยอง
คน 54 106 53 40

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.03 1.96 0.96 0.73

      ชาย
คน 47 93 45 35

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.89 1.72 0.82 0.64

      หญิง
คน 7 13 8 5

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.13 0.24 0.15 0.09

     พื้นที่อื่น    ๆ
คน 1 9 2 5

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.17 0.04 0.09

      ชาย
คน 1 9 1 5

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.17 0.02 0.09

      หญิง
คน 0 0 1 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.02 0.00

แยกตามอายุ

     อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 12 37 5 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.23 0.68 0.09 0.20

      ชาย
คน 10 33 5 9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.19 0.61 0.09 0.16

      หญิง
คน 2 4 0 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0.07 0.00 0.04

     อายุ 30-50 ปี
คน 39 97 22 32

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.74 1.79 0.40 0.59

      ชาย
คน 30 48 16 26

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.57 0.89 0.29 0.48

      หญิง
คน 9 49 6 6

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.17 0.90 0.11 0.11 
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GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

401-3 G4-LA1

     อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 18 18 34 12

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.34 0.33 0.62 0.22

      ชาย
คน 16 12 27 9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.30 0.22 0.49 0.16

      หญิง
คน 2 6 7 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0.11 0.13 0.05

401-3 G4-LA3

การลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 5,262 5,418 5,498 5,466

 ชาย คน 4,417 4,482 4,554 4,524

 หญิง คน 845 936 944 942

พนักงานท่ีใช้สิทธ์ิลาคลอดหรือลาเล้ียงดูบุตร คน 136 129 114 131

 ชาย คน 126 112 100 115

 หญิง คน 10 17 14 16

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ 
ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

คน 136 127 114 131

  ชาย

คน 126 112 100 115

ร้อยละของพนักงานที่ลาคลอด
หรือลาเลี้ยงดูบุตร

100 100 89 100

 หญิง

คน 10 15 14 16

ร้อยละของพนักงานที่ลาคลอด
หรือลาเลี้ยงดูบุตร

100 88 82 100

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ 
ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการจ้าง
ต่ออีก 12 เดือน

คน 166 134 126 110

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ทำางานหลังจากลาคลอดหรือลา
เลี้ยงบุตรและได้รับการจ้างต่อ 

อีก 12 เดือน

99 99 99 84

   ชาย

คน 151 124 112 98

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ทำางานหลังจากลาคลอดหรือลา
เลี้ยงบุตรและได้รับการจ้างต่อ 

อีก 12 เดือน

99 98 100 85

  หญิง

คน 15 10 14 12

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ทำางานหลังจากลาคลอดหรือลา
เลี้ยงบุตรและได้รับการจ้างต่อ 

อีก 12 เดือน

100 100 93 75

102-41 G4-11
พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ร่วมเจรจาต่อรอง เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน เป็นต้น

ร้อยละ 87 86 86 75
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หมายเหตุ: (1) ไออาร์พีซีไม่มีการว่าจ้างพนักงานแบบทำางานไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees)
  (2) อัตราการขาดงานคำานวณจากพนักงานประจำาเท่านั้น 

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

404-1 G4-LA9

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพ ฯ 

ชั่วโมง 7,683 6,892 10,326 13,212

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 477 815 771 1,100

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 3,552 3,154 4,006 5,256

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 3,264 2,671 5,030 6,350

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 390 252 519 507

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพ ฯ

ชั่วโมง 10,273 9,112 15,776 17,560

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 213 331 418 1,154

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 3,791 3,722 5,059 6,450

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 6,058 4,626 9,843 9,278

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 211 433 457 678

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง

ชั่วโมง 143,162 132,785 150,027 194,056

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 574 1,065 1,038 1,629

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 14,189 21,648 25,374 24,141

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 85,671 74,328 84,661 122,578

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 42,728 35,744 38,956 45,708

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง

ชั่วโมง 9,288 9,738 36,192 15,590

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 0 0 0 0

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 1,696 1,497 2,733 2,647

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 4,668 5,140 7,726 10,757

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 2,924 3,101 3,092 2,186

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่น ๆ

ชั่วโมง 10,661 8,589 12,593 11,298

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 0 0 0 0

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 882 736 1,650 816

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 4,230 4,091 7,610 7,548

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 5,549 3,762 3,333 2,934

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง 
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่น ๆ

ชั่วโมง 803 542 877 813

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 0 0 0 0

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 5 2 65 0

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 364 226 529 537

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 434 314 284 276

403-9 
(2561)

G4-LA6

อัตราการขาดงาน (2)     

     ชาย ร้อยละ 0.632 0.661 0.696 0.679

     หญิง ร้อยละ 0.184 0.206 0.217 0.201
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GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559

2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง

403-9
403-10
(2561)

G4-LA6

จำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�น ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 43.3 32.8 30.2      20.35

    พนักง�น ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 11.1 11.5
11.5 11.25

9.54 1.96 9.44 1.81

    แรงง�นทั้งหมด ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 32.2 21.3 18.7 9.1

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ (TRIR)  (2) กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.46 0.60 0.45 0.39

    พนักง�น  (3)  กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.99 0.85 0.75 0 0.36 0

    แรงง�นทั้งหมด (4) วัน/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.30 0.47 0.27 0 0.44 0

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�น (LTIFR) กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.14 0.32 0.19 0.25

    พนักง�น  กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.27 0.57 0.17 0 0.27 0

  แรงง�นทั้งหมด  กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.11 0.19 0.21 0 0.22 0

อัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น (TROIR) (5) กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0 0 0 0

    พนักง�น  กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0 0 0 0 0 0

    แรงง�นทั้งหมด  กรณี/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0 0 0 0 0 0

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น (LDR) (6) วัน/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.58 1.52 1.79 5.26

    พนักง�น  วัน/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 2.07 2.85 1.67 0 8.18 0

    แรงง�นทั้งหมด  วัน/ล้�นชั่วโมงทำ�ง�น 0.13 0.85 1.86 0 1.65 0

ก�รเสียชีวิต คน 1 0 0 0

    พนักง�น คน 0 0 0 0 0 0

    แรงง�นทั้งหมด คน 1 0 0 0 0 0

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)

หมายเหตุ:	 (1)	 รายงานสถิติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	อ้างอิง	OSHA	โดยเทียบ	หนึ่งล้านชั่วโมงทำางาน	
																			พนักงาน	ได้แก่	พนักงานของบริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือที่ไออาร์พีซี	ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	50		
																			แรงงานทั้งหมด	ไม่นับรวม	พนักงาน
	 	 (2)	 อัตราการบาดเจ็บ	(TRIR)	ไม่รวมถึงการบาดเจ็บของการรับการปฐมพยาบาล	(First	Aid	Case)
	 	 (3)	ประเภทการเจ็บป่วยของพนักงานคือผลรวมของการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต	(Fatalities)	ทุพพลภาพถาวร	(Permanent	Total	Disabilities)	หยุดงาน	(Lost	Workday	Case)		
	 	 	 ถูกจำากัดลักษณะการทำางาน	(Restricted	Workday	Case)	และรับการรักษาทางการแพทย์	(Medical	Treatment	Case)
	 	 (4)	ประเภทการเจ็บป่วยของผู้รับเหมาคือผลรวมของการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต	(Fatalities)	ทุพพลภาพถาวร	(Permanent	Total	Disabilities)	หยุดงาน	(Lost	Workday	Case)		
	 	 	 ถูกจำากัดลักษณะการทำางาน	(Restricted	Workday	Case)	และรับการรักษาทางการแพทย์	(Medical	Treatment	Case)
	 	 (5)	 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน	(TROIR)	ของพนักงานคำานวณจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงานและวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
	 	 (6)	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(LDR)	นับตั้งแต่ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานในวันทำางานถัดไป

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

N/A G4-OG13
ก�รเกิดอุบัติก�รณ์ในกระบวนก�รผลิต Tier 1 กรณี 0 1 1 0

ก�รเกิดอุบัติก�รณ์ในกระบวนก�รผลิต Tier 2 กรณี 4 0 1 2

ความปลอดภัย
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การใช้พลังงาน (1)

หมายเหตุ: (1) มาตรฐานและวิธีการคำานวณ อ้างอิงตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  (2) ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากโรงงาน UHV ซึ่งเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2559
  (3) ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากโรงงาน UHV UHMWPE PPE และ PPC ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2560
  (4) ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการไฟฟ้า รวมของสำานักงานกรุงเทพฯต้ังแต่ปี 2558
  (5) อัตราการใช้พลังงานไม่นับรวมปริมาณการใช้พลังงานช่วงซ่อมบำารุงปี 2560

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

301-1 G4-EN1
น้ำามันดิบ ตัน 8,737,143 8,863,305 8,592,344 9,943,352

แนฟทา ตัน 787,527 682,215 700,113 961,415

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

302-1 G4-EN3

การใช้พลังงานทั้งหมด (2), (3), (4) กิกะจูล 45,015,598 50,610,551 52,080,051 59,020,452

เชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 49,427,071 51,564,793 52,512,622 59,221,327

     น้ำามันเตา กิกะจูล 3,639,238 3,556,753 1,994,818 2,429,764

     ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 18,002,986 20,241,297 19,326,121 21,783,924

     ปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 1,151,317 1,118,996 707,990 684,881

     น้ำามันดีเซล กิกะจูล 395,884 365,560 282,617 295,826

     ก๊าซเชื้อเพลิง กิกะจูล 18,082,921 16,173,055 17,469,024 20,214,853

     ถ่านโค้ก กิกะจูล 2,383,627 4,580,035 6,189,950 6,269,004

     โพรเพน กิกะจูล 0 0 0 0

     ไฮโดรเจน กิกะจูล 447,583 336,115 303,062 297,061

     ไฮโดรเจนซัลไฟด์ กิกะจูล 134 245 269 298

     ก๊าซไนโตรเจน กิกะจูล N/A N/A 925,442 1,030,912

     โมโนเมอร์ที่นำากลับมาใช้ กิกะจูล 22,440 26,068 28,360 30,361

     ถ่านหิน กิกะจูล 5,300,941 5,166,668 5,284,968 6,184,444

พลังงานทางทั้งหมดที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 889,249 4,371,882 4,016,112 4,502,344

 ไฟฟ้าที่ซื้อจาก การไฟฟ้า (4) กิกะจูล 89,268 158,838 472,087 301,578

 ไฟฟ้าที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร์ กิกะจูล 292,062 1,221,417 833,180 1,505,209

 ไอน้ำาที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร์ กิกะจูล 507,919 2,991,627 2,710,845 2,695,557

ไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 2,108,913 2,200,936 1,963,211 2,242,431

ไอน้ำาที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 3,191,809 3,125,188 2,485,472 2,460,788

302-3 G4-EN5 อ้ตราการใช้พลังงาน (5) กิกะจูล/ตันการผลิต 4.28 4.56 4.49 4.75

302-4 G4-EN6
พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

กิกะจูล 1,611,884 756,750 1,914,021 604,997

N/A G4-EN30
น้ำามันดีเซลที่ใช้ทั้งหมดสำาหรับเรือขนส่งสินค้า 
ของไออาร์พีซี

ลิตร 852,094 615,199 620,054 719,941

การใช้วัตถุดิบ

สิ่งแวดล้อม
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ไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรงและผ่านหอเผา (1)

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

N/A G4-OG6

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา ล้านลูกบาศก์เมตร 36.19 62.17 70.01 57.44

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยแบบต่อเนื่อง ผ่านหอเผา ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 58.89 59.67 55.37

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา เทียบกับ
ปริมาณการผลิต

ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

3.44 5.60 6.51 4.61

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรง ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 3.78 4.54

     กระบวนการผลิต (2) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 1.09    1.42

     ถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (3) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 2.69 3.12

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านกระบวนการผลิต    
และปล่อยผ่านถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และ  
วัตถุดิบ เทียบกับปริมาณการผลิต (3)

ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

N/A N/A 0.10 0.11

N/A N/A ก๊าซมีเทนจากไฮโดรคาร์บอนที่ส่งไปยังหอเผา ตัน 31.39 80.65 90.83 74.52

หมายเหตุ: (1) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผาตามคู่มือการจัดการไฮโดรคาร์บอนของบริษัทไออาร์พีซีจำากัด (มหาชน) อ้างอิง HM31: Guide to HC Management in Pereoleum Refinery Operation และ 
   HM32: Guide to Product HC management at Petroleum Product Marketing and Distribution.
  (2) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านกระบวนการผลิต รวมข้อมูล ACB (คำานวณ HC ได้จากส่วนต่างของ Feed เทียบ Product ที่ดึงจาก SAP) และ EPS Data (คำานวณจาก Feed ที่เข้า Reactor   
   ในแต่ละ Batch 7.5% และ Products ที่มี Pentane 6.6% ในแต่ละเดือน) 
  (3) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบได้จากข้อมูลบัญชีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในรายงานแปลงเป็นลูกบาศก์เมตร
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ก๊าซเรือนกระจก (1)

หมายเหตุ:	 (1)	 การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก	(GHG)	อ้างอิงมาตรฐาน	API	2009,	IPCC	2006,	ISO14064-1,	The	Greenhouse	Gas	Protocol:	A	Corporate	Accounting	and	Reporting	Standard	(Revised						
																			Edition)	โดย	GWP	อ้างอิง	IPCC	Fourth	Assessment	Report	(AR4-100year)	และรายงานผลเฉพาะบริษัทภายใต้	การถือหุ้นของบริษัทได้แก่	บมจ.ไออาร์พีซี	บจ.น้ำามันไออาร์พีซ	ี
																			บมจ.อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	และ	บจ.ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์
	 	 (2)	 ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยโดยตรงในกระบวนการผลิต	(Process	Vents)	
	 	 (3)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง	(Scope	1)	และทางอ้อม	(Scope	2)	ในปี	2559	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	เนื่องจากเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงาน	UHV	ในเดือน	มิ.ย.	และปี	2560	โรงงงาน	UHMWPE,	
	 	 	 PPE	และ	PPC	ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์	
	 	 (4)	 การคำานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อ้างอิงจาก	PDP	2015	Conversion	Factors	Calculation
	 	 (5)	 การคำานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำาจากโรงไฟฟ้าเอกชน	(ท้องถิ่น)	อ้างอิงจาก	Allocation	of	GHG	Emission	from	Combined	Heat	and	Power	(CHP)	
																			Plant	Guide	to	Calculation	Worksheet	V.10	(A	WRI/WBCSD	GHG	Protod.	Initiative	Calculation	Tod)
	 	 (6)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากแหล่งอ่ืนๆ	(Scope	3)	ได้แก่	การเดินทางของพนักงาน	การใช้ผลิตภัณฑ์	B5,	E10,	และ	E20	เป็นต้น	ในปี	2560	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	เนื่องจากขยายขอบข่ายการรายงาน		
																			อาทิ	ข้อมูลการขายและขนส่งทาเงรือ	ข้อมูล	Loss	จากสายส่งไฟฟ้า	(PTT	Tool)
	 	 (7)	ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	คำานวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง	(Scope	1)	และ	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม	(Scope	2)

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

305-1
305-2
305-3

G4-EN15 
G4-EN16
G4-EN17

ภายใต้การควบคุมการดำาเนินงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) (2),(3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.223 3.469 3.681 3.953

     คาร์บอนไดออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.190 3.438 3.674 3.946

 มีเทน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.028 0.026 0.002 0.002

  ไนตรัสออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.004 0.003 0.003 0.004

    ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.001 0.002 0.002 0.000

 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A 397 38 863

 คาร์บอนไดออกไซด์ จากไบโอเจนิก ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 195 19 184 192

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.070 0.280 0.296 0.315

 ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภูมิภาค(4) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.011 0.020 0.049 0.029

  ปริมาณการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำาจากโรงไฟฟ้าเอกชน (ท้องถิ่น)(5) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.059 0.287 0.247 0.287

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอื่น ๆ (Scope 3)(6) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 7.662 7.495 17.903 20.295

ภายใต้การถือหุ้น

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.307 3.992 3.905 4.403

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.070 0.280 0.297 0.315

305-4 G4-EN18 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (7) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต 0.313 0.338 0.370 0.343
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มลพิษทางอากาศ (1)

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

305-7 G4-EN21

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน 1,778 1,722 1,418 1,759 

ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน/พันตันการผลิต 0.169 0.155 0.132 0.141

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์  (2), (3) ตัน 1,491 2,164 2,154 1,566

 - ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงดำาเนินการ ตัน 1,491 1,987 1,219 1,566

 - ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงทดลองระบบและ 
  ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่

ตัน 0 177 935 0

ความเข้มข้นของออกไซด์ของซัลเฟอร์  (3) ตัน/พันตันการผลิต 0.142 0.195 0.113 0.126

ปริมาณฝุ่นละออง ตัน 298 308 238 270

ความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตัน/พันตันการผลิต 0.028 0.028 0.022 0.022

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ตัน 1,690 2,420 2,015 2,107 

ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย(4) ตัน/พันตันการผลิต 0.161 0.218 0.187 0.169

หมายเหตุ: (1) ใช้ข้อมูลการตรวจวัดโดยตรง หรือคำานวณโดยอ้างอิงมาตรฐานและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  (2) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ อยู่ในรูปซัลเฟอร์ออกไซด์
  (3) ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไม่นับรวมปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่ (ช่วงเดือน ก.พ. 2560)
  (4) ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในปี 2559 สูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงาน UHV และคลังน้ำามันต่างๆ นอกพื้นที่ระยอง ปรับเปลี่ยนวิธีการคำานวณค่าการระบายจากหอเผา  
   โดยอ้างอิง US.EPA 2015 และเปลี่ยนวิธีการคำานวณของถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
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การใช้น้ำาและการระบายน้ำาทิ้ง

หมายเหตุ: (1)  น้ำาที่ดึงมาจากแหล่งต่างๆ มาใช้และรวมถึงการส่งไปให้บุคคลภายนอกไออาร์พีซีใช้ 
  (2) ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก นับรวมน้ำาทะเลที่ใช้สำาหรับดักจับซัลเฟอร์ซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อนปล่อยกลับสู่ทะเล ปริมาณน้ำาทิ้งวัดจากปริมาณน้ำาเสียที่ส่งเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง
   (ยกเว้นน้ำาทะเลที่ใช้ปริมาณน้ำาใช้เท่ากับน้ำาทิ้งตาม Process Design) และปริมาณน้ำาที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกใช้ อาทิ น้ำาที่ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ นำาไปใช้ และส่งให้ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม
   ไออาร์พีซีที่อยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ
  (3) ความเข้มข้นของการใช้น้ำาจืด โดยไม่นับรวมน้ำาใช้สำาหรับทดลองเดินเครื่องจักรของโรงงาน UHV น้ำาทะเล น้ำาใช้ของลูกค้าและน้ำาใช้ ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่ (ช่วงเดือน ก.พ. 2560)

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

303-3
(2561)

G4-EN8

ปริมาณน้ำาใช้จากแหล่งต่าง ๆ (1) ลูกบาศก์เมตร 45,004,720 47,603,605 41,478,791 45,258,298

แหล่งน้ำาจืด (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ลูกบาศก์เมตร 26,806,997 29,492,493 29,781,252 32,373,637

  น้ำาผิวดิน ลูกบาศก์เมตร 26,784,603 29,468,570 29,579,064 32,350,169

  น้ำาบาดาล ลูกบาศก์เมตร 769 7,715 7,589 8,362

      น้ำาที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาจากผู้ประกอบการภายนอก ลูกบาศก์เมตร 21,625 16,208 14,599 15,106

แหล่งน้ำาอื่น ๆ (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 น้ำาทะเล ลูกบาศก์เมตร 18,197,723 18,111,112 11,697,539 12,884,661

ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ผู้ประกอบการภายนอกนำามาใช้

แหล่งน้ำาจืด (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ลูกบาศก์เมตร 21,625 16,208 14,599 15,106

  น้ำาผิวดิน ลูกบาศก์เมตร 21,625 16,208 14,599 15,106

 น้ำาบาดาล ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

     น้ำาที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

  น้ำาจากผู้ประกอบการภายนอก ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

แหล่งน้ำาอื่น ๆ (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 น้ำาทะเล ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

303-5
(2561)

ปริมาณการใช้น้ำา ลูกบาศก์เมตร 38,938,454 40,227,843 34,958,802 37,313,675

303-4
(2561)

G4-EN22

ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก (2) ลูกบาศก์เมตร 26,585,627 28,587,582 22,119,583 24,774,318

แหล่งน้ำาจืด (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ลูกบาศก์เมตร 6,657,323 8,073,512 8,238,515 9,687,249

 น้ำาผิวดิน ลูกบาศก์เมตร 591,057 697,750 1,718,526 1,655,326

 น้ำาบาดาล ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกใช้ ลูกบาศก์เมตร 6,066,266 7,375,762 6,519,989 7,944,623

แหล่งน้ำาอื่น ๆ (แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 
มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

 น้ำาทะเล ลูกบาศก์เมตร 19,928,304 20,514,071 13,881,067 15,087,069

ความเข้มข้นการใช้น้ำาจืด (3) ลูกบาศก์เมตร 1.91 1.99 1.87 1.96
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ของเสีย

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

306-2 G4-EN23

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งกำาจัด  (1), (2), (3) ตัน 34,405 41,704 54,691 55,598

ปริมาณของเสียที่เกิดเป็นประจำา ตัน 34,351 40,460 54,222 55,129

    ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 28,843 26,476 28,287 38,460

    หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 0 293 1,540 0

    ส่งไปต่างประเทศ ตัน 89 0 0 0

    เผา ตัน 0 0 276 65

    ฝังกลบ ตัน 6,302 3,460 2,665 97

    บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 0 0 0 0

    นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 48 15 707 1,298

    นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 20,548 22,680 22,406 27,689

    นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 0 0 0

    กองเก็บในพื้นที่ ตัน 1,856 28 693 0

    ถมปรับพื้นที่ ตัน 0 0 0 9,312

    ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 5,507 13,984 25,936 16,669

    หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 0 0 0 0

    ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 23 522 1,054

    เผา ตัน 813 5,587 17,038 12,620

    ฝังกลบ ตัน 766 419 269 57

    บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 0 162 0 0

    นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 3,255 6,858 5,957 2,707

    นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 452 838 2,023 156

    นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 32 62 36 37

    กองเก็บในพื้นที่ ตัน 189 34 90 38

ปริมาณของเสียที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำา ตัน 54 1,244 469 469

   ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 16 1,125 36 78

    เผา ตัน 0 0 0 0

    ฝังกลบ ตัน 16 0 36 0

    นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 0 0 5

    นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 1,125 0 73

    ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 38 119 433 390

     เผา ตัน 21 0 0 201

    ฝังกลบ ตัน 2 0 2 33

    นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 14 119 428 115

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 0 3 41
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การหกรั่วไหลของสารเคมี

การดำาเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

306-3 G4-EN24 การหกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของน้ำามันและสารเคมี
กรณ๊ 0 0 0 0

ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

201-1 G4-EN1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (1) ล้านบาท 1,059 803 609 194

N/A N/A ผลประโยชน์จากการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม (2) ล้านบาท 1,124 2,287 2,581 2,616

307-1 G4-EN29

ค่าปรับที่มีนัยสำาคัญจากการดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้อง
กับกฏหมายสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท 0 0 0 0

จำานวนครั้งในการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามกฏหมาย 
สิ่งแวดล้อม

กรณี 0 0 0 0

กรณีนำาผ่านกลไกระงับข้อพิพาท กรณี 0 0 0 0

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

201-1 G4-EC1 เงินสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม (1) ล้านบาท 465 360  413 165

N/A N/A

สินค้าและบริการที่บริจาค ล้านบาท 0.81 0.72 1.98 0.84

ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน ชั่วโมง 7,651 8,704 18,807 27,954

ค่าตอบแทนในการดำาเนินงานชั่วโมงจิตอาสา ล้านบาท 5.43 6.44 14.70 22.42

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของแผนกชุมชนสัมพันธ์ ล้านบาท 70.68 17.22 44.71 43.00

102-43 G4-26 ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 93.31 87.49 92.29 88.50

หมายเหตุ: (1) คำานวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมการลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานและโครงการเอเวอร์เรสต์
  (2) ผลประโยชน์จากการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม เช่น ผลตอบแทนการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย (BOI)

หมายเหตุ: (1) ตั้งแต่ปี 2558 เงินสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมเงินลงทุนสนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำาเนิดวิทย์  

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลการกำาจัดของเสีย จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  (2) ปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัดในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เนื่องจากการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงาน UHV เดือนมิถุนายน 2559
  (3) ปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัดในปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการซ่อมบำารุงใหญ่ และโรงงงาน UHMWPE, PPE, PPC ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์

GRI 
Standard GRI-G4 ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

306-4 G4-EN25

ปริมาณการขนส่งของเสียอันตราย ตัน 5,536 14,103 26,275 17,019

ปริมาณการนำาเข้าของเสียอันตราย ตัน 0 0 0 0

ปริมาณการส่งออกของเสียอันตราย ตัน 5,536 14,103 26,275 17,019

ปริมาณของเสียอันตรายที่ปรับปรุงคุณภาพ ตัน 0 0 0 24

ปริมาณของเสียที่ส่งไปต่างประเทศ ตัน 89 23 522 1,054
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ABOUT THIS
REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ไออาร�พ�ซีจัดทำรายงานความย่ังยืนเป�นประจำทุกป� เพ�อ่ส่ือสารประเด็นสำคัญ
ต�อความย่ังยืนของการดำเนินธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน และเป�นการรายงาน
ความก�าวหน�าในการปฏิบัติตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) โดยจัดทำรายงานตามหลักการ Sustainability Reporting Guideline 
แบบมาตรฐาน (Standard) ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก 

(Core Option) และตัวชี้วัดเพ��มเติมสำหรับบร�ษัทในกลุ�มอ�ตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ
 (Oil and Gas Sector Disclosure) อน่ึง ขอบเขตการรายงานครอบคลุมการดำเนินงาน

ด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ที่เกิดข�้นระหว�างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 และได�รับการสอบทานข�อมูลพร�อมยืนยันความถูกต�อง

โดยบร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หน�า 122
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ABOUT THIS
REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ไออาร�พ�ซีจัดทำรายงานความย่ังยืนเป�นประจำทุกป� เพ�อ่ส่ือสารประเด็นสำคัญ
ต�อความย่ังยืนของการดำเนินธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน และเป�นการรายงาน
ความก�าวหน�าในการปฏิบัติตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) โดยจัดทำรายงานตามหลักการ Sustainability Reporting Guideline 
แบบมาตรฐาน (Standard) ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก 

(Core Option) และตัวชี้วัดเพ��มเติมสำหรับบร�ษัทในกลุ�มอ�ตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ
 (Oil and Gas Sector Disclosure) อน่ึง ขอบเขตการรายงานครอบคลุมการดำเนินงาน

ด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ที่เกิดข�้นระหว�างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 และได�รับการสอบทานข�อมูลพร�อมยืนยันความถูกต�อง

โดยบร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หน�า 122

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่ไออาร์พีซีถือ
ครองหุ้นทั้งหมดและดำาเนินการเอง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) รวมทั้ง บริษัทย่อยที่อยู่ในการบริหารจัดการของไออาร์พีซี 
ที่ไออาร์พีซีถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บริษัท 
น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด และ 
3) บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด และบริษัทย่อยทางอ้อม 
ทีบ่รษิทัยอ่ยของไออารพี์ซถีอืหุน้ในสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 50 ได้แก ่
1) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด และ 2) บริษัท รักษ์ป่าสัก 
จำากัด ซึ่งมีขอบเขตการรายงานตรงกับรายงานประจำาปี 2561 ทั้งนี้ 
สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากรายงานประจำาปีของไออาร์พีซี และ
เว็บไซต์ www.irpc.co.th

การระบุประเด็นและขอบเขตการรายงาน

• ระบุประเด็นที่มีความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

• ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี

• ระบุขอบเขตของประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบต่อประเด็น

การตรวจสอบและเห็นชอบประเด็น

• นำาเสนอผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อคณะกรรมการจัดการเพ่ือ
ทบทวนและอนุมัติ

การทบทวนประเด็น

• รวบรวมและทบทวนประเด็นจากภายในและภายนอกองค์กร

• พิจารณาประเด็นสำาคัญของรายงานและตรวจสอบการประเมินสาระสำาคัญ 
 เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน

การประเมินระดับความสำาคัญของประเด็น

• จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นตอ่ไออารพี์ซ ีตามเกณฑป์ระเมินความเสีย่ง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลที่ดี (ESG) ของไออาร์พีซี และ 
 ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ไออาร์พีซีนำาหลักการกำาหนดเนื้อหาของ
รายงานความยั่งยืน (Reporting Principles for Defining Report 
Content) ของ GRI มาประยกุตใ์ช ้เพ่ือประเมินและรายงานแนวทาง
การบรหิารจดัการและผลการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นสำาคัญ
ต่อความยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน ประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน
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ประเด็นที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ รายงานภายใต้หัวข้อ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

•	 แนวทางปฏิบัติสำาหรับงานจัดซื้อ	(Procurement	Practices)
•	 การต่อต้านทุจริต	(Anti-Corruption)
•	 การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
	 (Supplier	Environmental	Assessment)
•	 การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านสังคม	 
	 (Supplier	Social	Assessment)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 คู่ค้า

•	 การบริหารจัดการ 
	 ความเสี่ยง
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	

•	 ความปลอดภัยของผู้บริโภค	(Customer	Health	and	Safety)
•	 การตลาดและฉลากสินค้า	(Marketing	and	Labeling)
•	 การเก็บรักษาและดูแลข้อมูลลูกค้า	(Customer	Privacy)
•	 การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านเศรษฐกิจและสังคม 
	 (Socioeconomic	Compliance)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค

•	 การบริหารจัดการ 
	 ลูกค้าสัมพันธ์
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

•	 ประเด็นที่นอกเหนือจาก	GRI	(Non-GRI	Topic) •	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค

•	 นวัตกรรมและ 
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

•	 การจ้างงาน	(Employment)
•	 การอบรมและการศึกษาสำาหรับพนักงาน	(Training	and	Education)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 พนักงาน

•	 การบริหารจัดการ 
	 ทรัพยากรบุคคล
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(Occupational	Health	 
			and	Safety)
•	 ความมั่นคงของเครื่องจักร	และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	 
	 (Asset	Integrity	and	Process	Safety)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 พนักงาน
•	 ชุมชน	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 อาชีวอนามัยและ 
	 ความปลอดภัย
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ปี 2561

ประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์พีซี 

  เศรษฐกิจ
1	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2	 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3	 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4	 การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

  สังคม
5	 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	

6	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7	 ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
8	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

  สิ่งแวดล้อม
9	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
10	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำา
11	 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ความสำาคัญต่อไออาร์พีซี

คว
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ต่ำา	 ปานกลาง	 สูง
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ประเด็นที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ รายงานภายใต้หัวข้อ

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

•	 ผลกระทบทางอ้อมเชิงธุรกิจ	(Indirect	Economic	Impacts)
•	 ชุมชนท้องถิ่น	(Local	Communities)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ชุมชน	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 ความเป็นอยู่ที่ดี 
	 ของชุมชน
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

•	 การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	 
	 (Human	Rights	Assessment)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค
•	 คู่ค้า
•	 พนักงาน
•	 ชุมชน	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 สิทธิมนุษยชน
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต

•	พลังงาน	(Energy)
•	 การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ	(Emissions)
•	 ของเสีย	(Effluents	and	Waste)
•	 การปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค
•	 คู่ค้า
•	 ชุมชน	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
	 ในกระบวนการผลิต
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการน้ำา

•	 น้ำาใช้และน้ำาทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
•	 การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ	(Emissions)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค
•	 คู่ค้า
•	 ชุมชน	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
	 ภูมิอากาศและการ 
	 บริหารจัดการน้ำา
•	 สรุปผลการดำาเนินงาน

ประเด็นที่มีความสำาคัญ ขอบเขตของผลกระทบ การดำาเนินงานรายงานในหัวข้อ

การเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจและ 
การปรับกระบวนการทำางานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
(Business	Diversification	&	Digitization)

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
•	พนักงาน

•	 กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
•	พนักงาน

•	 การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค
•	 คู่ค้า
•	 พนักงาน
•	 ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 ไออาร์พีซี
•	 บริษัทในเครือ
•	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
•	 ลูกค้า/ผู้บริโภค
•	 คู่ค้า
•	 พนักงาน
•	 ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ: การรักษาความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพถูกประเมินอยู่ในระดับความสำาคัญต่ำาจึงยังไม่นำามารายงานโดยละเอียดในปีนี้

นอกจากนี้ ประเด็นพื้นฐานที่มีความสำาคัญสำาหรับไออาร์พีซีที่ไม่ได้ถูกนำามาจัดลำาดับ แต่ได้รายงานในรายงานฉบับนี้ มีดังนี้่
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รายงานการใหความเชื่อมั่นอยางจํากัดอยางเปนอิสระ
เสนอ กรรมการบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออารพีซี”)

ขอสรุป 

จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กลาวในหัวขอถัดไป บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“สํานักงาน”) ไมพบปจจัยใดที่เปนเหตุใหเชื่อวา

ขอมูลความย่ังยืนที่ถูกเลือก (“ขอมูลความย่ังยืน”) ซึ่งกลาวถึงในหัวขอถัดไปและรวมอยูในรายงานความย่ังยืนประจําป 2561 (“รายงาน”) สําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมไดจัดทําตามเกณฑที่ใชในการประเมิน (“เกณฑที่ใชในการประเมิน”) ในสาระสําคัญ 

ความรับผิดชอบของสํานกังาน 

สํ านัก ง านได รับมอบหมายจาก  ไออาร พีซี  แ ล ะสํ านักง านเปน

ผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปของงานท่ีใหความเชื่อมั่นอยางจํากัดตอ

ขอมูลความย่ังยืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมอยูใน

รายงานความย่ังยืน ตามที่ระบุไวถัดไป  

สํานักงานไดปฏิบัติงานการใหความเชื่อมั่นตาม International Standard 

on Assurance Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 

than Audits or Reviews of Historical Financial Information, 

International Standard on Assurance Engagements แ ล ะ  ISAE 3410 

Assurance on Greenhouse Gas Statements ซึ่งกําหนดใหสมาชิกของทีม

ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นตองมีความรู ทักษะเฉพาะทาง และความรู

ความสามารถทางวิชาชีพที่จําเปนในการใหความเชื่อมั่นตอขอมูลความ

ย่ังยืน สํานักงานไดวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหความเชื่อมั่นอยาง

จํากัดตอขอมูลความย่ังยืนที่มีการจัดทําตามเกณฑที่ใชในการประเมินใน

สาระสําคัญ สํานักงานปฏิบัติตามขอกําหนดในประมวลจรรยาบรรณ

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

จรรยาบรรณนานาชาติสําหรับนักบัญชี เพ่ือใหมั่นใจในความเปนอิสระ 

สํานักงานไดปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศในการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไวซึ่งระบบของการควบคุมคุณภาพโดยรวม 

รวมถึงการจัดทํานโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดทาง

จรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายขอบังคับและ

ขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

สํานักงานไมไดรับมอบหมายในการใหขอสรุปในความเชื่อมั่นตอขอมูล

อ่ืนที่เปดเผยในรายงาน 

 

 

 

ขอมูลความยั่งยืน 

ขอมูลความย่ังยืนรวมถึงขอมูลที่เปนตัวเลขหรือขอความตอไปนี้สําหรับ

ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• GRI 302-1 Energy consumption within organization (2016 

version) 

• GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version) 

• GRI 303-4 Water discharge (2018 version) 

• GRI 303-5 Water consumption (2018 version) 

• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016 version) 

• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2016 

version) 

• GRI 305-7 Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxides (SOx), and other 

significant air emissions (2016 version) 

• GRI 306-2 Waste by type and disposal method (2016 version) 

• GRI 306-3 Significant spill (2016 version) 

• GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version) 

• GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version) 

• OGSD - OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon 

• OGSD - OG13 Number of process safety events, by business 

activity 

 

เกณฑที่ใชในการประเมิน  

ขอมูลความย่ังยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑที่ใชในการประเมินที่กําหนด

ดังนี้ 

• มาตรฐานการรายงานความย่ังยืน โดย The Global Reporting 

Initiative  (“GRI Standards”) ในระดับ core option และ 

• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)  
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ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร 

กรรมการและผูบริหารของ ไออารพีซี เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและ

นําเสนอขอมูลความยั่งยืนโดยทําใหมั่นใจวาขอมูลความยั่งยืนไดถูก

จัดทําและนํา เสนอตามเกณฑที่ กําหนดไวในสาระสําคัญ  ความ

รับผิดชอบนี้รวมถึงการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการจัดทํารายงานที่

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ขั้นตอนในการปฏบัิติงาน 

ในการใหขอสรุปในความเช่ือมั่นอยางจํากัดตอขอมูลความยั่งยืน  

กระบวนการในการปฏิบัติงานของสํานักงานประกอบดวยการสอบถาม

และการวิเคราะหเปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้ 

• สัมภาษณผูบริหารระดับสูงและพนักงานที่เก่ียวของทัง้ในระดับ

องคกรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน

• สอบถามเก่ียวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและ

วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลที่นําเสนอใน

รายงานตลอดจนการรวบรวมแหลงขอมูลลงในขอมูลความยั่งยืน 

• สอบถามเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและขัน้ตอนในการบริหารที่

เก่ียวของกับการระบุผูมีสวนไดสวนเสียและความคาดหวังของ

พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ และการปฏิบัติ

นโยบายและแนวทางความยั่งยืน 

• ปฏิบัติการภาคสนามจํานวน 2 สถานที่ โครงการเพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑสะอาด (UHV) และ โครงการผลิตพลังไอนาและไฟฟา

รวมและโรงไฟฟา (CHP/PW) ที่สุมเลือกบนพื้นฐานของการ

วิเคราะหความเสี่ยงรวมทั้งการพิจารณาปจจัยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

• เปรียบเทียบขอมูลความยั่งยืนกับแหลงขอมูลที่เก่ียวของโดยการ

สุมเลือกตัวอยางเพือ่ประเมินวาขอมูลที่เก่ียวของทั้งหมดไดถูก

รวมอยูในขอมูลความยั่งยืนและไดจัดทําขึ้นตามเกณฑที่ใชในการ

ประเมิน

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหความเช่ือม่ันอยางจํากัด มีความแตกตางใน

ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานจํากัดกวางานให

ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล เปนผลใหระดับความเชื่อมั่นที่ไดรับจาก

งานท่ีใหความเชื่อมั่นอยางจํากัดนอยกวางานใหความเชื่อมั่นอยาง

สมเหตุสมผล ดั งนั้นสํ านักงานจึงไม ได ใหความ เชื่ อ ม่ันอย า ง

สมเหตุสมผล 

 

ขอจํากัดโดยธรรมชาต ิ

เนื่องจากขอจํากัดโดยธรรมชาติของโครงสรางระบบการควบคุมภายใน 

อาจเปนไปไดวาขอผิดพลาดหรือความผิดปกติในขอมูลที่นําเสนอใน

รายงานอาจเกิดขึ้นและไมถูกตรวจพบ การใหความเ ช่ือมั่นของ

สํานักงานไมไดออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดออนทั้งหมดในระบบการ

ควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดทําและการนําเสนอรายงาน เนื่องจากการ

ใหความเชื่อมั่นไมไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของการทดสอบ

 

ขอจํากัดในการใชรายงานของสํานกังาน 

รายงานของสํานักงานมิไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการนําไปใช

หรืออางอิงโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก ไออารพีซี  หากบุคคลใด

นอกเหนือจาก ไออารพีซี ซึ่งสามารถเขาถึงรายงานหรือสําเนารายงาน

ของสํานักงาน ไดนําขอมูลในรายงานของสํานักงานไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวนไปใชประโยชนเพื่อวัตถุประสงคใดๆ จะตองรับผิดชอบใน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เก่ียวของ สํานักงานขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธตอความรับผิดชอบใดๆ ที่

มีตอบุคคลท่ีสามนอกเหนือจาก ไออารพีซี สําหรับงานการรายงานการ

ใหความเชื่อม่ันอยางจํากัดอยางเปนอิสระ และขอสรุปของสํานักงาน

โดยสิ้นเชิง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร 

5 มีนาคม 2562 
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GRI Content Index      
GRI Standard Disclosure Page number (s) 

and/or URL (s) Omissions/Remark External 
Assurance SDGs UNGC

General Disclosures       

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016 
(Organizational 

Profile)

102-1 Name of the  
organization

Cover, 9, 119,  
Back Cover

  - - -

102-2 Activities, brands, 
products and services

9-13
Remark: IRPC did not sell any banned or  
disputed products in 2018.

- -

102-3 Location of  
headquarters

Back Cover   - - -

102-4 Location of  
operations

9-11   - - -

102-5 Ownership and  
legal form

Website http://www.irpc.co.th/en/ir_home_th.php - -

102-6 Markets served 9-13   - - -

102-7 Scale of the  
organization

12-13, 104-107 and 
Annual Report 2018

Remark: Refer to IRPC Annual Report 2018, 
Financial Highlights, page 13

- -

102-8 Information on  
employees and other 
workers

104-107

Remark: Majority of IRPC's workforce are  
employees and supervised workers.  
No significant variation in employment numbers 
and changes during the reporting year. 

8 -

102-9 Supply chain 12-13 - - 2

102-10 Significant changes 
to the organization and its 
supply chain

This page
Remark: No significant changes (i.e. location, 
operation, share capital structure, supply chain, 
etc.) during the reporting year.

- 2

102-11 Precautionary 
principle or approach

24-26 - - -

102-12 External initiatives
16, 18-19, 23, 27, 
71, 78, 93, 120

- - -

102-13 Membership or 
associations

18-19 - - -

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016 
(Strategy)

102-14 Statement from 
senior decision-maker

4-5 - - 19

102-15 Key impacts, risks, 
and opportunities

24-26, 34-37, 87, 
103

-  - - 19

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016  
(Ethics and 

Integrity)

102-16 Values, principles, 
standards and norms of 
behaviour

8, 63 - 16 12-14

102-17 Mechanisms for 
advice and concerns  
about ethics

21 -  - 16 12-14
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016 
(Governance)

102-18 Governance 
structure

16 and Website Remark http://www.irpc.co.th/en/cg_chart.php - 1, 20

102-19 Delegalting 
authority

16-17 - - - 1, 20

102-20 Executive-level  
responsibility for economic, 
environmental, and social 
topics

16, 119 - - - 1, 20

102-21 Consulting 
stakeholders on economic, 
environmental, and social 
topics

28-31 and This 
page

Remark: Communication with the Shareholders 
refers to Annual Report 2018, page 22-37.

- 16 1, 20

102-22 Composition of the 
highest governance body 
and its committees

19 and This page
Remark: Composition of the Board and  
Committees refers to Annual Report 2018,  
page 74-90 (Management Structure Section)

- 16 1, 20

102-23 Chair of the highest 
governance body

This page
Remark: Roles of the Chairman refers to Annual 
Report 2018 page 79.  (Roles and responsibilities 
of the Chairman Section)

- - 1, 20

102-24 Nominating and 
selecting the highest 
governance body

This page

Remark: Nomination and selection process of 
the Board refers to Annual Report 2018, page 
83-84. (Committee and Top Management 
Recruitment and Appointment and Nomination 
Process Section)

- 16 1, 20

102-25 Conflicts of interest Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_ 
ethics.php 

- 16 1, 2, 20

102-26 Role of highest 
governance body in setting 
purpose, values, and 
strategy

This page
Remark: Sustainability Management refers to 
Annual Report 2018, page 236-241.

- - 1, 20

102-27 Collective 
knowledge of highest 
governance body

This page
Remark: Board Development refers to Annual 
Report 2018, page114-116.

- 4 1, 20

102-28 Evaluating the 
highest governance body’s 
performance

This page
Remark: Committee Evaluation refers to Annual 
Report 2018, page 87 -88.

- - 1, 20

102-29 Identifying and 
managing economic, 
environmental, and social 
impacts

This page
Remark: Risk Management Committee and Risk 
Management, refer to Annual Report 2018,  
page 87-88.

- 16 1, 20

102-30 Effectiveness 
of risk management 
processes

This page
Remark: Risk Management Committee and Risk 
Management refers to Annual Report 2018,  
page 87-88.

- - 1, 20
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016 
(Governance)

102-31 Review of  
economic, environmental, 
and social topics

This page
Remark: Risk Management Committee and Risk 
Management refers to Annual Report 2018, page 
87-89.

- - 1, 20

102-32 Highest governance 
body’s role in sustainability 
reporting

119 - - - 1, 20

102-33 Communicating 
critical concerns

21 - - - 1, 20

102-34 Nature and total 
number of critical concerns

21 - - - 1, 20

102-35 Remuneration 
policies

This page and 
Website

Remark: Board of Director nomination process 
refers to Annual Report 2018, page 83-84.  
http://www.irpc.co.th/en/pdf/bord/Nomination- 
Committee-Charter-Remunerationeng-rev.pdf

- - 1, 20

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016 
(Stakeholder 
Engagement)

102-40 List of stakeholder 
groups

15, 29-31, 120-121 - - -

102-41 Collective  
bargaining agreements

108 - - 21

102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

28 - 8 -

102-43 Approach to  
stakeholder engagement

28-31 - - 21

102-44 Key topics and 
concerns raised

30-31, 45, 52, 87, 
96, 101

- - 21

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016  
(Reporting 
Practice)

102-45 Entities included  
in the consolidated  
financial statements 

119 - - -

102-46 Defining report 
content and topic  
oundaries

119-121 - - -

102-47 List of material 
topics

120-121 - - -

102-48 Restatements of 
information

This page Remark: No restatement in 2018 - -

102-49 Changes in 
reporting

This page
Remark: No significant changes in scope and 
boundary from previous reporting periods.

- -

102-50 Reporting period 118 - - -

102-51 Date of most recent 
report

This page
Remark: Most recent previous report is 2017  
IRPC Sustainability Report.

- -

102-52 Reporting cycle This page
Remark: IRPC publishes Corporate Sustainability 
Report annually.

- -

102-53 Contact point for 
questions regarding the 
report

Back cover - - -
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 102:  
General  

Disclosures 2016  
(Reporting 
Practice)

102-54 Claims of reporting 
in accordance with the GRI 
Standards

118 - - -

102-55 GRI content index 124-132 - - -

102-56 External assurance 122-123

Ramark: IRPC engages KPMG Phoomchai Audit 
Ltd. to provide limited independent assurance 
service to IRPC's 2018 Corporate Sustain ability 
Report. IRPC has process to ensure transparent 
external assurance.

- -

Materials Topics

Supply Chain Management

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

38 - - - -

103-2 The management 
approach and its  
components

38-43 and Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
supply-chain.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

38-43 - - - -

GRI 204:  
Procurement 

Practices 2016

204-1: Proportion of  
spending on local suppliers

41 - - 12 2

GRI 205:
Anti-corruption

205-1 Operations  
assessed for risks related to 
corruption

20, 23 - - - -

205-2: Communication and 
training about anti-corruption 
policies and procedures

22-23, 43-44 - - - -

GRI 308:  
Supplier  

Environmental 
Assessment 2016

308-1:  New suppliers that 
were screened using  
environmental criteria

42 - - - 2, 9-11

GRI 414:  
Supplier Social 

Assessment 2016

414-1: New suppliers that 
were screened using social 
criteria

42 - - - 2, 9-11

Customer Relationship Management

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

48 - - - -

103-2 The management 
approach and its  
components

48 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

48-49 - - - -

GRI 416:  
Customer Health 

and Safety

416-2 Incidents of  
non-compliance concerning 
the health and safety impacts 
of products and services

52 - - 16 -
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and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 417:  
Marketing and 
Labelling 2016

417-3 Incidents of  
non-compliance concerning 
marketing communications

52 - - 16 -

GRI 418:  
Customer  

Privacy 2016

418-1 Substantiated  
complaints concerning 
breaches of customer privacy 
and losses of customer data

52 - - 16 -

GRI 419:  
Socioeconomic 

Compliance 2016

419-1 Non-compliance with 
laws and regulations in the 
social and economic area

52 - - 16 -

Innovation, Product Stewardship and Specialty Products

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the ma-
terial topic and its Boundary

54 - - - -

103-2 The management 
approach and its  
components

54-57 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

58 - - - -

IRPC’s  
own indicator

Percentage of petrochemical 
revenue invested in research 
and development 

58 - - - -

Percentage of sales
of specialty products by 
petrochemical revenue

58 - - - -

Human Resource Management

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

60 - - - -

103-2 The management  
approach and its components

62-66 and Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
human_resources.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

65-66 - - - -

GRI 401:  
Employment  

2016

401-1 New employee hires 
and employee turnover

105-108 - - 8 6-8

401-3 Parental leave 108 - - 8 6-8

GRI 404:  
Training and 

Education 2016

404-1 Average hours of  
training per year per employee

65, 109 - - 4, 8 6-8

404-2 Programs for  
upgrading employee skills 
and transition assistance 
programs

63-65 - - 8 6-8

404-3 Percentage of 
employees receiving regular 
performance and career 
development reviews

64 -         - 5, 8 -
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

Asset integrity and Occupational Health and Safety

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

67 - - - -

103-2 The management 
approach and its components

67-75 and Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
occupational_health.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

70-71, 73, 75 - - - -

GRI 403:  
Occupational 

Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health 
and safety management 
system

67-69, 71-72 and 
Website

Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
occupational_health.php

- 8 6-8

403-2 Hazard identification, 
risk assessment, and incident 
investigation

68-71, 74 - - 3, 8 2, 6-8

403-3 Occupational health 
services

71 - 8 6-8

403-4 Worker participation, 
consultation, and  
communication on  
occupational health and safety

69, 71-74 - - 8 6-8

403-5 Worker training on  
occupational health and safety

73-74 and Website - - 8 6-8

403-6 Promotion of worker 
health

75 and Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
occupational_health.php

- 8 6-8

403-7 Prevention and 
mitigation of occupational 
health and safety impacts 
directly linked by business 
relationships

73-75 - - 8 6-8

403-9 Work-related injuries 75, 110 - 6-8

403-10 Work-related ill health 110 - - 6-8

G4-Oil and 
Gas Sector 

Disclosure: Asset 
Integrity and 

Process Safety 
2012

G4-OG13 Number of  
process safety events,  
by business activity 

70, 110 - 3, 6, 8, 11 -

Community Well-Being

GRI 201:
Economic 

Performance 
2016

201-1 Direct economic value
generated and distributed

117 and website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
social_responsibility.php

- - -

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

78 - - - -

103-2 The management  
approach and its components

78-84 and Website
http://www.irpc.co.th/en/sus_social_ 
responsibility.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

78-84 - - - -



GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 203:  
Indirect Economic 

Impacts 2016

203-1 Infrastructure 
investments and services 
supported

79, 81-82 - - - -

203-2 Significant indirect 
economic impacts

78-84 - - 7, 9, 11 -

G4-Oil and Gas 
Sector Disclosure: 
Indirect Economic 

Impacts 2016

G4-EC7 Development and 
impact of infrastructure 
investments and services 
supported

This page

Omission: Information is not applicable to IRPC 
because company does not specifically invest 
initiatives related to access to energy for local 
communities.

- - -

GRI 413:  
Local Communities 

2016

413-1 Operations with local 
community engagement, 
impact assessments, and 
development programs

76-84

Remark: 100% of operation has local community 
engagement program and formal grievance 
process. Environmental and social impact 
assessment are conducted at all eligible  
operations in line with local regulartory standards. 

- - -

G4-Oil and Gas 
Sector Disclosure: 
Local Communities 

2012

G4-OG10 Number and 
description of significant  
disputes with local  
communities and  
indigenous peoples 

This page
Omission: Information is not applicable to 
IRPC’s business.

- - -

G4-OG11 Number of sites 
that have been  
decommissioned and  
site that are in the process  
of being decommissioned 

This page
Remark: There is no site that have been 
decommissioned and in the process of being 
decommissioned.

- - -

Human Rights

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

85 - - - -

103-2 The management  
approach and its components

40, 43, 44, 85-87 
and Website

Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
human_rights.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

87 - - - -

GRI 412:  
Human Rights 

Assessment 2016

412-1 Operations that have 
been subject to human 
rights reviews or impact 
assessments

87 - - - -

412-2 Employee training on 
human rights policies  
or procedures

87 - - - -

Operational Eco-Efficiency

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
Boundary

90 - - - -

103-2 The management  
approach and its components

90-94 and Website
Remark http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
operational_eco.php

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

90-94 - - - -
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and/or URL (s) Omissions/Remark External 

Assurance SDGs UNGC

GRI 302:  
Energy 2016

302-1 Energy consumption 
within the organization

111 - 7, 8, 12, 13 9-11

302-3 Energy intensity 111 - - 7, 8, 12, 13 9-11

302-4 Reduction of energy 
consumption

111 - - 7, 8, 12, 13 9-11

G4-Oil and Gas 
Sector Disclosure: 

Energy 2012

G4-OG2 Total amount  
invested in renewable energy

98 - - 7, 9, 17 -

G4-OG3 Total amount of 
renewable energy generated 
by source 

98 - - 7 -

GRI 305:  
Emissions 2016

305-6 Emissions of 
ozone-depleting substances 
(ODS)

This page

Omission: Information is not applicable to IRPC 
because the company is in the process of 
phasing out the usage of the ozone-depleting 
substances (ODS).

- 3, 12 9-11

305-7 Nitrogen oxides (NOx), 
Sulphur oxides (SOx), and 
other significant air emissions

114
Remark: Standards, methodologies, source 
of emission factors and assumptions used are 
identified relevant regulations.

3, 12 9-11

GRI 306:  
Effluents and 
Waste 2016

306-2 Waste by type and 
disposal method

116-117

For non-hazardous waste, IRPC sorted and 
disposed waste to local contractors and 
municipality in accordance to law.  
For hazardous waste transportation and 
disposal, IRPC sourced contractors who hold 
license as required by law.

3, 6, 12 9-11

306-3 Significant spills 117 - 3, 6, 12 9-11

306-4 Transport of  
hazardous waste

116-117 - - 3, 12 9-11

G4-Oil and Gas 
Sector Disclosure: 

Effluent and 
Waste 2012

G4-OG5 Volume and dispos-
al of formation or produced 
water

This page
Omission: Information is not applicable to 
IRPC.

 - 3, 6, 8, 12 9-11

G4-OG6 Volume of flared 
and vented hydrocarbon

112 and This page

Remark: IRPC only reports on vents from  
Acetylene Carbon Black (ACB) plant,  
Expandable Polystyrene (EPS) plant, and VOC 
Emission. The information for process vent and 
safety control vent that are unavailable due to 
the ongoing data collection process. 

3, 7, 8, 12, 13 9-11

G4-OG7 Amount of drilling 
waste (drill mud and cuttings) 
and strategies for treatment 
and disposal

This page
Omission: Information is not applicable to 
IRPC.

- 3, 6, 12 -

GRI 307:  
Environmental
Compliance

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

94, 117 - -
3, 6, 7, 8, 

12, 13
9-11
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Assurance SDGs UNGC

Climate Change and Water Related-Risks

GRI 103:  
Management 

Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its Boundary

95 - - - -

103-2 The management  
approach and its components

95-101 and Website
Remark: http://www.irpc.co.th/en/sus_ 
climate_strategy.php

- - -

103-3 Evaluation of the man-
agement approach

100-101 - - - -

GRI 303: Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water 
as a shared resource

99-101 - - 6 9-11

303-2 Management of water 
discharge-related impacts

94 - - 6 9-11

303-3 Water withdrawal 115 - 6 9-11

303-4 Water discharge 115 - 6 9-11

303-5 Water consumption 115 - 6 9-11

GRI 305:  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

113 - 3, 12, 13 9-11

305-2 Energy indirect  
(Scope 2) GHG emissions

113 - 3, 12, 13 9-11

305-3 Other indirect  
(Scope 3) GHG emissions

113 - - 3, 12, 13 2, 9-11

305-4 GHG emissions intensity 101, 113 - - 13 9-11

305-5 Reduction of GHG 
emissions

98, 101

Remark: CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFCs, PFCs, and SF

6
. 

NF
3
 are GHGs gas that are not related to IRPC’s 

business. The calculation is based on 2012 base 
year. Identified GHG reduction is under IRPC’s 
control; as a result, it is considered as GHG emis-
sion reduction in Scope 1.

- 13 9-11

Economic Performance

GRI 201:
Economic 

Performance 2016

201-4 Financial assistance 
received from government

120 - - - -

Sustainability Performance

GRI 205:
Anti-corruption

205-3 Anti-corruption This page

Remark: IRPC did not experience any cases of 
corruption and bribery in 2018. IRPC is accredit-
ed as a member in private sector collective action 
Coalition Against Corruption (CAC) from Anti-Cor-
ruption Organization Thailand, in which IRPC is 
required to report any cases of corruption. 

- - -

GRI 206: Anti-com-
petitive Behavior

206-1 Anti-competitive 
behavior

This page

Remark: IRPC did not experience any cases of 
anticompetitive behaviours in 2018. For reporting 
of anti-competitive practices, IRPC provides 
1) Whistleblower system; 2) submission of 
feedbacks to website and 3) Annual Reputation 
Survey. From these several channels IRPC did 
not experience any cases of anticompetitive 
behaviours in 2018 and IRPC is not involved in 
any ongoing anticompetitive cases.

- - -

GRI 415: Public 
Policy

415-1 Political contribution This page

Remark: IRPC did not contribute to any political 
activities/campaigns in 2018. However, IRPC has 
joined trade association, business association 
and industry association, which shape policies 
and directions in oil and gas, and refinery 
sectors.

- - -
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลส�าหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาท�าเครื่องหมาย X ลงในช่อง  และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

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

2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
 	พนักงานไออาร์พีซี 	 ลูกค้า 	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 	 ประชาชน/ชุมชนใกล้เคียง
	 	คู่ค้า   	 สถาบันการศึกษา
 	สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ 		สื่อมวลชน 	 ข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ
 	อื่นๆ (กรุณาระบุ...........................................)

3 ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้อย่างไร 
 	 เว็บไซต์ไออาร์พีซี 	 งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ 	 พนักงานไออาร์พีซ ี
	 	 เว็บไซต์อื่นๆ 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 	 อื่นๆ (กรุณาระบุ....................)

4 วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 
 	 เพื่อรู้จักไออาร์พีซี 	 เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 	 เพื่อการวิจัยและการศึกษา  
	 	 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน 
 	 เพื่อทราบข้อมูลเป็นพิเศษ (กรุณาระบุ............................)  	 อื่นๆ (กรุณาระบุ......................)

5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 
 ความสมบูรณ์ของรายงาน 	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ 
 การก�าหนดประเด็นของรายงาน 	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ 
 เนื้อหาน่าสนใจ  	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ 
 เนื้อหาเข้าใจง่าย  	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ 
 การออกแบบรูปเล่ม 	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ 
 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม 	 มาก 	 ปานกลาง 	 น้อย 	 ไม่พอใจ

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

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

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

9 ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน
	 	ครบถ้วน  	 ไม่ครบถ้วน	
	 หากท่านคิดว่ายังไม่ครบถ้วน กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................

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

ท่านสามารถตอบแบบส�ารวจผ่านการ Scan QR Code ด้านล่าง 
หรือส่งจดหมายผ่านบริการธุรกิจตอบรับมายังบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ขอขอบคุณส�าหรับความร่วมมือของท่าน



บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/4191 ปณศ จตุจักร 
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักบริหารความยั่งยืน (Sustainability Management Office)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พับตรงรอยประ



บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร บี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 66 (0) 2765-7000
โทรสาร : 66 (0) 2765-7001 รายงานความยั่งยืน 2561




