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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นายนพดล ป�่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2562 แม้สภาวการณ์ในการดำาเนินธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากความ 
ท้าทายนานาประการ อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับประเทศจีน ปัญหาความตึงเครียดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ของตลาดที่ชะลอตัวในขณะที่กำาลังการผลิต 
เพิม่มากขึน้ รวมถงึสว่นตา่งราคาระหวา่งผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิทีล่ดลง 
ปัจจยัมหภาค และปัจจยัตลาดเหลา่นี ้ส่งผลกดดันต่อการดำาเนินธุรกิจ 
และผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม  ไออาร์พซี ี ยงัคงใหค้วามสำาคญัในการ 
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยยังคงมุ่งมั่นดำาเนินโครงการเพ่ือ 
ลดผลกระทบจากความผันผวนทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่ง 
ในอนาคตด้วยความตระหนัก และรับผิดชอบในการเป็นส่วนหน่ึง 
ของสังคมโลก และประเทศชาติ ท่ียึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจ โดย 
คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และตอบสนอง 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างสมดุลเสมอมา

ไออาร์พซี ีไดก้ำาหนดทศิทางและแผนกลยทุธก์ารดำาเนนิงาน เพือ่รกัษา 
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต โดยมุง่เนน้การขยายตลาดในประเทศ การเพิม่ประสทิธภิาพ 
ของโรงงาน การลดการพึง่พาการใชน้้ำามันดบิจากตะวนัออกกลาง เพือ่ 
บริหารความเส่ียงแหล่งวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัย 
และพฒันาร่วมกับลกูคา้ รวมถงึการหาพนัธมติรในระดบัสากล พรอ้ม
กันนั้น ไออาร์พีซี ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง 
ด้านบุคลากร โดยปลูกฝัง IRPC DNA และพัฒนาศักยภาพให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการลงทุนใน 
โครงการที่สำาคัญในปี 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำาเนินการอีกหลายๆ 
โครงการ อาทิ โครงการขยายกำาลังการผลิตผงพลาสติกเอบีเอส  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น โครงการปรับปรุงคุณภาพ 
น้ำามนัดเีซลให้ไดต้ามมาตรฐานยโูร 5 และโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน 
แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา (Floating Solar Power) เป็นต้น ซึ่ง 
โครงการเหล่านีไ้มเ่พยีงแตส่รา้งการเตบิโตทางธรุกจิ แตจ่ะชว่ยในการ 
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยลดมลภาวะจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
จึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงกับการปรับปรุงโรงงานให้มีเสถียรภาพสูง 
บริหารจัดการและหามาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตโดย 
ไมไ่ดว้างแผน (Un-Planned Shutdown) และการหยดุซอ่มบำารงุแบบ 
Green Turnaround เป็นต้น นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังดำาเนินโครงการนำาร่อง 
ในการจัดการขยะพลาสติกจากโรงงานให้เป็นศูนย์ (Zero Plastic Waste)  
โดยนำาหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) มาประยกุตใ์ช ้
ร่วมมอืกับสำานกังานการวจิยัแหง่ชาตแิละมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
เพื่อสร้างระบบแก้ปัญหาขยะพลาสติกแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมประกาศ 
เจตนารมณ์ในการ “นำาประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste” เพื่อ 
นำาสังคมไทยไปสู่สังคมปลอดขยะพลาสติก ในทุกห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้มุ่งม่ันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 
พฒันาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึพฒันา 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนผสมจาก 
ธรรมชาติ เช่น Pararene ภายใตแ้บรนด ์POLIMAXX ซึง่ประกอบดว้ย 
วสัดธุรรมชาต ิ20% และสามารถนำากลบัไปรไีซเคลิได ้100% เป็นตน้

ไออาร์พีซี ใส่ใจและให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และสังคม โดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 3 ของ 
กำาไรสุทธิเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2561 ในการดำาเนินโครงการเพ่ือชุมชน 
โครงการเพ่ือการศึกษา และโครงการเพ่ือสังคม อาทิ โครงการลำาไทรโยง 
เพ่ือช่วยชุมชนในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำาเพ่ือการเกษตร ซ่ึงได้ขยาย 
พืน้ทีจ่ากจงัหวดับรุรีมัย ์ไปยงัจงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัศรสีะเกษ และ 
จังหวัดอุดรธานี และโครงการขาเทียม ซ่ึงดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอด 
9 ปี ในการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการให้ดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างปกติและ 
สามารถประกอบอาชพีได ้เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญักบั 
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านของบริษัท 
โดยมีการดำาเนินการในหลายๆ ด้านจนได้รับการยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

การดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา แม้นว่าสถานการณ์ต่างๆ จะมีความท้าทาย 
แตด่ว้ยทุม่เท รว่มมอื รว่มใจของพนกังาน ทีมุ่ง่มัน่รบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่
คำานึงถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และใสใ่จผูม้สีว่นไดเ้สยี ทำาใหบ้รษิฯั 
ประสบความสำาเร็จในหลายๆ ด้าน และผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ด้วยดีเสมอมา ผมเช่ือม่ันว่า ไออาร์พีซี จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง  
เป็นองค์กรท่ีมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินงาน เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
SDGs (Sustainability Development Goals) ต่อไป



หมายเหตุ: *รายได้จากการขายประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (รวมค่าภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ

ธุรกิจของไออาร์พีซี
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) “ไออาร์พีซี” ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีโรงกลั่นที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำามันได้หลากหลาย และได้โพรพิลีน 

และแนฟทา มาใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับธุรกิจปิโตรเคมี และจำาหน่ายในส่วนท่ีเหลือ การดำาเนินธุรกิจมุ่งเน้น 
การผลิตและพัฒนาปิโตรเคมีเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าจากความเชี่ยวชาญงานบริการ 

อาทิ งานบำารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานติดตั้งระบบและจัดฝึกอบรมสารสนเทศ  
งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม และงานด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

239,315
ล้านบาท 

รายได้จากการขาย*

57เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

74
ล้านบาท

30,560
ชั่วโมงมูลค่าการสนับสนุน

โครงการเพื่อสังคม

เวลาทำากิจกรรม 
จิตอาสาของพนักงาน

ไม่มีของเสีย
นำาไปฝังกลบ
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ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ไออาร์พีซี มีท่าเรือน้ำาลึก ประกอบด้วย ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป  
และท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว เพื่อบริการการขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน 
และต่างประเทศ และถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมกว่า 300 ถัง  
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัย 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ไออาร์พีซี มีความพร้อมให้บริการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
งานด้านอุตสาหกรรม อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ำา ระบบน้ำา 
ระบบลม และระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง นอกจากน้ี ยังใช้ 
ความเช่ียวชาญสร้างงานบริการ อาทิ งานบำารุงรักษาโรงงาน 
และเครื่องจักร งานติดตั้งระบบ และจัดฝึกอบรมสารสนเทศ 
งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม งานด้านโลจิสติกส์ 
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วยมาตรฐานเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป

ธุรกิจป�โตรเลียม

โรงกลั่นน้ำามันของไออาร์พีซี มีกำาลังการกลั่นน้ำามันจัดอยู่ใน 
อันดับ 3 ของประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได ้
หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
แนฟทา น้ำามันเบนซิน ดีเซล น้ำามันเตา มีโรงงานผลิตน้ำามัน 
หล่อลื่นพื้นฐาน และผลิตยางมะตอยซึ่งเป็นกำาลังการผลิต 
สูงสุดในประเทศ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังเป็นผู้ผลิต 
วัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถยนต์และยางสังเคราะห์  
(Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับ 
และได้รับการรับรองด้านคุณภาพใน 
ระดับสากลภายใต้แบรนด์ Terramaxx

ธุรกิจป�โตรเคมี

ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันต้น ได้แก่ โอเลฟินส์  
และอะโรเมติกส์ ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมีข้ันปลาย 
ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) 
เม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) เพื่อจำาหน่าย 
 ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำาเร็จรูปต่างๆ  
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ไออาร์พีซี บริหารจัดการที่ดินที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ระยองและจังหวัดอ่ืนๆ รวมท้ังส้ินประมาณ 12,000 ไร่ รวมถึง 
โครงการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอื่นๆ ม ี
การบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนท่ีหลัก ได้แก่ 
1) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
2) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
 เอสเตท จังหวัดระยอง (WHAIER) และ 
3) ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที ่
 อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลกำาลังการผลิตและแผนภูมิกระบวนการผลิตสามารถ 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี หน้า 151-157
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กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงสร้างธุรกิจ

ปัจจัยนำาเข้า

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ห่วงโซ่อุปทาน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สร้างคุณค่าเพ่ือสังคม

การดูแลพนักงาน

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนขาย 236,569 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร 121,069 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และ 
บริการจากคู่ค้าในจังหวัดระยอง ร้อยละ 21.46 
ของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 323 ล้านบาท 

บุคลากรระดับปริญญาเอกร้อยละ 13 
ของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ และเคารพสิทธิมนุษยชน

งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของชุมชนและสังคม 288 ล้านบาท

จำานวนพนักงาน 5,467 คน

การฝึกอบรมพนักงาน  
42 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 96 ล้านบาท

ปริมาณการใช้น้ำามันดิบ 9.38 ล้านตัน

ปริมาณการใช้น้ำา 36 ล้านลูกบาศก์เมตร

การใช้พลังงานทั้งหมด 58 ล้านกิกะจูล

ความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- จรรยาบรรณของคู่ค้า
- จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา 
 พัสดุของบริษัทฯ
- 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

กลยุทธ์องค์กรที่สร้างมูลค่าในการดำาเนินธุรกิจ

พลังแห่ง  การเติบโต
พลังแห่ง  เทคโนโลยีดิจิทัล
พลังแห่ง  ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นเลิศ

ความเป็็นอยู่ที่ดีของชุมชน
- คู่มือการพัฒนาชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

การเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
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ผลผลิต / มูลค่าเพิ่ม

มุ่งสู่บริษัท 
ป�โตรเคมีครบวงจร

ชั้นนำาของเอเชีย

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

คู่ค้า

พนักงาน

ชุมชนเเละสิ่งเเวดล้อม

ลูกค้า

รายได้จากการขาย 239,315 ล้านบาท

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี  
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 5,940 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ให้กู้ยืมเงิน 1,837 ล้านบาท

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานทุกราย

ความพึงพอใจของคู่ค้า ร้อยละ 94

ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ร้อยละ 82

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 10,171 ล้านบาท

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน  
0.18 กรณี ต่อ ล้านชั่วโมงทำางาน

ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 91

เงินสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 74 ล้านบาท

ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 30,560 ชั่วโมง

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล 21,568 ล้านบาท 

การลงทุนเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 311 ล้านบาท 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรงและทางอ้อม  
(รวมส่วนที่ไออาร์พีซีถือครองหุ้น)  
4.619 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัด ลดลงร้อยละ 8 
เมื่อเทียบกับปี 2561 

ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 12 ล้านตัน

ความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 91

กำาไรส่วนเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนา 150 ล้านบาท

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กรอบการดำาเนินงานในการสร้างนวัตกรรม

เครื่องมือ:	EKON$	/	R&D	Digital	Dashboard

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
- การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
- โครงการ E4E
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต 
- การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การบริหารจัดการน้ำาเพื่อความยั่งยืน

เครื่องมือ:	 EKON$	/	idMS
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ไออาร์พีซี ตระหนักดีว่าการยึดมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
มีจรรยาบรรณ โปร่งใส รวมถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นรากฐานที่ส�าคัญ และเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน

ไออาร์พีซี ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงานทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือนโยบายและหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการ 
ของกลุ่ม ปตท. ทั้งยังขยายขอบเขตการก�ากับดูแลไปยังบริษัทในเครือ และคู่ธุรกิจท่ีไออาร์พีซีมีสิทธิในการ
ควบคุมจัดการ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้  
ยังเผยแพร่แนวปฏิบัติและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไปสู่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พซี ีก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ขัน้สงูสดุของข้อตกลงแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact: UNGC)  
แนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์การประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในภูมภิาคอาเซยีน  
(ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS) ไออาร์พซี ีจดัท�านโยบายและคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือให้ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในปี 2562 ไออาร์พีซี มีการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการตรวจประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ์
ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ส่งผลให้ ไออาร์พีซี
เป็นหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท
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ไออาร์พีซี ให้ความส�าคัญกับโครงสร้างการจัดการและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ จากความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ 
ในสายอาชีพต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่กีดกัน
หรือจ�ากัดความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา ทั�งนี้ การแต่งตั�งและก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ  
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพือ่เป็นแรงจูงใจและคงรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ในองค์กร

• ปรบัปรงุนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
โดยการน� าหลักการก� ากับ ดูแล 
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 (CG Code) โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการหลั กทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์มาประยุกต์ใช้ 

• ปรับปรุงนโยบายความหลากหลาย 
(Diversity Policy) ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค 
โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่าง
ด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
และความเชื่อ การเป ็นสมาชิก 
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สหภาพแรงงาน และประเด็นอื่นๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน 

• วางแผนปรบัปรงุคูมื่อการก�ากบัดูแล
กิจการที่ ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ ส�าหรบั 
บริษัทจดทะเบียนที่ก�าหนดโดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ASEAN CG Scorecard การตอ่ตา้น 
คอร์รัปชัน และข้อก�าหนดอันเป็น 
สากลอืน่ๆ โดยจะแล้วเสร็จในปี 2563

•  กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความส�าคญั 
ต่อการสร้างความตระหนักด้านการ 
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีผ่านการสือ่ความ 
กับผู ้บริหารระดับสูงในการประชุม
คณะกรรมการจัดการ และพนักงาน
ทุกระดับใน CEO Town Hall  
ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) และนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เป็นต้น

• พนักงานที่ตอบแบบทดสอบหัวข้อ 
“จริยธรรมในตัวคุณ” ผ่านระบบ
ออนไลน์ 2,461 คน โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85

• สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ (No 
Gift Policy) ในช่วงเทศกาลและ 
ในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงานทั่วทั้ง
องค์กรและผู้เกี่ยวข้องของไออาร์พีซี

• จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน CG 
News, Do-Don’t  สือ่ความข้อพงึปฏิบัติ 
และข้อห้ามส�าหรับพนักงาน 

• จัดกิจกรรม IRPC CG Day 2019 
ภายใต้แนวคิด “The Creation of 
TRUST: SUSTAINABILITY FOR 
ALL” เพือ่ขบัเคลือ่นให้พนักงาน คูค้่า 
และลูกค้าตระหนักถึงความส�าคัญ
ของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยมี 
ผู้เข้าร่วมงาน 180 คน

• จัดกิจกรรม PTT Group CG Day  
2019 ภายใต้แนวคดิ “Digitalization:  
Challenge the Governance” เพื่อ
แสดงความมุ ่งมั่นในการพัฒนา
องค์กร ให้เป็น CG 4.0 พร้อม 
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ตามหลักคุณธรรม 4.0 (Integrity)  
ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างโปร่งใสและ
จริงใจ ได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าหลัก 
เข้าร่วมงานจ�านวน 17 ราย โดย 
คาดหวังให้มีการขยายผลการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีออกไปในกลุ่มคู่ค้า
และลูกค ้าตลอดสายโซ ่อุปทาน 
ของไออาร์พีซี

ปรับปรุงนโยบาย ยืนหยัดต่อเจตนารมณ์ เผยแพร่แบ่งปันไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ

สาระส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (คน)

คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่เป็นกรรมการอิสระ
8 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่เป็นผู้หญิง
1 คน

อายุเฉลี่ยของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉลี่ย

53

96

7
59

3

ร้อยละ

ร้อยละ

ต่อปี

ร้อยละ
ปี

ปี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1
14
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Measure THE ROI OF 
Digital Transformation 
Strategy What The 
Board of Directors 
Should Know

Rcl-Risk
Management for 
Corporate Leaders

บริษัท เคพีีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

95.86% 98.12% 96.88% 93.00%

14

1

เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป และประเมินโดยผู้ประเมิน 
อสิระภายนอกทีม่คีวามเช่ียวชาญเป็นประจ�าทกุ 3 ปี ในปี 2562 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธรุกจิ จ�ากดั เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการประเมินตนเองประจ�าปีอีกด้วย

ไออารพ์ซีี สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2562 มีการอบรม
พัฒนาคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

การพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการประเมิน
เฉลี่ยรายบุคคล

(โดยตนเอง)

ผลการประเมิน
เฉลี่ยรายบุคคล

(แบบไขว้โดยกลุ่ม)

ผลการประเมิน
ทั้งคณะ

ผลการประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระ
ภายนอก (KPMG)

หลักสูตร ผู้จัดการอบรม คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่เข้าร่วม (คน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีประสบการณ์ (คน)

13 15 2

1 1 1

32 2

ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

ด้านการบัญชี / การสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน

ด้านเศรษฐศาสตร์ / การเงิน
ด้านการเงิน / การธนาคาร
การคลัง และตลาดทุน

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่ง /
พาณิชย์ กฎหมายอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายมหาชน

ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านรัฐศาสตร์
การพัฒนาสังคม

ด้านความมั่นคงระดับประเทศ
ในด้านการข่าว 
และการเมือง / การปกครอง

ด้านสิ่งแวดล้อม
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ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริต 
คอร์รปัชนัอย่างต่อเนือ่ง โดยผ่านการรบัรองให้เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิอง 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ของ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
ปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจัดท�าแนวทางในการลดความเส่ียง 
และยังน�าหลักปฏิบัติการต่อต ้านคอร ์รัปชันมาสื่อสารให ้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ในปี 2562 ไออาร์พีซี มีผลการ
ด�าเนินงานเพื่อสร้างความมุ่งมั่นใจการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 ไออาร์พีซี
ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

และไม่มีค่าเสียหายหรือค่าปรับ
จากกรณีคอร์รัปชัน

ปรับปรุงนโยบาย

เผยแพร่แบ่งปันไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

• ปรบัปรงุนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ IOD/CAC และสอดคล้องตามแนวปฏบิตัขิองกลุม่ 
ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

•  ผลกัดนัและสนบัสนนุโดยให้ความรู ้สร้างความตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั ส่งผลให้ในปี 2562  
มีจ�านวนคู่ค้าหลักที่ประกาศเป็นแนวร่วมฯ จ�านวน 15 ราย และเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง CAC หรือ CAC SME 
จึงส่งผลให้ ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 5 องค์กรเอกชนที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award จาก IOD

ยืนหยัดต่อเจตนารมณ์

• เข้ารว่มกจิกรรม “วันตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแหง่ชาต ิประจ�าป ี2562” จดัโดยองค์กรตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เพ่ือตอกย��าแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ในการบริหารงานบนพืน้ฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

• เขา้รว่ม “วันตอ่ตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย)” จดัโดย ส�านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
เพื่อแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั�งส่งเสริมและสนับสนุน 
ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้้นในสังคมไทย

•  รักษาการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
•  จดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในรปูแบบออนไลน์ โดยก�าหนดให้พนกังานทกุระดบัจดัท�ารายงาน 

การเปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยด�าเนนิการต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 ตัง้แต่ปี 2558  
บรรลุเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์
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ไออาร์พซี ีมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยได้ก�าหนดแนวปฏบิตัทิีด่ ี
ในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัด มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย  
การรบัหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดทีอ่าจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างหนึง่อย่างใด ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�าธรุกรรม 
ของบริษัทฯ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั�งการดูแลรักษา การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ สื่อสารทางการตลาด การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า & เจ้าหนี้) รวมทั�งการปฏิบัติต่อคูแ่ข่งทางการค้า (Corruption and Bribery, 
Discrimination, Confidentiality of Information, Conflicts of Interest, Antitrust, Anti-Competitive Practices, Money-Laundering 
and/or Insider Trading, Dealing, Environment, Health and Safety and Whistleblowing) พร้อมทั�งการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และกรอบกติกาที่ตกลงร่วมกันกับคู่ค้า ลูกค้า และคู่ธุรกิจ การเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส  
เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

หน่วยงานธุรกิจ
ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน
ตามแผน มีแผนตรวจสอบ

ป้องกันการทุจริต
เป้าหมายปี 2562
จำานวน 21 หน่วยงาน

ของหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต

บริษัท ที่ไออาร์พีซี
ถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 
ทุกบริษัท (100%)

บริษัท ที่ไออาร์พีซี
ถือหุ้นต่ำากว่าร้อยละ 50 
ทุกบริษัท (100%)

ยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ
ตามแบบของ
ไออาร์พีซี

พิจารณาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ
ตามแบบของไออาร์พีซี
หรือเทียบเท่า

พนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ

พนักงานใหม่ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรม
เรื่องจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ

22 100%

12 รายงานความยั่งยืน 2562



ไออาร์พีซี ตระหนักว่าการควบคุมก�ากับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ (Compliance)  
เป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะสรา้งกระบวนการท�างานขององคก์รใหเ้ป็นไป 
อยา่งมปีระสิทธภิาพ จง้ไดจ้ดัท�านโยบายและคูม่อืการก�ากบักฎเกณฑ ์
ในการปฏบิติังาน พรอ้มสือ่สารกบัพนกังานทัว่ทั�งองคก์ร เพือ่สง่เสรมิ 
ความเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  
ไออาร์พีซี ได้น�าหลักการตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติงาน ISO 
19600:2014 (Compliance Management System) มาใช้เป็น 
แนวทางในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของไออาร์พีซี ให้เป็น 

การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากล ควบคูก่บัการสอบทานระบบ การก�ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
อนัเกดิจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ตลอดจนมาตรฐาน
การด�าเนินงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ  
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ 
อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
(Zero Non-Compliance) ในปี 2562 ไออารพ์ซีมีผีลการด�าเนนิงาน
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

IRPC CG Roadshow และ Corporate Compliance Academy
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของขวัญ GRC” 
เพื่อขับเคลื่อนไออาร์พีซีไปสู่การบริหารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า
(Business Integrity) และมีคุณธรรม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของไออาร์พีซี เสวนาในหัวข้อ “เปิดกล่องของขวัญ GRC” 
ซึ่งแนวคิด GRC นี้ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ (Processes)
และเทคโนโลยี (Technology) นอกจากนี้ มีการบรรยาย
ในหัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
จากบริษัท Baker and McKenzie ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ในการด�าเนินงานในยุคสมัยแห่ง Big Data ได้เป็นอย่างดี

ปรับปรุงนโยบาย

เผยแพร่แบ่งปันไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

• ปรับปรุงนโยบายการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี 
(Compliance Framework Policy of IRPC Group) ให้ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพือ่ให้สามารถ 
น�าไปปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสูค่วามยัง่ยนืและความเป็นเลศิด้าน Compliance เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนด IRPC Corporate Compliance Framework โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางก�ากับงานด้าน Compliance 

• เป็นเจ้าภาพจดัประชมุ PTT Group Compliance Club เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ด�าเนนิงานด้าน Compliance และเสรมิสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท.

• ให้ค�าปรึกษา และอบรมเรือ่ง Anti Corruption Compliance ให้กบับคุลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี 

ยืนหยัดต่อเจตนารมณ์

• จัดอบรมหลักสูตร Foundation & Basic Compliance แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกและผู้จัดการส่วน 

• จัด Compliance Knowledge Sharing ภายในองค์กร

• จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Compliance News (CC News), GRC News และวารสารไออุ่น

• พฒันา E-Compliance ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมลูกฎหมาย (E-Library) และระบบการประเมนิความสอดคล้องในการปฏบิตังิาน 
ตามกฎหมาย (Self-Assessment)
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พนักงานที่ตอบรับแบบทดสอบ
ความตระหนัก
ด้าน Compliance

พนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องด้าน Compliance

94.85 917

1,573

ร้อยละ

คน

คนคะแนนการสำารวจความพอเพียง
ของการควบคุมภายใน 
ด้าน Corporate Compliance
Risk Assessment
ของผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 ไออาร์พีซี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�าปีของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั�งที่ 15 (15th Principals Meeting of the South East Asia 
Parties Against Corruption: SEA-PAC) หัวข้อ “การส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการ
ให้สินบนในภาคธุรกิจอาเซียน” โดยมีคณะผู้แทน SEA-PAC และแขกรับเชิญจากองค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั�งสิ้นประมาณ 70 คน ซ่้งงานดังกล่าว เป็นการ
แสดงถึงความร่วมมือที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ไออาร์พีซีที่มุ่งม่ันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนทุกรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั�งเป็นการ 
แสดงศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ และสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดี
ของไออาร์พีซี ให้ก้าวไปสู่ระดับอาเซียน และระดับสากลต่อไป

พนักงานใหม่ทุกคน
ได้ฝึกอบรมหัวข้อ
ความรู้ด้านการกำากับองค์กร
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ไออาร์พีซี มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
โดยสจุริตวา่ พนกังานหรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ระท�าการแทน 
ไออาร์พีซี ได้กระท�าหรือมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ  
จรรยาบรรณ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจ 
ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ  
ตั�งแตก่รรมการบรษัิทฯ ผูบ้ริหาร พนกังานไออาร์พซี ีและกลุม่ไออารพ์ซี ี
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของไออาร์พีซี 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี ้ไออาร์พีซี ได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี เก่ียวกับช่องทางการ 
แจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั�งมขีั�นตอนการตรวจสอบและการแกไ้ขทีช่ดัเจน เป็นกลาง และ
โปร่งใส เพื่อด�าเนินการทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงการเลิกจ้าง  
ข้้นกับระดับการกระท�าผิด และศึกษาหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน 
เพ่ือมิให้เกิดซ��า รวมทั�งสรุปผลการสอบสวนและแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบรษิทัฯ  
รับทราบ

ตู้ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 35 ปณฝ.

อาคารซันทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10900

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
auditor@irpc.co.th

จดหมายธรรมดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ขั�นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เร่ิมจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั�นตอนการด�าเนินการและติดตามผล
พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระท�าผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาส ตามล�าดับ ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่  
ถ้ามีมูลจะท�าการแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวนในล�าดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และ
ก�าหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ��า พร้อมกระบวนการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

สถานะการจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต และไม่พบมูลค่าความเสียหาย 
ที่มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นข้อร้องเรียนที่เป็นการกระท�า
ทีล่ะเมดิต่อนโยบายก�ากับดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ (Corporate Compliance Policy)  
และ/หรือ นโยบาย กฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Code of 
Conduct ส�านักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ตลอดจนมกีารรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน 

การบรหิารจดัการข้อร้องเรยีนตามระยะเวลาทีก่�าหนด และจะสือ่สาร
ประเดน็ข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบัต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอย่างสม�่าเสมอ 
เพือ่ด�าเนนิการหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้ และใช้ในการประเมนิ
ความเสี่ยงเรื่องทุจริต ส�าหรับจัดท�าแผนการตรวจสอบภายในทุกปี

ข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.irpc.co.th/th/sustainable.php 

ในปี 2562
ไออาร์พีซีได้รับ
ข้อร้องเรียน

43
เรื่อง

43 เรื่อง

0 เรื่อง

100%

0%

ข้อร้องเรียนที่ด�าเนินการ
ปิดข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน
ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ข้อร้องเรียนกรณีที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

11 เรื่อง

0 เรื่อง

11 เรื่อง

22
เรื่อง

50%

50%

0%

50%

การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง
กับระเบียบบริษัทฯ

การปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต

พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

21
เรื่อง

50%

 สำนักตรวจสอบภายใน
ได�รับเบาะแสข�อร�องเร�ยน

ผ�านช�องทางต�างๆ
อาทิ จดหมาย อีเมล โทรศัพท�

โดยข�อมูลของผู�ร�องเร�ยน
จะถูกเก็บเป�นความลับ

 เบาะแสและข�อร�องเร�ยน
จะถูกนำมาพ�จารณา

ตามกระบวนการและนโยบาย
การแจ�งเบาะแสและรับข�อร�องเร�ยน

ของ ไออาร�พ�ซี ซึ่งเป�นไปตาม
มาตรฐานสากล

 หลังจากข�อร�องเร�ยน
ผ�านการพ�จารณาและ

ตรวจสอบอย�างถี่ถ�วนแล�ว
 ไออาร�พ�ซี จะแจ�งสาเหตุ
สถานะ ผลการพ�จารณา

พร�อมมาตรการแก�ไขกลับไปยัง
ผู�ร�องเร�ยนและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง
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ไออารีพีซี มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้  
ความสามารถ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลให้ค่านิยมของไออาร์พีซีมีความเข้มแข็ง  
นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังด�าเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ 
ของไออาร์พีซีได้รับความไว้วางใจ พร้อมกับอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ด้วยความผาสุก

ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งส�านักบริหารความยั่งยืน ตั้งแต่ปลายปี 2557 ซึ่งรายงานตรงต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่
มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการจัดการเป็นคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจสูงสุด 
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ มีหน้าที่สนับสนุนและผลักดัน
การบริหารจัดการความยั่งยืน ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้ก�าหนดนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน  
กลุ่มไออาร์พีซี และได้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้
ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี ในทุกประเทศท่ีไออาร์พีซี เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการความยั่งยืน

กลยุทธ�การบร�หารจัดการความยั่งยืนที่เป�นเลิศ
(Sustainability Management Excellence)

การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
Advanced
Technology
and Innovation

การดำเนินธุรกิจอย�างมี
ประสิทธิภาพเชิงพาณิชย�
และมีความโปร�งใส
Business
Optimization
and Transparency

การมุ�งสู�
เป�าหมายระยะยาว
Long Term
Focus

บุคลากรที่มี
ความรับผิดชอบ
Accountable
People

ความใส�ใจต�อผู�มีส�วนได�เสีย
Neighbor Caring

การสร�างคุณค�าร�วม
Creating Shared Value

กระบวนการผลิต
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 
Environmental
Friendly
Operation
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การจัดการความยั่งยืนของไออาร์พีซีได้พัฒนาการด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนือ่งทุกปี โดยในปทีีผ่า่นมาได้สรา้ง Data Platform 
ภายใต้โครงการการจัดท�าบัญชีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ 
มิ ติ ส่ิงแวดล้อมและสังคม ซ้่ งเ ป็นการเชื่อมฐานข้อมูล 
ตามหลักการสากลอีกรูปแบบหนึ่ง (Scientific Based Data  
Linked to Business Economics and Governance Control)  
คือ การบูรณาการฐานข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์และหลักการบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อให้กระบวนการ
ก�ากับดูแล ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ บริหารจัดการได้
อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ เป็นระบบทีส่ามารถให้หน่วยงาน
ทวนสอบภายนอกตรวจประเมินความน่าเชื่อถือระบบบริหาร
จดัการของคณะกรรมการจดัการได้อย่างชดัเจน และให้การรบัรอง
ความถกูต้องสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในอีก 3-5 ปี 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยงและโอกาส ที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบัน 
ที่อ้างอิงได้และน่าเชื่อถือ (Science Based Data Analysis 
Through Market Research Institutes) มกีารบ่งชีผ่้านตวัชีว้ดั 
ทีเ่ป็นสากล (Global Indicator) แล้วน�ามาประกอบการวางแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับแผนการลงทุน 
ครอบคลุมทั้งแผนการวิจัยพัฒนา และทรัพยากรบุคคลอย่าง
สมดุล โดยพอจะสรุปแนวทางที่มีนัยส�าคัญได้ 4 มิติ ได้แก่

•  Fascinating Development in line with Climate 
Change Measure and Business Opportunity:  
การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ต่อสภาพภูมิอากาศซ้่ งอาจส่งผลกระทบต่อธุ รกิจ
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด เช่น การเกิด
ปรากฏการณ์ของทรัพยากรน�้าที่จ�ากัด และคุณภาพน�้า 
ทีแ่ปรเปลีย่นในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จงึต้องมกีารวางแผน
จัดหาแหล่งน�้าส�ารองและปรับปรุงเทคโนโลยีการจัดการ
คุณภาพแหล่งน�า้อย่างเหมาะสม 

•  Climate Change Action & Environment Measures:  
ให้การส่งเสริม วิจยัและพฒันาแหล่งพลังงานทางเลือก เพือ่ 
ปรับปรุงลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น ขยาย 
การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
ทุน่ลอยน��า (Floating Solar Power Project) ครอบคลุมพืน้ที ่
บ่อรองรับน��าในเขตประกอบการฯ 

•  Business Opportunity & Plastic Wastes Mitigation:  
การประกาศเจตนารมณ์เป็นผูน้�าทางธรุกจิพลาสตกิ ทีพ่ร้อม 
จะบุกเบิกในการจัดการขยะพลาสติกให้ลดลงเป็นศูนย์ 
ในอีก 3-5 ปีภายใต้ “ECO Solution Model” กล่าวคือ 
การสร้างคุณค่าเพ่ิมจากการจัดการแปรรูปขยะพลาสติก
จากโรงงานหนึ่งหรือกระบวนการหนึ่ง เป็นอีกผลิตภัณฑ์
หนึ่งหรือหลายๆ ผลิตภัณฑ์ตลอดสายโซ่ร่วมกับคู่ค้าและ 
ลกูค้าสูผู่บ้รโิภคปลายทาง ด้วยคณุภาพทีไ่ด้มาตรฐานสากล 
ผ่านการรบัรองจากสถาบนัฯ จงึจดัเป็นส่วนหนึง่ตามหลกัการ 
“เศรษฐกิจหมุนเวียนในสายโซ่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

•  Human Well-Being and Capability: โครงการสร้าง 
คณุค่าแก่สงัคม มีระบบการจัดการองค์ความรู้ด้วยดิจิทัล  
มบีคุลากรทีเ่ป็นวศิวกรเชีย่วชาญ และมวีทิยาลยัเทคโนโลยี
ไออาร์พซี ีพร้อมทีจ่ะถ่ายทอดหลกัวชิาการ หรอืแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการ
จดัการแหล่งน�า้เพือ่การบรโิภค การเกษตรได้อย่างถกูต้อง 
หรอืการจดัการคดัแยกขยะอย่างเหมาะสม ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เจริญเติบโตและ 
สิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักบริหารความยั่งยืน

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562)

17บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



• การด�าเนินธุรกิจที่มีความสมดุล (Balance) 
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม 

• การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ต้องค�านึงถึงชุมชน สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม 

• การด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ GDP 

• กลยุทธ์การด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การบริหารจัดการตามนโยบายคุณภาพ  
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)

• การด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

• ความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร

• ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร

• การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ของพนักงานผ่านกลยุทธ์ GDP 
ภายใต้ขุมพลัง Power of People

• กลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่เป็นเลิศ

• การด�าเนนิธรุกจิให้ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

• ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้มีส่วนได้เสีย เติบโตไปด้วยกัน 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ 
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค  

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค�านึงถึงการลดขยะและ
สภาวะโลกร้อน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกรดพิเศษ คุณสมบัติของพลาสติกที่น�าไปใช้
ต้องสามารถน�ามารีไซเคิลได้ เป็นต้น

• การบริหารความสัมพันธ์และ 
สร้างความผูกพันกับลูกค้า

• กลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 

• การบริหารจัดการตามแนวทาง 
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ไออาร์พีซี ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมัน่คงและยั่งยืน ดว้ยความตระหนัก
และให้ความส�าคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ จ้งจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั�งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหามุมมอง ความสนใจ ความ
คาดหวัง และข้อห่วงกังวล จากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม น�าไปใช้
ประเมินประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อน�า
ไปเป็นข้อมูลน�าเข้าของการจัดท�ากลยุทธ์องค์กร

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า / ผู้บริโภค

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการรับฟังผู้มีส่วนผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.irpc.co.th/
sustainability-management/stakeholder-engagement/

ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำาคัญ

ประเด็นที่พบ แนวทางการดำาเนินการ
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• การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดที่ส�าคัญ 
ด้าน ESG ให้กับคู่ค้า

• การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

• การเป็นพันธมิตรในการเติบโต 
ทางธุรกิจไปด้วยกัน

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ

• การบริหารจัดการพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน

• กลยุทธ์ ในการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การบริหารจัดการตามนโยบายคุณภาพ  
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)

ไออาร์พีซี รวบรวมผลการประเมินประเด็นส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ข้อก�าหนดจากภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
อาทิ SASB, SustainAbility, World Economic Forum, UN  
Sustainable Development Goals และ NSTDA เป็นต้น  
มาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงขององค์กร นโยบายความยั่งยืน และ 
การด�าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถงึผลจากการวิเคราะห์และทบทวน
การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อระบุประเด็นและน�ามาจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ตามหลกัการก�าหนดเนือ้หาของ GRI (GRI Reporting Principles for 
Defining Report Content) มาประยุกต์ใช้ ผลการประเมินประเด็น 
ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2562 ดูที่หน้า 106-109

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

การประเมินประเด็นสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไออาร์พีซี

ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำาคัญ

ประเด็นที่พบ แนวทางการดำาเนินการ

เพือ่แสดงถงึความโปร่งใส และเป็นการสร้างความเข้าใจ ความเชือ่มัน่ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไออาร์พีซี ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บนพ้ืนฐานการรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นประจ�าทุกปีในรายงานความยั่งยืน  
โดยรายงานตามหลกัการส�าคญัในการก�าหนดเนือ้หา (Principles for 
Defining Report Content) ของ GRI Standards อนัประกอบไปด้วย 
บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 
(Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และยัง
ได้ด�าเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานมีคุณภาพตามหลักการส�าคัญ
ในการก�าหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality)  
อนัได้แก่ ความถกูต้องของข้อมลูทีเ่ปิดเผย (Accuracy) ความสมดลุ
ของผลการด�าเนนิงานทัง้เชงิบวกและเชงิลบ (Balance) ความชดัเจน 
ของข้อมลูและเข้าใจง่ายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ (Clarity) การมข้ีอมลู 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้เพ่ือแสดงถึงแนวโน้มของการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเน้ือหา  
(Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness) อันเป็น
แนวทางการจัดท�ารายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
นอกจากนี ้ข้อมลูทีน่�าเสนอได้ผ่านการทวนสอบความถกูต้องครบถ้วน 
ตามหลักการรายงาน GRI Standard โดยผู้ทวนสอบภายนอก 
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับข้อมูลที่ไออาร์พีซี
ได้ท�าการน�าเสนอ

การเปิดเผยผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน
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จากการด�าเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management Framework) และการน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความยั่งยืน ส่งเสริมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี ทั�งในระดบันโยบายและกระบวนการด�าเนินงาน  
รวมถึงมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของไออาร์พีซีสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีกระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ในป ี2562 ไออาร์พีซี ไดร้ับการประเมนิระดบัการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ้่งผลการประเมินพบว่าไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 4 บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
ทีม่มีลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท ทีไ่ดร้บัรางวลัเกยีรตยิศบรษิทัจดทะเบยีนดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Awards 
of Honor) และในระดับสากล ไออาร์พีซี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ อุตสาหกรรม 
การกลั่นและจ�าหน่ายน��ามันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing: OGR) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 และได้รบัการจดัอันดบัให้อยูใ่นระดับ 
Silver Class The Sustainability Yearbook 2020 อันเป็นการพิสูจน์ความมุ่งมัน่ของไออาร์พีซี ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การประเมินดัชนีความยั่งยืน
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต นับเป็นกระบวนการท่ีไออาร์พีซีให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
ซึ่งมีผลโดยตรงในการลดระดับผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน การบริหารจัดการ 
ความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ไออาร์พีซสีามารถระบแุละจดัการกบัประเดน็ความเสีย่งต่างๆ  
โดยใช้ทรัพยากรในการจัดการที่เหมาะสม และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างย่ังยืนไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ไออารพ์ซี ีมโีครงสรา้งการบรหิารจดัการความเสีย่ง ประกอบไปดว้ย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)  
ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
ความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
(Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของบริษัท มีส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk  
Management Division) ท�าหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน 
ผลการด�าเนินงานด้านความเสี่ยงจากภายในองค์กร และคณะ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท�าหนา้ทีส่อบทานประสทิธผิล
ของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
และรายงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีพรอ้มทั�ง 
น�ามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กรระดับสากล COSO  
Enterprise Risk Management Framework มาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม 
ความเส่ียงท่ีดีภายในองค์กรเสมอมา ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 
ดังกล่าว นับเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั�งภายใน
และภายนอกองค์กรว่า ไออาร์พีซี มีระบบการจัดการความเส่ียง 
ท่ีเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการความเส่ียงทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมีนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Policy) และคู่มือการบริหารความเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk Management Manual) เพื่อก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานและส่ือสารให้กับพนักงานทุกหน่วยงานได้น�าไปปฏิบัติ  
การด�าเนินงานด้านความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตามระบบ 

แนวทางการบริหาร

การบรหิารจดัการความเสีย่งองคก์ร ระบบการบรหิารความตอ่เนือ่ง
ทางธุรกิจ และระบบการควบคุมภายใน ซ้่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ISO 31000 (Risk Management) และ ISO 22301 
(Business Continuity Management) ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System: OEMS) และ 
Internal Control Integrated Framework

ไออาร์พีซี จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงควบคู่กับการ
ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
ทั�งความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว  
ซ้่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Price  
Volatility Risk) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียง 
ดา้นโครงการลงทนุ (Capital Projects Risk) ความเสีย่งในการพฒันา 
ศกัยภาพองคก์ร (Organizational Capability Risk) ความเสีย่งดา้น 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฎระเบียบ (Policy and Regulatory 
Risk) และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Security & Crime) นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดจ�านวนความเสี่ยง 
ระดับองค์กรที่ได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสายแผนธุรกิจองค์กร และส่วนบริหาร 
ความเส่ียงองค์กร โดยด�าเนินการผ่านการติดตามและสอบทาน 
แผนจัดการความเส่ียงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ตลอดจน 
ส่งเสริมการน�าเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ มาใช้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และก�าหนดตัวชี้วัดน�าของความเสี่ยง (Key Risk 
Indicator) เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนและติดตามโอกาสท่ีจะ 
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

21บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน 

ปัจจัยเสี่ยงด้านเสถียรภาพของโรงงานผลิต
(Plant Reliability)

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต 
ก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและสูญเสีย 
โอกาสทางธุรกิจ และผลกระทบต่อต้นทุน
ทางการผลิต  

จดัระบบจดัการใหม้ปีระสทิธิภาพ เพือ่ใหก้ารผลติเป็นไปอยา่งราบรืน่ ไมเ่กดิการหยดุ
การผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า โดยด�าเนินการตามโปรแกรม Zero Unplanned 
Shutdown และมีการจัดระบบป้องกันการเกิดซ้�า ซึ่งต้องท�าการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ก�าหนดแนวทางการปอ้งกนั และตรวจตดิตามผา่นระบบวเิคราะหอ์บุตักิารณ ์นอกจากนี ้
มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานในจุดเสี่ยงต่างๆ  
อย่างทั่วถึง (Plant Health Check) รวมถึงยังมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งระบบ
ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety)

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
การหยดุชะงกัทางธรุกจิจากอบุตักิารณต์า่ง ๆ  
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมี 
นัยส�าคัญ และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และ 
แผนด�าเนนิการภายใตแ้ผนกลยทุธก์ารปฏบิตักิารทีเ่ปน็เลศิ (Operational Excellence) 
นอกจากนี้ ได้มีการจัดต้ังทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด และในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เพ่ือหาสาเหตุ จัดท�าเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดเหตุซ้�าอีก ซึ่งจากการด�าเนินงานด้านต่างๆ สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ตามเป้าหมายเทียบได้กับกลุ่มบริษัทชั้นน�าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 
มีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงทุกปี

การสร้างความผูกพันกับชุมชน
(Community Engagement)

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 
ไออาร์พีซี อาจท�าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ 
จากชมุชน และยงัสง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของไออาร์พีซี

สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีเพื่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชน 
รอบเขตประกอบการฯ รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ โดยได้ 
ด�าเนินการตามแนวทางการจัดการด้านชุมชนและสังคม อาทิ การก�าหนดแนวทาง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) จัดท�า 
รายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)  
และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI)  
รวมท้ังการสร้างความเข้าใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีโครงการเปิดบ้าน 
สานสัมพันธ์ (Open House) การด�าเนินงานศูนย์ประสานงานภาคสนาม จัดตั้ง
โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อการส่งเสริม  
ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน ตลอดจนการร่วมเป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อม 
แผนฉุกเฉินกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 

ประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญและ
ผลกระทบต่อธุรกิจของไออาร์พีซี

มาตรการรองรับความเสี่ยง
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ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมท้ังแนวโน้ม
การส่งเสริมจากรัฐบาลในการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้น้ำามันเป็น
รถยนต์ไฟฟา้เรว็กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้เปน็ความเสีย่งตอ่ธรุกจิ
ของไออาร์พีซี

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
รายไดข้องบรษิทัฯ ลดลงจากยอดการขายผลติภณัฑป์โิตรเลยีม
โดยเฉพาะน้ำามันแก๊สโซลีน เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
รถยนต์ไฟฟา้มแีนวโนม้ของราคาถกูกวา่รถยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
สันดาปภายใน ทำาให้แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะใช้รถยนต์ ไฟฟ้า 
มากขึ้นในอนาคต

• กำาหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) 

• พิจารณานำาแนฟทาหนักและสารอะโรเมติกส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของน้ำามันแก๊สโซลีน มาปรับปรุงสภาพเป็นสารพาราไซลีน  
(Paraxylene) เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขยายธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ที่รุนแรงมากขึ้น 
ปัญหาภัยธรรมชาติจะมีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น 
ในอนาคต ทั้งการเกิดภัยแล้งและน้ำาท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหนึ่งในสาเหตุมาจาก
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำามันและโรงไฟฟ้า ถือเป็นความเสี่ยง
ต่อการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
ผลกระทบต่อโอกาสในการดำาเนินธุรกิจเนื่องจากรัฐบาลอาจ 
จะมกีารออกกฎหมายทีเ่ขม้งวดขึน้ อาท ิการเกบ็ภาษคีารบ์อน 
การออกมาตรการในการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติร 
กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และโอกาสในการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี อาจทำาให้เกิด 
การต่อต้านจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาการประยุกต์ใช้ราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ในการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• กำาหนดมาตรการลดความเขม้ของการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
โดยนำามาตรฐาน ISO 50001 มาใช้ ซ่ึงจะช่วยลดการเผาไหม้เช้ือเพลิง
โดยตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ทุกปี 

• เตรียมความพร้อมโดยการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร  
โดยนำารอ่งประเมนิภาคสมคัรใจ ตามแนวทางการประเมนิคารบ์อน
ฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO)  
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหาร 
ก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และศึกษาเพื่อหาแนวทาง 
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ส่งเสริมพลังงานทางเลือก อาทิ การใช้รถโดยสารไฟฟ้าร่วมกับ 
กลุม่ ปตท. รบัสง่พนกังาน โครงการใช้โซลารเ์ซลล์ในการผลิตไฟฟา้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมกีารดำาเนนิการลดผลกระทบจากการเกิด
สภาวะน้ำาแล้งหรือน้ำาท่วม โดยจัดทำาแผนการบริหารจัดการน้ำา 
อย่างยั่งยืน

ประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญ
และผลกระทบต่อธุรกิจของไออาร์พีซี

มาตรการรองรับความเสี่ยง
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การออกมาตรการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
มาตรการภาครัฐและธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศในการ
ยกเลกิหรือลดผลติ และลดการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ 
อาทิ  ประเทศจีนมีแผนยกเลิกหรือลดการผลิตและ
ลดการใช้ถุงพลาสติกที่ ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ  
รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในปี พ.ศ. 2568

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
โพลิเมอร์ลดลง และผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
ของบรษิทัฯ เนือ่งจากภาคสงัคมมกีารตืน่ตวั ตระหนกัมากขึน้  
มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง 
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

• ประเมินความเสี่ยงจากการยกเลิกการใช้พลาสติกชนิดต่างๆ  
จากภาครัฐและภาคธุรกจิ ภายในและตา่งประเทศ พร้อมท้ังปรับเปลีย่น
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เป็นแบบชนิดพิเศษ (Specialty) 
อาทิ พลาสติกชนิด HDPE ซ่ึงน�าไปใช้ในการผลิตถุงพลาสติก 
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาผลิตเป็นท่อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนต่างๆ  
นอกจากนี้ ได้มีการประเมินความเสี่ยงส�าหรับพลาสติกชนิดอื่นๆ  
ที่อาจถูกห้ามใช้ในอนาคตอีกด้วย

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitization Technology Transformation)
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาท และอิทธิพลอย่างสูง 
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อขายและ 
การท�าธุรกรรมทางการเงิน และจะขยายในวงกว้างมากขึ้น 
ในอนาคต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

ผลกระทบต่อธุรกิจ 
หากไออาร์พีซี ไม่สามารถปรับรูปแบบในการท�าธุรกิจได้ทัน 
จะท�าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน แต่หากสามารถ
ปรับตัวและมีมาตรการรองรับอย่างรวดเร็ว จะเป็นโอกาสให้
ธรุกจิของไออารพี์ซสีามารถเพิม่ยอดการขายสนิคา้ในชอ่งทาง 
ออนไลน์ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและราคาที่ถูกกว่า 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

• พัฒนาธุรกิจบน Digital Platform เป็น Plastic E-Commerce 
Platform โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนา PLASTKET.COM ซ่ึงเป็น Plastic E-Commerce 
Platform รายแรกในไทยและอาเซียนท่ีจะน�าเทคโนโลยี AI เข้ามา 
ช่วยในการพัฒนารูปแบบการซ้ือขายเม็ดพลาสติก สารเคมี 
ผลติภณัฑก์ึง่ส�าเรจ็รปู และผลติภณัฑส์�าเรจ็รปูใหง้า่ยขึน้ โดยจะเปดิตวั 
ให้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญ
และผลกระทบต่อธุรกิจของไออาร์พีซี

มาตรการรองรับความเสี่ยง

การกำาหนดจำานวนความเสี่ยงระดับองค์กร

ผลการก�าหนดจ�านวนความเสี่ยงระดับองค์กรที่ได้รับการบริหาร 
จัดการใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ในปี 2562 สามารถบรรลเุป้าหมาย 
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ 
วา่การบริหารความเส่ียงถกูน�าไปปฏบิตัทิัว่ทั�งองคก์ร ไออารพ์ซี ียงัได ้
ก�าหนดจ�านวนสายงานที่น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 
เป็นตวัช้ีวดัหลกัส�าหรบัส่วนบรหิารความเสีย่งองคก์ร โดยด�าเนนิงาน 
ผา่นการสือ่สารและขอการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารในการประชมุตา่งๆ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและก�าหนดเป็นเป้าหมายร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ 

จ�านวนความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ได้รับการบริหารจัดการ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย
2562

ผลการด�าเนินงาน
2562

5 จาก15
ด้านความเสี่ยง

5 จาก15
ด้านความเสี่ยง

24 รายงานความยั่งยืน 2562



การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วัฒนธรรมความเสี่ยง

ไออาร์พีซี ให้ความส�าคัญในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity 
Management) น�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในการเตรียม 
ความพร้อมให้บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบ 
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
โดยวางแผน น�าไปปฏิบัติ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
ไออาร์พีซี ได้จัดซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี  
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อ�านวยการในการฝึกซ้อม และผู้ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง เพ่ือให้ผู้บริหาร

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 ไออาร์พีซี ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชันในหนว่ยงานหรอืกระบวนการท�างานทีม่คีวามเสีย่งสงู อาท ิ
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง กระบวนการรบัจา่ยเงนิ กระบวนการบรหิาร
โครงการและกระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยราชการ  
เป็นต้น ซ่้งมีการทบทวนผลการประเมินความเส่ียงเป็นประจ�าทุกปี 
ผลการติดตามพบว่า ทุกกระบวนการท�างานที่มีความเสี่ยงสูง 
มีการด�าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ก�าหนดไว้
อย่างครบถ้วนเหมาะสม และไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ

ในปี 2562 ไออาร์พีซี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในองค์กรภาคบังคับส�าหรับผู้จัดการความเสี่ยงในทุกสายงาน และ
จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ การก�าหนดตวัชีว้ดั 
ทางด้านการจัดการความเส่ียงท่ีผูกกับผลตอบแทนทางการเงินส�าหรับ 
ผูบ้รหิาร รว่มจดักจิกรรมสือ่สารเป็นกลุม่ GRC (Governance Risk 
and Compliance) เพื่อให้งานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
มากข้้น รวมถึงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี 
ในหมู่พนักงาน นอกจากน้ี ไออาร์พีซี มีแผนในการส่ือสารและมี 
กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของ GRC ที่เข้มข้นขื้นในอนาคต โดย
ในปี 2563 จะมีการจัดตั�งคณะท�างานเพ่ือบูรณาการกระบวนการ 
ท�างาน ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ซ่้งคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม  
ภายในปี 2565

เพ่ือประเมินความส�าเร็จของวัฒนธรรมความเส่ียง ไออาร์พีซี ได้จัดท�า
แบบประเมินตนเองในด้านความเส่ียง (Risk Control Self-Assessment) 
ส�าหรับผู้บริหารทุกๆ ปี เพื่อวัดระดับการรับรู้ความเส่ียงภายใน
องคก์ร และการน�าองคค์วามรูด้า้นความเสีย่งไปประยกุตใ์ช ้ไออารพ์ซี ี
ตั�งเป้าหมายในการบรรลุคะแนนการประเมินตนเองในด้านความเส่ียง 
ที่ร้อยละ 98 ภายในปี 2563

เข้าใจบทบาทหน้าที่ และขั�นตอนการปฏิบัติกรณีมีเหตุวิกฤต  
ในปี 2562 ได้สมมุติเหตุการณ์มีการลอบยิงวัตถุระเบิดเข้ามายัง
โรงงานผลติเมด็พลาสตกิ ท�าใหเ้กดิเพลงิไหมแ้ละตอ้งหยดุการผลติ  
ต้องท�าการซ่อมบ�ารุงโรงงานให้กลับคืนสู่สภาพปกติเป็นเวลาหลายเดือน  
ผลการฝกึซอ้มอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจและมกีารวเิคราะหเ์พือ่หาโอกาส
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ทั�งในด้านความพร้อม
ของบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากรท่ีจ�าเป็น ระบบการส่ือสาร รวมถึง
การกู้คืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย
2562

ผลการด�าเนินงาน
2562

90 93

คะแนนประเมินตนเอง
ในด้านความเสี่ยง
(ร้อยละ)

25บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ ไออาร์พีซี ประเมินผลกระทบทางอ้อมต่อสังคมของการด�าเนินธุรกิจ โดยใช้วิธี 
และเครื่องมือประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ KPMG (KPMG’s True Value Methodology) ซึ่งท�าให้สามารถ 
ประเมนิหามลูค่าของผลกระทบภายนอกทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อม จากการด�าเนนิงานของไออาร์พีซี 
โดยผลกระทบนั้นสามารถส่งผลได้ทั้งที่เป็นบวก (Positive Externalities) และลบ (Negative Externalities) 

การประเมินนีจ้ะชว่ยให้ ไออารพ์ซีทีราบถึงมลูคา่ของผลกระทบทางสงัคมท่ีเกดิจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ
โดยน�าผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มาค�านวณหามูลค่าทางการเงินโดยใช้เครื่องมือ True 
Value Model อีกทั้งยังช่วยให้ ไออาร์พีซีมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
ทางลบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการพัฒนาปรับปรุง ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงน้ียังสามารถ
น�ามาใช้ประกอบการวางแผนและพิจารณาตัดสินใจในการด�าเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

การประเมินคุณค่าร่วมทางสังคมของการดำาเนินธุรกิจ

มูลค่าที่แท้จริงของการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี (IRPC’s True Value Assessment)

เงินเดือน 
รวมถึงสวัสดิการ 

ประโยชน์ต่างๆ 
ที่มอบให้แก่
พนักงาน 

คิดเป็นมูลค่า 
10,171 ล้านบาท 
จะถูกน�าไปใช้จ่าย

หมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ

อุบัติเหตุ
จากการทำางาน 
ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อโอกาสทาง
เศรษฐกิจของ

ผู้ได้รับผลกระทบ
และเพิ่มค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุข

ของรัฐบาล

การลงทุนเพื่อ 
พัฒนาบุคลากร 

ของบริษัทฯ / ชุมชน  
ก่อให้เกิด 

มูลค่าเพิ่มของ 
ทรัพยากรบุคคล 
ในตลาดแรงงาน 

คิดเป็นมูลค่า
10 ล้านบาท

มลพิษทางอากาศ
ที่ไออาร์พีซี
ปลดปล่อย

น�าไปสู่
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ด้านสาธารณสุข 
ตลอดจน

ความเสียหาย
ทางการเกษตร
และสิ่งปลูกสร้าง 
เนื่องจากฝนกรด 

คิดเป็นมูลค่า
216 ล้านบาท

เงินปันผลที่จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
คิดเป็นมูลค่า 

1,839 ล้านบาท
จะถูกใช้จ่าย

และลงทุนต่อไป
ในระบบเศรษฐกิจ

ผลกระทบจาก
การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก
*ซึ่งน�าไปสู่

ภาวะโลกร้อน
ก่อให้เกิด
ผลกระทบ

ต่อสังคม เช่น 
ความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติ 
ผลผลิตทางการ
เกษตรที่ลดลง 

และสุขภาพ
ประชากรที่แย่ลง 

คิดเป็นมูลค่า 
9,193 ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อ
ชุมชนและสังคม
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง

สังคมและพัฒนา
ความเป็นอยู่

ของชุมชนให้ดีขึ้น
คิดเป็นมูลค่า
418 ล้านบาท

ของเสีย
ที่เกิดขึ้น 

ส่งผลกระทบ 
ต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
ในแง่ของสุขภาพ 

ของผู้ท�างาน 
ในการก�าจัดขยะ 

 รวมถึงการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

จากการเผา 
หรือฝังกลบและ

การปนเปื้อน
ของน้�าใต้ดิน
คิดเป็นมูลค่า
12 ล้านบาท

การใช้ที่ดิน
ของไออาร์พีซี
ส่งผลให้ชุมชน

รอบข้างเสียโอกาส
จากประโยชน์

ที่อาจได้รับจาก
ระบบนิเวศ โดยมี

ความเสียหาย
ขั้นต่�าคือค่าใช้จ่าย

ในการฟื้นฟู
พื้นที่ให้กลับ

สู่ระบบนิเวศที่มี
ความสมบูรณ์
ดังเดิม คิดเป็น

มูลค่า
37 ล้านบาท

 ผลก�าไร (ขาดทุน)
ของบริษัทฯ 

 ก่อนการประเมิน

เงินลงทุน
เพื่อสังคม

เงินปันผล การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์

ของเสียผลประโยชน์
พนักงาน

อุบัติเหตุจากการ
ท�างาน

การพัฒนา 
บุคลากร / ชุมชน

มลพิษทางอากาศ การใช้ที่ดินและ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ผลก�าไร (ขาดทุน)
ของบริษัทฯ  

หลังการประเมิน

หมายเหตุ	 ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซีปี	2562	เท่านั้น	(ไม่ครอบคลุมด้านคู่ค้าและลูกค้า)	
ผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อ้างอิง,	US.PEA	2018	Social	Cost	(61	USD/tCO2e	at	2.5%	Discount	Rates)	
http://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/social_cost_of_carbon_fact_sheet.pdf	
เนื่องจากในปี	2562	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิเป็นลบจึงไม่ต้องจ่าย	income	taxes

บริษัทฯ ขาดทุน
ตามรายงาน
ทางการเงิน

คิดเป็นมูลค่า
1,146 ล้านบาท 

เมื่อประเมินมูลค่า
ถึงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ท่ีถูกสร้างหรือลดทอนต่อ
สังคมจากการด�าเนินงาน 

มูลค่าที่แท้จริง 
ของบริษัทฯ จะลดลง

เหลือ 1,834 ล้านบาท1,146

10,171

1,839 10
418 9,193

216

12 37
1,834

0

26 รายงานความยั่งยืน 2562



FINANCIAL
CAPITAL
กลยุทธ�ทางธุรกิจ
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

ไออาร�พ�ซี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร� GDP เพ�่อแสวงหาโอกาสเชิงกลยุทธ� 
ด�วยการขยายการลงทุนในโครงการเพ�่อการเติบโตทางธุรกิจ พัฒนาองค�กร

ให�ล้ำหน�าด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อขับเคลื่อนองค�กร
ไปสู�อนาคต การดำเนินธุรกิจตั้งอยู�บนพ�้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สร�างความเป�นอยู�ที่ดีให�สังคม และลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม ตอบสนองต�อ

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียอย�างสมดุล เพ�่อบรรลุเป�าหมายการเป�น
บร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย
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โครงการที่ดำาเนินการ

ไออาร์พีซี กำาหนดทิศทางและดำาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ “GDP” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขุมพลังหลัก 
ได้แก่ พลังแห่งการเติบโต (Power of Growth) พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล (Power of Digital) และพลังแห่ง 
ทรัพยากรมนุษย์  (Power of People) ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำาของเอเชีย

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

EVEREST FOREVER เดินหน้าต่อยอดความสำาเร็จจากโครงการ EVEREST ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งผลกำาไรสว่นเพิม่จากการดำาเนินธรุกจิเดมิทัว่ทัง้องคก์ร สรา้งความแขง็แกรง่ 
ของสุขภาพองคก์ร (Organization Health) รวมทัง้รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ครอบคลมุ 
ทั้งด้านการผลิต (Operations Area) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Supply Chain)  
ด้านการตลาดและการขาย (Commercial Area) ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement Area)  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Area) และภาพรวมองค์กร (Corporate Area) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยความเป็นเลิศ 
ดา้นนวตักรรม ไออารพ์ซี ีมแีนวทางการบรหิารจดัการ  
มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักที่สำาคัญ สามารถ
ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่หน้า 40

ศึกษาแนวทางขยายขอบเขตการลงทุนเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นการเพ่ิมกำาลังการผลิตอะโรเมติกส์ท่ีมีมูลค่าสูง 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ โครงการผลิตพาราไซลีน ที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ ใช้เทคโนโลยี 

พลังแห่งการเติบโต (Power of Growth)

โครงการ E4E

โครงการ Innovation Excellence

โครงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อต่อยอด และสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม ด้วยการ
ลงทุน ร่วมทุน เพื่อผนึกกำาลังทางธุรกิจ (Synergy) 
นำาไปสู่การเติบโตในอนาคต

โครงการ Galaxy

โครงการ MARS

การผลิตที่่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
จากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 27 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
และการออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) และจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ว่าสามารถดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2568  
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Low Sulfur
Fuel Oil;
LSFO

พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล
(Power of Digital) 

การนำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วย 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของไออาร์พีซีสู่ความเป็น 
ดิจิทัลทั้งระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ IRPC4.0 ซึ่งประกอบไปด้วย 
การปรบัปรงุระบบจดัซือ้ เพือ่ลดตน้ทนุและเวลา (Lean Procurement) 
ลดความซ้ำาซ้อนในกระบวนการทำางาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการวางแผนจัดซื้อ อันนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน (PRO4.0) มีการจัดการวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต
โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและความพร้อมในการ
ส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้าในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ISC4.0)  
การพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิตัใินโรงงาน เป็น Smart Operation 
(AI) ควบคุมและวางแผนระบบการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์
(OPS4.0) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการตลาด โดยใช้
ระบบดิจิทัลเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการลูกค้า (Customer 
Centric Digital) และตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (CCM4.0) 
และการวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรสู่ระบบดิจิทัล (ERP4.0) โดย 
ในปี 2562 มีแผนงานย่อยที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ จาก
จำานวน 27 โครงการ และคาดว่าจะดำาเนินการเสร็จส้ินทุกโครงการ 
ภายในกลางปี 2563  

พลังแห่งทรัพยากรมนุษย์ 
(Power of People) 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการสร้างพลังแห่ง 
ทรพัยากรมนษุยอ์นัเป็นเลศิ การปรบัโครงสรา้งองคก์รอยา่งเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว การพัฒนาผู้บริหาร 
เพิ่มศักยภาพโดยจัดทำาแผนพัฒนาเพื่อการคัดสรรบุคลากร รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้
กับบุคลากรทุกระดับ ส่ือสารโดยมีการวัดผลการตอบสนองและ 
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ GDP แล้ว ยังมีโครงการ
ที่สำาคัญ อาทิ โครงการผลิตน้ำามันเตากำามะถันต่ำา ตามมาตรฐาน
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โครงการศึกษาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกลั่นและน้ำามันดีเซล โครงการขยายกำาลังการผลิต
พลาสติกเอบีเอส และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ทุ่นลอยน้ำา ซึ่งถือเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ

เรือขนส่งระหว่างประเทศ เป็นแหล่งกำาเนิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ท่ีเป็นอันตรายต่อท้ังส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ โดยการปล่อย SO2 
จากเรือขนส่งมีตัวเลขสูงกว่า SO2 จากรถยนต์ดีเซลในยุโรปถึง 3,500 เท่า ทำาให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำานวนมากจากโรคหัวใจ
และมะเร็งปอด ดังน้ัน องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จะเร่ิมมาตราการ IMO 2020 
บังคับให้เรือทุกลำาในโลก เปล่ียนจากการใช้น้ำามันเตาท่ีมีกำามะถันสูง (High Sulfur Fuel Oil: HSFO) มาเป็นน้ำามันเตาท่ีมีกำามะถันต่ำา 
ไม่เกิน 0.5% (Low Sulfur Fuel Oil: LSFO) ซ่ึงเป็นโอกาสให้ไออาร์พีซีท่ีมีหน่วยกำาจัดกำามะถันออกจากน้ำามันเตาได้เปรียบด้านคุณภาพ
ท่ีเน้ือน้ำามันไม่แยกช้ันเม่ือเก็บเป็นสินค้าคงคลัง รวมท้ังต้นทุนการผลิตท่ีไม่ผันผวนเหมือนกับผู้ผลิตรายอ่ืน จึงสามารถผลิตน้ำามันเตาท่ีมี
กำามะถันต่ำาเข้าสู่ตลาดได้เป็นรายแรก และก่อนระยะเวลาท่ีมาตรฐานจะบังคับใช้

โครงการผลิตน้ำามันเตากำามะถันต่ำา ตามมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุง 
คุณภาพน้ำามันดี เซล (Ultra Clean Fuel: UCF) 
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) เพื่อสนับสนุน 
มาตรการภาครัฐในการเตรียมความพร้อมการประกาศใช้
ในประเทศไทย ซึ่งจะทำาให้ลดการปลดปล่อยค่ากำามะถัน 
จาก 50 ส่วนในล้านส่วน (ตามค่ามาตรฐานยูโร 4) 
เป็น 10 ส่วนในล้านส่วน และเพิ่มความสามารถในการ 
แข่งขันจากแนวโน้มทางการตลาดของน้ำามันดีเซล 
กำามะถันต่ำา (Diesel Low Sulfur) ทั้งภายในประเทศ 
และกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) ที่มีความต้องการสูงขึ้น  
โครงการน้ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำาเนินธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม 
โดยจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

โครงการขยายกำาลังการผลิตพลาสติกเอบีเอส (ABS 
Expansion) เป็นโครงการปรับปรุงหน่วยปฏิกิริยา 
การสงัเคราะหโ์พลเิมอร ์(Polymerization) มกีำาลงัการผลติ 
ผงพลาสตกิเอบเีอส (ABS Powder) เพิม่ขึน้ 6,000 ตนัตอ่ปี 
เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส เกรดพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สร้างมูลค่า โดยจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ใน 
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

สำาหรับรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา 
สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ท่ีหน้า 88

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น
และปรับปรุงคุณภาพน้ำามันดีเซล

โครงการขยายกำาลังการผลิต
พลาสติกเอบีเอส 

กำไรส�วนเพ��ม (EBITDA) สะสม
ของโครงการ IRPC 4.0
(ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ)

กำไรส�วนเพ��ม (EBIT)
ของโครงการ E4E
(ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ)

เป�าหมาย
2562

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

409

50.3

ผลการดำเนินงาน
2562

388

58.3

เป�าหมาย
2563

29.5

100

ผลการดำาเนินงาน
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MANUFACTURED
CAPITAL
ห�วงโซ�คุณค�า
เพ�่อความยั่งยืน

ไออาร�พ�ซี บร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานแบบบูรณาการอย�างมีประสิทธิภาพ 
คำนึงถึงสิ�งแวดล�อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ�่อตอบสนองความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�เสียตลอดห�วงโซ�อ�ปทาน นำเทคโนโลยีเข�ามาประยุกต�ใช� เพ�่อการ
สร�างรากฐานให�ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร�วมกันกับคู�ค�าและลูกค�า 

ในการพัฒนาศักยภาพร�วมกันเพ�่อเติบโตไปด�วยกันอย�างยั่งยืน
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แนวทางการบริหารจัดการ โครงการที่ดำาเนินการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีสำาคัญในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี ที่ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต ่
กระบวนการจดัซือ้จดัหานำา้มนัดบิและวตัถดุบิ การคดัเลอืกคูค้่า การบริหารจดัการคูค้่า การสร้างความสมัพนัธ์ 
กับคู่ค้า การบริหารจัดการด้านขนส่ง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG (Environment, Social, 
Governance) การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพ่่อให้ ไออาร์พีซีดำาเนินธุรกิจได้ 
อยา่งต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารใช้เ้ทคโนโลยีเพ่อ่สนับสนุนและปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจดัการ 
ห่วงโซ่อุปทานให้ดียิ่งข้้น ตลอดจนร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาศัักยภาพเพ่่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดหาน้ำามันดิบและวัตถุดิบ

การจัดหาและค้าวัตถุดิบถือเป็นกระบวนการหลักที่มีความส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินงานของไออาร์พีซี ดังนั้น การบริหารจัดการที่มี 
ประสทิธภิาพจะสามารถท�าให้ม่ันใจได้ว่า ไออาร์พซี ีจะไม่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการจดัหาน�า้มนัดบิและ 
วตัถดุบิ ซึง่อาจท�าให้การด�าเนนิงานของบรษิทัหยดุชะงกั โดยเริม่จาก 
การวางแผนการจัดหาน��ามันดิบและวัตถุดิบ ทั�งประเภทระยะยาว  
(Long Term) และประเภทจร (Spot) ใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการ 
ตามแผนธรุกิจและแผนการผลติ มกีารประเมนิและบรหิารความเสีย่ง 
ในการจดัหาน�า้มนัดบิและวตัถดุบิให้ได้สอดคล้องตามความต้องการ  
รวมถึงการบริหารความเส่ียงด้านราคาและต้นทุนของวัตถุดิบและ 
สินค้าคงคลัง ตลอดจนการส่งมอบน�้ามันดิบและวัตถุดิบ

ไออาร์พีซี มีการพัฒนาระบบภายใต้โครงการ ISC4.0 ส�าหรับการ 
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของไออาร์พีซี ประกอบด้วย 2 ระบบ  
ได้แก่ 1) Crude Selection Model & Approach ช่วยปรับปรุง 
กระบวนการให้มคีวามแม่นย�า และสะดวกรวดเรว็ ท�าให้การตดัสนิใจ 
คดัเลอืกน�า้มนัดบิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถใช้วางแผน 
การจดัซือ้เพือ่เพิม่โอกาสการต่อรองราคาและลดต้นทนุของการจดัส่ง 
วัตถุดิบลงได้ 2) Control Tower Decision-Making เพื่อสนับสนุน 
ความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการตลอดหว่งโซ่อุปทาน (End-to-End 
Visibility) ท�าให้ผ้้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังมีการด�าเนินโครงการร่วมกบับรษิทัในกลุม่ 
ปตท. เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�า้มนัดบิภายใต้ชือ่ Petrochemical 
and Refining Integrated Synergy Management (PRISM)  
โดยบรหิารจดัการขนสง่น��ามันดบิใหเ้ตม็ล�าเรอืในการขนสง่แตล่ะรอบข้อม้ลกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของไออาร์พีซี 

สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.irpc.co.th/
economic-dimension/supply-chain-management/

โครงการ ISC4.0
สามารถสร้างผลประโยช้น์

ให้กับบริษัทได้มากกว่า
300 ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งน้ำามันดิบ
จากโครงการ PRISM

ล้านบาท
3.8

มากกว่า
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แนวทางการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการจัดซื้อจัดหา

ไออาร์พีซี ให้ความส�าคัญและมุ่งมัน่ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
จัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของฝ่ายจัดซ้ือ
จัดหา จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน�า
ระบบดิจิทัลมาสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบต่อ
กลุ่มผ้้ใช้งานในไออาร์พีซี และค่้ค้าภายนอก ให้ด�าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในกระบวนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
พฒันาระบบให้ค้ค้่าสามารถด�าเนนิการปรับปรุงข้อมล้ของบรษิทัค้ค้่าเอง 
รวมทั�งข้อม้ลด้านผลิตภัณฑ์์หรือบริการให้เป็นปัจจุบันมากข้้น  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�าธุรกรรมของค้่ค้ากับไออาร์พีซี และยังเป็น 
ช่องทางในการส่ือสารให้ค้่ค้ารับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี และจะท�า
การขยายผลไปส้่ค้่ค้าของค้่ค้าในอนาคต ไออาร์พีซี ได้จัดให้มีการ 
ประเมินความเสีย่งด้าน ESG ของค้่ค้าหลักทั�งหมดและหาแนวทาง
ในการพัฒนาศัักยภาพด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนร่วมกัน  
ไออาร์พีซี ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจ้งได้ท�าการส�ารวจ 
ความพึงพอใจและข้อคิดเหน็ของค้ค้่าเพือ่น�ามาวิเคราะห์และปรบัปรงุ 
กระบวนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้้น

ข้อม้ลกระบวนการคัดเลือกค่้ค้าหลักท่ีส�าคัญ
สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์
https://www.irpc.co.th/economic-dimension/supply- 
chain-management/

ไออาร์พีซี ได้น�าเครื่องมือด้านดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ภายใต้โครงการ PRO4.0  
โดยน�าระบบ 1) Demand Planning Platform เพื่อการวางแผน 
การจัดซ้ือจัดหาของโรงงานทุกโรง และวิเคราะห์การจัดซื้อจัดหา 
2) Spend Cube Analysis เพือ่วเิคราะห์ลดต้นทนุการสัง่ซือ้สนิค้า  
3) Process Workflow Re-design เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
ให้รวดเร็วมากขึ้น และ 4) Supplier Relationship Management 
(SRM) เพือ่บรหิารจดัการด้านข้อมล้ต่างๆ ของค้ค้่าทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมล้ทัว่ๆ ไป ข้อมล้ของสนิค้าหรือบริการทีค่้ค้่าสามารถสนองตอบ
ความต้องการของไออาร์พีซี และข้อม้ลต่างๆ ที่ได้จากการประเมิน
ศัักยภาพค้่ค้า

วัตถุดิบและเชื้อเพลิง 93% จัดซื้อทั่วไป 7%

น้ำมันดิบ

สัดส�วน
การจัดซื้อจัดจ�าง

ป� 2562

ป�โตรเลียม

พลังงานทดแทน

ถ�านหิน

จ�างผู�รับเหมา

สารเคมี

ส�วนประกอบใน
กระบวนการผลิต

ป�โตรเคมี

33บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



เพือ่ให้ค้ค้่าได้ปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับแนวทางด้านความยัง่ยนื 
ของไออาร์พีซี จึงได้จัดสัมมนาค้่ค้า ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับด้แลกิจการที่ดี (ESG) 
รวมทั้งการอบรม การตอบแบบสอบถามเพื่อให้ค้ ่ค้า 
ได้ประเมนิตนเองก่อนท่ีไออาร์พซีจีะด�าเนนิการตรวจประเมิน
ค้่ค้า ณ สถานที่ประกอบการของค้่ค้า (ESG Onsite Audit 
Assessment) การประเมนิค่้ค้าเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
ที่ร่วมมือกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการแบ่งปัน
ข้อม้ลการตรวจประเมินด้าน ESG ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิงานของกลุม่ ปตท. โครงการนี ้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับค้่ค้าเพื่อพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยัง่ยนื มค่้ีค้าเข้าร่วมการสมัมนา 19 ราย

ไออาร์พีซี มกีารจดัอบรมพนักงานในฝ่ายจดัซ้ือจัดหา รวมทั�งการจดัสมัมนาค้ค้่าเร่ืองระบบต่างๆ ภายใต้โครงการ PRO4.0 โดยให้ค้ค้่าปัจจบุนัท่ี
อย้ใ่น Approval List เข้าลงทะเบยีนเพือ่ปรบัปรงุข้อมล้ค้ค้่าให้เป็นปัจจุบนั นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้จัดสัมมนาให้ความร้้ความเข้าใจด้าน ESG ซ่้ง
ครอบคลุมประเดน็เร่ืองสทิธิมนษุยชนและการต่อต้านการทุจริต เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัด้ิานความยัง่ยนืของไออาร์พซีีและระดบัสากลกอ่น
ที่จะด�าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการของค้่ค้า มีพนักงานจัดซื้อจัดจ้างทุกคนเข้าร่วมการอบรมครั�งนี้

ไออาร์พีซี มกีารวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) กบัค้ค้่าหลัก (Tier 1 Supplier) โดยจัดประเภทค้ค้่าหลักทีม่คีวามส�าคัญ (Critical Tier 1 
Supplier) และค้ค้่าหลกัทีม่คีวามเสีย่งด้านความยัง่ยนืสง้ (ESG High Risk Tier 1 Supplier) และมกีารประเมินค้ค้่าเพือ่ให้มัน่ใจว่าปฏิบตัติาม 
IRPC’s Supplier Code of Conduct อย่างเคร่งครัดในการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื ผลการประเมินน�ามาวางแผนด�าเนินการลงตรวจสอบพื้นท่ี
ปฏิบัติการ (Onsite Audit) ของค้่ค้าทั�ง 2 ประเภทเป็นประจ�าทุกปี และทุก 3 ปี 

ไออาร์พซีี จดังาน CG Day เป็นประจ�าทุกปี งานดังกล่าว 
ได้จัดข้้นในวันที่ 19 กันยายน 2562 ภายใต้ช่ือ “IRPC 
CG Day 2019 The Creation of Trust: Sustainability 
For All” โดยได้มีการเชิญค้่ค้าและล้กค้าเข้าร่วมงานเพ่ือ
แบง่ปันความร้เ้กีย่วกบัการก�ากบัด้แลกจิการทีด่ ีการบรหิาร
จดัการอยา่งยัง่ยนื และสรา้งความตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการด�าเนินบทบาทการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี  
ใน 4 มิติ คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นพลังที่พร้อมขับเคลื่อนการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกันส้่ความเป็นเลศิัอย่างยั่งยืน

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในหัวข้อ “Sustainable Value Chain & Human Rights” 
รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการก�ากับ
ด้แลกิจการที่ดี” และ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้าน
ทจุรติคอรร์ปัชนั” มผี้เ้ขา้รว่มงาน 180 คน แบง่เป็นตวัแทน
จากค้่ค้า 49 คน ตัวแทนจากล้กค้า 28 คน ผ้้บริหารและ
พนักงานไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ปตท. รวม 92 คน 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ค้่ค้า 
เข้าร่วมประกาศัเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) เพือ่เป็นแบบอย่างของบรษิทั
ทีต่่อต้านการทจุรติและตอกย�า้การเป็นองค์กรทีด่�าเนนิธรุกจิ
โปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การจัดสัมมนาคู่ค้าด้าน ESG

IRPC CG Day 2019โครงการที่ดำาเนินการ

ผลการดำาเนินงาน

34 รายงานความยั่งยืน 2562



17 ราย

ตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ ทุก 3 ป�

คิดเป�นร�อยละ 33

คู�ค�าหลัก
ที่มีความสำคัญ

65 ราย

คู�ค�าหลักทั้งหมด
805 ราย 8 ราย

ตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ
ในป� 2562

คิดเป�นร�อยละ 12

35 ราย

ตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ ทุกป�

คิดเป�นร�อยละ 67

มีแผนตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ
ในป� 2563

5 ราย
คิดเป�นร�อยละ 8

คู�ค�าหลัก
ที่มีความเสี่ยง

ด�านความยั่งยืนสูง

52 ราย

ตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ ทุก 3 ป�

52 ราย
คิดเป�นร�อยละ 80

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่นระยอง

ของค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด

ไออาร์พีซี มีการจัดซื้อจัดหาในท้องถ่ินเพื่อเป็นการกระจายรายได้ 
ไปยังชุมชน ส่งเสริมเศัรษฐกิจ และสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิน่  
ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของงค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้จัดหา
ทั่วไปทั้งหมด

ไออารพ์ซี ีมกีารส�ารวจความพงึพอใจของค้ค่า้เปน็ประจ�าทกุป ีเพือ่รบั 
ข้อม้ลป้อนกลับจากค้่ค้าและน�ามาปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินการ 
ต่อไป ในปี 2562 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของค้ค้่าอย้ท่ี ่ร้อยละ 94 
ส้งกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 90 และจากผลการส�ารวจมีข้อเสนอแนะ  
ซ่้งไออาร์พีซี ใช้เป็นข้อม้ลในการด�าเนนิการปรบัปรงุ โดยเฉพาะประเดน็ 
การแจ้งค้่ค้ากลับถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับการคัดเลือกทุกครั�งที่มีการ 
ประม้ลงานในแต่ละครั�ง เพื่อค้่ค้าน�าไปพจิารณาทบทวนปรบัปรุงเพือ่ 
ประโยชน์ของค้ค้่าในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัในอนาคต 

21.46 ร้อยละ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ด�าเนินการต่อยอดโครงการ EVEREST ด้วยโครงการ E4E (EVEREST FOREVER) ที่ยังคงมุ่งเน้นการสร้าง 
ความเป็นเลิศัด้านการจัดซ้ือจัดหา ซ่้งประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ ข้างต้น จากการด�าเนินงานในปี 2562 ท�าให้ไออาร์พีซี สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 849 ล้านบาท
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การซ้อมแผนป้องกันการหกรั่วไหลลงทะเล
แนวทางการบริหารจัดการ 

โครงการที่ดำาเนินการการบริหารจัดการการขนส่ง

ไออาร์พีซี บริหารจัดการการขนส่งตั�งแต่กระบวนการรับเรือขนส่ง
น�้ามันดิบที่ท ่าเรือ โดยมีมาตรการต่างๆ รองรับเพื่อความ 
ปลอดภัยในการขนถ่ายน�้ามันดิบ เช่น การตรวจและประเมินเรือ 
ก่อนที่จะเทียบท่าเพื่อท�าการขนถ่ายสินค้า เพือ่ให้มัน่ใจว่าเรอืท่ีจะ 
เข้ามาขนถ่ายสนิค้า มคีวามเหมาะสมกับท่าเรือและมีความปลอดภัย 
การตรวจประเมนิเรอืพจิารณาจาก Ship Inspection Report (SIRE) 
Programme ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจประเมนิเรอื Oil Companies 
International Marine Forum (OCIMF) เพือ่ระบขุ้อบกพร่องในการ
ด�าเนนิงาน มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการน�า Best Practice มาใช้ในการด�าเนินงาน  
โดยเจ้าของเรือจะต้องท�าการตอบแบบสอบถาม SIRE Vessel  
Inspection Questionnaires (VIQs) เพือ่หาประเดน็ด้านความปลอดภัย 
และการป้องกันมลพษิ ครอบคลมุการตรวจสอบใบรบัรองและเอกสาร
ส�าคญัต่างๆ มกีารบรหิารจดัการลก้เรอืเพือ่ประเมนิบคุลากรในเรือ่ง
ความสามารถด้านการสือ่สารและตรวจสอบว่าลก้เรือได้รับการฝึกอบรม
และประสบการณ์อย่างเพียงพอ มีการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิต
และดับเพลิง เพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ และ
มกีารบริหารจดัการระบบเรอืทีส่ม�่าเสมอ เพือ่ลดโอกาสในข้อผิดพลาด 
ของเรือและเพิม่ความสามารถด�าเนนิการในพื้นที่ที่มีปัญหาที่อาจท�าให้ 
เกิดผลกระทบร้ายแรงในระยะยาว

นอกจากการขนส่งทางเรอืแล้ว ไออาร์พซี ี มกีารบรหิารจดัการขนส่ง
ผลติภัณฑ์์ทางรถทีม่ปีระสิทธภิาพทัง้ด้านปรมิาณและคณุภาพ ส่งมอบ 
สินค้าได้ตามก�าหนดเวลาที่ล้กค้าต้องการอย่างปลอดภัยต่อชุมชน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขนส่งอย่างเป็นระบบและ 
สามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลาด้วยระบบ GPS นอกจากนี้ 
ไออาร์พีซี ยังได้เข้าร่วมโครงการกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้กลุ่ม GLM 
(Group Logistics Management) ในการส่งเสริมการลดปริมาณ
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่ง รวมถึงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ให้กบัพนักงานขบัรถท�าให้ลก้ค้ามัน่ใจและใช้บรกิารมากกว่าร้อยละ 90  
ของล้กค้าเม็ดพลาสติก ปัจจุบัน ไออาร์พีซี ขนส่งเม็ดพลาสติก 
เฉลี่ยกว่า 90,000 ตันต่อเดือน 

ไออาร์พซี ีมกีารซ้อมแผนฉกุเฉนิป้องกนัน�า้มนัรัว่ไหลลงทะเล 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ระบบดบัเพลงิ ทบทวน และพฒันาทกัษะให้กบัพนกังานให้มี 
ความช�านาญ ท�าให้การปฎบิตักิารกรณเีกดิเหตภุาวะฉกุเฉนิ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ชมุชน และสงัคม โดยมกีารซ้อมเป็นประจ�าทกุปี เพือ่สร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนพืน้ทีช่มุชนใกล้เคยีงในด้านการ
ควบคมุและป้องกนัสถานการณ์กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิต่างๆ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัที่
เกี่ยวข้องท�าการซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า
เนือ่งจากน�า้มัน ในปี 2562 มีการฝึกซ้อมภายใต้รหสั ROSE’19 
(ROSE - Rayong Oil Spill Response Exercise) ประกอบ
ด้วย กองทัพเรือ กลุ่มผ้้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขต 
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ สมาคมอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม 
ของกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนั (IESG) และส่วนราชการต่างๆ  
ณ นิคมอุตสาหกรรม RIL มาบตาพุด จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้เข ้าร ่วมการฝึกการบริหาร
วกิฤตการณ์ระดบัชาต ิประจ�าปี 2562 (Crisis Management 
Exercise 2019: C-MEX 19) ร่วมกับศั้นย์อ�านวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศัรชล. เพื่อให้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมคีวามร้ค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิาน 
ร่วมกัน ตลอดจนการอ�านวยการและประสานงานในการ
จัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเล  
การฝึกอบรมให้ความร้ ้การฝึกบงัคบัการ (Command Post 
Exercise: CPX) ณ ศั้นย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียมและ
พลังงานทหาร จังหวัดระยอง และการฝึกภาคปฏิบัติ 
ในทะเล (Field Training Exercise: FTX) ซึ่งเป็น 
การฝึกภาคสนาม โดยจ�าลองสถานการณ์ในการขจดัคราบ
น�้ามันรั่วไหลในทะเล ณ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศัรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล 
และการฝึกช่วยเหลอืผ้ป้ระสบภัยในทะเลซึง่เป็นสถานการณ์
ต่อเนื่องอีกด้วย
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โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการ Fuel Saving กับกลุ่ม ปตท.

แนวทางการบริหารจัดการ 

การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า

ไออาร์พีซี มีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขนส่ง
ตั�งแต่กระบวนการเข้ารับสินค้าไปจนถึงขนส่งถึงล้กค้า  
จดัให้มกีารด�าเนนิการด้านความปลอดภัย อาท ิการประเมนิ
ความเสีย่งเส้นทางการขนส่ง การจดัท�าค่้มอืบรหิารจดัการ
ความปลอดภัยในการขนส่งทางรถของไออาร์พีซี และการ
อบรม Defensive Driving เป็นต้น เพื่อป้องกันความส้ญ
เสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการหกร่ัวไหลของ
ผลิตภัณฑ์์ที่มีต่อสาธารณะ

ไออาร์พซี ีได้ร่วมกบับรษิทักลุม่ ปตท. ด�าเนนิการโครงการ
ลดการใช้พลงังานเชือ้เพลงิของผ้ร้บัจ้างขนส่ง (PTT Group 
Fuel Saving Program) ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวม วเิคราะห์
และรายงานสรปุข้อมล้การใช้พลงังานเชือ้เพลงิของผ้ร้บัจ้าง
ขนส่งทางรถของไออาร์พีซี เป็นการส่งเสริมลดการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกของผ้้รับจ้างขนส่ง

ล้กค้าถือเป็นหนึ่งในผ้ ้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ 
ของไออาร์พีซี ดังนั้น การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับล้กค้าที่ดี 
มาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของล้กค้า 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไออาร์พีซี จึงให้ความส�าคัญกับ 
การรบัฟังล้กค้าอย่างเป็นระบบ และสร้างความสมัพนัธ์ตลอดวงจรชวีติ 
ของล้กค้า (ล้กค้าเดมิ ล้กค้าใหม่ และลก้ค้าในอนาคต) โดยมช่ีองทาง 
ที่หลากหลายในการรับฟัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและแม่นย�า 
ในการรับข้อม้ล มีการน�าเอาข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากล้กค้า
มาเป็นหนึง่ในข้อม้ลน�าเข้าในการวเิคราะห์หาแนวทางและกลยทุธ์ใหม่

ผลการดำาเนินงาน

การส่งมอบสินค้าตรงเวลา

ร้อยละ

99.86

ทางด้านการตลาด มกีารแลกเปลีย่นเรยีนร้ก้บัลก้ค้า ด้วยการเข้าพบ
ล้กค้าหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่ือสารสถานการณ์ในปัจจุบันของตลาด 
เศัรษฐกิจที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ เพ่ือให้ล้กค้าสามารถ 
เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  
ในปี 2562 ไออาร์พีซี เริ่มด�าเนินการพัฒนาระบบ CCM4.0 ซ้่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ IRPC4.0 ที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา
กระบวนการท�างานให้เป็นดจิทิลัมากขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ส่งมอบคุณค่าให้กับล้กค้า

ไม่มีี
กรณีน้ำามันหรือสารเคมี
หกรั่วไหลลงทะเล
อย่างมีนัยสำาคัญ

ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส่งสินค้า
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โครงการที่ดำาเนินการ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านปิโตรเคมี

งานสัมมนา IRPC Growing Up
Glowing Bright Together

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรม “กินลม ชม Plant” เม่ือวันที่ 1 
มีนาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง เพื่อพบปะตัวแทนจ�าหน่าย 
ในประเทศั และพาเยีย่มชมศักัยภาพโรงงานผลติเม็ดพลาสตกิ 
โพลิโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ ที่เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์มา
ตัง้แต่ปี 2560 และห้องปฏบิติัการสอบเทยีบ ศัน้ย์มาตรวิทยา  
(Application Laboratory Center) ที่เป็นห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  
มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ซึ่งแสดงถึง 
การให้ความส�าคัญกบังานบรกิารสอบเทยีบของฝ่ายบ�ารงุรกัษา 
ให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ
เป็นที่ยอมรับ จากล้กค้าทั้งภายในและภายนอกไออาร์พีซี
เป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี 

ไออาร์พีซี ได้ร่วมออกบ้ธงานแสดงสินค้าพลาสติกและยาง
อันดับ 1 ของโลก (K Fair 2019) ระหว่างวันที่ 16-23 ตุลาคม 
2562 ไออาร์พซี ีได้น�าผลติภัณฑ์์ทีเ่ป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ไปจัดแสดง อาทิ PPC, Solar Floating, Special PIPE, 
UHMW PE และเมด็พลาสตกิ Green ABS ภายในงานดงักล่าว 
มีทั้งผ้ ้ผลิต ผ้ ้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ค้ ่ค้า
พันธมติร และสถาบนัชัน้น�าให้ความสนใจเข้าร่วมชมเป็นจ�านวนมาก 
งาน K Fair จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกๆ 3 ปี เพื่อแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยใีนแวดวงธรุกจิพลาสตกิทีต่่างเตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้ 
และยังเป็นโอกาสของไออาร์พีซีที่จะเพิ่มล้กค้าใหม่และล้กค้า 
ในอนาคตได้

ไออาร์พีซี จัดสัมมนา “IRPC Growing Up Glowing 
Bright Together” ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 
ส�าหรับล้กค้าและ Trader จากกว่า 30 ประเทศัทั่วโลก เพือ่
สือ่สารสถานการณ์ปัจจบุนัของโลกทีม่ผีลกบัการด�าเนนิธรุกจิ 
ข้อม้ลการตลาด และการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ใหม่ของไออาร์พีซี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกิจ
ร่วมกัน และร่วมกิจกรรมท�าทุ่นไข่ปลาป้องกันแนวปะการัง
และปล้กปะการังด้วยวิถีธรรมชาติ เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล ้อม ร ่วมกับผ้ ้พิทักษ ์ปะการังประเทศัไทย  
(Reef Guardian Thailand) ณ เกาะบุโหลน จังหวัดสต้ล 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างสานสัมพันธ์อันดี และ
เป็นการแสดงความขอบคุณล้กค้าที่ให้ความไว้วางใจ 
ในสินค้าและบริการของไออาร์พีซีด้วยดีเสมอมา
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ความร่วมมือการจัดการข้อห่วงกังวลของลูกค้า

กรณีปัญหาเกิดรอยบนช้ิ้นงานจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ในปีทีผ่่านมา ผ้บ้รหิารและพนกังานของไออาร์พซีไีด้มกีารพบปะลก้ค้า น�าข้อมล้เกีย่วกบัเทรนด์ของผ้บ้รโิภคทีใ่ส่ใจกบัการดแ้ลรกัษาสิง่แวดล้อม  
น�าหลักการเศัรษฐกิจหนุมเวียนเข้าไปสื่อสารกับล้กค้า ท�าให้ล้กค้าเกิดความสนใจ และน�าเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มาใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิต
ผลติภณัฑ์์ ซ่้งเม็ดพลาสติกโพลโิพรพลินีรีไซเคิลและโพลสิไตรีนรีไซเคลิ สามารถน�าไปผลติผลติภณัฑ์์ออกจ�าหน่ายได้ นอกจากนั�น เจ้าหน้าที่
บริการเทคนิคยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับล้กค้า ถึงแม้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์์ของบริษัทฯ กรณีล้กค้าน�าเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 
เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET) รีไซเคิล ไปฉีดชิ้นงานกระถางต้นไม้ เกิดรอยการไหล (Flow Mark) เป็นวงๆ ตามรอย
ของแม่พิมพ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคของไออาร์พีซีสามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้

85.0 89.1 89.0

เป้าหมาย
2562

ตัวช้ี้วัดความสำาเร็จ

ความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ)
ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

ผลการดำาเนินงาน
2562

เป้าหมาย
2563

90.0 91.8 90.0

90.0 91.0 90.0

ผลการดำาเนินงาน

ไออาร์พซีี ประเมนิความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานด้านการบริหารจดัการลก้ค้าสมัพันธ์โดยอ้างองิจากคะแนนความพึงพอใจของลก้ค้าผ่านแบบ 
ส�ารวจความพึงพอใจทางอีเมล ซ่้งแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ธรุกจิ ได้แก่ กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม กลุม่ธรุกจิปิโตรเคม ีและกลุม่ธรุกจิท่าเรือและทรพัย์สนิ 

นอกจากนี ้ไออาร์พีซี ยงัได้ท�าความเข้าใจถึงความต้องการและข้อกังวลของลก้ค้า โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัด้านคุณภาพสนิค้าและ
บริการ ไออาร์พซีีได้ด�าเนนิการจัดการประเดน็ดังกล่าวอย่างจริงจงัโดยการปรบัปรงุกระบวนการผลิต ตรวจสอบการท�างานของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 
ให้อย้่ในสภาพสมบ้รณ์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดก่อนส่งถึงมือล้กค้า ปรับปรุงสภาพรถขนส่งให้เป็นไปตามเกณฑ์์ที่ก�าหนด และ 
ประชมุร่วมกบัลก้ค้าเพือ่หาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั

อย่างไรกต็าม ไออาร์พีซี ไม่พบกรณลีะเมิดต่อระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์์และบริการของไออาร์พีซี ทั�งด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย กฎระเบยีบด้านการตดิฉลากผลติภณัฑ์์ การรกัษาข้อมล้ส่วนตวัของล้กค้า และการสือ่สารเชิงการตลาด
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การว�จัยพัฒนาและสร�างสรรค�นวัตกรรม ที่ตอบโจทย�ความต�องการของผู�บร�โภค
ที่เปลี่ยนไปตามแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคมคนเมืองต�องการ
ความสะดวกสบายและร�วมกันรักษ�โลก  ไออาร�พ�ซี มุ�งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ�

ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อสังคมที่ดีข� ้น โดยยึดตามแนวปฏิบัติที่ดี มุ�งเน�น
การบร�หารจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน นำของเสียมาปรับปรุงคุณภาพด�วยนวัตกรรม

เพ�่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมและสังคม เพ�่อเป�นองค�กรแห�งนวัตกรรม
สามารถสร�างมูลค�าเพ��มให�กับองค�กร และผู�มีส�วนได�เสียได�อย�างยั่งยืน 

INTELLECTUAL
CAPITAL
นวัตกรรมเพ�่อความยั่งยืน
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไออาร์พีซี ให้สามารถ 
เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาระดับโลก รวมถึงการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ 
ในกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ 
และกำาไรส่วนเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตลอดจนสินค้าที่ผลิตและใช้ในชีวิตประจำาวันสามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภค

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไออาร์พีซี เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตอย่าง 
ย่ังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในปี 2562 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร 
โดยยกระดบัให้เป็นระดับสายงาน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแล 
โดยเฉพาะ เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลง
ของโลก อันเป็นการสร้างรากฐานท่ีม่ันคง และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านนวัตกรรมขององค์กร 

ไออาร์พีซี กำาหนดกลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Innovation  
Excellence) เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการ 
ดำาเนินการบริหารจัดการใน 8 ด้าน โดยเพิ่มเติมการยกระดับ 

แนวทางการบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Analytical Lab  
Excellence) ท่ีปัจจุบันได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ  
ISO/IEC 17025 และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิารวิเคราะห์ 
เอกชน ท่ีสามารถให้บริการทดสอบตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม

สำาหรับนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ยังคงเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม  
และผลติภณัฑส์เีขยีวทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ในปัจจุบันและในอนาคต มีเป้าหมายในการยกระดับความสามารถและ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้ เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำาของโลก 
ภายในปี 2568

ไออารพ์ซี ีใหค้วามสำาคญักบัการวจิยัพฒันาและสรา้งสรรคน์วตักรรม เพราะนวตักรรม 
จะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value Added) ท้ังปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้ค่อนข้างสูง  
และเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป  
ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งเรื่องของ Disruptive Technology และ  
Urbanization ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสังคมคนเมืองต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว 
ในการดำารงชวีติมากขึน้ ทีส่ำาคญั ไออารพ์ซี ีมุง่เนน้การบรหิารจดัการตามหลกัเศรษฐกจิ 
หมุนเวียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้มากที่สุด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Bio-Based มากขึ้น ยึดแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามหลัก 7 Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Refuse, Return และ  
Rethink หลายๆ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Bio-Based มีส่วนผสมจากแป้งมันสำาปะหลัง  
และยางพารา ซึ่งเป็นการสนับสนุนภาคการเกษตรที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญของ 
ประเทศอีกด้วย

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่รองรับ Renewable Energy ไออาร์พีซี ได้มีการพัฒนาวัสดุที่เป็น 
ส่วนประกอบระดับ Cell ใน Lithium Battery เช่น Acetylene Carbon Black ที่เป็น 
ส่วนประกอบในขั้วไฟฟ้า และเม็ดพลาสติกที่ใช้สำาหรับทำาทุ่น Floating Solar Cell

นอกจากนี ้เรายงัไดพ้ฒันาผลติภัณฑเ์พือ่สงัคม โดยทีผ่า่นมามกีารพฒันาเมด็พลาสตกิ 
ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ ใหม้คีวามเหมาะสมในการทำาขาเทยีมและขอ้เขา่เทยีม ผมเชือ่มัน่วา่ 
ดว้ยการใหค้วามสำาคญั ลงทนุในการวจิยัพฒันา และบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  
จะทำาให้ ไออาร์พีซี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

คุณวิชิต นิตยานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพ่ือความเป็นเลิศ
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562)
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พอร์ทโฟลิโอของผลิตภัณฑ์
และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี 
(Product Portfolio and
Technology Roadmap) 

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของธุรกิจหลัก (Core Business) และต่อยอด 
ขยายไปยังธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) 
รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ 
ตามแนวโน้มของโลก (New S-Curve)

คณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารนวัตกรรม 
(Effective Steering Governance)

มีคณะกรรมการกำากับดูแลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีทิศทางสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ 

สามารถออกสู่ตลาดได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด

ระบบกระบวนการทำางานหลัก 
(Systematic Core Processes & Digitization)

มีกระบวนการกลั่นกรอง และติดตามงานวิจัย 
และพัฒนาอย่างมีระบบ และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เพื่อผลักดันผลลัพธ์งานวิจัยออกสู่ตลาด

ทักษะและความรู้ความสามารถ  
(Skill and Competency)

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ไปพร้อมๆ กับทักษะในการบริหารจัดการ 

และความเป็นผู้นำา

ทรัพยากรและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
(Resources and Infrastructure) 

มีเครื่องมือ รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 
สำาหรับการขยายขีดความสามารถ 
ในการวิจัยและพัฒนา

การยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
(Analytical Lab Excellence)

การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยบุคลากร 
ที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย 

ส่งมอบผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ทันเวลา 
ผ่านระบบงานที่เป็นดิจิทัล เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

แนวทางการทำางานร่วมกัน 
(Way Team Work)

ประสานการทำางานระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา 
กับหน่วยงานผลิต และหน่วยงานการตลาด 
เพื่อการตอบสนองลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

นวัตกรรมแบบเปิดและการลงทุนด้านเทคโนโลยี 
(Open Innovation and 

Technology Investment)

เปิดประตูแห่งความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก พร้อมลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

กลยุทธ์นวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ
(Innovation Excellence)
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เมด็พลาสตกิ PS ทีเ่ป็นของเสยีจากกระบวนการผลติทีเ่กดิ 
จากการทำาความสะอาดระบบจากช่วงเริ่มต้นของการผลิต  
ช่วงท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และช่วงก่อนหยุดปรับปรุงกระบวนการผลิต  
แต่เดิมเม็ดพลาสติก PS เหล่านี้ จะถูกนำามาบดย่อยเป็น 
ช้ินเล็กๆ และขายในรูปของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีมูลค่าต่ำา  
ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นำาแนวคิดเศรษฐกิจ 
หมนุเวยีนมาใชใ้นการพฒันาเม็ดพลาสติก PS ทีเ่ป็นของเสยี 
จากกระบวนการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจาก 
การคัดแยกประเภทของเสีย แล้วนำามาปรับปรุงคุณภาพ 
ด้วยนวัตกรรม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติก PS ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม คือ มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ดี  
มคีวามแขง็แรงสงู ตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้ทีต่อ้งการวตัถดุบิ 
จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันลูกค้า 
นำาเม็ดพลาสติก PS เกรด RMM151 ไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตกล่องนาฬิกาแบรนด์เนมชั้นนำาของโลก

ไออาร์พีซี มีนโยบายและแผนงานที่จะนำาพลังงานทดแทน 
มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันความร้อนจาก 
แสงอาทติยม์มีากขึน้ กอปรกบัความตอ้งการการจดัการใช้
พื้นที่บ่อรองรับน้ำาภายในเขตประกอบการฯ ได้อย่างคุ้มค่า 
และมีประโยชน์สูงสุด จึงนำาไปสู่การศึกษาและพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา  
โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE เกรด 
P301GR สำาหรับทำาทุ่นลอยน้ำา ออกแบบให้เนื้อพลาสติก 
เป็นสีเทา ช่วยลดอุณหภูมิพ้ืนผิวและสามารถทนต่อความร้อน 
ของแผงโซลารเ์ซลล ์ปราศจากสารพษิทีท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม  
ทนทานใช้งานได้ยาวนาน และยังสามารถนำาไปรีไซเคิล 
ได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการนำาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก 
เชื้อเพลิงฟอสซิล

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PS เกรด RMM151 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE
เกรด P301GR 

ไออาร์พีซี ไม่เพียงให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังให้ 
ความสำาคัญกับนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ

โครงการที่ดำาเนินการ

ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ทำาการวิจัยและพัฒนาแผ่นโพลิโพรพิลีน เกรด 3340H และปรับปรุง 
กระบวนการข้ึนรูป เพ่ือผลิตเบ้าขาเทียมชนิดโปร่งใส ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี โดยเบ้าขาเทียมที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้จะมีความใสมากกว่าโพลิโพรพิลีน 
เกรด 2500H ทีท่างมลูนธิฯิ ใชใ้นปัจจบุนั ทำาใหง้า่ยตอ่การตรวจสอบความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง 
เบา้ขาเทยีมกบัขาของผูพ้กิาร และลดระยะเวลาในการปรบัแกไ้ขเบา้ขาเทยีม รวมทัง้ประหยดั 
งบประมาณในการผลิตเบ้าขาเทียม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งานขาเทียม

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เกรด 3340H 
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ผลการดำาเนินงาน

เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองทำาให้การจราจรทางรถยนต์เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ศูนย์นวัตกรรม 
ไออาร์พีซี จึงทำาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เกรด AC40/50 (Asphalt Cement Penetration Grade AC40/50) 
โดยเพิ่มคุณสมบัติของยางมะตอยให้มีความแข็งแกร่ง เรียบเนียนขึ้น ลดโอกาสเกิดรอยร้าวหรือเกิดร่องบนพ้ืนผิวถนน ทนทาน 
ต่อความร้อนจากสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุยางมะตอยเกรดเดิม มีอายุการใช้งานนานขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์  
ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เกรด AC40/50 

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ดา้นนวตักรรม ไออารพ์ซี ีไดล้งทนุมากกวา่ 700 ลา้นบาท เพือ่ปรบัปรงุ 
และต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลังเก่าและอาคาร 
Application Laboratory รวมทั้งก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ IRPC  
Innovation Center เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของไออาร์พีซี ให้มีความทันสมัยเทียบเคียงกับองค์กร 
ช้ันนำาระดับโลก สามารถรองรับบุคลากรและเคร่ืองมือทางด้านงานวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ 
ภายในเดือนมีนาคม 2563 ตามเป้าหมาย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโต 
ที่สำาคัญของไออาร์พีซี โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer  
Centric) ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
ได้มากขึน้และรวดเรว็ขึน้ เพือ่มุ่งสูเ่ป้าหมายความเป็นเลศิด้านนวัตกรรม 
ทัง้ในด้านการจัดหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และการจดัสรร
งบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไออาร์พีซี ได้กำาหนด 
เป็นแผนแม่บท 10 ปี และกำาหนดเป้าหมายรายปีจนถึงปี 2568 โดย
จะมกีารลงทนุในงานวจัิยและพฒันาร้อยละ 3 ของยอดขายผลติภัณฑ์
เมด็พลาสตกิทัง้หมด เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์นวตักรรมหรอืผลติภัณฑ์
ใหม่ ให้สามารถออกจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่จะ
สามารถสนบัสนนุการเพิม่มลูคา่และสรา้งยอดขายผลติภัณฑใ์หมใ่ห้
ได้ทีร้่อยละ 25 ของยอดขายผลติภณัฑ์เมด็พลาสติกทัง้หมด และกำาไร
ส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ที่ร้อยละ 25 ของราคาขายของ 
ผลิตภัณฑ์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วน 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับปริญญาเอกเป็นร้อยละ 30 
ของบคุลากรด้านการวิจัยและพฒันาทั้งหมด

ในปี 2562 ไออาร์พีซี มีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 323 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ทั้งหมด มีโครงการวิจัยที่สามารถนำาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้แล้ว 
คิดเป็นกำาไรส่วนเพ่ิมมูลค่า 150 ล้านบาท และยังมีโครงการวิจัย 
ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการอีกที่มีมูลค่าถึง 353 ล้านบาท 
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ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่

กำาไรส่วนเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ใหม่

นักวิจัยระดับปริญญาเอก คิดเป็นสัดส่วน

ประสิทธิผลการดำาเนินงาน
วิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : เน่ืองจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ กบัจนี การเตบิโตเศรษฐกจิของโลกชะลอตวั ในขณะทีร่าคาน้ำามนัดบิมคีวามผนัผวนจากความตงึเครยีดดา้นภมูริฐัศาสตร์ในตะวนัออกกลาง  
  ทำาให้ในปี 2562 ปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (เนื่องจากมูลค่าของสินค้าลดลงตามอุปสงค์และอุปทาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
  ส่งผลให้ ไออาร์พีซี ต้องทบทวนการตั้งเป้าหมายในปี 2563 ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเน้นขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เท่า

19

16

13

1.1

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ
เทียบยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด (ร้อยละ)

เป้าหมาย
2563

43,677

25,333

58

ยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด (ล้านบาท)

ยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (ล้านบาท)

เป้าหมาย
2562

57,211

29,750

52

ผลการดำาเนินงาน
2562

43,789

24,809

57

ของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด

ของบุคลากรด้านงานวิจัย
และพัฒนาทั้งหมด

ของราคาขายของผลิตภัณฑ์ จากกำาไรส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ อายุ 3 ปี 
ต่อเงินลงทุนงานวิจัยและพัฒนาในปีนั้นๆ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

45บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ปัจจุบันสภาวะวิกฤตโลก โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ทำาให้เกิดกระแสเคลื่อนไหวเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
เกิดของเสียน้อยที่สุด การนำาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสิ่งของที่เราใช้ 
ในชีวิตประจำาวัน เมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วจะถูกทิ้งกลายเป็นขยะ ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหา 
ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกหรือในน้ำา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์  
เป็นสาเหตุให้ต้องตามแก้ ไขปัญหาในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเล ไออาร์พีซี ได้เล็งเห็น 
ความสำาคัญและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งทำาให้ลดปัญหาขยะ
พลาสติกได้อย่างย่ังยืนและลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงผลักดันและส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่สอดรับกับ
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทำาแผนแม่บท
การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 ให้บรรลุสู่เป้าหมายการนำาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์  
100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2570

การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Eco Solution Model

ไออาร์พซี ีใช้โมเดล Eco Solution ตามแนวคดิ Circular Economy  
หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการบริหารจัดการแบบ Closed Loop  
ซ่ึงหมายถงึ การนำาเม็ดพลาสตกิไปแปรรปูเป็นของใช้ในชีวิตประจำาวนั
เมื่อใช้แล้วมีการนำากลับมาใช้ใหม่ โดยสร้างกระบวนการรีไซเคิล 
อย่างถกูวิธี มปีระสทิธิภาพ ไม่ทำาให้ขยะพลาสตกิทีเ่กดิจากกระบวน 
การผลิตออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม ไออาร์พีซี 
ยังได้นำาระบบดิจิทัลมาสร้างฐานข้อมูล Plastic Waste Platform 
เพื่อรวบรวมข้อมูลขยะพลาสติกจากแหล่งผลิตแต่ละโรงงานทั้ง 
ของไออาร์พีซีและลูกค้า ทำาให้ทุกฝ่่ายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ได้ง่ายขึ้นนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันขยะพลาสติกที่แต่ละ
โรงงานสามารถนำาไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และสามารถบริหารจัดการ
ขยะพลาสตกิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ และยงัเป็นการใชท้รพัยากรอย่าง
คุ้มค่าอีกด้วย นอกจากนี ้ไออาร์พีซี ร่วมกบัสำานกังานการวิจัยแห่งชาติ
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ  
“นำาประเทศสู่สงัคม Zero Plastic Waste” กล่าวคือ ในการนำาสงัคมไทย
ไปสู่ขยะพลาสติกเป็นศูนย์ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
ร่วมกนับริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งกำาเนดิโดยไม่ปล่อยให้มี 

แนวทางการบริหารจัดการ

Waste Polymer หรือของเสียออกจากกระบวนการผลิต 
ในห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า  
โดย ไออาร์พซี ีเป็นบรษิทัแรกของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองดงักล่าว 
สำาหรับกระบวนการผลิต หรือ Zero Plastic Waste in Production 
Process ซึ่งระบบการรับรอง Zero Plastic Waste ท่ีสร้างขึ้นน้ี  
จะเป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมพลาสตกิของประเทศ และเป็นแม่แบบ
ให้แก่ 10 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนในอนาคต

Sustainable Production
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โครงการที่ดำาเนินการ

ไออาร์พีซี มีแนวคิดลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยใช้ 
นวตักรรมมาปรบัปรงุคณุภาพของเสยีให้ได้เทยีบเคยีงกบัผลติภัณฑ์ 
เกรดพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากกระบวนการผลิต  
โดยในปีที่ผ่านมาได้ผลิตเม็ดพลาสติก PS เกรด RMM151 ที่ได้นำา
เม็ดพลาสติก PS ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตมาผ่านการ
ปรับปรุงด้วยนวัตกรรม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
ในชวีติประจำาวนั สร้างกระบวนการรไีซเคลิอย่างถกูวธิ ีมปีระสทิธภิาพ 
ไม่ทำาให้ขยะพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบ 
ไปเป็นภาระแก่ชมุชนและสงัคม การนำาของเสยีจากกระบวนการผลติ
มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำาไปใช้งานได้ใหม่แทนการส่งกำาจัด โดยผลิต
เป็นผลติภณัฑ์ออกจำาหน่ายในเชิงพาณชิย์ได้ (ดรูายละเอยีดทีห่น้า 43) 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Pararene ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX  
เกรด PK150B20 ทีเ่ป็นพลาสตกิชนดิ Bio-Based Polystyrene 
Grade ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติร้อยละ 20 เพื่อลดการใช้วสัดุ 
ทีเ่ป็น Oil-Based ในกระบวนการผลติ นำาไปผลติบรรจภัุณฑ์พลาสติก
ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Single Use) เช่น ช้อน ส้อม และแก้วนำ้า เป็นต้น 
ช่วยเพิม่ความสะดวกสบาย ง่ายต่อการพกพา เป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภค
และร้านอาหารทัว่ไป ซึง่นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในเชงิธรุกจิแล้ว 
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดการใช้
นำ้ามัน ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย นอกจากนี้ ไออาร์พีซี 
ยงัมแีผนทีจ่ะนำาพลาสตกิใช้ครัง้เดยีวทิง้เหล่านีจ้ากร้านอาหารทัว่ไป 
กลับเข้าสู่กระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ สร้างให้เกิดเป็นระบบปิด 
(Closed Loop) ให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้พลาสติกในอนาคต

น้ำามันที่ได้จาก
การแปรรูปขยะพลาสติก 
สามารถลดปริมาณ
ขยะพลาสติกลงได้ราว 

ตันต่อเดือน

460-560 

ไออาร์พีซี ยังได้ลงนามสัญญาซื้อขายนำ้ามันที่ได้จากการแปรรูปขยะ
พลาสติก ปริมาณ 300,000-400,000 ลิตรต่อเดือน โดยเป็นนำา้มนั
ทีไ่ด้จากการนำาขยะพลาสตกิเข้าสูก่ระบวนการไพโรไลซสิ (Pyrolysis) 
ทำาให้ได้นำ้ามันที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับนำ้ามันดิบ นำามาใช้กับ 
โรงกลั่นนำ้ามันของไออาร์พีซี ซึ่งนอกจากจะได้วัตถุดิบที่ช่วยเพ่ิม 
ทางเลือกในการผลิตแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความมั่นคง
ในการจัดหาพลังงานให้ประเทศ ที่สำาคัญยังช่วยลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม จากการเปลีย่นขยะพลาสตกิให้เป็นวถัดุบิทีน่ำากลบัมา
ใช้ใหม่ ซึง่เป็นอกีแนวทางหนึง่ในการแก้ไขปัญหาเรือ่งการจดัการขยะ
พลาสติกได้อย่างยั่งยืน
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พนักงานถือเป�นรากฐานสำคัญที่ผลักดันองค�กรให�ดำเนินธุรกิจ
สู�ความสำเร็จอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพของบุคลากร
ผ�านกลยุทธ� GDP ภายใต�ข�มพลัง Power of People ค�านิยม iSPIRIT จ�งนับเป�น
หัวใจสำคัญอย�างยิ�งในการทำงานยุคใหม�ที่ต�องการความคล�องตัวพร�อมไปกับ

การพัฒนาคุณภาพ อาศัยการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ สร�างแรงจ�งใจ 
พัฒนาภาวะผู�นำ ตลอดจนการดูแลด�านสวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานที่เป�นเลิศ

HUMAN
CAPITAL
การดูแลพนักงาน
เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน
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ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการผลักดันองค์กรให้เติบโต เพื่อให้ 
การดำาเนินธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง และสามารถยกระดับการแข่งขันได้อย่าง 
ก้าวกระโดด ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิต  
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กร  iSPIRIT  ท่ีเน้นความเป็นเจ้าของ มีปณิธานต่อผลลัพธ์ ทำางาน 
เปน็ทมี ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้พลังงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยไออาร์พีซี ตระหนักถึงการ 
รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ สร้างความผูกพันต่อ องค์กรของพนักงาน ด้วยจิตสำานึกว่า “ไออาร์พีซ ี
คือ บ้านของทุกคน” มุ่งเน้นบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งจาก 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นองค์กรที่บุคคลทั่วไปชื่นชมและปรารถนาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเติบโตของไออาร์พีซี

การบริหารงานบุคลากร

ไออาร์พีซี ดำาเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรผ่านกลยุทธ์ GDP ภายใต้ขุมพลัง Power of People โดยบริหารจัดการ 
ด้วยกลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่เป็นเลิศ ที่มุ่งเน้น 4 มิติ คือ 1) การเสริมสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลและความคล่องตัว 2) การพัฒนาผู้นำาที่ 
สรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การบรหิารผูท้ีม่คีวามสามารถสงูและการสบืทอดตำาแหนง่ และ 4) การประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การบรหิารบคุลากร

แนวทางการบริหารจัดการ

สร�างองค�กรที่มีประสิทธิผล
และคล�องตัวในการดำเนินงาน
(Building an Effective and 
Agile Organization)

WAY
แนวทางการ
ดำเนินงาน

END
วัตถุประสงค�
เชิงกลยุทธ�

MEANS
ป�จจัยแห�ง
ความสำเร็จ

พัฒนาผู�นำที่สร�างแรงบันดาลใจ
ในการทำงาน (Inspirational
Leadership
Development)

บร�หารจัดการผู�ที่มี
ความสามารถสูง และวางแผน
ในการสืบทอดตำแหน�ง
(Talent Management 
& Succession Planning)

ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล
ในการว�เคราะห�และการดำเนินงาน
(Digital-Enable and
Advance Analytics)

ความเป�นเลิศด�านการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Excellence)
“เป�นองค�กรที่แข็งแรง ด�วยบุคลากรที่มีความรู� ความสามารถ และแรงจ�งใจ”

บร�หารการเปลี่ยนแปลง :

สร�างความสามารถภายในสายงาน
ทรัพยากรบุคคล :

การสรรหามืออาชีพด�าน HR จากภายนอก, การ Re-Engineer,
การสร�างทัศนคติ ความเข�าใจ, การสร�างทักษะเพ�่อขับเคลื่อนสูู�ดิจ�ทัล

ตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบ
ของ People Manager :

ระบบ HR เช�น การประเมินผลการปฏิบัติงาน, Consequence Management, 
การเร�ยนรู�และพัฒนา เป�นต�น

บร�ษัทป�โตรเคมีครบวงจร
ชั้นนำของเอเชีย

ใช�ว�ธีการถ�ายทอดสด การสื่อสารแบบ Proactive และการเล�าเร�่องที่ดี / HRIS
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ทำงานร�วมกัน
เพ�่อผลลัพธ�

ที่ดีกว�า
จริงใจ สื่อสาร
ตรงไปตรงมา

 NDIVIDUAL
OWNERSHIP

 O THINGS
TOGETHER

 O BIAS  CTIVELY SOLVE
THE PROBLEM

 ESULT-
ORIENTED

 ROMISE
AND DELIVER

 ONTINUOUS
IMPROVEMENT

ไออาร์พีซี ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือการตอบสนองกลยุทธ์ด้านการบริหารบุคลากร กล่าวคือ ใช้สำาหรับการสนับสนุนการบริหารบุคลากร 
ท้ังด้านการพัฒนาศักยภาพ ระบบบริหารผลการดำาเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนามุมมอง 
ความคิดบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อันเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญของการเติบโตทางธุรกิจ 
ของไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี ได้สร้างภาวะความเป็นผู้นำา เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีดี (Role Model) และสร้างแรงบันดาลใจในการทำางานแก่พนักงาน ผ่านหลักการ 
Influencing Model โดยเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การสนับสนุน (Role Modeling) มีการส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจ (Foster  
Understanding and Conviction) สร้างแรงจงูใจเพือ่ให้เกดิการปฏบิตัติาม (Reinforce with Formal Mechanisms) และมกีารสอน การแนะนำา  
เพื่อให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Develop Talent and Skill) ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
จากการกระตุน้การสร้างพฤตกิรรมพงึประสงค์โดยผูน้ำาและหวัหน้างาน ภายใต้โครงการ Core Value IRPC DNA ซึง่มขีัน้ตอนการดำาเนนิงาน คอื

ไออาร์พีซี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ 
ความคล่องตัวตามหลัก Agile Organization ตามแผนกลยุทธ์ 
ท่ีได้กำาหนดไว้ เพ่ือให้การบริหารด้านโครงสร้างองค์กรและอัตรากำาลัง
เป็นไปอยา่งมปีระสิทธผิล ดว้ยการปรบัวธิกีารและกระบวนการทำางาน 
ลดขั้นตอนการบังคับบัญชา นำาระบบดิจิทัลมาอำานวยความสะดวก 
ในกระบวนการทำางาน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการทำางานต่อการ
ตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจและความต้องการลูกค้า

	 มิติที่	1	 การเสริมสร้างองค์กรที่มี 
	 	 ประสิทธิผลและความคล่องตัว

ไออาร์พีซี ได้ปลูกฝังการสร้างค่านิยมองค์กร iSPIRIT ด้วยการขับเคล่ือน 
จาก Role Model ทีน่ำาโดยผูบ้รหิาร หวัหนา้งาน ไดแ้สดงพฤตกิรรม
เป็นแบบอย่าง โดยเริ่มจากการแสดงพฤติกรรมพึงประสงค์หรือ 
IRPC DNA เพื่อหล่อหลอมสู่ค่านิยม iSPIRIT

	 มิติที่	2	 การพัฒนาผู้นำา
	 	 ที่สร้างแรงบันดาลใจ

โครงการที่ดำาเนินการ
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ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรต้องมีทิศทางและมุมมองที่แหลมคม 
ไออาร์พีซี จึงตระหนักถึงการให้ความสำาคัญในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะสมรรถนะผู้นำา ไออาร์พีซี  
มคีวามเชือ่มัน่ว่าผูน้ำาเป็นปัจจยัสำาคญัทีจ่ะส่งผลเชงิบวกต่อการ 
สร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร จงึกำาหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร  
ตามหลักการเรียนรูแ้บบ Training: Coaching: Experience  
(10:20:70) เพือ่ให้บคุลากรมีศกัยภาพ สามารถปฏบิตังิานได้สำาเรจ็
และยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลงานของบุคลากร 
ทุกระดับควบคู่กัน อีกทั้ง สมรรถนะผู้นำายังเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ต่อความสำาเร็จของการบริหารความก้าวหน้า และการสืบทอด
ตำาแหน่งงานทัง้ระบบ ไออาร์พซี ีจงึนำา “5D” Model เป็นเครือ่งมอื 
ในการพัฒนาภาวะผู้นำา ซึ่งคำานึงถึงท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Influencing Model ได้ถูกนำามาประยุกต์ในไออาร์พีซี เพื่อให้เกิด 
Role Model ในการสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการสร้าง
ค่านิยมองค์กร และขยายผลลงยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อม
กำาหนดเป้าหมายในการแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค์ (IRPC 
DNA) ผ่านกระบวนการติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือส่ือสาร 
ให้เกิดการรับรู ้เรียนรู้ และทำาความเข้าใจใน IRPC DNA หรือแนว
ทางการนำาไปปฏบิตัหิรือประยกุต์ใช้ ได้นำา Barometer Barrett เป็น 
เคร่ืองมือในการสำารวจพฤติกรรมของพนักงาน พร้อมทั้งสร้างการ 
มส่ีวนร่วมของพนกังาน โดยการมอบหมายตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ 
ให้เป็น IRPC DNA Change Agent เข้าร่วมกิจกรรม Away Day 

เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการพัฒนา IRPC DNA  
เพ่ือนำาไปสู่การสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดีและการแสดงออก
ทางพฤตกิรรม ร่วมกนัอย่างชดัเจนในหน่วยงานต่างๆ ของไออาร์พซีี 
ปัจจบุนัสามารถวดัผลพฤตกิรรมทีเ่ดน่ชดัขององค์กร ทีเ่ปน็ทีย่อมรบั 
ของบุคลากรและแสดงออกเป็นแนวทางเดียวกัน คือ I D R C ซ่่ง 
เป็นพฤติกรรมที่พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การประสาน 
การทำางานร่วมกันเป็นทีม การมุ่งเน้นต่อผลลัพธ์ และมีการพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินดังกล่าว ได้สะท้อน 
ค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนมากย่ิงข่้น แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ 
พนักงานทีจ่ะทำาให้ไออาร์พีซีเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การสร�างความเข�าใจ
และความเชื่อมั่น

โมเดล
การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมองค�กร
ไปสู� IRPC 

DNA

สร�างผู�นำที่เป�นต�นแบบ

การพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ

เสร�มสร�าง
การเปลี่ยนแปลงด�วย
รูปแบบที่เป�นทางการ

วัฒนธรรมและ
อัตลักษณ�องค�กร

เก�งคิด

เก�งงาน

เก�งเร�ยนรู�

เก�งคน

แสดงออก
IRPC DNA
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ตั้งแต่ปี 2561 ไออาร์พีซี ได้สร้างกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับโลกดิจิทัลที่ไร้พรมแดน  
จึงได้จัดให้มีแอพพลิเคชั่นสำาหรับการเรียนรู้ สาระความรู้เรื่องต่างๆ ที่หลากหลายให้แก่พนักงานทุกระดับ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  
ทุกเวลา และหัวหน้างานสามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา และในปี 2562 ไออาร์พีซี ได้พัฒนาโครงการ
การเรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยระบบบริหารและจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
การเรยีนการสอนผ่านเวบ็ เพือ่อำานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รยีนได้เข้าถงึเนือ้หาหรอืกจิกรรมต่างๆ ผูส้อนและผูเ้รยีนตดิต่อสือ่สารได้ 
ผ่านเครือ่งมอืการสือ่สารหลากหลายช่องทางทีร่ะบบจดัไว้ให้ มกีารเกบ็บนัทกึข้อมลู ผูส้อนสามารถนำาไปวเิคราะห์ ตดิตามและประเมนิ 
ผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกลุ่มองค์ความรู้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเทคนคิ 
(Technical & Functional Competency) กลุ่มความรู้ที่จำาเป็นและความรู้เฉพาะทาง สำาหรับการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่างๆ  
2) สมรรถนะภาวะผู้นำา (Leadership Competency) กลุ่มความรู้ที่ใช้สำาหรับพัฒนาภาวะผู้นำาของพนักงานทุกระดับ 3) สมรรถนะ 
การจดัการ (Organization Knowledge) กลุม่ความรู้ทางด้านการบรหิารจดัการในด้านต่างๆ ของไออาร์พซี ีและ 4) สมรรถนะการเรยีนรู ้
(Self-renewal) กลุ่มความรู้ทั่วไปที่จัดให้พนักงานได้เลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคัดสรรจากองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำา

ระบบบริหารและจัดการเรียนรู้

ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำาคัญในการบริหารงานด้วยบุคลากร 
ที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ ป้องกันผลกระทบ 
ทางธุรกจิจากการเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัในกลุม่พนกังาน จงึปรบักลยทุธ์
การบริหารบุคลากร โดยได้กำาหนดบทบาทผู้บริหารในการบริหาร 
ผู้สืบทอดตำาแหน่งอย่างชัดเจน และแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรระดับบริหาร (Management Development Committee: 
MDC) และคณะกรรมการพัฒนาผู้นำาของบุคลากร (Leadership  
Development Committee: LDC) เพือ่พจิารณาทบทวนกรอบอตัรา
กำาลงั ผงัการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) และปรบัปรงุ
กระบวนการสรรหา การเตรียมความพร้อมผู ้สืบทอดตำาแหน่ง  
(Succession Plan) ทกุระดบั เพือ่ให้รองรบัตำาแหน่งทีเ่ข้าสูว่ยัใกล้เกษยีณ 
อย่างเหมาะสม และสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่บัมอบหมาย สานต่อ
พันธกิจของไออาร์พีซีให้สอดรับกับทุกสถานการณ์ โดยดำาเนินการ
พฒันามาตรฐานสมรรถนะ พร้อมตดิตามการพฒันาเป็นประจำาทุกปี  
รวมถึงพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่จำาเป็นเพื่อให้เกิดความสำาเร็จของ 
ผงัการสบืทอดตำาแหน่ง อาท ิกำาหนดหลกัสตูรการเรียนรู้ของสายอาชพี 
ให้กับพนักงานกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีศักยภาพสูง และ
กำาหนดปัจจัยพจิารณาในการจดัทำาแผนทดแทนตำาแหน่งงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ได้นำาเครื่องมือสากล ผลการประเมิน 360 องศา Leadership  
Competency Assessment, Leadership Potential Assessment 
และผลการดำาเนินงานในอดีตของพนักงาน มาเป็นองค์ประกอบ
พิจารณาจัดกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Successor Candidate) และ
ทบทวนกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่งอย่างต่อเนื่องทุกปี

ดว้ยกลยทุธ ์GDP “Power of Digital” และตระหนกัถงึความคลอ่งตวั 
ต่อการบริหารงานบุคลากรให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
แนวโน้มของโลกยุคใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 
ไออาร์พีซี จ่งให้ความสำาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ยกระดับขีดความสามารถเพ่ือสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในสภาวะที่โลกเปล่ียนแปลงไป โดยนำา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการ 
บริหารบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ  
การสรา้งนวตักรรมดา้นผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  จง่ไดม้กีารพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัย รวดเร็ว  
มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีการกระจายเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างทั่วถึงในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Capabilities)  
ของบคุลากร ทัง้ในดา้นกรอบความคดิ (Mindset) ความรู ้(Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และพฤติกรรม (Behavior) ให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

	 มิติที่	3	 การบรหิารผูท้ีม่คีวามสามารถสงู
	 	 และการสืบทอดตำาแหน่ง

	 มิติที่	4	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล
	 	 เพื่อการบริหารงานบุคลากร	
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ไออาร์พีซี ได้นำาระบบ iConnect หรือ IRPC HR Digital Platform 
เป็นแอพพลิเคช่ัน เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจร 
ยกระดับการบริหารบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
เป้าหมายองค์กร สอดรับความหลากหลายของบุคลากรและ 
บุคลากรรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารบุคลากรได้ 
อย่างคล่องตัว และสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ (Anytime Anywhere Any-Device) บนแพลตฟอร์ม 
(Platform) ที่เชื่อมโยงทุกระบบงานเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียว 

ไออาร์พีซี ตระหนักดีว่าองค์กรจะเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้ดีเพียงใด จะเป็นผลมาจากพลังการขับเคล่ือนจากพนักงาน
ที่มีความผูกพันต่อองค์กร ไออาร์พีซี จ่งได้ดำาเนินการประเมินและวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานเป็นประจำาทุกปี โดยบริษัทท่ีปร่กษา 
ช้ันนำาระดบัโลก และนำาผลการประเมนิมาพฒันาปรบัปรงุการสรา้งความผกูพนัของพนกังานใหด้ยีิง่ข่น้ และลดชอ่งวา่งของปัจจยัทีจ่ะสง่ผลกระทบ 
ต่อความผูกพัน ในปี 2562 มีพนักงานร่วมประเมินร้อยละ 95 และระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 82 ซ่่งเมื่อเทียบเคียงกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน ในระดับประเทศและระดับสากล พบว่า ไออาร์พีซี มีระดับความผูกพันของพนักงานสูงกว่า Top Quartile สะท้อนให้เห็น 
ว่าการดำาเนินการปรับปรุงปัจจัยความผูกพัน ส่งผลให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ดีข่้น 

ด้วยระบบคลาวด์ (Cloud) ซ่่งแอพพลิเคช่ันนี้จะเป็นส่วนหน่ึง 
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรในหลายๆ มิติ  
อาทิ การสรรหาบุคลากร การบริหารผลการดำาเนินการ การบริหาร 
ค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้เพื่อ 
เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ของบุคลากร การติดตามข่าวสาร ตลอดจน 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ และ
สนับสนุนการวางแผนการบริหารบุคลากรโดยรวมของไออาร์พีซี 

Onboarding
Recruiting

Learning

Performance
& Goal

Compensation

Succession
Development

Employee
Central

Social
Jam

Benefit

Payroll

Time

Workforce
Planning

Thailand
Average

64% 70% 70% 74%
82%

 IRPCOil Gas &
Consumable
Fuel Thailand

 Oil Gas &
Consumable
Fuel APAC

 Top Quartile
Oil Gas &

Consumable
Fuel-Global

การเปร�ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานจากองค�กรทั้งในและต�างประเทศ

ผลการดำาเนินงาน
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และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  
ไออาร์พีซี ได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุที่จะมีผลกระทบต่อผลการ
ประเมินความผูกพันในปัจจัยต่างๆ บูรณาการระบบการบริหาร
บุคลากรของไออาร์พีซีให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สนบัสนนุให้เกดิความคล่องตัวและรองรับต่อการขยายธรุกิจในอนาคต 
ด้วยหลักการ Role Model ที่ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบในการ
สร้างความผกูพนัของแต่ละหน่วยงาน และเป็นสือ่กลางในการสื่อสาร
ข้อมลูแบบสองทศิทาง เพือ่ให้พนกังานรับทราบทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ 
ส่งผลให้พนกังานสามารถเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชา ครอบคลมุถงึการ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน การปรับปรุงผลการดำาเนินการ
และการเติบโตในสายอาชีพ 

ในปี 2562 ไออาร์พีซี ได้ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันที ่
อาจจะส่งผลต่อผลการดำาเนินการ จ่งได้ทบทวนและปรับปรุงปัจจัย 
ความผูกพันที่สำาคัญ อาทิ ด้านการเติบโตในอาชีพและผู้นำาระดับสูง  
ด้านการบริหารจัดการพนักงานและพนักงานที่มีความสามารถสูง 
และด้านการบริหารผลการปฏบิติังาน เป็นต้น

จากการดำาเนนิการปรบัปรงุขา้งตน้ สง่ผลใหร้ะดบัความผกูพนัของพนกังานในแตล่ะปัจจยัขา้งตน้ปี 2562 เพิม่ข่น้กวา่ป ี2561 และความผกูพนั 
โดยรวมขององค์กรมีผลที่ดีข้่น

ระดับความผูกพันที่สำาคัญ
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ความผูกพัน
ของพนักงาน
ต่อองค์กร
(ร้อยละ)

พนักงาน
ที่ร่วมตอบ
แบบสอบถาม
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
2563

93

80

ผลการดำาเนินงาน
2562

95

82

เป้าหมาย
2562

90

80

ด้านการเติบโตในอาชีพและผู้นำาระดับสูง 
(Career Development
& Senior Leadership)

ด้านการบริหารจัดการพนักงาน
และพนักงานที่มีความสามารถสูง 
(Talent & Staffing)

ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

14

15

11

ป�จจัยความผูกพัน การดำเนินการปรับปรุง

ด�านการเติบโตในอาชีพ
และผู�นำระดับสูง
(Career Development & Senior Leadership)

• ออกแบบแผนพัฒนาระบบการเร�ยนรู�จากสถาบันต�างๆ
• เพ��มประสิทธิภาพการสื่อสารในเร�่องต�างๆ อาทิ การพัฒนาเส�นทางอาชีพ (Career Path)  
• กำหนดแนวทางพัฒนากลุ�มสืบทอดตำแหน�ง

• เพ��มการสื่อสารพันธกิจและว�สัยทัศน�องค�กร
• การบร�หารผลตอบแทน
• นำ Performance Review เป�นเคร�่องมือการปรับปรุง
 ให�ข�อเสนอแนะผลการดำเนินงานของพนักงานจากหัวหน�างาน

• แต�งตั้งคณะกรรมการ MDC และ LDC เพ�่อทบทวนผังการสืบทอดตำแหน�ง
 และแนวทางพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ

ด�านการบร�หารจัดการพนักงาน
และพนักงานที่มีความสามารถสูง
(Talent & Staffing)

ด�านการบร�หารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)
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การฝึกอบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

ผลตอบแทนการลงทุน
การพัฒนาบุคลากร (ล้านบาท)

40

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

เป้าหมาย
2563

551

ผลตอบแทน
2558

658

ผลตอบแทน
2559

2,048

ผลตอบแทน
2560

1,477

ผลตอบแทน
2561

2,077

ผลตอบแทน
2562

42

ผลการดำาเนินงาน
2562

40

เป้าหมาย
2562
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ด้วยตระหนักว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่นของไออาร์พีซี อันจะส่งผลให้ ไออาร์พีซีสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ  
และมคีวามมัน่คงทางธรุกจิ รวมถึงสามารถป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลต่อชมุชนโดยรอบเขตประกอบการฯ  
ไออาร์พีซี จึงมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่พนักงาน  
ผู้รับเหมา และทรัพย์สิน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไออาร์พซี ีได้กำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพและ
จิตสำานกึทัง้พนกังาน และผูร้บัเหมา ได้นำาระบบดจิทิลัเชือ่มโยงสูก่าร
พฒันากระบวนการ เพือ่ขยายช่องทางการเข้าถงึข้อมลู และยกระดบั
การประมวลผลการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทบทวน
และตัดสินใจการดำาเนินการได้อย่างเฉียบคม อีกทั้งได้ส่งเสริม
บรรยากาศการทำางานผ่านการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้าน
อาชวีอนามยัและความปลอดภัยให้เกดิการนำาบทเรยีนเป็นกรณศีกึษา
อย่างเป็นระบบ ดำาเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาเสถยีรภาพ
ของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นสถาน
ประกอบการที่เป็นเลิศมีความปลอดภัย และปราศจากอุบัติเหตุจาก
การทำางาน โดยมีกลยุทธ์บริหารจัดการใน 4 มิติ คือ 1) การบริหาร
จัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety  
Management) ทีป่ราศจากอบุตัเิหต ุ2) การจดัการอาชวีอนามยัและ

แนวทางการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยสูค่วามเป็นเลศิด้านปฏบิตักิาร (Safety Excellence) 
3) การเสริมสร้างวฒันธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และ 
4) ความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏบิตังิาน (Health Management) 
ซ่่งทำาให้เกิดความปลอดภัยในการทำางาน บุคลากรมีความพร้อม 
และสุขภาวะที่ดีทั่วทั้งองค์กร

ไออาร์พีซี มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหลัก Role Model ในการ 
ขับเคลื่อนองค ์กรทั้ งที่ เป ็นต ้นแบบและการกำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มผีูบ้รหิารระดบัฝ่ายขึน้ไปเป็นกรรมการ ทำาหน้าที่
ในการกำาหนดนโยบายและเป้าหมาย กำาหนดแนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติทั่วองค์กร และทบทวนประสิทธิผล 
การดำาเนินการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การทำางาน ทีจ่ะส่งเสรมิต่อการทำางานอย่างปลอดภยั อกีทัง้ จดัให้ม ี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำากับดูแลในทุกพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมให ้
การปฏิบัติการเป็นไปอย่างปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

การบร�หารจัดการ
ความปลอดภัย
ของกระบวนการผลิต

การเสร�มสร�าง
วัฒนธรรม
ด�านความปลอดภัย

การจัดการ
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
สู�ความเป�นเลิศ
ด�านปฏิบัติการ

ความพร�อม
ด�านสุขภาพใน
การปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดการ
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ไออาร์พซีี รณรงค์และปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภัยในการทำางาน โดยจัดแผนรณรงค์และปลูกฝังการดำาเนนิงานให้ปลอดการหยดุผลิตฉกุเฉนิ 
(Zero Unplanned Shut Down) เพือ่ผลักดนัให้เกดิการพฒันาและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง และกำาหนดให้ความมีเสถยีรภาพในกระบวนการผลติ 
เป็นตัวช้ีวัดที่สำาคัญระดับองค์กรที่หน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความสำาคัญและดำาเนินการให้ได้ตามเป้าที่ต้ังไว้ และนำาปัจจัย 4 มิติ คือ 
มติอิปุกรณ์เคร่ืองจกัร มิตกิารออกแบบ มติกิารผลติ และมติเิศรษฐกจิมาเป็นองค์ประกอบในการประเมนิผลและวิเคราะห์แบบบรูณาการเพือ่ทบทวน
กรณีเกิดการหยดุผลติฉกุเฉนิ เพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้มีเสถยีรภาพสูงข้่น พร้อมทัง้มกีารจดัอนัดับคูเ่ทยีบด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภัยภายในกลุม่ ปตท. พบว่า ไออาร์พซีี คงความมีเสถยีรภาพในการผลติได้ ร้อยละ 99.1 

โครงการที่ดำาเนินการตามกลยุทธ์ 

ออกแบบและ
ก่อสร้างที่ดี 

ทราบถึงอันตราย 
(Hazard) ที่มีอยู่

แนวปฏิบัติของ Process Safety
Management (PSM) 

กลไกของ Process Safety Management (PSM)

หลักการ 3 ดี 

ทราบว่าควรนำา
มาตรการ (Barrier) ใด 

สำาหรับการป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบ

ควบคุม
การผลิตที่ดี 

บำารุง
รักษาที่ดี 

ดำาเนินการ 
ตามมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้ ไออาร์พซี ี ได้นำาระบบดจิทิลัมาประยกุต์ใช้ในการตดิตาม 
การดแูลบำารงุรกัษา ส่งผลให้ความสญูเสยีต่อทรพัย์สนิและการผลติลดลง 
สามารถควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีก่ำาหนด

ปี 2562 ไออาร์พีซี ได้นำา IRPC Behavior Safety Management 
(BSM) Platform เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านพฤติกรรม 
เพื่อสะท้อนการแสดงออกในพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน เพื่อสร ้างเสริมให้เกิดความเป็นเลิศด้านการผลิต 
และเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยดังกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าไว้  
พบว่า สามารถกระตุน้ให้บคุลากรแสดงออกถงึพฤตกิรรมด้านความ
ปลอดภยัในด้านต่างๆ ดขีึน้ ดงันี ้พฤตกิรรมทัว่ไป การปรบัพฤตกิรรม 
การทำางาน การสงัเกตการทำางาน และการระมดัระวงัตนเอง รวมถงึ
ได้นำาหลัก 3 ดี ได้แก่ ออกแบบและก่อสร้างที่ดี ควบคุมการผลิตที่ดี 
และการบำารุงรักษาที่ดี มาประยุกต์ใช้ในการผลิต

	 มิติที่	1	 การบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

การบร�หารจัดการ
ความปลอดภัย

ของกระบวนการผลิต

• BSM with iCAREs
• PSM
• Goal Zero

• SHE Excellence
 Audit & Award
• SHE 4.0
• SF Sharing

• Safety Culture
 Survey

• 4Gs
• SHE Training

การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่
เป�นเลิศด�านปฏิบัติการ

การเสร�มสร�าง
วัฒนธรรม

ด�านความปลอดภัย

ความพร�อม
ด�านสุขภาพใน
การปฏิบัติงาน
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CEO / SEVP VP DM SM SUP EMPLOYEEEVP

ผู�บร�หารระดับสูง
ผู�บร�หารระดับกลาง หัวหน�างาน

พนักงาน

กล�าแนะนำ / ชมเชยผู�อื่นโดยบร�สุทธิ์ใจ
เป�ดใจยอมรับ / สอบถามผู�อื่น ให�คำแนะนำ / ชมเชยตนเอง

BSM Leadership Role Model

ด้วยความตระหนกัตอ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในการดำาเนนิธรุกจิทีร่ะบบความปลอดภัยเป็นปัจจยัสำาคญัหลกั ภายใตห้ลกัคดิ 
“ดูแล ห่วงใย ความปลอดภัย ซ่่งกันและกัน” ไออาร์พีซี จ่งดำาเนินโครงการ iCAREs ที่รณรงค์ให้พนักงานได้ปรับมุมมองความคิดในการ 
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ด้วยการบันทึกพฤติกรรมการทำางานแบบ 360 องศา ท้ังจากหัวหน้างานสู่พนักงาน และระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทำางานแบบปกติ แบบมีความเสี่ยง แบบที่ควรหลีกเลี่ยง ควรส่งเสริม พร้อมการทบทวนให้เกิดการเรียนรู้บทเรียน 
เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พนักงานเกิดความตระหนัก และทำาการป้องกันล่วงหน้า ทำาให้การเกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ 
มีการป้องกันล่วงหน้าและลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญในการทำางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นกิจวัตร ผู้บริหารมุ่งหวังให้บุคลากรมีรูปแบบ 
การทำางานในแต่ละวันที่คำานึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา จึงจัดให้มีหลักปฏิบัติงานใน 1 วัน หรือ One Day Safety at Work 
ตั้งแต่ก่อนทำางาน และระหว่างทำางาน มีเป้าหมาย คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยกำาหนดให้มีคู่มือการทำางานทั้งที่เป็น
งานประจำาและไม่ประจำา มอบหมายงานหรือหน้าที่ที่ชัดเจนแก่พนักงาน สร้างกลไกให้พนักงานมีความพร้อมก่อนทำางาน ทั้งทักษะ
การทำางาน สภาพร่างกาย ประสบการณ์ มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานคอยกำากับดูแลงานในแต่ละวัน และใช้การประชุมเป็น 
เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม ติดตามผลการดำาเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงให้ความ
ใส่ใจในการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำา ด้วยการนำาแนวทาง “พี่สอนน้อง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” คอยให้คำาชี้แนะ ข้อคิดเห็น 
ตักเตือน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิดแก่พนักงาน และช่วยทำาให้ผู้บริหารเข้าใจปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขหรือปรับปรุง 
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติการมีความปลอดภัย

ติดตามรับชมคลิปวีดิทัศน์ One Day Safety at Work ได้ที่

One Day Safety at Work 

iCAREs Principles

มาตรฐานความปลอดภัย
เป�นเร�่องที่ไม�มีการผ�อนผัน

ทุกคนเป�นแบบอย�างที่ดี
ในเร�่องความปลอดภัย

ทุกคนต�องมีส�วนร�วม
และรับผิดชอบในเร�่องความปลอดภัย

ป�องกันไม�ให�เกิดการบาดเจ็บทุกประเภท

ให�ความสำคัญเร�่องความปลอดภัย
ทั้งในและนอกงาน
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ไออาร์พีซี ส่งเสริมความมีเสถยีรภาพการผลิต โดยรณรงค์เรื่อง
การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ในโครงการ Goal Zero Accident 
มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2559 ส่งผลให้สามารถเพิ่มจำานวน 
วันที่ปลอดอุบัติเหตุได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะที่รณรงค์ 
และอัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR) ทั้งจากพนักงาน 
และผู้รับเหมาในปี 2562 ลดตำ่าลงอย่างมีนัยสำาคัญ และดีกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 60 แสดงถงึโอกาสการเกดิอุบตัเิหตุ 
จากการทำางานลดลงอย่างชดัเจน ทำาให้ลดความสญูเสยีต่อพนกังาน 
และผู้รับเหมา รวมถึงผลกระทบทางธุรกิจของไออาร์พีซี

โครงการ Goal Zero

SHE Excellence Award

ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ไออาร์พีซี นอกจากการมุ่งเน้นเฉพาะด้านความปลอดภัยแล้ว 
ยังให้ความสำาคัญกับเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนทางธุรกิจ คือ ดำาเนินการผลิตอย่างมีเสถียรภาพ  

มีความปลอดภัยในการทำางาน มีการควบคุมต้นทุน และการใช้พลังงานในการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยจัดให้มีการประเมิน
การดำาเนินการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party) เป็นระยะๆ เพ่ือทำาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 

จากการผสมผสานการจัดการด้านพฤติกรรมด้วย BSM ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการ Safety Inspections & Audit 
เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการทำางาน โดยขยายผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยครอบคลุมไปยังผู้รับเหมา (Contractor  
Safety Network) พรอ้มทัง้สรา้งความตระหนักภายในหน่วยปฏิบัติการด้วยการแต่งต้ัง Safety Man ท่ีเป็นตัวแทนจากแต่ละ
พ้ืนท่ีการผลิตในการกำากับดูแลพ้ืนท่ี และจัดให้มี Safety Excellence Award เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้คำานึงถึงพฤติกรรมความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน การควบคุมอุบัติการณ์ และการปฏิบัติการตามมาตรฐาน  
ซ่่งครอบคลุมถึงการส่ือสารท่ีชัดเจน

ไออาร์พีซี ดำาเนินการประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัย (Safety Excellence Assessment) เพื่อทบทวนและ 
ปรับปรุงการดำาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วย 
ป้องกนัและลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างแท้จรงิ อกีทัง้เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัสูค่วามเป็นเลศิอย่างต่อเนือ่ง การตรวจประเมนิได้ถกูออกแบบ
โดยบรูณาการระบบบริหารจัดการต่างๆ เข้าด้วยกนั อาท ิISO 45001, 
Process Safety Management (PSM) และ Operation  
Excellence Management System (OEMS) ซ่่งครอบคลุม 
องค์ประกอบต่างๆ ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาท ิ 
แผนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามแผนงาน  
การจัดการสภาพแวดล้อมการทำางาน การเตรียมความพร้อม 
รับภาวะฉุกเฉิน การอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการเกิด 

อุบัติการณ์ เป็นต้น โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากฝ่ายบริหาร 
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย เป็นผูด้ำาเนนิการตรวจประเมนิ และ
สามารถรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม Safety Excellence 
Award ได้เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2558

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ส่งเสริมให้เกิดการนำาองค์ความรู้ บทเรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อการพัฒนาสานต่อให้เกิดผลตอบแทน 
ต่อองค์กรทั้งภายในและนอกหน่วยงาน โดยจัด Best Practice 
Sharing Day เป็นประจำาทกุปี ในปี 2562 มกีารนำาความรูท้ีไ่ด้แบ่งปัน 
ภายในไออาร์พซีไีปประยกุต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 300 เรือ่ง 
ส่งผลให้ไออาร์พซีสีามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี 
และดำาเนนิการถอดบทเรยีน จดัทำาเป็นเอกสารในระบบ KM (Knowledge 
Management) ด้วย

	 มิติที่	2	 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ	
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ไออาร์พีซี เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีจะส่งเสริมให้ 
ผลการดำาเนินงานขององค์กรมีความเป็นเลิศ ซ่่งวัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัยทีด่จีะเกดิข่น้ได ้ไมเ่พยีงแตก่ารทีอ่งคก์รมกีารกำาหนด
นโยบายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยเทา่นัน้ แตจ่ะเกดิข่น้ได ้
จากการแสดงออกร่วมกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจากผู้บริหาร ไออาร์พีซี 
จ่งจัดทำาแนวทางและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานในการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย เพื่อนำาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์  
พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร

พนักงานและ
ผู้รับเหมาเสียชีวิต 

จากการทำางาน
ในปี 2562

ไม่มี

	 มิติที่	3	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย

การประเมินระดับ
วัฒนธรรมด�าน SSHE

(SSHE Culture
Assessment)

การกำหนดเป�าหมาย
และการวางแผน

(Target & Planning)

การทบทวน
ผลการดำเนินงาน
(Management 

Review)

การปรับปรุงระดับ
วัฒนธรรมด�าน SSHE

(SSHE Culture
Improvement)

1

2

3

4
กระบวนการสร้าง

และพัฒนาวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

ไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความผูกพันและความรับผิดชอบ 
ต่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ จึงนำา Digital Platform 
เป็นเครื่องมือในการส่ือความ และติดตามผลการดำาเนินการด้าน 
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย ทำาให้เกดิความสะดวกต่อการเข้าถงึ 
ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และอำานวยความสะดวก 
ให้หัวหน้างานสามารถติดตามความคืบหน้าและให้การสนับสนุน  
ให้คำาแนะนำาแก่ทมีงานได้อย่างรวดเรว็ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการปลกูฝัง 
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีแก่หน่วยงานตนได้ตลอดเวลา

ในปี 2562 บุคลากร ได้เข้าร่วมประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ร้อยละ 87.4 ซึ่งผลการสำารวจได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำา จากที่ 
ผูบ้รหิารและหวัหน้างานได้มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อการจดัการ
อุบัติการณ์ มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการควบคุม
กระบวนการทำางาน รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการลงทุนด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และยังมีการสร้างบรรยากาศ 
การประชมุทีส่ร้างสรรค์ การรณรงค์การนำาเครือ่งมอืด้านความปลอดภัย 
มาใช้ประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ด้วยการยกย่องชมเชย จึงส่งผลให้ผลการประเมินวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

ไม�ใส�ใจ
ให�ความสนใจ
เมื่อเกิดอ�บัติเหตุ

มีระบบบังคับใช�
มีระบบในการจัดการ
อันตรายต�างๆ

เอาใจใส�อย�างจร�งจัง
มีการแก�ไขป�ญหา

ที่พบเจออยู�เป�นประจำ

ปฏิบัติจนเป�นนิสัย
ความปลอดภัย
เป�นส�วนหนึ่ง
ของธุรกิจ

ทำเพ�ยงเพ�่อแก�ไข
ความปลอดภัยเป�นสิ�งสำคัญ

แต�ยังเกิดอ�บัติเหตุ

1

2
3

4
5
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ไออาร์พีซี ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ทำาให้การวิเคราะห์และประมวลผลมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น โดยพนักงานและผู้รับเหมา 
ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตได้อย่างสะดวก ลดความซับซ้อนและลดขั้นตอนการทำางาน 
ทำาให้พนักงานสามารถมุ่งม่ันต่อการทำางานหลักได้อย่างเต็มที่ ระบบดิจิทัลที่ไออาร์พีซีนำามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมทั้งการบริหารระบบความปลอดภัย (Safety System) การเข้าถึงข้อมูลการจัดการ 
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Safety Website) อาทิ โปรแกรมบริหารจดัการอบุัติการณ ์(idMS Program) โปรแกรมบรหิาร 
จัดการผู้รับเหมา (e-Contractor) โปรแกรมบริหารจัดการการขออนุญาตเข้าทำางาน (e-Permit) และโปรแกรมบริหารพฤติกรรม 
ด้านความปลอดภัย (Behavior Safety Management: BSM)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงคุณค่าพนักงานที่จะทำางานอย่างมีสุขภาวะ  
อนัจะส่งผลต่อความแขง็แกร่งของการดำาเนนิธรุกจิให้สามารถเตบิโต
ควบคูส่งัคม ชมุชนได้อย่างมเีสถยีรภาพ จงึได้จดัให้มกีารตรวจสขุภาพ 
พนักงานเป็นประจำาทุกปี และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงให้กบัพนกังาน 
ทีท่ำางานในจดุทีม่คีวามเสีย่งในการทำางานแต่ละประเภท นอกจากนี้ 
ยังมีการดำาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 ได้ดำาเนินโครงการ “IRPC 4Gs Healthy Together  
ลดพุง ลดโรค 2019” มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับ 
มีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตน และมีผู้บริหารระดับสูงเป็น 
ต้นแบบในการเข้าร่วมโครงการ

การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ไม่มีพนักงานเจ็บป่วย
จากการทำางาน

ในปี 2562 

	 มิติที่	4	 ความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการ IRPC 4Gs Healthy Together ลดพุง ลดโรค 2019  
ได้ให้ความสำาคัญในคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นที่ดัชนีมวลกาย (BMI) 
ซ่่งเป็นสิง่สะท้อนถึงสุขภาวะของพนักงาน ที่จะมีความพร้อมต่อการ
ปฏบิติังานมากน้อยเพียงใด โดยคัดเลือกพนกังานกลุม่เป้าหมายที่มี 
BMI มากกว่า 30 เข้าร่วมโครงการฯ เพือ่แนะนำาวิธีการดูแลสุขภาพ
ควบคุมอาหารให้มีร่างกายที่แข็งแรง และมีนำ�าหนักท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างกระฉับกระเฉง ไม่ส่งผลต่อการทำางาน
ในที่อับอากาศ พบว่า ร้อยละ 87 ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมี
นำา้หนกัลดลง พนกังานมค่ีา BMI อยูใ่นเกณฑ์ปกตไิด้เพิม่สงูขึน้ และ
พนักงานที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์มีจำานวนลดลง

โปรแกรม
บร�หารจัดการ
อ�บัติการณ�

โปรแกรม
บร�หารจัดการ
ผู�รับเหมา

โปรแกรมบร�หารจัดการ
การขออนุญาต
เข�าทำงาน

โปรแกรมบร�หาร
พฤติกรรม

ด�านความปลอดภัย
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ผลการสำารวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย

* ระดับการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยสูงสุด = 5 ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

ผูบ้รหิารระดบัสงูแสดงความมุง่มัน่ต่อการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยเชงิรกุ 
ทัว่ทัง้องค์กร ด้วยการตรวจพืน้ทีป่ฏบิตักิารด้วยตนเอง ตามโครงการ Safety 
Walk & Talk เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็บนข้อเทจ็จรงิแบบสองทาง 
จากพนักงานสู่ผู้บริหาร และจากผู้บริหารสู่พนักงาน ก่อให้เกิดการผลักดันให้ 
มกีารปรบัปรงุลกัษณะการทำางาน และสภาพการทำางานใหป้ลอดภัย พนกังาน 
เกิดการปรับมุมมองความคิดในการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน  
และทำาให้เกดิความผกูพนัซึง่กนัและกนัในสายบงัคบับญัชา

จำานวนครั้ง
ของอุบัติเหตุ (ครั้ง)

เพือ่เป็นการลดอบุติัการณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ระหว่างการปฏบิตังิาน ไออาร์พซี ีจงึได้ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการทำางาน พร้อมดำาเนนิการ 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำางานของบุคลากร โดยการจัดทำาโปสเตอร์ Saving Rules เพื่อเป็นการตักเตือนและรณรงค ์
ให้บุคลากรระมัดระวังต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่ทำาให้เกิดความปลอดภัย 
และหลกีเลีย่งไม่ให้อบุตักิารณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ซำา้อกีในอนาคต ส่งผลให้สามารถลดจำานวนอบุตัเิหตลุงได้เป็นจำานวนมากในปีทีผ่่านมา 
ซึ่งบุคลากรได้ยึดปฏิบัติในการทำางานประจำาวันจนเป็นพฤติกรรม ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลง

โครงการ Life Saving Rules

ผลการประเมิน
ระดับวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (*)

2558

2558

3.56

33

2560

2560

3.88

21

2562

2562

4.03

21

ผลการดำาเนินงาน
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แนวโน้มการลด BMI ของพนักงาน
จากโครงการ IRPC 4 Gs Healthy Together
ลดพุง ลดโรค 2019 ติดตามผล

จัดกิจกรรม
เดิน ว��ง ป��น

ให�ความรู�
ทางโภชนาการ /
 กายภาพบำบัด

กำหนด
กลุ�มเป�าหมาย

ของพนักงาน
มีน้ำหนักลดลง

พนักงานมีค�า BMI
อยู�ในเกณฑ�ปกติเพ��มสูงข�้น

ร�อยละ

87

แรงงานทั้งหมด
(รวมพนักงาน, 
Outsource และผู�รับเหมา)

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR) 
(กรณีต�อหนึ่งล�านชั่วโมงการทำงาน)

แรงงานทั้งหมด
ไม�รวมพนักงาน
(รวม Outsource และผู�รับเหมา)

พนักงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

0.43

0.43

0.43

เป�าหมาย
2562

0.35

0.18

0.25

ผลการดำเนินงาน
2562

0.38

0.38

0.38

เป�าหมาย
2563

แนวโน�มสถิติ TRIR เทียบกับ
International Association
of Oil & Gas Procedure: IOGP

สถิติ TRIR ของไออาร�พ�ซี
มีแนวโน�มที่ลดต่ำลงอย�างต�อเนื่อง
และมีค�าสถิติที่ดีกว�าค�าเฉลี่ย
และระดับ 1st Quartile ของ IOGP

IRPC

IRPC Target

1st Quartile IOGP

Average IOGP

1.58

1.37

0.65 0.60 0.56
0.52 0.47 0.43

1.27

0.98

0.76 0.75

1.35

1.17 1.14 1.15

0.46

256225612560255925582557

0.46
0.58

0.45 0.39 0.25
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• ไออาร์พีซี สำานักงานกรุงเทพ
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี อยุธยา
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี ชุมพร

• โรงงานอีบีเอสเอ็ม
• โรงงานพีเอส
• โรงงานบีทีเอ็กซ์  
• โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี อยุธยา 
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี ชุมพร 
• บริษัท น้ำามันไออาร์พีซีี จำากัด

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2562

รางวัลสถานประกอบกิจการ
ที่มีกิจกรรมรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
( Zero Accident Campaign 2019)
ระดับประเทศ
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ไออาร�พ�ซี มีเจตนารมณ�ในการสร�างคุณค�าร�วมกับชุมชนและสังคม 
ตั้งแต�การพัฒนาคุณภาพชีว�ต สร�างความเป�นอยู�ที่ดีโดยต�อยอดโครงการ

เพ� ่อให�ชุมชนและสังคมแข็งแกร�งมีภูมิคุ �มกัน สนับสนุนและส�งเสร�มการศึกษา
ให�กับเยาวชนและผู�สูงวัย สร�างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนและสังคมผ�านโครงการต�างๆ 

รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ไออาร�พ�ซีให�ความสำคัญตลอดการดำเนินงาน 
เพ�่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู�ไปกับการพัฒนาความเป�นอยู�ของชุมชน 

และเกิดการสร�างคุณค�าร�วมกัน

SOCIAL & 
RELATIONSHIP
CAPITAL
ร�วมกันพัฒนาสร�างคุณค�า
เพ�่อสังคมอย�างยั่งยืน

รถบร�การทำขาเทียม
พระราชทานเคลื่อนที่

ว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี
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ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี  
จึงมีแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการดำาเนินโครงการต่างๆ  
เพื่ อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชน  ส่ ง เสริมการศึกษาของ เยาวชน  ส่ ง เสริมสุ ขภาพอนามัย  
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับชุมชนรอบ 
เขตประกอบการฯ และสังคมโดยรวม รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคมจากการดำาเนินงานของไออาร์พีซี  
และ ไออาร์พีซี เชื่อว่าธุรกิจกับชุมชนและสังคมจะต้องเติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ดำาเนินงาน 
เพื่อสังคม วัดผลการดำาเนินงานตามกรอบการปฏิบัติของ London Benchmarking Group: LBG Framework  
เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำาเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และการเติบโต 
ทางธุรกิจควบคู่กัน

โจทย� 
สิ�งที่ใช�ช�วยเหลือ 

ผลลัพธ�
สิ�งที่เกิดข�้น

ผลกระทบ
สิ�งที่เปลี่ยนแปลง

ว�ธีการ
เง�น เวลา การบร�จาค ค�าบร�หารจัดการ

เหตุผล
การบร�จาคเพ�อ่การกุศล การลงทุน
เพ�อ่สังคม โครงการพาณิชย�ในชุมชน

วัตถุประสงค�
การแก�ไขป�ญหา (การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ)

สถานที่
สถานที่ให�ความช�วยเหลือ

ผลลัพธ�ต�อชุมชน
จำนวนผู�ได�รับความช�วยเหลือ 
กิจกรรมที่จัดข�้น ฯลฯ

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ
การประชาสัมพันธ� 
การรับรู�ของลูกค�าและพนักงาน ฯลฯ

ผลพลอยได�
เง�นทุนเพ��มเติม

ผลกระทบต�อสังคม
ความเปลี่ยนแปลงต�อผู�ได�รับผลประโยชน� 
องค�กร และ/หร�อ สังคม

ผลกระทบต�อธุรกิจ
ความเปลี่ยนแปลงต�อผลประกอบการ
ของธุรกิจ

ไออาร์์พีีซีี วางกลยุุทธ์์ในการ์ดำำาเนินงานด้ำานความรั์บผิิดำชอบต่่อสัังคม โดำยุมีการ์กำาหนดำการ์ลงทุนในโคร์งการ์ทางสัังคมต่่างๆ คิดำเป็็นร้์อยุละ 3 
ของกำาไร์สัุทธ์ิเฉลี�ยุ 3 ปี็ยุ้อนหลัง โคร์งการ์ที�ดำำาเนินการ์มีเป้็าหมายุที�จะสั่งเสัริ์มพีัฒนาชุมชนทั�งร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ และสัังคม โดำยุแบ่ง 
ป็ร์ะเภทของโคร์งการ์ออกเป็็น 3 ดำ้าน ไดำ้แก่ โคร์งการ์เพี่�อชุมชน โคร์งการ์เพ่ี�อการ์ศึึกษา และโคร์งการ์เพี่�อสัังคม

แนวทางการบริหารจัดการ

Education

1%

Society

1%

Community

1%

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 

ที่มา : London Benchmarking Group Framework
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โคร์งการ์ทางสังัคมที�ไออาร์พ์ีซีีดีำำาเนนิการ์ มเีป้็าหมายุที�จะสัง่เสัร์มิพัีฒนาชมุชนทั�งร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ และสังัคมโดำยุร์วม มรี์ายุละเอยีุดำดำงันี้

โครงการที่ดำาเนินงาน

ในป็ ี2562 ไออาร์์พีีซีี ดำำาเนินโคร์งการ์เพี่�อสั่งเสัร์ิมความเป็น็อยูุ่ที�ดีำของคนในชุมชน 
ทั�งในดำ้านสัาธ์าร์ณสัุขและคุณภาพีชีวิต่ ดัำงนี้

โครงการเพื่อชุมชน

ดำำาเนนิการ์ต่่อเน่�องเป็็นปี็ที� 3 สัำาหร์บัโคร์งการ์กองทนุส่ังเสัร์มิสัขุภาพี
ชุมชนร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ที�ให้ป็ร์ะโยุชน์ทางดำ้านการ์สั่งเสัร์ิม  
การ์ป้็องกนั การ์รั์กษา และฟ้ืนฟสูัขุภาพีของป็ร์ะชาชนร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ 
และเปิ็ดำโอกาสัให้ชมุชนมีส่ัวนบริ์หาร์จดัำการ์กองทนุฯ ด้ำวยุต่นเอง ภายุใต้่ 
คำาแนะนำาด้ำานอาชีวอนามยัุจากผิูเ้ชี�ยุวชาญด้ำานสัาธ์าร์ณสัขุ มีการ์ร์ายุงาน 
ความคบ่หน้าของโคร์งการ์ทุกๆ 2 เดำอ่น ในปี็ 2562 มโีคร์งการ์ที�ชมุชน
นำาเสันอและผ่ิานหลกัเกณฑ์์การ์คดัำเลอ่กทั�งหมดำ จำานวน 31 โคร์งการ์ 
อาทิ โคร์งการ์อบร์มการ์เล่อกซ้้ีออาหาร์ที�ป็ลอดำภัยุต่่อสัุขภาพี 
(เทศึบาลนคร์ร์ะยุอง) โคร์งการ์จัดำซี้้อคร์ุภัณฑ์์ทางการ์แพีทยุ์ให้ 
ต่ำาบลบ้านแลง และโคร์งการ์จัดำซี้้อคร์ุภัณฑ์์ทันต่กร์ร์มให้โร์งพียุาบาล 
ส่ังเสัริ์มสัขุภาพีต่ำาบลบ้านหนองต่ะแบก เป็็นต้่น

กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในปี็ 2562 มีป็ร์ะชาชนเข้าใช้บริ์การ์ที�คลินิกปั็นน้ำาใจร์วมทั�งสัิ้น 4,111 คน ผิู้เข้าร์ับบริ์การ์ส่ัวนใหญ่เป็็นโร์คกร์ะดูำกและกล้ามเน่้อ 
ความดำัน ทางเดำินอาหาร์ ทางเดำินหายุใจ สัำาหร์ับข้อมูลการ์ต่ร์วจสุัขภาพีของคลินิกป็ันน้ำาใจจะส่ังให้โร์งพียุาบาลร์ะยุองนำาเข้าร์ะบบ
ฐานข้อมูลสัุขภาพี เพี่�อใช้วางแผินในการ์ร์ักษากร์ณีที�เกิดำการ์เจ็บป็่วยุในพี่้นที�ต่่อไป็

โครงการคลินิกปันน้ำาใจ
ให้บริการตรวจรักษาประชาชน
ในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ

จำานวน 4,111 คน

โครงการคลินิกปันน้ำาใจ 
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ไออาร์์พีีซี ีได้ำจดัำหนว่ยุแพีทยุเ์คล่�อนที�ใหบ้ร์กิาร์ชมุชนเดำอ่นละ 1 ครั์�ง ร์วม 12 คร์ั�ง สัำาหร์บัปี็ 2562 มผู้ีิเขา้ร์บับริ์การ์จำานวน 2,051 คน 
คร์อบคลุมพี่น้ที�ร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ไดำแ้ก ่ต่ำาบลบา้นแลง ต่ำาบลต่ะพีง ต่ำาบลนาต่าขวญั เทศึบาลต่ำาบลเชงิเนนิ และเทศึบาลนคร์ร์ะยุอง 
โดำยุข้อมูลการ์ต่ร์วจร์ักษาของชุมชนจะถูกนำามาใช้เป็็นข้อมูลจัดำทำาแผินการ์ต่ร์วจร์ักษาสัุขภาพีป็ร์ะชาชนให้ต่ร์งกับกลุ่มโร์ค 
โดำยุแพีทยุ์เฉพีาะทางในป็ีต่่อไป็

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน

โครงการหัวใจอาสาพัฒนาชุมชน

ไออาร์์พีีซีี เปิ็ดำโอกาสัให้พีนักงานใช้ศัึกยุภาพีในการ์นำา 
ความร์ู้ป็ร์ะสับการ์ณ์ของต่นเอง ร์่วมทำากิจกร์ร์มพีัฒนา 
ชุมชนในทุกพี่้นที�ร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ทั�งในสั่วน 
กจิกร์ร์มของบร์ษิทัฯ และกจิกร์ร์มของชมุชน อาท ิป็ร์บัป็ร์งุ 
พีัฒนาอาคาร์สัถานที� ร์ะบบป็ร์ะป็าชุมชน นอกจากนั�น  
พีนกังานยัุงใหค้วามร์ูส้ัอนภาษาองักฤษเบ่อ้งต้่น ภาษาไทยุ 
ให้กับกลุ่มนักเรี์ยุนผิู้สัูงอายุุ โร์งเร์ียุนผิู้สัูงอายุุ เพี่�อ 
ให้เกิดำป็ร์ะโยุชน์ต่่อชุมชนสั่วนร์วม และเป็็นการ์ป็ลูกจิต่ 
สัาธ์าร์ณะให้กับพีนักงาน เกิดำเคร์้อข่ายุความร่์วมม่อ  
และสัร้์างวัฒนธ์ร์ร์มความร์ับผิิดำชอบต่่อสัังคมให้เกิดำขึ้น 
กับพีนักงานของไออาร์์พีีซีี (CSR DNA) ในปี็ 2562 
มีพีนักงานร์่วมกิจกร์ร์ม คิดำเป็็นจำานวนชั�วโมงจิต่อาสัา 
ร์วม 26,960 ชั�วโมง

ไออาร์พี์ีซีี จดัำโคร์งการ์เปิ็ดำบา้นสัานสัมัพัีนธ์เ์ป็็นป็ร์ะจำาทุกปี็  
เพ่ี�อเปิ็ดำโอกาสัให้กลุ่มผู้ิมีส่ัวนได้ำเสีัยุ รั์บรู้์ถึงการ์ดำำาเนินธุ์ร์กิจ 
และการ์จดัำการ์ดำ้านสัิ�งแวดำล้อมของบร์ิษัท โดำยุในป็ี 2562  
ไออาร์์พีีซีี ได้ำจัดำให้มีการ์เสัวนาในหัวข้อการ์จัดำการ์ด้ำาน 
สิั�งแวดำล้อมของเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ต่ามโคร์งการ์ต่่างๆ  
ที�อยูุ่ร์ะหว่างดำำาเนินการ์ ร์วมถึงโคร์งการ์ที�ป็ฏิบัต่ิต่าม 
มาต่ร์การ์ลดำผิลกร์ะทบสิั�งแวดำล้อมต่ามร์ายุงานการ์ป็ร์ะเมิน 
ผิลกร์ะทบสัิ�งแวดำลอ้ม จำานวน 15 โร์งงาน และทา่เร์อ้น้ำาลกึ  
ทั�งหมดำ 22 คร์ั�ง ผิู้มีส่ัวนได้ำเสีัยุที�เข้าร่์วมกิจกร์ร์ม ได้ำแก่ 
ชุมชนร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ครู์ นักเร์ียุน นักศึึกษา  
คณะผิูส้ังูอายุ ุและกลุม่วสิัาหกจิชมุชนร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ  
ร์วมกว่า 829 คน

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House)

ความพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย
2563

ผลการดำาเนินงาน
2562

เป้าหมาย
2562

82 9291
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ไออาร์์พีีซีี ดำำาเนินโคร์งการ์เพี่�อสัังคมที�มุ่งเน้นการ์พีัฒนาส่ังเสัร์ิม 
การ์ศึึกษาให้แก่เดำ็กและเยุาวชน ผิู้สัูงอายุุ ร์วมถึงป็ร์ะชาชนทั�วไป็ 
อยุ่างต่่อเน่�องเป็็นป็ร์ะจำาทุกป็ี โดำยุมีโคร์งการ์ต่่างๆ ดำังนี้

โครงการเพื่อการศึกษา

การ์พัีฒนาสั่งเสัร์ิมการ์ศึึกษาแก่เดำ็กและเยุาวชนถ่อเป็็น
หนึ�งในป็ร์ะเดำ็นสัำาคัญทางสัังคมในป็ัจจุบัน ซึี�งไออาร์์พีีซีี 
ไดำ้ดำำาเนินการ์สันับสันุนเพ่ี�อสัร์้างโอกาสัดำ้านการ์เร์ียุนร์ู ้ 
โดำยุการ์จัดำโคร์งการ์มอบทุนการ์ศึึกษาเพี่�อชุมชนมาอยุ่าง
ต่่อเน่�อง ในปี็ 2562 มกีาร์มอบทนุการ์ศึกึษาให้แก่นกัเร์ยีุน
ในร์ะดำับป็ร์ะถมศึึกษา มัธ์ยุมศึึกษา อาชีวศึึกษา และ
อดุำมศึึกษา ร์วมทัง้สัิน้ 279 ทนุ ร์วมเป็็นเงนิ 608,000 บาท 
โดำยุนักเร์ียุน นักศึึกษาที�ไดำ้ร์ับมอบทุนมาจากเยุาวชนร์อบ
เขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ที�ผิ่านการ์คัดำเล่อกจากผู้ินำาชมุชน โดำยุ
พิีจาร์ณาจากเยุาวชนที�มีผิลการ์ศึึกษาดำี ความป็ร์ะพีฤต่ิดีำ 
แต่่ขาดำแคลนทุนทรั์พีย์ุที�จะศึึกษาต่่อในร์ะดำับที�สูังขึ้น

โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

ศูึนย์ุการ์เรี์ยุนรู้์เคร้์อข่ายุชุมชนจัดำตั่�งข้ึนเพ่ี�อเป็็นศูึนย์ุส่ังเสัริ์ม  
เร์ยีุนร์ู ้และพีฒันาดำา้นสัิ�งแวดำลอ้ม อาชพีี และเศึร์ษฐกจิชมุชน 
ต่ลอดำจนเป็็นเวทีในการ์พีบป็ะเพี่�อกร์ะชับความสััมพีันธ์์ 
ร์ะหว่างสัมาชิกในชุมชนเดีำยุวกัน สัมาชิกต่่างชุมชน และ
ชมุชนกบัไออาร์พ์ีซีี ีใหแ้นน่แฟน้มากยิุ�งขึน้ โดำยุแต่ล่ะเดำอ่น 
จะมีกิจกร์ร์มสัับเป็ลี�ยุนหมุนเวียุนกันไป็ ในป็ี 2562  
มีผิู้ใช้บริ์การ์ร่์วมทำากิจกร์ร์มวันเสัาร์์-อาทิต่ยุ์ จำานวน 
15,675 คน ใชห้อ้งป็ร์ะชมุ จำานวน 19,737 คน จดัำกจิกร์ร์ม
พีัฒนาคุณภาพีชีวติ่ 24 คร์ั�ง นอกจากนี้ ยุังจดัำโคร์งการ์ 
“เต่ิมฝัน ป็ันโอกาสัให้น้อง” เป็ิดำต่ิวเข้ม 3 วิชาหลัก ค่อ 
วิทยุาศึาสัต่ร์์ คณติ่ศึาสัต่ร์์ และภาษาอังกฤษ ให้นักเร์ียุน
ร์ะดำับชั�นป็ร์ะถมศึึกษาป็ีที� 6 เพี่�อสัอบเข้าศึึกษาในร์ะดำับชั�น
มัธ์ยุมศึึกษาป็ีที� 1

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน

จากการ์ที�ป็ร์ะเทศึไทยุกำาลงักา้วเขา้สู่ัสังัคมผิูส้ังูอายุตุ่ั�งแต่ปี่็ 2548 โดำยุ
มีป็ร์ะชากร์ผิู้สัูงอายุุ ร์้อยุละ 10.4 ของป็ร์ะชากร์ทั�งป็ร์ะเทศึ ซีึ�งอาจก่อ
ให้เกิดำป็ัญหาต่่างๆ อาทิ ป็ัญหาผิู้สูังอายุุถูกทอดำทิ้ง ป็ัญหาทางดำ้าน
สัภาพีจติ่ใจ เม่�อถงึวยัุเกษยีุณอายุไุมไ่ดำท้ำางานทำาใหผ้ิูส้ังูอายุรุ์ูส้ักึเหงา 
และปั็ญหาสัุขภาพีร์่างกายุที�ต่ามป็กติ่ผิู้สัูงอายุุจะมีสัุขภาพีร์่างกายุ
เสั่�อมโทร์มไม่แข็งแร์ง ความท้าทายุที�สัำาคัญยุิ�งของการ์เป็็นสัังคม 
ผิู้สัูงอายุุ ค่อ จะทำาให้ผิู้สัูงอายุุมีชีวิต่ที�มีคุณภาพีที�ดำีไดำ้อยุ่างไร์  
ไออาร์พ์ีซีี ีต่ร์ะหนกัผิลกร์ะทบทางสังัคมที�จะเกดิำขึน้จากป็ญัหาดำงักล่าว  
จึงมุ่งเน้นส่ังเสัร์ิมการ์เรี์ยุนร์ู้ต่ลอดำชีวติ่ การ์จัดำการ์ศึึกษา การ์พีัฒนา 
คุณภาพีชีวิต่ผิู้สัูงอายุุ โดำยุได้ำจัดำร์ะบบการ์เร์ียุนการ์สัอนต่ามรู์ป็แบบ 
ของโร์งเรี์ยุนผิู้สัูงอายุุ ที�โร์งเร์ียุนผิู้สัูงอายุุอำาเภอเม่องร์ะยุอง และ 
โร์งเรี์ยุนผิูส้ังูอายุหุนองจอกคอนแวนต์่ มกีาร์จดัำหลกัสูัต่ร์และกจิกร์ร์ม 
การ์เรี์ยุนรู้์ให้เหมาะสัมกับผู้ิเร์ียุนในชุมชนและมีความสัำาคัญต่่อการ์ 
ดำำาเนนิชวีติ่ ชว่ยุเพีิ�มพีนูความรู้์ ทกัษะชวีติ่ที�จำาเป็็นทั�งดำา้นร์า่งกายุและ 
จิต่ใจ เพี่�อให้ผิู้สัูงอายุุมีความสัุขในการ์พีบป็ะหร์้อทำากิจกร์ร์มร์่วมกัน  
สัามาร์ถนำาความร์ู้ที�ได้ำร์ับไป็สัร์้างอาชีพี สัร์้างร์ายุไดำ้ให้เกิดำป็ร์ะโยุชน์
ต่่อต่นเอง คร์อบครั์วและสัังคม ในปี็ 2562 ไดำ้ดำำาเนินกิจกร์ร์ม
พีัฒนาการ์เร์ียุนร์ู้จำานวน 16 คร์ั�ง เช่น กิจกร์ร์มสัันทนาการ์สัร้์างสุัข  
เชน่ เร์ยีุนทำาอาหาร์ ทำาแชมพีสูัมนุไพีร์เพี่�อต่อ่ยุอดำในการ์พัีฒนาอาชพีี 
เรี์ยุนแพีทยุ์แผินไทยุเพี่�อดำูแลต่นเองที�บ้าน ศึึกษาดำูงานกสัิกร์ร์ม
ธ์ร์ร์มชาต่ิ เป็็นต้่น ป็ัจจุบันมีจำานวนนักเร์ียุนสูังอายุุ จำานวน 93 คน

โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง   
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ไออาร์์พีีซีี มุ่งมั�นยุกร์ะดัำบคุณภาพีชีวิต่ของผู้ิคนในสัังคมเพ่ี�อช่วยุลดำปั็ญหาด้ำานความเหล่�อมล้ำา  
และสัร์้างป็ร์ะโยุชน์แก่สัังคมอยุ่างยุั�งยุ่น ดำ้วยุการ์นำาผิลิต่ภัณฑ์์นวัต่กร์ร์มที�มีคุณภาพี 
และได้ำมาต่ร์ฐาน ผิสัานกับองค์ความรู้์ของพีนักงาน เพ่ี�อสัร้์างร์ากฐานชีวิต่ที�มั�นคงและ 
ส่ังเสัริ์มความสัามาร์ถในการ์พีึ�งพีาต่นเองผิ่านการ์ดำำาเนินโคร์งการ์ต่่างๆ ดำังนี้

ไออาร์์พีีซีี ดำำาเนินการ์บร์ิจาคเม็ดำพีลาสัต่ิกให้มูลนิธ์ิขาเทียุม  
ในสัมเดำ็จพีร์ะศึรี์นคริ์นทร์าบร์มร์าชชนนี สัำาหร์ับใช้ในการ์ผิลิต่ 
ขาเทียุมและอุป็กร์ณ์สัำาหร์ับผิู้พีิการ์ขาขาดำมาอยุ่างต่่อเน่�อง
ต่ั�งแต่่ป็ี 2554 ซีึ�งเป็็นผิลิต่ภัณฑ์์ป็ร์ะเภท PP ชนิดำใหม่ที� 
ไออาร์์พีีซีีร่์วมม่อกับมูลนิธิ์ฯ ในการ์พัีฒนา มีคุณสัมบัติ่โป็ร่์งแสัง  
เม่�อนำามาผิลิต่เบ้าขาเทียุมจะทำาให้ช่างทำาขาเทียุมมองเห็น
ลักษณะการ์แนบของเบ้าขาเทียุมกับต่อขาของผิู้พีิการ์ และ
สัามาร์ถป็รั์บแก้เบ้าขาเทียุมให้พีอดำีกับต่อขาไดำ้อยุ่างต่ร์งจุดำ  
ลดำร์ะยุะเวลาในการ์ป็ร์ับแก้ขาเทียุมลง ทำาให้ผิู้พีิการ์ใสั่ขาเทยีุม 
ที� มีความพีอดีำ นอกจากช่วยุเหล่อ ผู้ิพิีการ์ในป็ร์ะเทศึ
แล้ว ยัุงได้ำขยุายุความช่วยุเหล่อไป็ยุังผิู้พีิการ์ต่่างป็ร์ะเทศึ 

โครงการเพื่อสังคม

อาทิ มาเลเซีียุ พีม่า กัมพูีชา สัาธ์าร์ณร์ัฐเซีเนกัล และ
อินโดำนีเซีียุ เป็็นต่้น ผู้ิพิีการ์ที�ได้ำรั์บขาเทียุมสัามาร์ถดูำแล 
และช่วยุเหล่อตั่วเองได้ำในการ์ใช้ชีวิต่ป็ร์ะจำาวัน และยัุงสัามาร์ถ 
ป็ร์ะกอบอาชีพีเพ่ี�อสัร้์างร์ายุได้ำ ชว่ยุลดำความเหล่�อมล้ำาทางสังัคม  
จากการ์ดำำาเนินโคร์งการ์นี้ ทำาให้ไออาร์์พีีซีีได้ำป็ร์ะโยุชน์ในรู์ป็แบบ 
ของภาพีลักษณ์ที�ดำีทางสัังคม เป็็นที�ร์ู้จักเพีิ�มขึ้นผิ่านการ์ 
ป็ร์ะชาสัมัพีนัธ์ก์าร์ดำำาเนนิงานโคร์งการ์ พีนกังานที�เขา้ร์ว่มไดำร้์บั 
การ์ป็ลูกฝังดำ้านจิต่สัำานึกในการ์ดำูแลสัังคมและชุมชน ร์วมถึง 
ไออาร์์พีีซีีไดำ้พีัฒนาศึักยุภาพีของพีนักงาน พัีฒนาผิลิต่ภัณฑ์์  
อีกทั�งยุังเพิี�มโอกาสัทางธ์ุร์กิจสัำาหร์ับผิลิต่ภัณฑ์์ใหม่ที�อาจ 
สัร์้างร์ายุไดำ้ให้บร์ิษัทในอนาคต่

โครงการขาเทียม (IRPC Prostheses Project)

โจทย� ผลลัพธ� ผลกระทบ

ว�ธีการ
การบร�จาค :
• ผลิตภัณฑ� 20 ตันต�อป�
• เวลาของพนักงาน
• การสมทบเง�น
• อ�ปกรณ�

ผลลัพธ�ต�อชุมชน
จำนวนผู�พ�การที่เข�าถึงการบร�การ

ผลกระทบต�อสังคม
• ลดช�องว�างความเหลื่อมล้ำ 
• เพ��มกำลังแรงงานที่มีความสามารถ
• เพ��มโอกาสและคุณภาพชีว�ต
 ที่ดีแก�ผู�พ�การ

ผลกระทบต�อธุรกิจ
• ชื่อเสียงทางธุรกิจและ
 ภาพลักษณ�องค�กร
• โอกาสทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ�ใหม�
• เพ��มทักษะของพนักงาน

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ
• จำนวนพนักงานที่มีส�วนร�วม
• การออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม�

ผลพลอยได�
ความร�วมมือและการสร�างคู�ค�าทางธุรกิจ

เหตุผล
การบร�จาคเพ�่อการกุศลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ที่ตอบสนองความต�องการ
ของผู�ใช�งาน

วัตถุประสงค�
เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตของผู�พ�การ
และสร�างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

สถานที่
ประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศเซเนกัล
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ในปี็ 2562 ไออาร์์พีีซี ีบร์จิาคเมด็ำพีลาสัต่กิป็ร์ะเภท 
Copolymer Polypropylene (PP Random 
3340H) จำานวน 28 ต่นั คดิำเป็็นมลูค่า 1,243,340 
บาท และบร์ิจาคเคร์่�องบดำพีลาสัติ่ก เพี่�อช่วยุใน
การ์ผิลิต่ขาเทียุม ในร์ูป็แบบของเงินบร์ิจาค 
ร์วมจำานวน 613,854 บาท ให้แก่มลูนธิิ์ฯ โดำยุแบ่งเป็็น
ค่าดัำดำแป็ลงร์ถบร์ร์ทุกตู่้คอนเทนเนอร์์ จำานวน 
268,800 บาท ให้สัามาร์ถบร์ร์ทกุนำา้หนกัไดำ้ต่าม 
ที�กฎหมายุกำาหนดำและเพี่�อเป็็นค่าใช้จ่ายุต่่างๆ 
จำานวน 345,054 บาท ร์วมถึงเป็ิดำโอกาสั 
ให้พีนักงานไดำ้มีสั่วนร์่วมในโคร์งการ์ขาเทียุม 
คดิำเป็็นจำานวนชั�วโมงจติ่อาสัาทัง้หมดำ 312 ชั�วโมง

ในปี็ 2562 โคร์งการ์ฯ สัามาร์ถส่ังมอบขาเทยีุมใหม่
และซ่ีอมแซีมขาเทยีุมที�ชำาร์ดุำใหก้บัผิูพ้ีกิาร์ จำานวน
 992 ร์ายุและคิดำเป็็นจำานวนสัะสัมร์วม 9,684 ร์ายุ
 นับต่ั�งแต่ท่ี�เร์ิ�มดำำาเนินโคร์งการ์ในป็ี 2554

มาเลเซีย

พม่า

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ไทย

เซเนกัล

ผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือ
(จำานวนคน)

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

9921,3449509707179781,3081,655770

โคร์งการ์ลำาไทร์โยุง เร์ิ�มดำำาเนินการ์ป็ร์ะมาณกลางป็ี 2557 มีวัต่ถุป็ร์ะสังค์หลักที�จะเสัร์ิมสัร้์างศัึกยุภาพีแก่ชุมชนทางการ์เกษต่ร์ที�
ป็ร์ะสับป็ัญหาการ์ขาดำแคลนนำ้า ให้สัามาร์ถร์ับม่อกับผิลกร์ะทบจากภัยุแล้ง และยุกร์ะดำับคุณภาพีชีวิต่ของชุมชนทางการ์เกษต่ร์ 
ในพี่น้ที�แห้งแล้ง ให้เป็็นชมุชนที�มคีวามมั�นคงทางด้ำานนำา้และอาหาร์ เพี่�อเป็็นร์ากฐานที�มั�นคงต่่อโคร์งสัร้์างการ์ผิลติ่ในภาคการ์เกษต่ร์
ของไทยุ จากความสัำาเร็์จของโคร์งการ์ลำาไทร์โยุง ซีึ�งเร์ิ�มต้่นพี่น้ที�ต่ำาบลลำาไทร์โยุง อำาเภอนางร์อง จงัหวดัำบรีุ์ร์มัย์ุ ได้ำทำาการ์ขยุายุพี่น้ที�ไป็
ดำำาเนนิการ์ยุงัจงัหวดัำอตุ่ร์ดิำต่ถ์ และจงัหวดัำศึร์สีัะเกษ และในปี็ 2562 ไออาร์์พีีซี ีได้ำดำำาเนนิการ์ขยุายุโคร์งการ์ไป็ยุงัพี่น้ที�ที�ป็ร์ะสับปั็ญหา
ภัยุแล้งอีก 2 พี่้นที� ไดำ้แก่

1) ศึนูย์ุส่ังเสัร์มิพีฒันาคนพิีการ์ สังัฆมณฑ์ลอดุำร์ธ์าน ีบ้านศึรี์วฒันา  
ต่ำาบลบ้านม่วง อำาเภอบ้านดำุง จังหวัดำอุดำร์ธ์านี ไดำ้ดำำาเนินการ์
บริ์หาร์จัดำการ์พี่้นที�ของศึูนย์ุฯ ที�มีป็ร์ะมาณ 200 ไร์่ ให้เป็็นพี่้นที�
ทำาการ์เกษต่ร์และเลี้ยุงสััต่ว์อยุ่างเป็็นร์ะบบ มีการ์ขุดำลอกและ
ขยุายุสัร์ะเก็บนำ้าเพี่�อการ์เกษต่ร์ จำานวน 2 บ่อ ความจุร์วม 
27,000 ลูกบาศึก์เมต่ร์ เพี่�อร์องร์ับนำ้าฝนและนำ้าหลาก 
ต่ามธ์ร์ร์มชาต่ใินช่วงฤดำฝูน ต่ดิำต่ัง้ร์ะบบผิลติ่ไฟฟ้า และเคร์่�องสูับนำา้ 
พีลังงานแสังอาทิต่ยุ์ ต่ิดำต่ั้งถังเก็บนำ้าบนดิำน และถังนำ้าสัูง 
จำานวนร์วม 12 ถงั เพี่�อนำานำา้ไป็ใช้ทำาการ์เกษต่ร์ เลียุ้งสัตั่ว์ และ
ใช้ภายุในศึนูย์ุฯ วางท่อส่ังนำา้ร์ะยุะทาง 470 เมต่ร์ เพี่�อส่ังนำา้ไป็
เกบ็ไว้ในถังเก็บนำ้าที�ต่ิดำต่ั้งอยูุ่ต่ามจุดำต่่างๆ ภายุในศึูนย์ุฯ 

2) บ้านโนน หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 บ้านโนนโหนนใต่้ หมู่ที� 6 และ 
บ้านโนนโหนนต่ก หมูท่ี� 11 ต่ำาบลโนนโหนน อำาเภอวาร์นิชำาร์าบ 
จังหวัดำอุบลร์าชธ์านี ไดำ้ทำาการ์ขุดำลอกลำาห้วยุให้มีความลึกและ
ความกว้างเพิี�มจากเดำิม ร์ะยุะทางร์วม 2,470 เมต่ร์ สัามาร์ถ
กกัเกบ็นำา้ได้ำป็ร์มิาณ 15,000 ลกูบาศึก์เมต่ร์ ขดุำลอกคลองสัาขา 
ร์ะยุะทางร์วม 1,207 เมต่ร์ สัามาร์ถกกัเกบ็นำา้ได้ำป็ร์มิาณ 60,000 
ลูกบาศึก์เมต่ร์ และดำำาเนินการ์สัร้์างทางข้ามและท่อลอดำ 4 จุดำ 
จากการ์ดำำาเนินโคร์งการ์คร์อบคลุมพี่้นที�ทั�งหมดำ 1,500 ไร่์  
ไออาร์์พีีซีี คาดำการ์ณ์ว่าป็ร์ะชากร์ที�จะรั์บป็ร์ะโยุชน์ทั�งสัิ้น 542 
คร์ัวเร์้อน จำานวนป็ร์ะชากร์ 2,314 คน และสัร้์างร์ายุได้ำเพีิ�มขึน้ 
ป็ร์ะมาน 20,000-30,000 บาทต่่อไร์่ต่่อปี็

โครงการลำาไทรโยง
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โจทย� ผลลัพธ� ผลกระทบ

ว�ธีการ
การบร�จาค
• เวลาของพนักงาน
• การสมทบเง�น
• อ�ปกรณ�

เหตุผล 
การลงทุนทางสังคม

วัตถุประสงค�
เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ของผู�ประกอบอาชีพการเกษตร 

สถานที่
จังหวัดบุร�รัมย� จังหวัดอ�ตรดิตถ� และ
จังหวัดศร�สะเกษ ประเทศไทย

ผลลัพธ�ต�อชุมชน
• จำนวนครัวเร�อนที่เข�าถึง
• การเข�าถึงทรัพยากรน้ำอย�างเพ�ยงพอ

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ
• จำนวนพนักงานที่มีส�วนร�วม

ผลพลอยได�
• ความร�วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
 และองค�กรการกุศล

ผลกระทบต�อสังคม
• พัฒนาคุณภาพชีว�ตของ
 ชุมชนการเกษตร
• พัฒนาความสามารถในการรับมือ
 กับว�กฤตน้ำในอนาคต

ผลกระทบต�อธุรกิจ
• ชื่อเสียงทางธุรกิจและ
 ภาพลักษณ�องค�กร
• เพ��มทักษะของพนักงาน

การ์ดำำาเนินโคร์งการ์ลำาไทร์โยุงในป็ี 2562 มพีีนักงานเข้าร์่วมโคร์งการ์ฯ คิดำเป็็นจำานวนชั�วโมงจิต่อาสัาร์วม 3,288 ชั�วโมง พีนักงาน
สัามาร์ถนำาความร์ู้ความเชี�ยุวชาญในดำ้านต่่างๆ อาทิ การ์บร์ิหาร์จัดำการ์นำ้า ด้ำานโยุธ์า และไฟฟ้า มาใช้ในการ์ดำำาเนินงานและแก้ไข
ป็ัญหาที�อาจเกดิำขึ้นร์ะหว่างการ์ดำำาเนินโคร์งการ์ฯ

นอกจากนี้ ยุังทำาให้ไออาร์์พีีซีีเป็็นที�ร์ู้จักและยุอมร์ับในชุมชน สัร้์างภาพีลักษณ์ที�ดำีให้แก่องค์กร์

เงินสนับสนุนเพื่อกิจการสังคม

รูปแบบการสนับสนุน ประเภทโครงการ

สินค้าและบริการที่บริจาค                                         การบริจาค

การลงทุนเพื่อสังคม

โครงการเชิงพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เวลาทำากิจกรรม
จิตอาสาของพนักงาน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท

ชั่วโมง
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82.97
22.20

1.40 11.90

68.50

30,560
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ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ด้วยธุรกิจที่มีการกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิด
กิจกรรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย โดยได้กำาหนดแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศ 
และหลักการสากล กำาหนดกลยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน มีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมหารือในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และ 
สร้างประโยชน์ ให้เกิดข้ึนพร้อมกัน เน่ืองจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองค่อนข้างอ่อนไหวและสามารถ 
เช่ือมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องมายังการทำาธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง จึงนับเป็น 
ความเสีย่งสำาคญัทีอ่ยูก่บัการดำาเนนิธรุกจิตลอดเวลา กลไกเหลา่นีจ้ะสง่ผลใหก้ระบวนการทำางานในการผลติ 
ผลิตภัณฑ์และบริการของไออาร์พีซีนั้นเกิดความมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี 
และด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพลิกวิกฤต 
เป็นโอกาสด้วยการนำาหลักสิทธิมนุษยชนไปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า  
ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ความเอาใจใส่ และความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่อไออาร์พีซี

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไออาร์์พีีซีี ต่ั�งเป้็าหมายุในการ์มุ่งสัู่องค์กร์ต่้นแบบในการ์ดำำาเนิน
ธ์ุร์กิจที�ยุึดำมั�นในหลักสัิทธ์ิมนุษยุชน การ์สัร์้างเคร้์อข่ายุภาคีเพี่�อ
การ์สันับสันุนหลักการ์ชี้แนะว่าดำ้วยุธ์ุร์กิจและสิัทธ์ิมนุษยุชนแห่ง
สัหป็ร์ะชาชาติ่ (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) อยุ่างเป็็นร์ูป็ธ์ร์ร์ม ร์วมทั�งการ์บร์ิหาร์จัดำการ์
สัิทธ์ิมนุษยุชนของไออาร์์พีีซีีอยุ่างเข้มแข็งและคร์อบคลุมทุกพ่ี้นที�
ป็ฎิบัต่ิการ์ เพี่�อให้บร์ร์ลุเป็้าหมายุดำังกล่าว ไออาร์์พีีซีี จึงไดำ้พัีฒนา
กร์ะบวนการ์บร์ิหาร์จัดำการ์ดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชนของไออาร์์พีีซีี โดำยุให้ 
สัอดำคล้องกับคู่ม่อการ์ป็ร์ะเมินและจัดำการ์ผิลกร์ะทบด้ำานสิัทธิ์มนุษยุชน 
(Human Rights Impact Assessment and Management: HRIAM) 
ของบร์ร์ษัทเงินทุนร์ะหว่างป็ร์ะเทศึ (International Finance  

แนวทางการบริหารจัดการ

Corporation: IFC) กร์อบการ์ดำำาเนินการ์ขององค์การ์สัหป็ร์ะชาชาต่ิ
และเกณฑ์์การ์บร์หิาร์ความเสัี�ยุงขององคก์ร์ ร์วมทั�งกร์อบการ์บร์หิาร์
จัดำการ์ด้ำานสัิทธ์ิมนุษยุชนของกลุ่ม ป็ต่ท. (PTT Group Human 
Rights Management Framework)

ไออาร์์พีีซีี ขยุายุขอบเขต่การ์กำากับดูำแลไป็ยัุงบริ์ษัทในเคร์้อ และ 
คู่ธุ์ร์กิจที�ไออาร์์พีีซีีมีสิัทธิ์ในการ์ควบคุมจัดำการ์ ร์วมถึงสัร้์างความร่์วมม่อ 
กับเคร์้อข่ายุผิู้มีสั่วนไดำ้ เสัียุต่ลอดำห่วงโซี่คุณค่า นอกจากนี้   
ยัุงป็ร์ับป็รุ์งขอบเขต่ของคู่ม่อการ์ดำำาเนินงานจัดำหาอยุ่างยุั�งยุ่น ให้ 
แนวป็ฏิบัต่ิดำ้านการ์เคาร์พีสัิทธ์ิมนุษยุชนคร์อบคลุมไป็ยุังคู่ค้า 
ของคู่ค้า เพ่ี�อลดำความเสีั�ยุงทางธ์ุร์กิจต่่อการ์ละเมิดำสัิทธ์ิมนุษยุชน
ต่ลอดำห่วงโซี่คุณค่า
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ในป็ ี2560 ไดำป้็ร์ะกาศึนโยุบายุสัทิธ์มินษุยุชนของไออาร์พ์ีซีี ีและกลุม่ 
ไออาร์พ์ีซีี ีโดำยุยุดึำการ์ป็ฏบิตั่ติ่ามข้อกำาหนดำกฎหมายุ ร์บัผิดิำชอบและ 
ป็ฏิบัต่ิต่ามเจต่นาร์มณ์ของป็ฏิญญาสัากลว่าดำ้วยุสัิทธิ์มนุษยุชนของ 
องค์การ์สัหป็ร์ะชาชาต่ิ (United Nations Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) ป็ฏิญญาขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่างป็ร์ะเทศึ 
(International Labor Organization: ILO) และหลักการ์ชี้แนะของ 
สัหป็ร์ะชาชาต่วิา่ดำว้ยุการ์ดำำาเนนิธ์รุ์กจิและสัทิธิ์มนษุยุชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights) ป็ฏิญญาว่าดำ้วยุ 
หลักการ์และสัิทธ์ิขั�นพี่้นฐานในการ์ทำางานขององค์การ์แร์งงาน 
ร์ะหว่างป็ร์ะเทศึ (ILO Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work) ซีึ�งคร์อบคลุมถึงการ์เคาร์พีในสัิทธ์ิ 
แร์งงาน สัิทธิ์สัต่ร์ี สัิทธิ์เดำ็ก และศึักด์ิำศึร์ีของความเป็็นมนุษย์ุ 
ร์วมถึงเสัร์ีภาพี และความเสัมอภาคของผู้ิที�ไดำ้ร์ับการ์ร์ับร์องหร้์อ 

ที�มาร์ูป็ภาพี : PwC Thailand 

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของไออาร์พีซี

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ไดำ้ร์ับการ์คุ้มคร์องต่ามกฎหมายุไทยุและกฎหมายุร์ะหว่างป็ร์ะเทศึ  
เพ่ี�อควบคุมและหลีกเลี�ยุงการ์ละเมิดำสิัทธิ์มนุษยุชนจากการ์ดำำาเนินงาน 
ของไออาร์์พีีซีีต่ลอดำห่วงโซ่ีอุป็ทาน แสัดำงถึงความร์ับผิิดำชอบ และ 
สัร์้างความเช้�อมั�นในการ์ดำำาเนินธ์ุร์กิจที� เคาร์พีสัิทธ์ิมนุษยุชน 
โดำยุกำาหนดำแนวทางป็ฏิบัต่ิไว้ให้คณะกร์ร์มการ์บร์ิษัทฯ ผิู้บร์ิหาร์ 
และพีนักงานทุกร์ะดัำบยึุดำถ่อป็ฏิบัต่ิ

นโยุบายุสิัทธ์ิมนุษยุชนสัามาร์ถอ่านเพีิ�มเต่ิมไดำ้ที�
เว็บไซีต์่ https://www.irpc.co.th/social-dimension/ 
human-rights/

ประกาศนโยบาย

ปลูกฝ�งและให�ความรู�

เป�ดเผยผลการดำเนินงาน

เยียวยาผลกระทบที่เกิดข�้น

กลไกการร�องทุกข�

ประเมินผลกระทบ
ติดตามและตรวจสอบ

การดำเนินงาน

บูรณาการและวางแผนป�องกัน
เร�่องที่อาจได�รับผลกระทบ

ประกาศนโยบายระดับองค�กรด�านสิทธิมนุษยชน

การเป�ดเผยข�อมูลผลการดำเนินงานด�านสิทธิมนุษยชน

การประเมินความเส่ียงและผลกระทบด�านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยาแก�ไขและป�องกันผลกระทบด�านสิทธิมนุษยชน

การมีกลไกการร�องทุกข�สำหรับผู�พบเห็นหร�อได�รับผลกระทบ

ไออาร�พ�ซีประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของไออาร�พ�ซี และกลุ�มไออาร�พ�ซี
ลงนามโดยกรรมการผู�จัดการใหญ� และสื่อความไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค�กร
รวมทั้งมีกรอบการดำเนินงานด�านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management
Framework) เป�นแนวปฏิบัติสำหรับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ไออาร�พ�ซี ดำเนินการเป�ดเผยข�อมูลผลการดำเนินงานด�านสิทธิมนุษยชน
ผ�านเว็บไซต� รายงานประจำป� และรายงานความยั่งยืน

การสร�างความตระหนักด�านการเคารพสิทธิมนุษยชน

มีการสร�างความรู�ความตระหนักด�านสิทธิมนุษยชน ผ�านการอบรม สัมมนา
และการรับฟ�งความคิดเห็นให�แก�บุคลากร คู�ค�า (ผู�รับเหมา) ลูกค�า และชุมชน 

ไออาร�พ�ซี มีการประเมินความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�าน
(Human Rights Due Diligence) รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการป�องกัน
และแก�ไขผลกระทบดังกล�าว และสื่อความไปยังผู�บร�หารระดับสูงและ
หน�วยงานที่รับผิดชอบ

ไออาร�พ�ซี มีกระบวนการเยียวยาและฟ��นฟ� หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย�างเป�นรูปธรรม  และมีการรายงานไปยังผู�บร�หารระดับสูง 

ไออาร�พ�ซี มีช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยน กลไกการจัดการเร�่องร�องเร�ยน
กระบวนการไกล�เกลี่ย นโยบายการคุ�มครองพยาน โดยมีกรอบระยะเวลา
ในการพ�จารณาและมีหน�วยงานที่รับผิดชอบอย�างชัดเจน 
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ไออาร์์พีีซีี มุ่งมั�นในการ์สัร์้างความต่ร์ะหนักดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชน โดำยุกร์ร์มการ์ 
ผิูจ้ดัำการ์ใหญไ่ด้ำแถลงนโยุบายุและความมุง่มั�นต่่อการ์เคาร์พีสิัทธ์มินษุยุชนในการ์ 
ดำำาเนนิธุ์ร์กจิของไออาร์พ์ีซีีตี่อ่พีนกังานและผู้ิมสีัว่นได้ำเสัยีุในวาร์ะและโอกาสัต่า่งๆ  
นอกจากนี้ ยุังได้ำป็ลูกฝังความร์ู้ความเข้าใจผิ่านการ์ฝึกอบร์มในหัวข้อที�เกี�ยุวข้อง 
กับสัทิธิ์มนษุยุชนใหแ้ก ่พีนักงาน คูค่า้ และลกูคา้ เพ่ี�อเป็็นการ์เสัร์มิสัร์า้งความเขา้ใจ 
ถึงนโยุบายุและแนวทางการ์ดำำาเนินงานดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชนของบร์ิษัทฯ และ 
ความต่ร์ะหนักของผิลกร์ะทบด้ำานสิัทธิ์มนุษยุชนที�ต่นอาจได้ำรั์บจากการ์ดำำาเนินงาน 
เพี่�อผิลักดัำนให้ผิู้ป็ฏิบัต่ิงานร์่วมกันป้็องกันการ์ละเมิดำสิัทธ์ิมนุษยุชนต่ลอดำการ์
ดำำาเนินธ์ุร์กิจของไออาร์์พีีซีี อันเป็็นการ์สัร์้างการ์ต่ร์ะหนักร์ู้ไดำ้อยุ่างคร์อบคลุม
ต่ลอดำห่วงโซี่อุป็ทาน

การสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน

การอบรมบุคลากร
(In house Training)
ด�านสิทธิมนุษยชน

การรับฟ�ง
ความคิดเห็น
ของประชาชน

สื่อสิ�งพ�มพ�
• วารสาร
 ชุมชนสัมพันธ�
• วารสารไออ��น

อบรมผู�รับเหมา
ด�านความปลอดภัย

การจัดประชุม
กับคู�ค�า มอบรางวัล

Contractor
Award

ให�กับผู�รับเหมา

การอบรมสัมมนา
ให�กับผู�มีส�วนได�เสีย

ภายนอก
พนักงาน

ผู�รับเหมา

ชุมชน

ลูกค�า

คู�ค�า

• Cubic Academy
• IRPC CG Day
• PTT Group CG Day
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กลไกการรับเรื่องร้องเรียน 

ไออาร์์พีีซีี ให้ความสัำาคัญต่่อการ์รั์บฟังเสีัยุงจากผู้ิมีส่ัวนได้ำเสีัยุทุกกลุ่ม  
โดำยุจัดำให้มีช่องทางรั์บข้อร้์องเรี์ยุนและแจ้งเบาะแสัเร้์�องการ์ป็ฏิบัติ่งาน 
ที�ไม่สัอดำคล้องกับหลักการ์กำากับดูำแลที�ดำีและจร์ร์ยุาบร์ร์ณในการ์ 
ดำำาเนนิธ์รุ์กิจ ชอ่งทางและกร์ะบวนการ์จดัำการ์เร์้�องร์อ้งเร์ยีุน สัามาร์ถ 
อ่านเพิี�มเติ่มได้ำจากหัวข้อ การ์กำากับดูำแลกิจการ์ที�ดีำ จร์ร์ยุาบร์ร์ณ 
ทางธ์ุร์กิจ และการ์ป็ฏิบัต่ิงานต่ามกฎร์ะเบียุบที�เกี�ยุวข้อง หน้า 8

ในป็ี 2562 มีการ์ดำำาเนินการ์ต่่อเน่�องในการ์ป็ร์ะเมินความเสัี�ยุง 
ด้ำานสัิทธ์ิมนุษยุชนอยุ่างร์อบดำ้าน โดำยุไดำ้ทบทวนป็ร์ะเดำ็นความเสัี�ยุง
ในร์ะดำับสัูง (Salient Issue) ผ่ิานกร์ะบวนการ์ป็ร์ะเมินความเสีั�ยุง
ด้ำานสิัทธิ์มนุษยุชนร์ะดัำบองค์กร์ต่ลอดำห่วงโซ่ีอุป็ทาน ป็ร์ะกอบด้ำวยุ 
ธุ์ร์กิจของไออาร์์พีีซีีและบร์ิษัทในเคร์้อ ธ์ุร์กิจที�ไออาร์์พีีซีีมีอำานาจและ 
ไมม่อีำานาจควบคุมจัดำการ์ และคู่ค้าหลักที�มีความสัำาคัญ ซึี�งคร์อบคลุม 
ทุกพ้่ีนที� ป็ร์ะกอบด้ำวยุ พี่้นที�เขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ ร์วมพี่้นที�ป็ฏิบัต่ิการ์
คลังน้ำามันทั�ง 5 แห่ง ไดำ้แก่ คลังน้ำามันชุมพีร์ คลังน้ำามันอยุุธ์ยุา  
คลังน้ำามันพีร์ะป็ร์ะแดำง คลังน้ำามันร์ะยุอง และคลังน้ำามันแม่กลอง 
และมีการ์ทบทวนป็ร์ะเดำ็นความเสัี�ยุงทุกป็ี ในสั่วนการ์ป็ร์ะเมิน 
ดำา้นสัทิธ์มินษุยุชนในกลุม่คูค่า้ของไออาร์พี์ีซี ีได้ำนำาผิลการ์ดำำาเนนิงาน 
ของคู่ค้าต่ามคู่ม่อการ์ดำำาเนินงานจัดำหาอยุ่างยัุ�งยุ่น ในหมวดำจร์ร์ยุาบร์ร์ณ 
ดำ้านสัิทธิ์มนุษยุชนและแร์งงาน มาป็ร์ะกอบการ์ป็ร์ะเมินด้ำานสัิทธิ์
มนุษยุชนในกลุ่มคู่ค้าอีกดำ้วยุ

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

100%
100%

พื้นที่ปฏิบัติการ
ของไออาร์พีซี
ทุกพื้นที่ 

โครงการลงทุนใหม่
ทุกโครงการ 

ธุรกิจที่ไออาร์พีซีมีอำานาจ
และไม่มีอำานาจควบคุม 
จัดการ (รวมคู่ธุรกิจที่
ไออาร์พีซีถือหุ้นมากกว่า 
10% ขึ้นไป) ทุกบริษัท 

คู่ค้าหลัก (Critical
Feedstock Supplier)
ทุกบริษัท

100%100%

ผิลการ์ทบทวนป็ร์ะเด็ำนความเสีั�ยุง ไม่พีบป็ร์ะเด็ำนความเสีั�ยุงในร์ะดัำบสูัง 
(Salient Issues) โดำยุป็ร์ะเด็ำนความเสีั�ยุงที�เกี�ยุวข้องอยุู่ในร์ะดำับ 
ที�ยุอมร์ับไดำ้ อาทิ สัภาวะการ์ทำางานของผิู้ป็ฏิบัต่ิงาน ผิลกร์ะทบ 
ทางสัุขภาพีและความป็ลอดำภัยุของชุมชน และผิลกร์ะทบจาก 
คณุภาพีอากาศึและกากของเสีัยุ อยุา่งไร์กต็่าม ไออาร์พ์ีซีีี มกีาร์จดัำทำา
มาต่ร์การ์ร์องร์ับ ค่อ ร์ะเบียุบข้อบังคับเกี�ยุวกับการ์ทำางาน นโยุบายุ
ความมั�นคง คณุภาพี ความป็ลอดำภยัุ อาชวีอนามยัุ สัิ�งแวดำลอ้ม และ 
การ์จัดำการ์พีลังงาน และโคร์งการ์แพีทย์ุเคล่�อนที�เพ่ี�อต่ร์วจสุัขภาพีชุมชน 
โดำยุร์อบเขต่ป็ร์ะกอบการ์ฯ เป็็นต่น้ เพ่ี�อใหม้ั�นใจวา่การ์บร์หิาร์จดัำการ์
ด้ำานสัทิธ์มินษุยุชนของไออาร์พ์ีซีีีมปี็ร์ะสัทิธ์ภิาพี และสัามาร์ถควบคมุ 
ความเสีั�ยุงให้อยุู่ในร์ะดำับที�ยุอมร์ับไดำ้ 

นอกจากนั�น ไออาร์์พีีซีี ไดำ้ผินวกหลักการ์เคาร์พีมนุษยุชนเข้าไป็ใน 
กร์ะบวนการ์ร์ับฟังความคิดำเห็นของป็ร์ะชาชน สัำาหร์ับโคร์งการ์
ลงทุนใหม่ เพ่ี�อสัร์้างความเช้�อมั�นต่่อชุมชนว่า ทุกข้อคิดำเห็นและ 
ข้อห่วงกังวลดำ้านผิลกร์ะทบทางสัิ�งแวดำล้อมและสัุขภาพี อันเป็็น 
หนึ�งในป็ัจจัยุของสิัทธ์ิมนุษยุชนที�ไออาร์์พีีซีีให้ความสัำาคัญนั�น  
จะไดำ้รั์บการ์ป็ร์ะเมินผิลกร์ะทบและจัดำเต่รี์ยุมมาต่ร์การ์ป้็องกัน 
และแก้ไขผิลกร์ะทบไดำ้อยุ่างเหมาะสัม

ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน
ได้รับการประเมิน

ความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562
ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับประเด็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากผู้มีส่วนได้เสีย

กรณ
0ี
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ไออาร์์พีีซีี ไม่ปิ็ดำกั�นสิัทธิ์ของพีนักงานในการ์จัดำตั่�งสัหภาพีแร์งงาน 
ต่ามที�ได้ำร์ะบุไว้ในนโยุบายุพีนักงานสััมพัีนธ์์ โดำยุกร์ร์มการ์ผู้ิจัดำการ์ใหญ่ 
ได้ำมุ่งเน้นให้มีการ์สันทนาเพ่ี�อแลกเป็ลี�ยุนความคิดำเห็นร์ะหว่าง 
ผู้ิบังคับบัญชา และพีนักงานอยุ่างสัม�ำาเสัมอ เพ่ี�อเสัร์ิมสัร์้าง 
ความเข้าใจเกี�ยุวกบัสัวสััดิำการ์ โอกาสัในการ์เต่บิโต่ของพีนกังาน  
และทิศึทางการ์ดำำาเนินธุ์ร์กิจ ร์วมถึงการ์ป็ร์ะชุมอยุ่างไม่เป็็นทางการ์  
อาทิ กิจกร์ร์มกร์ร์มการ์ผิู้จัดำการ์ใหญ่พีบพีนักงาน (CEO Town 
Hall) การ์พีบป็ะกับผิู้นำาสัหภาพีแร์งงานร์ายุไต่ร์มาสั เพ่ี�อ
สัร์้างเสัริ์มความสััมพีันธ์์อันดีำในการ์ทำางานร์่วมกัน ปั็จจุบันมี
สัหภาพีแร์งงานทั�งหมดำ 7 กลุม่สัหภาพีฯ โดำยุมีพีนกังาน ร้์อยุละ 75  

แนวปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน

เป็็นสัมาชิกสัหภาพี นอกจากน้ี ยัุงมีกร์ะบวนการ์ร์วบร์วมและ 
รั์บฟังความคิดำเห็นและข้อร้์องเรี์ยุนของพีนักงานในด้ำานต่่างๆ 
โดำยุใช้กร์ะบวนการ์พูีดำคุยุ ป็ร์ึกษาหาร์้อในเร์้�องต่่างๆ ที�เป็็น 
การ์ส่ังเสัริ์มขวัญและกำาลังใจในการ์ป็ฏิบัติ่งานของพีนักงาน  
และเป็็นการ์ไม่เล่อกป็ฏิบัติ่ มีเสัร์ีภาพีในการ์ร์วมต่ัวต่่อร์อง  
และเจร์จาเป็็นสัมาคม ในปี็ 2562 ไออาร์์พีีซีี ไดำ้ร์ับข้อร์้องเร์ียุน
และข้อเสันอแนะจากสัหภาพีแร์งงาน จำานวนทั�งสัิ้น 5 เร์้�อง  
ซีึ�งผิู้บร์ิหาร์ไดำ้ดำำาเนินการ์เจร์จาข้อเร์ียุกร์้องดำ้วยุร์ะบบทวิภาคี 
ที�เน้นการ์ร์่วมหาร์้อดำ้วยุแร์งงานสััมพีันธ์์ที�ดีำ และการ์ร์้องเร์ียุน 
ในป็ี 2562 ไดำ้ร์ับการ์แก้ไขแล้วทุกกร์ณี 

ของข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการพิจารณา
และแก้ไขทั้งหมด

โครงการที่ดำาเนินงาน

ไออาร์์พีีซีี คำานึงถึงการ์สัร์้างสัังคมแห่งความเสัมอภาค ผิ่านการ์ยุกร์ะดำับผิู้ที�มีความ 
สัามาร์ถบกพีร์อ่งใหส้ัามาร์ถสัร์า้งร์ายุไดำแ้ละดำำาร์งชวีติ่ไดำอ้ยุา่งทดัำเทยีุมบคุคลในสังัคม  
โดำยุจ้างเหมาบริ์การ์จากคนพิีการ์ และให้ความช่วยุเหล่อแก่คนพิีการ์ ด้ำวยุการ์ส่ังเสัริ์มอาชีพี 
ต่ามร์ะเบียุบคณะกร์ร์มการ์ส่ังเสัริ์มอาชีพี และพัีฒนาคุณภาพีชีวิต่คนพิีการ์แห่งชาติ่ พี.ศึ. 
2558 ผิ่านโคร์งการ์ต่่างๆ อาทิ การ์จ้างเป็็นพีนักงานป็ร์ะจำา จ้างเหมาบร์ิการ์ และ 
ส่ังเสัริ์มอาชีพี ได้ำแก่ ร้์านขายุของชำา เล้ียุงวัว นวดำแผินโบร์าณ ร้์านซัีกรี์ดำ โดำยุได้ำช่วยุเหล่อ 
ผู้ิมคีวามสัามาร์ถบกพีร่์องจำานวน 53 คน ผิา่นโคร์งการ์ความร์ว่มม่อร์ะหวา่งไออาร์พี์ีซีี 
ร่์วมกบัมลูนธิ์สิัายุร์ุง้ สัมาคมคนพีกิาร์ จงัหวดัำร์ะยุอง และศึนูยุบ์ร์กิาร์คนพีกิาร์ จงัหวดัำ
ร์ะยุอง ผิลการ์ดำำาเนนิโคร์งการ์ดำงักลา่ว ทำาใหผ้ิูท้ี�มีความสัามาร์ถบกพีร่์องและคร์อบคร์วั
สัามาร์ถสัร์้างทักษะในการ์ป็ร์ะกอบอาชีพี มีร์ายุไดำ้เล้ียุงชีพีต่นเองและคร์อบคร์ัว 
สัามาร์ถพีึ�งพีาต่นเองไดำ้ สั่งผิลให้มีคุณภาพีชีวติ่ที�ดำีขึ้น

การจ้างงานผู้มีความสามารถบกพร่อง  

ร้อยละ

75 100%
ของพนักงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
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ไออาร์์พีีซีี เป็็นหน่วยุงานภาคธ์ุร์กิจที�ไดำ้ร์ับร์างวัลชนะเลิศึองค์กร์ต่้นแบบดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชน ป็ร์ะจำาป็ี พี.ศึ. 2562 จากรั์ฐมนต่ร์ีว่าการ์
กร์ะทร์วงยุุต่ิธ์ร์ร์ม ซีึ�งจัดำงานโดำยุกร์มคุ้มคร์องสัิทธ์ิและเสัร์ีภาพี กร์ะทร์วงยุุต่ิธ์ร์ร์ม โคร์งการ์องค์กร์ต่้นแบบดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชน  
เกิดำขึ้นโดำยุมีวัต่ถุป็ร์ะสังค์เพี่�อให้หน่วยุงานทั�งภาคร์ัฐ รั์ฐวิสัาหกิจ และภาคธ์ุร์กิจทุกขนาดำ นำาหลักการ์สัิทธิ์มนุษยุชนเป็็นพ้่ีนฐาน 
ในการ์บริ์หาร์จัดำการ์และการ์ป็ฏิบัติ่งานทุกร์ะดัำบ เคาร์พีสิัทธิ์มนุษยุชนซึี�งกันและกัน ป้็องกันมิให้เกิดำการ์ละเมิดำต่่อบุคลากร์ในหน่วยุงาน 
ลูกค้า ผิู้บร์ิโภค ต่ลอดำจนลดำความเสัี�ยุงหร์อ้ข้อร้์องเร์ียุนอันเกิดำจากการ์ถูกละเมิดำสิัทธ์ิมนุษยุชน

ภายุในงาน กร์ร์มการ์ผิู้จัดำการ์ใหญ่ ไดำ้นำาเสันอการ์ดำำาเนินงานดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชนของ ไออาร์์พีีซีี และไดำ้ร์่วมเสัวนาแลกเป็ลี�ยุน
ป็ร์ะสับการ์ณ์ร์่วมกับองค์กร์ที�ได้ำร์ับร์างวัลองค์กร์ต้่นแบบในฐานะองค์กร์ภาคธ์ุร์กิจ โดำยุการ์สัร์้างสัังคมให้มีความสังบสัุข  
และป็ร์าศึจากการ์ละเมดิำสัทิธ์มินษุยุชนของผิูอ่้�น ถอ่เป็็นหนา้ที�ของหนว่ยุงานทกุภาคสัว่น ทั�งภาคร์ฐั ภาคธ์รุ์กจิ และภาคป็ร์ะชาสังัคม 
โดำยุขอเป็็นส่ัวนหนึ�งของภาคธ์ุร์กิจที�จะทำาหน้าที�ด้ำวยุความร์ับผิิดำชอบในการ์เคาร์พีสัิทธ์ิมนุษยุชน และนำาหลักการ์ดำ้านสัิทธ์ิมนุษยุชน 
อาทิ กร์ะบวนการ์ต่ร์วจสัอบสัิทธ์ิมนุษยุชนอยุ่างร์อบดำ้าน (Human Rights Due Diligence) และมาต่ร์การ์เยุียุวยุา ผินวกเข้ากับ
กร์ะบวนการ์ป็ร์ะกอบธ์รุ์กจิของบร์ษิทัในทกุขั�นต่อน เพี่�อหลกีเลี�ยุงและป็อ้งกนัผิลกร์ะทบอนัอาจจะเกดิำขึน้ ร์างวลัดำงักลา่ว ถอ่เป็็นการ์ 
ยุน่ยัุนว่า ไออาร์์พีีซีี มีความโดำดำเด่ำนในเร้์�องการ์คำานึงถึงสิัทธิ์มนุษยุชน เป็็นหลักป็ฏิบัติ่ร่์วมกันในการ์ดำำาเนินธุ์ร์กิจ คร์อบคลุมผู้ิมีส่ัวนได้ำเสีัยุ 
ทุกกลุ่ม อาทิ พีนักงาน ชุมชน สัังคม ลูกค้า และคู่ธ์ุร์กิจ และจะเป็็นองค์กร์ต่้นแบบให้แก่องค์กร์อ่�นๆ ต่่อไป็

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2562 (Human Rights Awards)
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การดำเนินธุรกิจโดยให�ความสำคัญในการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า
และเกิดประโยชน�สูงสุด ลงทุนเพ�่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต

โดยไม�ให�ส�งผลกระทบต�อชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการบร�หารจัดการด�านสิ�งแวดล�อมตลอดการดำเนินงานทั่วทั้งห�วงโซ�อ�ปทาน 
โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกและธุรกิจโรงกลั่นอย�างไออาร�พ�ซีให�ความสำคัญ 
ที่ต�องร�วมกันควบคุม และลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก เพ�่อคงไว�ซึ่งความสมดุล

ของระบบนิเวศ และขับเคลื่อนองค�กรตามแนวทางการเติบโตทางธุรกิจ
อย�างมั่นคงและยั่งยืน

NATURAL
CAPITAL
การดูแลสิ�งแวดล�อม
เพ�่อความยั่งยืน
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ไออาร์พีซี ตระหนักถึงผลกระทบจากการด�าเนินงานต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากร
ของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิตทุกๆ ด้าน เช่น การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการกากของเสีย และการจัดการน�้าเสีย เป็นต้น

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

แนวทางการบริหารจัดการ

ไออารพ์ซี ี มนีโยบายคณุภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE) โดยมุ่งเน้น

•  การดำาเนินการบริหารจัดการตามระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System: OEMS) 

•  การวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
•  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ 
•  การควบคุมความเส่ียงและลดผลกระทบตามหลักการ 7Rs 

ควบคู่กับการควบคุมตามหลักวิศวกรรมและหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)

มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน อากาศ น้ำา
กากของเสีย การนำากรอบการดำาเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการที่ด�าเนินงาน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไออาร์พซี ีมกีารดำาเนนิโครงการด้านอนรัุกษ์พลงังานของโรงงานต่างๆ 
ภายในเขตประกอบการฯ โดยทำาการควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการผลิต
เพือ่ลดการสญูเสยีและเพิม่ประสทิธภิาพมากกว่า 30 โครงการ ทำาให้
สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 422,120 กิกะจูล ลดค่าใช้จ่ายรวม 
คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
25,597 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีโครงการที่ดำาเนินการ 
ในปี 2562 อาทิ

•  โครงการปรับปรุงท่อในการขนส่งไอนำ้า : โดยใช้หลักการ 
แลกเปลีย่นความร้อนกบัอากาศทีอ่ปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 
สามารถลดการใช้พลังงานลง 15,100 กิกะจูลต่อปี ลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 809 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

•  โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง : โดยลดอุณหภูมิการเผาไหม้ 
ของเตาเป็น 580 องศาเซลเซียส (เดิม 680) ของโรงงาน UHV 
สามารถลดการใช้พลงังานลง 10,828 กกิะจลูต่อปี ลดการปลด
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 318 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

•  โครงการปรับปรุง Preheat Train และ Fire Heater เพื่อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานลง 54,296 
กิกะจูลต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 520  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•  โครงการติดต้ังอุปกรณ์ pre-Heater ในระบบท่อส่งไอนำ้า 
สามารถลดการใช้พลังงานลง 19,800 กิกะจูลต่อปี ลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 835 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

•  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
โรงงานผลติโอเลฟินส์ ลดการสญูเสยีพลงังาน สามารถลดการใช้ 
พลงังานลง 86,969 กกิะจลูต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ได้ 3,127 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เชิงนิเวศ (Eco Factory) มาใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ของแต่ละโรงงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
 นำาแนวคิดการซ่อมบำารุงสีเขียว (Green Turnaround) มาใช้ใน
การบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบในช่วงการซ่อมบำารุงประจำาปี 
และการซ่อมบำารุงใหญ่ อาทิ มีการดำาเนินการเป็นระบบปิด  
การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของเสียและน้ำาเสีย 
การจัดการเรื่องกลิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ลงทุนกว่า 
300 ล้านบาท ในปี 2562 เพ่ือสร้างระบบป้องกันหรือลดมลสาร 
ตรวจตดิตามคณุภาพสิง่แวดลอ้ม บรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือลดการใช้พลังงานเพ่ือคงไว้ซ่ึงความ 
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา
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โครงการแก้ปัญหากลิ่นของระบบบำาบัดนำ้าเสีย ท่ีหน่วยบำาบัด 
นำา้เสยี 2 ระยะที ่2 ซึง่ดำาเนนิการต่อเนือ่งจากระยะที ่1 ทีด่ำาเนนิการ 
ในปี 2561 โดยการติดต้ังฝาปิดบ่อรับนำ้าเสียจำานวน 5 บ่อ  
เพื่อทำาให้เป็นระบบปิด แล้วนำาไอระเหยไปกำาจัดด้วยวิธีการเผา
ที่ เตาเผาของหม้อไอนำ้าของโรงงานเอทิลีน งบประมาณ 
ที่ใช้ในการปรับปรุง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมเป็นจำานวน 
ทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนำ้าเสีย
จากระบบบำาบัดแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากระบบบำาบัดอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าว 
ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

โครงการแก้ปัญหากลิ่นจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย

การจัดการคุณภาพอากาศและกลิ่น

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและ 
กลิน่ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ เพือ่มิให้ส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
จึงมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง 
นำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ และยงัมกีารเฝ้าระวงัด้วยการตรวจวัด 
คณุภาพอากาศในบรรยากาศแบบ Real Time โดยรอบเขตประกอบการฯ 
ตลอดเวลา 

ไออาร์พีซี มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ  
ใช้พลงังานสะอาดในกระบวนการผลิตมากข้ึน เพ่ือลดการระบายออกไซด์ 
ของซัลเฟอร์ (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ�นละออง    
(TSP) และมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าการระบายอยู่ในเกณฑ์์มาตรฐาน 

การลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย มีการดำาเนินการ 
ตามแผนงานทีก่ำาหนดไว้ มกีารปรบัปรงุถงัเกบ็สารเคมทีีม่นียัสำาคญั

เพือ่ลดการระบายสารอนิทรย์ีระเหยง่ายอย่างต่อเนือ่ง และจดัทำาบัญชี
การปลดปล่อยสารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Inventory) เพือ่ใช้ในการ 
บริหารจดัการ และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

การจัดการเร่ืองกล่ิน ไออาร์พีซี มีการปรับปรุงการดำาเนินงานให้ 
เป็นระบบปิดมากขึ้น กระบวนการบำาบดันำา้เสยี และถงัเกบ็ผลติภณัฑ์์ 
เป็นต้น นอกจากนี ้ในช่วงหยดุซ่อมบำารงุยงัมกีารควบคุมการดำาเนินงาน 
ให้เป็นระบบปิดและมีการเฝ้าระวงั โดยใช้กล้องตรวจจบัสารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย (VOCs Camera) ตามแนวทางการซ่อมบำารุงสีเขียว 
(Green Turnaround) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและลดผลกระทบ 
ต่อชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ ส่งผลให้ข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่น 
ในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

86.9

2558

ผลการดำเนินงาน

เป�าหมาย
ดัชนีการใช�พลังงาน
(Energy Intersity Index, EII)

98.00

97.07
96.00

93.89

2559

91.00

90.40

2560

90.95
90.95

2561

89
90.12

2562

87.2

2563 2564

หมายเหตุ 1) ตั้งแต่ปี 2561 มีการปรับปรุงเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลโรงงานที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว    
 2) ไออาร์พีซีลดก�าลังการผลิตในปี 2562 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตามปัจจัยของตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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การจัดการของเสีย

ไออาร์พซี ีตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าเพือ่ประโยชน์สงูสดุ 
จึงมุง่เน้นการลดปรมิาณของเสยีจากกระบวนการผลติ และกระบวนการ 
ซ่อมบำารุง โดยนำาหลักการ 7Rs มาประยุกต์ในการบริหารจัดการ 
ของเสยีแบบบรูณาการ กำาหนดมาตรการจดัการทีเ่ข้มข้นสอดรบักบั
ระเบยีบ ข้อกำาหนดของภาครัฐอย่างรดักมุ ต้ังแต่ขัน้ตอนการคัดแยก
ของเสียทัว่ไป และของเสียอนัตราย เพือ่ให้เกดิการนำาไปใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างเหมาะสมและมมีลูค่า อกีทัง้ได้ดำาเนนิการตามนโยบายฝังกลบ
ของเสยีเป็นศนูย์ (Zero Waste to Landfill) ของกลุม่ ปตท. เพือ่ให้
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง และเกิดการนำาไป 
ใช้ประโยชน์ที่มากข้ึน รวมถึงการสร้างความตระหนักในการจัดการ 
ของเสียให้แก่พนักงานด้วยการสื่อสารให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์การ 
ลดของเสียต้ังแต่ต้นทาง การนำาของเสยีกลบัมาใช้ซำา้ และการกำาจัด 

ของเสยีให้เหมาะสมกบัคณุลกัษณะของเสยีนัน้ ซ่ึงจะเป็นการเพิม่มลูค่า 
ของของเสียอีกนัยหนึ่ง ในปี 2562 มีโครงการที่ดำาเนินงาน ดังนี้

•  โครงการติดตั้งหน่วยปรับปรุงคุณภาพโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ทีผ่่านการใช้งานแล้ว (Spent Caustic Treatment Unit: SCTU) 
ทีโ่รงงาน UHV ทำาให้สามารถลดปริมาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่ 
ผ่านการใช้งานแล้ว (Spent Caustic) ที่ต้องส่งไปกำาจัดลงได ้
ประมาณร้อยละ 85 ต่อปี  

•  นำาฉนวนกันความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse Insulation)  
จากโครงการ Green Turnaround ในการหยุดซ่อมบำารุง 
ประจำาปี 2562 ของหน่วยผลติ EBSM และ ADU1 จำานวนมากกว่า 
300 ตารางเมตร

ไออาร์พีซี ติดตั้งหลังคาโดม (Dome Roof) และเปลี่ยนผนึก 
กันร่ัวซึมที่มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Roof Seal)  
ที่ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์์ จำานวน 18 ถัง โดยเริ่มดำาเนิน
โครงการปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2570 สำาหรบัปี 2562 
มีการติดตั้งหลังคาโดม ที่ถัง Slop ของโรงกลั่น แล้วเสร็จ
จำานวน 1 ถัง และมีแผนจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2563  
อกีจำานวน  2 ถงั โดยใช้งบประมาณเพือ่การปรับปรงุกว่า 20 ล้านบาท 
ต่อถังรวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท ซึ่งช่วยลด 
การระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย และลดปัญหาเรื่องกลิน่ที่อาจ
ส่งผลกระทบชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ มีโครงการปรับปรุงเพื่อลดการระบายสารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย จากถังที่มีการระบายสารเบนซีนอย่างมีนัยสำาคัญที่ 
เหลือ 5 ถังของโรงงาน BTX  โดยมีการปรบัปรงุ Vent Line ของถัง 
เข้าสู่ระบบ VRU หน่วยที่ 2 ทีเ่คยติดตั้งมาก่อนแล้ว ซึ่งจะช่วย 
ลดการระบายสารอนิทรีย์ระเหยง่าย และช่วยลดกลิน่ในบรรยากาศ 
ได้อย่างมีนัยสำาคัญ โดยใช้งบประมาณมากกว่า 17 ล้านบาท

โครงการแก้ปัญหากลิ่นจากถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(ตันต่อพันตันการผลิต)

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

0.187

เป้าหมาย 2562 ผลการด�าเนินงาน 2562 เป้าหมาย 2563

0.1850.157
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ปริมาณการฝังกลบของเสียทั้งหมด
เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด
(ร้อยละ)

ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย
เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
(ร้อยละ)

ผลการด�าเนินงาน
2562

0

0

เป้าหมาย
2563

0

0

เป้าหมาย
2562

1.5

0

การจัดการน้ำาเสีย 

ไออาร์พซี ี มกีารบรหิารจดัการนำา้เสยี เพือ่ให้นำา้ทิง้ทีป่ล่อยออกจาก 
ระบบบำาบัดนำ้าเสียอยู่ในเกณฑ์์มาตรฐานของหน่วยงานราชการที่ 
เกีย่วข้อง มรีะบบบำาบดันำา้เสยีส่วนกลาง 3 แห่ง เพือ่รองรบันำา้เสยี 
ทีเ่กดิจากแต่ละโรงงานอย่างเพยีงพอ มีค่าควบคมุภายใน เพือ่ควบคมุ 
คณุภาพนำา้เสยีของแต่ละโรงงานก่อนเข้าสูร่ะบบบำาบดันำา้เสยีส่วนกลาง  
โดยทำาการ ติดตั้งเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง และเครื่องวัดค่า 
ออกซเิจนละลายในนำา้ ทีร่ะบบบำาบดันำา้เสยีแห่งที ่1 และแห่งที ่3 เพือ่ 
ทำาให้ระบบบำาบดันำา้เสยียงัคงประสทิธภิาพทีด่ไีว้ได้ สำาหรบันำา้ทิง้ มี 
การตรวจวดัและวเิคราะห์คณุภาพตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยเครือ่งวดัค่า 
COD แบบออนไลน์ ทีจ่ดุระบายนำา้ทิง้ออกนอกเขตประกอบการฯ และ
ใช้แนวทางการซ่อมบำารุงสเีขยีว (Green Turnaround) ในการบรหิาร 

จดัการนำา้เสยีทีเ่กดิจากงานซ่อมบำารงุเครือ่งจกัรและการทำาความสะอาด 
อปุกรณ์ จดัให้มกีารดกัตะกอนและนำ้ามัน ก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำาบัด
นำา้เสยีส่วนกลาง เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบต่อระบบบำาบดันำา้เสยีส่วนกลาง 

นอกจากนี้ มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการรวบรวมนำ้าทิ้งที่ผ่าน
การบำาบัดแล้ว ไปปรับปรุงคุณภาพอีกครั้ง เพื่อนำานำ้าทิ้งท่ีผ่านการ
บำาบัดแล้วกลับมาใช ้ใหม่ อันจะก่อให ้เกิดการใช ้นำ้าอย ่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติลงได้

การจัดการเรื่องร้องเรียนชุมชน
ไออาร์พซีี มข้ัีนตอนการรบัเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน มศูีนย์ควบคมุภาวะฉกุเฉนิ (ECC) เพือ่รบัเร่ืองร้องเรียนตลอด 24 ชัว่โมง   
เมือ่ได้รับแจ้งเหต ุหรือการร้องเรียน ผูค้วบคมุดแูลระบบจะส่งต่อเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือตรวจสอบหาสาเหต ุและรายงานผลต่อ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู เพือ่ทราบ ตดิตามและสนบัสนนุการปรบัปรงุแก้ไข ไออาร์พีซี จะแจ้งให้ผูร้้องเรียนทราบถงึสาเหตุ สถานะ พร้อมมาตรการแก้ไข 

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดให้มีการสื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงการจดัประชุม
สมัมนา หรอืเข้าไปพบปะชมุชน เพือ่ชีแ้จงการดำาเนินงานและโครงการต่างๆ ที่ไออาร์พีซีกำาลังดำาเนินการอยู่ จากการดำาเนินงานข้างต้น พบว่า
ในปี 2562 จำานวนร้องเรียนจากชุมชนลดลงจากปี 2561 ทัง้นี ้ ไออาร์พซีจีะใช้ข้อมลูจากการรบัเรือ่งร้องเรยีนเป็นข้อมูลนำาเข้าเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน และพัฒนาบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

ไออาร์พีซี พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการเรื่องค่าใช้จ่าย รายได้ และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม Environment Management Accounting (EMA) 
ตามมาตรฐานสากล UN2001 ทำาให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ นำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนควบคุม
และตัดสินใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังในระยะสัน้และระยะยาว เพิม่ประสทิธิภาพการจัดการสิง่แวดล้อมในการดำาเนนิงานประจำา ตลอด
จนนำาไปสูก่ารลดต้นทนุการผลติไปพร้อมกบัลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การดำาเนินโครงการระยะที ่1 จะแล้วเสร็จภายในปี 2563

2560 2561 2562

ร้องเรียนจากชุมชน
(ครั้ง)

6 3 2

2.1 ค�าใช�จ�ายสำหรับการบร�หารจัดการสิ�งแวดล�อมโดยบุคคลภายนอก
2.2 บุคลากรที่เกี่ยวกับการบร�หารจัดการสิ�งแวดล�อม
2.3 การว�จัยและพัฒนาด�านสิ�งแวดล�อม
2.4 ค�าลงทุน และค�าใช�จ�ายส�วนต�างสำหรับเทคโนโลยีสะอาด
2.5 ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ด�านสิ�งแวดล�อม

ค�าใช�จ�าย และการลงทุนที่ใช�ในการป�องกัน และจัดการ
ให�สิ�งแวดล�อมดีข�้น (Prevention and Environment
Management)

ค�าใช�จ�าย และการลงทุนในกระบวนการ
ที่ไม�ก�อให�เกิดผลิตภัณฑ�
(Processing Costs of Non-Product Output)

5.1 เง�นอ�ดหนุนและรางวัลด�านสิ�งแวดล�อม
5.2 รายได�อื่น ๆ ด�านสิ�งแวดล�อม

รายได�ด�านสิ�งแวดล�อม
(Environment Revenues)

1 2

5
4

3

1.1 ค�าเสื่อมของอ�ปกรณ�ด�านการบำบัดของเสียและมลพ�ษ
1.2 ค�าใช�จ�ายวัสดุและบร�การสำหรับการซ�อมแซมและดำเนินการ
1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข�องกับการบำบัดของเสียและมลพ�ษ
1.4 ค�าใช�จ�ายภาษี และค�าธรรมเนียมด�านสิ�งแวดล�อม
1.5 ค�าปรับ
1.6 เง�นประกันด�านสิ�งแวดล�อม
1.7 ประมาณการหนี้สินสำหรับการฟ��นฟ�ด�านสิ�งแวดล�อม

ค�าใช�จ�าย และการลงทุนที่ใช�ในการจัดการของเสีย
และบำบัดมลพ�ษ (Waste and Emission Treatment)

3.1 วัตถุดิบหลัก
3.2 วัตถุดิบเสร�ม
3.3 บรรจ�ภัณฑ�
3.4 วัสดุการดำเนินงาน
3.5 พลังงาน
3.6 น้ำ

ค�าวัตถุดิบที่ไม�ก�อให�เกิดผลิตภัณฑ�
(Material Purchase Value
of Non-Product Output)

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
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จากการดำาเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต ไออาร์พีซี มีการดำาเนินการให้โรงงาน
ที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการฯ มีการบริหารจัดการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ และพลังงาน
อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง มีการวางแผนและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างโรงงานในเขตประกอบการฯ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต ส่งผลให้ลดต้นทุน เพ่ิมผลกำาไร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้กับองค์กร และมกีารขยายความร่วมมอืไปยงัภาคสงัคม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิของชมุชน 
ในพื้นที่ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปพร้อมกับโรงงาน 
อย่างยั่งยืน จากการส่งเสริมและดำาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้ ไออาร์พีซี 
ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) รวมทั้งสิ้น 26 โรงงาน โดยในปี 2562 
ไออาร์พีซี มีโรงงานที่ขอการรับรองใหม่ 1 โรงงาน และเป็นโรงงานที่ต่ออายุการรับรองจากปี 2559  
อีก 10 โรงงาน และได้รับการรับรองเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) 
ระดับ 5 นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในพ้ืนที่ในการพัฒนา 
ทำาให้จงัหวดัระยองได้รบัการรบัรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Industrial Town) ระดับ 4 อกีด้วย

ผลการด�าเนินงาน
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ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้าน 
ความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของทุกคน ทั่วโลกจึงได้ ให้ความส�าคัญ 
และมีความตื่นตัว โดยมีความร่วมมือในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การร่วมลงนามที่จะลดก๊าซเร่อนกระจกของประเทศไทย 
เป็นต้น ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในภาคธุรกิจได้ให้ความส�าคัญและตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีส่วนส�าคัญในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อย 
ก๊าซเร่อนกระจก ไออาร์พีซี ได้ด�าเนินการในทุกๆ ด้าน เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการเป็นส่วนหน่ีงเพื่อท�าให้บรรลุ 
เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ผ่านการก�าหนดกลยุทธ์ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการด�าเนินงานต่างๆ เช่น การลดความเสี่ยงผลกระทบอันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างโอกาสการเติบโตของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า การใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน การสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์
พลังงาน และการสร้างความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการบริหารจัดการ

ไออาร์พซี ีมกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดย
การกำาหนดกลยุทธ์ กำาหนดทิศทาง กำากับดูแล และทบทวนกลยุทธ์ 
ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง ตดิตามรายงานตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำาคัญ โดยกำาหนดดัชนีการ
ใช้พลังงานเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดำาเนินงานของ 
พนักงานทุกระดับต้ังแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมายังระดับ
พนักงานในสายงานปฏิบัติการผลิตและในสายงานสนับสนุนปฏิบัติ
การผลติทีเ่ก่ียวข้อง มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารจดัการสิง่แวดล้อม การประชมุของฝ�ายจัดการและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สำาหรับตัวช้ีวัดอื่น เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการบริหารจัดการนำ้า ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดของหน่วยปฏิบัติการจะ 
รายงานผลการดำาเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 
และคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนาคต 
ตามความตกลงปารีสที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 
เฉลี่ยของโลก ปี 2559 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์์คาร์บอนตำ่า และเทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าที่ก้าวหน้าขึ้น  
เช่น แบตเตอร์รีและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electrified Vehicles)  
รวมถงึความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น สภาพอากาศที่รุนแรง อุทกภัย 
และภาวะขาดแคลนนำ้า ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น ในด้านของโอกาส  
ไออาร์พีซี มองเห็นช่องทางในการเติบโตทางธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์์
คาร์บอนตำ่าหลากหลายรูปแบบ และการใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีการ
ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ และ 
การดำาเนนิโครงการเพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านีแ้ละแสวงหา
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเป็นผู้นำาด้านการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ไออาร์พีซี ได้กำาหนดกลยุทธ์ 
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพือ่เป็นกรอบในการดำาเนนิงาน 
ตั้งแต่ปี 2560-2563 ประกอบไปด้วย 6 แผนงาน ดังนี้

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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•  ผลติภัณฑ์์เมด็พลาสตกิโพลโิพรพลินี (Polypropylene: PP) 
สำาหรบัผลติภัณฑ์์ชนดิ PP Homo Polymer, PP Random 
Copolymer และ PP Block Copolymer

•  ผลิตภัณฑ์์เมด็พลาสตกิโพลสิไตรนีทีข่ยายตวัได้ (Expandable 
Polystyrene: EPS) สำาหรับผลิตภัณฑ์์ชนิด STD  
TYPE (STANDARD TYPE) และ SE TYPE (SELF  
EXTINGUISHING TYPE)

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2560-2563

เป้าหมายด้านการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายในปี 2563
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลงร้อยละ 12.34 เมื่อเทียบกับปี 2555

ไออาร์พซี ีได้รับการรับรองคาร์บอนฟตุพร้ินต์ขององค์กร (Carbon 
Footprint Organization: CFO) ของโรงงานผลิตก๊าซ 
โพรพิลีน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) และได้รับการรับรองการขอต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 
จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในผลิตภัณฑ์์เม็ดพลาสติก 
เครื่องหมายการค้า POLIMAXX ประกอบด้วย

โครงการที่ด�าเนินงาน 

การขอรับรองการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอน

การทำบัญชี
การปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
ได�มีการรับรองข�อมูลในทางตรงและทางอ�อมทั่วทั้งองค�กร
จากองค�การบร�หารก�าซเร�อนกระจก
มีการปรับปรุงระบบฐานข�อมูลเพ�่อนำมาใช�
ในการบร�หารจัดการได�รวดเร็วข�้น โดยจะมีการจัดทำบัญชี
การปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางอ�อม (Scope 3)
และรับรองข�อมูลจากแหล�งกำเนิดที่เกี่ยวข�องกับไออาร�พ�ซี

การแสวงหาโอกาส
ไออาร�พ�ซี แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เป�นไปได�

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการว�จัยพัฒนาผลิตภัณฑ�

ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมมากข�้น

การบรรเทาความเสี่ยง

การมีส�วนร�วมกับ
หน�วยงานภายนอก
และการรายงานผล

สร�างพันธมิตรและการมีส�วน อาทิ องค�การบร�หาร
จัดการก�าซเร�อนกระจก (อบก.) กลุ�มอ�ตสาหกรรม

และมหาว�ทยาลัยอย�างต�อเนื่อง จัดทำรายงาน
ตามกรอบ TCFD ประจำป� 2561 และมีการศึกษา

ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ TCFD
คาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� 2563

การกำหนดผู�รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของส�วนงานต�างๆ
ภายในองค�กรในด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กำหนดระบบการกำกับดูแลแล�วเสร็จ
พร�อมได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และสร�างระบบแรงจ�งใจในการบร�หารจัดการ
ด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับส�วนงานที่เกี่ยวข�อง ภายในป� 2563

การลดการปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
ทำการศึกษาราคาคาร�บอนภายในเพ�่อใช�ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนภายในองค�กร ดำเนินการตรวจประเมินการปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ในพ�้นที่ปฏิบัติงานและจัดทำกราฟลำดับความคุ�มค�า
ในการลงทุนเพ�่อลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (MAC Curve)
และจะทบทวนการกำหนด Science-Based Target ภายในป� 2567 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพถูมิอากาศที่สอดคล�อง

กับเป�าหมายโลก
ที่อ�ณภูมิเพ��มข�้นไม�เกิน 2 องศา

ไออาร�พ�ซี ทำการประเมินสินทรัพย�
ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในด�านกายภาพ

และด�านกฎระเบียบ
เพ�่อวางแผนลดความเสี่ยง
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โครงการศึึกษาการใช้้พลัังงานทดแทนท่�เป็น็พลัังงานสะอาด ซึ่่�งเป็น็โอกาสในการพัฒนาธุุรกิจ แลัะการใช้้พ้�นท่�บ่่อเก็บ่นำ�าภายในพ้�นท่�
เขตป็ระกอบ่การฯ จำานวน 3 บ่่อ ให้้เกิดป็ระโยช้น์สูงสุด จ่งได้ดำาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลัังงานแสงอาทิตย์แบ่บ่ทุ่นลัอยนำ�า (Floating 
Solar Power) ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแลั้วเสร็จภายในปี็ 2563 ซึ่ึ�งจะสามารถลัดการใช้้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิ้นแลัะ 
ก๊าซึ่ธุรรมช้าติ ทำาให้้ลัดการป็ลั่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกลังไดป้็ระมาณ 10,510 ตันคาร์บ่อนไดออกไซึ่ด์เท่ยบ่เท่าต่อป็ี 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย
2562

เป้าหมาย
2563

ผลการดำาเนินงาน
2562

0.357

4.164

0.345

4.165

0.355

4.149

•  ผลัิตภัณฑ์เม็ดพลัาสติกโพลัิสไตร่น (Polystyrene: PS) สำาห้รับ่ผลัิตภัณฑ์ช้นิด High Impact Polystyrene (HIPS) แลัะ 
General Purpose Polystyrene (GPPS)

ไออาร์พซ่ึ่ ีขอรบั่รองคารบ์่อนฟุตพร้�นต์ขององคก์ร (CFO) แลัะการขอรบั่รองฉลัากลัดคาร์บ่อน (Carbon Reduction Label) ดงักล่ัาว
เพ้�อสามารถจัดการลัดการป็ล่ัอยคาร์บ่อน ลัดต้นทุนค่าใช้้จ่ายจากการบ่ร้ห้ารจดัการทรพัยากรอย่างเห้มาะสม มส่่วนร่วมรับ่ผิดช้อบ่ต่อ
สิ�งแวดลั้อมแลัะสังคม โดยการลัดป็ร้มาณการป็ล่ัอยก๊าซึ่เรือนกระจกของป็ระเทศึไทย ตามเป็้าห้มายท่�กำาห้นดไว้จากการป็ระชุ้มภาค่
ตามอนุสัญญาสห้ป็ระช้าช้าติว่าด้วยการเป็ลั่�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศึครั�งท่� 21  
ท่�กรุงป็ารีส แลัะเพิ�มโอกาสทางธุุรกิจให้้สามารถแข่งขันได้ในเวท่การค้าโลัก

ผลการดำาเนินงาน
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ไออาร์พซี ีมกีารนำานำา้จากแหล่งนำา้ธรรมชาตมิาใช้ในกระบวนการผลติ 
โดยได้รับการจัดสรรจากชลประทานระยอง นำามาผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคณุภาพเพือ่ใช้ในระบบต่างๆ อาท ิระบบการผลตินำา้หล่อเยน็  
การผลตินำา้ปราศจากแร่ธาต ุมกีารใช้นำา้ทะเลเพือ่ดกัจบัก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) โดยมีการควบคุม
คณุภาพนำา้ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอกตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อให้เกิด
การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไออาร์พีซี จึงนำาหลัก 3Rs มาใช้ 
ในการบริหารจัดการนำ้า 

ไออาร์พีซี มีการบริหารจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับนำ้าท่ีครอบคลุม 
ความเสีย่งด้านกายภาพ อาทิ ปรมิาณนำา้ คณุภาพนำา้ และความเสีย่ง 
ด้านกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั จากการประเมนิความเสีย่งด้วย Aqueduct 
Water Tool ของ World Resource Institute (WRI) พบว่า ไออาร์พซีี 
ตัง้อยูใ่นเขตความตงึเครียดของการใช้นำา้พืน้ฐาน (Baseline Water 
Stress)1 อยู่ในระดับตำา่ ผลการประเมินจะนำามาใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการนำ้า และใช้ทำาการศึกษาคาดการณ์ความต้องการใช้นำ้าในการ
ดำาเนนิธรุกจิในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2562 สภาพการณ์นำา้
มีความเสีย่ง เนือ่งจากภยัแล้งในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและชลบรุ ีไออาร์พซี ี
จงึได้จดัทำามาตรการรองรบัสถานการณ์ดงักล่าว

1 ความตึงเครียดการใช้น้ำา พ้ืนฐาน (Baseline Water Stress) หมายถึง สัดส่วนการดึงน้ำามาใช้ของท้ังพ้ืนท่ีต่อปริมาณน้ำาท่ีมีอยู่ท้ังหมดของพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยพิจารณาถึงการใช้น้ำาของพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา 
ตอนบนประกอบ (ท่ีมา: WRI Aqueduct 2014)

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
ด้านการจัดการน้ำา

การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำา

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำา 

ไออาร์พีซี เป็นสมาชิกศูนย์บริหารจัดการและปฏิบัติการนำ้า 
ภาคตะวันออก (Eastern Water War Room Management) 
ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก อาทิ 
กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รบัทราบปัญหา เสนอแนวทางการป้องกนัและ 
แก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรนำา้ รวมถงึกำาหนดแผนงาน 
และมาตรการต่างๆ เพื่อการดำาเนินการภาคอุตสาหกรรมและ 
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 
และยั่งยืน 

นอกจากนี ้ไออาร์พซี ียงัเป็นคณะทำางาน Key Man Water War 
Room ซึ่งเป็นคณะย่อยของศูนย์บริหารจัดการและปฏิบัติการ
นำา้ภาคตะวนัออก (Eastern Water War Room Management) 

การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียในภาคตะวันออก

น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง เป็นปัจจัยในการด�าเนินชีวิตของชุมชนและการด�าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะในสภาวะที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ท�าให้เกิดภาวะภัยแล้ง การบริหาร
จัดการน�้าจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้น�้าในชีวิตประจ�าวัน การท�าเกษตรกรรม 
ของชุมชน และการผลิตของไออาร์พีซี  ไออาร์พีซี จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการน�้าแบบครบวงจร อาทิ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้น�้า การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักในการใช้น�้าให้กับ
พนักงาน การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันน�้ากับชุมชน

การบริหารจัดการน้ำา

โดยคณะทำางานมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังตรวจเช็คปริมาณนำ้า 
ในลุม่นำา้คลองใหญ่ทีม่อ่ีางเกบ็นำา้ทีส่ำาคญั อาท ิอ่างเกบ็นำา้ดอกกราย  
อ่างเก็บนำ้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บนำ้าคลองใหญ่ รวมถึง
ประเมินสถานการณ์นำ้าในภาพรวมของภาคตะวันออก ประเมิน
ความเส่ียงด้านการขาดแคลนนำ้าในช่วงหน้าแล้ง เพื่อไม่ให ้
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยในปี 
2562 มีความเส่ียงต่อการขาดแคลนนำ้า จึงได้มีการกำาหนด 
โควต้าการใช้นำา้ชัว่คราวเพือ่ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งไปได้

ไออาร์พีซี ได้รับการจัดสรรนำ้าชั่วคราวจากชลประทาน 68,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2562 ไออาร์พีซี 
ได้มีการจัดทำามาตรการรองรับภัยแล้งโดยใช้หลัก 3Rs  
และมีการนำานำ้าสำารองเข้ามาทดแทนปริมาณที่ถูกปรับลดลง
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ไออาร์พซี ีได้ร่วมจดัทำากลยทุธ์ และแผนการบริหารจัดการนำา้ 
อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับคณะทำางานบริหารจัดการนำ้า
ของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Water Management Team: 
PTTWT) โดยมกีารประชมุกบักลุม่การจดัการนำา้ของ ปตท. 
เป็นประจำาทุก 3 เดือน เพื่อหารือแนวทางในการบริหาร
จดัการนำา้ให้มปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงทางด้านนำา้เพือ่ใช้
ในกระบวนการผลิต

ไออาร์พซีี ตระหนกั และใส่ใจกบัปัญหานำา้แล้ง จึงมีมาตรการ 
ป้องกัน และกำาหนดแนวทางแก้ไขเตรียมรบัมอืภาวะนำา้แล้ง 
โดยประสานงานกับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ให้มกีาร 
สำารองนำา้ และลดการใช้นำา้ เพ่ือให้มีนำา้ใช้อย่างเพียงพอ 
ในช่วงภัยแล้งในปี 2562-2563 และมีการแบ่งปัน 
นำ้าประปาให้กับชุมชนตะกาด หมู่ 16 วัดและโรงเรียน 
วัดปลวกเกตุ และมีการแบ่งปันบริการนำ้าดิบให้กับชุมชน
หนองพญา หมู ่ 2 ตำาบลบ้านแลง เพือ่ผลติประปาหมูบ้่าน 
องค์การบรหิารส่วนตำาบล เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ   

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีความห่วงใยปัญหานำ้าท่วมชุมชน 
รอบเขตประกอบการฯ ในช่วงฤดฝูน จงึได้มแีผนการขดุลอก 
ทางนำา้ภายใน และภายนอกเขตประกอบการฯ เป็นประจำาทกุปี

การสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. การสร้างความรู้ความเข้าใจ  และแบ่งปันน้�ากับชุมชน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้�าและการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน

•  การลดการใช้นำา้ (Reduce) อาท ิการปรบัเพิม่รอบการใช้งาน 
ของระบบนำ้าหล่อเย็น (Cooling Water Cycle System) 
การลดปริมาณนำ้าในการซ้อมดับเพลิง นำ้าที่ใช้ในการล้าง 
เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการประสานงานให้บริษัทลกูค้าที่
อยูใ่นเขตประกอบการฯ ดำาเนนิการลดการใช้นำา้

•  การนำานำา้ทิง้ทีผ่่านการบำาบดัแล้ว (Reuse) มารดนำา้ต้นไม้  
ดูแลสวน พื้นที่ส่วนกลางในเขตประกอบการฯ แทนการใช้
นำ้าดิบจากบ่อสำารอง

•  การนำานำา้ RO Rejected จากกระบวนการผลตินำา้ปราศจาก 
แร่ธาตุ (Demineralized Water) มาใช้ทดแทนนำ้าประปา
ที่ระบบ Wet Scrubber

•  การปรบัปรงุคณุภาพนำา้เพือ่นำากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลติ (Recycle) ได้แก่ การนำานำา้ Condensate ผ่านระบบ 
Condensate Polishing เพือ่นำามาเป็นนำา้ปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water)

Water
Balance

Water Managament
for Sustainbility

i-Water

Water Knowledge Management

Water
Footprint

Water Information

Water Monitoring
Water

Resources

Water
Technilogy

ลดปริมาณการดึงน้�า
จากแหล่งน้�าธรรมชาติมาใช้

สะสมร้อยละ 38.1
ภายในปี 2563

เทียบกับปี 2557

สอบถามข้อสงสัย แจ้งความกังวล
หร่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ด้านการจัดการทรัพยากรน้�า ได้ที่
ส่วนจัดการสาธารณูปโภค

เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี
ที่อยู่ 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-611333 ต่อ 2689
อีเมล thanawat.t@irpc.co.th

ไออาร์พีซี ทำาการสื่อสารในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบ 
แนวทางการดำาเนินงานในการบริหารจัดการนำ้าภายในโรงงาน 
โดยสรุป ดังนี้

•  การรณรงค์ให้พนกังาน และโรงงานต่างๆ ช่วยกนัประหยดันำา้ 
ผ่านสื่อต่างๆ 

•  การสำารองนำ้าดิบในบ่อเก็บนำ้า (Reservoir) ที่อยู่ในพื้นที ่
เขตประกอบการฯเพื่อนำามาใช้ทดแทนปริมาณนำ้าส่วน 
ชลประทาน
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PERFORMANCE 
SUMMARY
สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของไออาร�พ�ซี ในป� 2562 
เพ�่อสื่อสารผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน 

อันได�แก� ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านสิ�งแวดล�อม 
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

201-1

รายได้จากการขาย (1) ล้านบาท 185,041 214,101 280,551        239,315 

ต้นทุนขาย ล้านบาท 164,900 192,946 264,637        236,569 

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน ล้านบาท 11,303 15,220 10,197              (356)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 8,460 9,074 9,270           10,171 

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ให้กู้ยืมเงิน ล้านบาท 9,587 7,341 10,435            1,837 

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล (2) ล้านบาท 17,467 15,520 21,850           21,568 

201-4
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย ล้านบาท 2,004 1,873 2,459            1,307 

ชดเชยภาษีจากการส่งออก ล้านบาท 147 130 79 106

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

308-1 คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100  100       100 100

414-1

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิแรงงาน ร้อยละ 100  100  100 100

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100  100  100 100

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านผลกระทบต่อสังคม ร้อยละ 100  100  100 100

204-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้าและผู้รับเหมาในท้องถ่ิน 
(จังหวัดระยอง)

ล้านบาท 2,900 2,894 2,568 2,470

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้าและผู้รับเหมาในท้องถิ่น 
(จังหวัดระยอง) เทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด

ร้อยละ 28.30  20.87 18.90 21.46

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

N/A ปริมาณการผลิต ตัน 11,098,684 10,748,499 12,442,052 12,059,756

หมายเหตุ : (1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก ธุรกิจปิโตรเลียม (รวมค่าสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
  (2) ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำารุงท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงินที่จ่ายให้กับรัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น 
   ในประเทศไทยทั้งสิ้น เนื่องจากไออาร์พีซีดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย

หมายเหตุ : ไออาร์พีซีลดกำาลังการผลิตในปี 2562 เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ตามปัจจัยของตลาดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

ผลการดำาเนินงานทางการเงิน

การผลิต

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ด้านเศรษฐกิจ
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

102-43 
102-44

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (1) ร้อยละ 91  91 89 91

416-2
จำานวนเรื่องที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกค้า

กรณี 0 0 0 0

417-3 จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการตลาด กรณี 0 0 0 0

418-1

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการทำาข้อมูลลูกค้าสูญหาย

กรณี 0  0 0 0

จำานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการร่ัวไหลของข้อมูลของลูกค้า กรณี 0  0 0 0

419-1 จำานวนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี 0 0 0 0

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

บุคลากร

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

102-8

พนักงานประจำาทั้งหมด (1) คน 5,418 5,498 5,466 5,467

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร คน 701 706 695 702

ชาย คน 296 297 291 295

หญิง คน 405 409 404 407

ระยอง คน 4,414 4,493 4,478 4,480

ชาย คน 3,907 3,981 3,963 3,966

หญิง คน 507 512 515 514

พื้นที่อื่นๆ คน 303 299 293 285

ชาย คน 279 276 270 263

หญิง คน 24 23 23 22

แยกตามระดับ

 ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) คน 79 78 78 70

ชาย คน 62 60 57 53

หญิง คน 17 18 21 17

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) คน 757 772 810 806

ชาย คน 590 599 619 623

หญิง คน 167 173 191 183

หมายเหตุ : (1)  คำานวณจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เท่านั้น
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

102-8

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) คน 2,576 2,801 3,125 3,199

ชาย คน 2,103 2,292 2,531 2,622

หญิง คน 473 509 594 577

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) คน 2,006 1,847 1,453 1,392

ชาย คน 1,726 1,606 1,317 1,226

หญิง คน 280 241 136 166

405-1

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป คน 535 631 763 917

ชาย คน 432 506 615 734

หญิง คน 103 125 148 183

อายุ 30-50 ปี คน 4,243 4,199 4,086 3,968

ชาย คน 3,515 3,478 3,366 3,281

หญิง คน 728 721 720 687

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 640 668 617 582

ชาย คน 534 589 543 509

หญิง คน 106 79 74 73

401-3

พนักงานใหม่

จำานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
คน 125 32 63 97

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.31 0.58 1.15 1.77

ชาย
คน 104 9 41 73

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.92 0.16 0.75 1.3

หญิง
คน 21 23 22 24

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.39 0.42 0.40 0.44

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
คน 4 6 11 18

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.07 0.11 0.20 0.33

ชาย
คน 0 1 3 8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.02 0.05 0.15

หญิง
คน 4 5 8 10

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.07 0.09 0.15 0.18

 ระยอง
คน 121 24 52 79

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.23 0.44 0.95 1.45

ชาย
คน 104 7 38 65

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.92 0.13 0.70 1.19

หญิง
คน 17 17 14 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.31 0.31 0.26 0.26
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

401-3

 พื้นที่อื่นๆ
คน 0 2 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.04 0.00 0.00

ชาย
คน 0 1 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.02 0.00 0.00

หญิง
คน 0 1 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.02 0.00 0.00

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 1 2 2 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.04 0.04 0.05

ชาย
คน 1 2 0 1

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.04 0.00 0.02

หญิง
คน 0 0 2 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.00 0.04 0.04

อายุ 30-50 ปี
คน 8 17 11 13

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.15 0.31 0.20 0.24

ชาย
คน 3 14 5 5

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.06 0.25 0.09 0.09

หญิง
คน 5 3 6 8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.09 0.05 0.11 0.15

อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 116 147 50 81

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.14 2.67 0.91 1.48

ชาย
คน 100 130 36 67

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.85 2.36 0.66 1.23

หญิง
คน 16 17 14 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.30 0.31 0.26 0.26

การลาออกของพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด
คน 144 61 55 71

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.66 1.11 1.01 1.30

ชาย
คน 118 48 44 52

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.18 0.87 0.80 0.95

หญิง
คน 26 13 11 19

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.48 0.24 0.20 0.35
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

401-3

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
คน 29 6 10 17

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.54 0.11 0.18 0.31

ชาย
คน 16 2 4 8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.30 0.04 0.07 0.15

หญิง
คน 13 4 6 9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.24 0.07 0.11 0.16

ระยอง
คน 106 53 40 50

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.96 0.96 0.73 0.91

ชาย
คน 93 45 35 41

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.72 0.82 0.64 0.75

หญิง
คน 13 8 5 9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.24 0.15 0.09 0.16

พื้นที่อื่นๆ
คน 9 2 5 4

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.17 0.04 0.09 0.07

ชาย
คน 9 1 5 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.17 0.02 0.09 0.05

หญิง
คน 0 1 0 1

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.00 0.02 0.00 0.02

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 37 5 11 20

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.68 0.09 0.20 0.37

ชาย
คน 33 5 9 13

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.61 0.09 0.16 0.24

หญิง
คน 4 0 2 7

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.07 0.00 0.04 0.13

อายุ 30-50 ปี
คน 97 22 32 33

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.79 0.40 0.59 0.60

ชาย
คน 48 16 26 23

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.89 0.29 0.48 0.42

หญิง
คน 49 6 6 10

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.90 0.11 0.11 0.18

อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 18 34 12 18

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.33 0.62 0.22 0.33

ชาย
คน 12 27 9 16

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.22 0.49 0.16 0.29

หญิง
คน 6 7 3 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.11 0.13 0.05 0.04
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

401-3

การลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 5,418 5,498 5,466 5,467

ชาย คน 4,482 4,554 4,524 4,524

หญิง คน 936 944 942 943

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 129 114 131 118

ชาย คน 112 100 115 97

หญิง คน 17 14 16 21

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

คน 127 114 131 118

ชาย

คน 112 100 115 97

ร้อยละของพนักงาน
ที่ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

100 89 100 100

หญิง

คน 15 14 16 21

ร้อยละของพนักงาน
ที่ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

88 82 100 100

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร
โดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน

คน 134 126 110 135

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอด

หรือลาเลี้ยงดูบุตร
99 99 96 103

ชาย

คน 124 112 98 121

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอด

หรือลาเลี้ยงดูบุตร
98 100 98 105

หญิง

คน 10 14 12 14

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอด

หรือลาเลี้ยงดูบุตร
100 93 86 88

102-41
พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง 
เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นต้น

ร้อยละ 86 86 75 75

404-1

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ

ชั่วโมง 6,892 10,326 13,212 9,529

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 815 771 1,100 185

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 3,154 4,006 5,256 4,958

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 2,671 5,030 6,350 3,858

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 252 519 507 528

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ

ชั่วโมง 9,112 15,776 17,560 15,861

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 331 418 1,154 606

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 3,722 5,059 6,450 6,689

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 4,626 9,843 9,278 8,116

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 433 457 678 450
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

404-1

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง

ชั่วโมง 132,785 150,027 194,056 168,853

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 1,065 1,038 1,629 348

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 21,648 25,374 24,141 22,174

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 74,328 84,661 122,578 105,868

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 35,744 38,956 45,708 40,463

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง

ชั่วโมง 9,738 36,192 15,590 17,535

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

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 1,497 2,733 2,647 2,275

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 5,140 7,726 10,757 13,020

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 3,101 3,092 2,186 2,240

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆ

ชั่วโมง 8,589 12,593 11,298 11,031

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

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 736 1,650 816 982

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 4,091 7,610 7,548 6,719

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 3,762 3,333 2,934 3,330

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง
ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆ

ชั่วโมง 542 877 813 754

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

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

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 226 529 537 501

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 314 284 276 253

403-9 
(2561)

อัตราการขาดงาน (2), (3)    

     ชาย ร้อยละ 0.661 0.696 0.679 0.838

     หญิง ร้อยละ 0.206 0.217 0.201 0.253

หมายเหตุ : (1) ไออาร์พีซีไม่มีการว่าจ้างพนักงานแบบทำางานไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees)
  (2) อัตราการขาดงาน คำานวณจากพนักงานประจำาเท่านั้น
  (3) ในปี 2562 มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ A ทำาให้บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานที่ป่วย หยุดพักรักษาให้หายแล้วจึงกลับมาทำางาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

N/A
การเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต Tier 1 กรณี 1 1 0 3

การเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต Tier 2 กรณี 0 1 2 0

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)

ความปลอดภัย

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

403-9
403-10
(2561)

จำานวนชั่วโมงการทำางาน ล้านชั่วโมงทำางาน 32.8 30.2 20.35 19.88

พนักงาน ล้านชั่วโมงทำางาน 11.5 11.5 11.25 11.20

แรงงานทั้งหมด ล้านชั่วโมงทำางาน 21.3 18.7 9.1 8.68

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR) (2) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.60 0.45 0.39 0.25

พนักงาน (3) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.85 0.75 0.36 0.18

แรงงานทั้งหมด (4) วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.47 0.27 0.44 0.35

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.32 0.19 0.25 0.20

พนักงาน กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.57 0.17 0.27 0.18

แรงงานทั้งหมด กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.19 0.21 0.22 0.23

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน (TROIR) (5) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0 0 0 0

พนักงาน กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0 0 0 0

แรงงานทั้งหมด กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LDR) (6) วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 1.52 1.79 5.26 1.31

พนักงาน วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 2.85 1.67 8.18 1.43

แรงงานทั้งหมด วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.85 1.86 1.65 1.15

การเสียชีวิต คน 0 0 0 0

พนักงาน คน 0 0 0 0

แรงงานทั้งหมด คน 0 0 0 0

หมายเหตุ : (1) รายงานสถิติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 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
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

301-1
น้ำามันดิบ ตัน 8,863,305 8,592,344 9,943,352 9,383,905

แนฟทา ตัน 682,215 700,113 961,415 1,026,692

การใช้วัตถุดิบ

การใช้พลังงาน (1)

สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : (1) มาตรฐานและวิธีการคำานวณ อ้างอิงตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  (2) โรงงาน UHV เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2559
  (3) ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากโรงงาน UHV UHMWPE PPE และ PPC เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2560
  (4) ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง (รวมของสำานักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2558)
  (5) อัตราการใช้พลังงานไม่นับรวมปริมาณการใช้พลังงานช่วงซ่อมบำารุงปี 2560

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

302-1

การใช้พลังงานทั้งหมด (2), (3), (4) กิกะจูล 50,610,551 52,080,051 59,020,452 58,719,745

เชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 51,564,793 52,512,622 59,221,327 59,072,047

น้ำามันเตา กิกะจูล 3,556,753 1,994,818 2,429,764 2,349,064

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 20,241,297 19,326,121 21,783,924 21,908,700

ปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 1,118,996 707,990 684,881 638,187

น้ำามันดีเซล กิกะจูล 365,560 282,617 295,826 269,792

ก๊าซเชื้อเพลิง กิกะจูล 16,173,055 17,469,024 20,214,853 19,547,018

ถ่านโค้ก กิกะจูล 4,580,035 6,189,950 6,269,004 5,745,860

โพรเพน กิกะจูล 0 0 0 0

ไฮโดรเจน กิกะจูล 336,115 303,062 297,061 309,563

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ กิกะจูล 245 269 298 0

ก๊าซไนโตรเจน กิกะจูล N/A 925,442 1,030,912 1,038,258

โมโนเมอร์ที่นำากลับมาใช้ กิกะจูล 26,068 28,360 30,361 30,929

ถ่านหิน กิกะจูล 5,166,668 5,284,968 6,184,444 7,234,675

พลังงานทางทั้งหมดที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 4,371,882 4,016,112 4,502,344 4,549,128

ไฟฟ้าที่ซื้อจาก การไฟฟ้า (4) กิกะจูล 158,838 472,087 301,578 308,166

ไฟฟ้าที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร์ กิกะจูล 1,221,417 833,180 1,505,209 1,520,670

ไอน้ำาที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร์ กิกะจูล 2,991,627 2,710,845 2,695,557 2,720,292

ไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 2,200,936 1,963,211 2,242,431 2,365,088

ไอน้ำาที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 3,125,188 2,485,472 2,460,788 2,536,342

302-3 อ้ตราการใช้พลังงาน (5) กิกะจูล/ตันการผลิต 4.56 4.49 4.75 4.87

302-4
พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

กิกะจูล 756,750 1,914,021 604,997 422,120
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หมายเหตุ : (1) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยผ่านหอเผาตามคู่มือการจัดการไฮโดรคาร์บอนของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) อ้างอิง HM31: Guide to HC Management in Petroleum 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
             (4) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผาปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์ที่โครงการดีซีซี และมีการปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัล
   ผ่านโปรแกรม iMass ทำาให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีขึ้น

ไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรงและผ่านหอเผา (1)

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

G4-0G6 
(GRI-G4)

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา (1), (4) ล้านลูกบาศก์เมตร 62.17 70.01 57.44 62.67

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยแบบต่อเนื่อง ผ่านหอเผา ล้านลูกบาศก์เมตร 58.89 59.67 55.37 52.80

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา
เทียบกับปริมาณการผลิต

ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

5.60 6.51 4.61 5.20

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรง ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 3.78 4.54 3.83

กระบวนการผลิต (2) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 1.09    1.42 1.28

ถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (3) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 2.69 3.12 2.55

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านกระบวนการผลิต
และปล่อยผ่านถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ เทียบกับปริมาณการผลิต (3)

ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

N/A 0.10 0.11 0.11

N/A ก๊าซมีเทนจากไฮโดรคาร์บอนที่ส่งไปยังหอเผา ตัน 80.65 90.83 74.52 81.30

ก๊าซเรือนกระจก (1)

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

305-1
305-2
305-3

ภายใต้การควบคุมการดำาเนินงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) (2), (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.469 3.681 3.953 3.911

     คาร์บอนไดออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.438 3.674 3.946 3.674

 มีเทน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.026 0.002 0.002 0.002

  ไนตรัสออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.003 0.003 0.004 0.003

      ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.002 0.002 0.000 0.002

  ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 397 38 863 38

  คาร์บอนไดออกไซด์ จากไบโอเจนิก ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 19 184 192 379

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.280 0.296 0.316 0.254

 ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภูมิภาค (4) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.001 0.049 0.029 0.031

  ปริมาณการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำาจากโรงไฟฟ้าเอกชน
     (ท้องถิ่น) (5) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.279 0.247 0.287 0.224

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอื่นๆ (Scope 3) (6) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 7.495 17.903 20.295 16.623
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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 การถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ บมจ.ไออาร์พีซี บจ.น้ำามันไออาร์พีซี  
   บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) และ บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
  (2) ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยโดยตรงในกระบวนการผลิต (Process Vents) 
  (3) ในปี 2559 เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงาน UHV ในเดือน มิถุนายน 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) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากแหล่งอื่นๆ (Scope 3) ได้แก่ การเดินทางของพนักงาน การใช้ผลิตภัณฑ์ B5, E10, และ E20 เป็นต้น ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากขยายขอบข่าย 
   การรายงาน อาทิ ข้อมูลการขายและขนส่งทางเรือ ข้อมูล Loss จากสายส่งไฟฟ้า (PTT Tool)
  (7) ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำานวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2)

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

305-1
305-2
305-3

ภายใต้การถือหุ้น

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.992 3.905 4.403 4.365

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.280 0.296 0.316 0.254

305-4 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (7) ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

0.338 0.370 0.343 0.345

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

305-7

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน 1,722 1,418 1,759         1,592 

ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน/พันตันการผลิต 0.155 0.132 0.141 0.132

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (2), (3) ตัน 2,164 2,154 1,566 1,800

ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงดำาเนินการ ตัน 1,987 1,219 1,566 1,800

ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงทดลองระบบและ 
ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่

ตัน 177 935 0 0

ความเข้มข้นของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (3) ตัน/พันตันการผลิต 0.195 0.113 0.126 0.149

ปริมาณฝุ่นละออง ตัน 308 238 270 338

ความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตัน/พันตันการผลิต 0.028 0.022 0.022 0.028

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ตัน 2,420 2,015 2,107                       1,897 

ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (4) ตัน/พันตันการผลิต 0.218 0.187 0.169 0.157

มลพิษทางอากาศ (1)

หมายเหตุ : (1) ใช้ข้อมูลการตรวจวัดโดยตรง หรือคำานวณโดยอ้างอิงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  (2) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ อยู่ในรูปซัลเฟอร์ออกไซด์
  (3) ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไม่นับรวมปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
  (4) ในปี 2559 โรงงาน UHV เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ และคลังน้ำามันต่างๆ นอกพื้นที่ระยอง ปรับเปลี่ยนวิธีการคำานวณค่าการระบาย
   จากหอเผา โดยอ้างอิง US.EPA 2015 และเปลี่ยนวิธีการคำานวณของถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  (5) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นละออง ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากมีการใช้งาน CFBC Boiler (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้า หลังจากที่หยุดปรับปรุงระบบ 
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การใช้น้ำาและการระบายน้ำาทิ้ง

หมายเหตุ : (1) น้ำาที่ดึงมาจากแหล่งต่างๆ มาใช้และรวมถึงการส่งไปให้บุคคลภายนอกไออาร์พีซีใช้ 
  (2) ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก นับรวมน้ำาทะเลที่ใช้สำาหรับดักจับซัลเฟอร์ซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อนปล่อยกลับสู่ทะเล ปริมาณน้ำาทิ้งวัดจากปริมาณน้ำาเสีย
   ที่ส่งเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง (ยกเว้นน้ำาทะเลที่ใช้ปริมาณน้ำาใช้เท่ากับน้ำาทิ้งตาม Process Design) และปริมาณน้ำาที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกใช้
   อาทิ น้ำาที่ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ นำาไปใช้ และส่งให้ผู้ประกอบการนอกกลุ่มไออาร์พีซีที่อยู่ภายในเขตประกอบการฯ
  (3) ความเข้มข้นของการใช้น้ำาจืด โดยไม่นับรวมน้ำาใช้สำาหรับทดลองเดินเครื่องจักรของโรงงาน UHV น้ำาทะเล น้ำาใช้ของลูกค้าและน้ำาใช้ ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
  (4) ผลต่างปริมาตรน้ำาในบ่อรองรับน้ำาของปี 2562 น้อยกว่าปีก่อน สำารองน้ำาใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง จึงไม่ได้ดึงน้ำาจากบ่อมาใช้เท่ากับปีก่อน
  (5) ปริมาณน้ำาผิวดินที่ดึงมาใช้จากแหล่งน้ำาธรรมชาติ ได้จากใบเสร็จค่าน้ำาจากกรมชลประทาน (ลุ่มน้ำาคลองใหญ่) และรวมปริมาณน้ำาฝนจากบ่อรองรับน้ำาภายในเขตประกอบการฯ

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

303-3
(2561)a

ปริมาณน้ำาใช้จากแหล่งต่าง ๆ (1) ล้านลูกบาศก์เมตร 43 37 42 40

แหล่งน้ำาจืด
(แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 25 25 29 28

น้ำาผิวดิน (5) ล้านลูกบาศก์เมตร 25 25 29 28

น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาจากผู้ประกอบการภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

แหล่งน้ำาอื่นๆ
(แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 18 12 13 12

น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 18 12 13 12

ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ผู้ประกอบการภายนอกนำามาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

303-3
(2561) b

ปริมาณน้ำาในพื้นที่เสี่ยง ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาจืด ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้ของหน่วยงานอื่นแบ่งตามประเภทแหล่งน้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาจืด ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

แหล่งน้ำาอื่นๆ
(แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

303-4
(2561)

ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก (2) ล้านลูกบาศก์เมตร 27 22 23 25

แหล่งน้ำาจืด
(แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 6 6 6 8

น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

น้ำาที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 6 6 6 8

แหล่งน้ำาอื่นๆ
(แหล่งน้ำาที่มีค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

22 16 17 17

น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 1 2 2 2

น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 21 14 15 15

ความเข้มข้นการใช้น้ำาจืด (3) ลูกบาศก์เมตร / 
ตันการผลิต

3.625 3.252 2.999 2.947

303-5
(2561)

ปริมาณการใช้น้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร 40 35 37 36

ผลต่างปริมาตรน้ำาใน Reservoir ณ วันท่ี 1 มกราคมและ 31 ธันวาคม ของปีน้ัน (4) ล้านลูกบาศก์เมตร 2.10 3.11 3.18 1.45
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ของเสีย

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

306-2

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งกำาจัด (1), (2), (3) ตัน 41,704 54,691 55,598 51,275

ปริมาณของเสียที่เกิดเป็นประจำา ตัน 40,460 54,222 55,129 51,009

ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 26,476 28,287 38,460 39,383

หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 293 1,540 0 0

ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 0 0 0

เผา ตัน 0 276 65 1,937

ฝังกลบ ตัน 3,460 2,665 97 0

บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 0 0 0 0

นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 15 707 1,298 1,052

นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 22,680 22,406 27,689 35,590

นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 0 0 318

กองเก็บในพื้นที่ ตัน 28 693 0 486

ถมปรับพื้นที่ ตัน 0 0 9,312 0

ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 13,984 25,936 16,669 11,626

หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 0 0 0 0

ส่งไปต่างประเทศ ตัน 23 522 1,054 266

เผา ตัน 5,587 17,038 12,620 3,392

ฝังกลบ ตัน 419 269 57 0

บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 162 0 0 0

นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 6,858 5,957 2,707 5,747

นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 838 2,023 156 2,168

นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 62 36 37 31

กองเก็บในพื้นที่ ตัน 34 90 38 21

ปริมาณของเสียที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำา ตัน 1,244 469 469 266

ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 1,125 36 78 145

เผา ตัน 0 0 0 0

ฝังกลบ ตัน 0 36 0 0

นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 0 5 145

นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 1,125 0 73 0

     ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 119 433 390 121

เผา ตัน 0 0 201 0

ฝังกลบ ตัน 0 2 33 0

ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 0 0 121

นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 119 428 115 0

นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 3 41 0
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

306-4

ปริมาณการขนส่งของเสียอันตราย ตัน 14,103 26,275 17,019 11,747

ปริมาณการนำาเข้าของเสียอันตราย ตัน 0 0 0 0

ปริมาณการส่งออกของเสียอันตราย ตัน 14,103 26,275 17,019 11,747

ปริมาณของเสียอันตรายที่ปรับปรุงคุณภาพ ตัน 0 0 24 42

ปริมาณของเสียที่ส่งไปต่างประเทศ ตัน 23 522 1,054 266

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

การหกรั่วไหลของสารเคมี

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

306-3 การหกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของน้ำามันและสารเคมี
กรณี 0 0 0 0

ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

การดำาเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

201-1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (1) ล้านบาท 803 609 194 311

N/A ผลประโยชน์จากการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม (2) ล้านบาท 2,287 2,581 2,616 1,427

307-1

ค่าปรับที่มีนัยสำาคัญจากการดำาเนินงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท 0 0 0 0

จำานวนครั้งในการดำาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กรณี 0 0 0 0

กรณีนำาผ่านกลไกระงับข้อพิพาท กรณี 0 0 0 0

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

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562

102-43 ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 87.49 92.29 88.50 91.40
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ไออาร�พ�ซี จัดทำรายงานความยั่งยืนเป�นประจำทุกป� เพ�่อสื่อสารประเด็นสำคัญ
ต�อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ และผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน รวมถึงรายงาน

ความก�าวหน�าในการปฏิบัติตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) โดยจัดทำรายงานตามหลักการ Sustainability Reporting Guideline 
แบบมาตรฐาน (Standards) ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก 
(Core Option) และตัวชี ้วัดเพ��มเติม สำหรับบร�ษัทในกลุ�มอ�ตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ

(Oil and Gas Sector Disclosure) ทั้งนี้ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมการดำเนินงาน
ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ที่เกิดข�้นระหว�างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2562 และได�รับการสอบทานข�อมูลพร�อมยืนยันความถูกต�อง
โดยบร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ABOUT THIS
REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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การเปิดเผยผลการด�าเนนิงาน ครอบคลมุธรุกจิทีไ่ออาร์พซีถีอืครองหุน้ทัง้หมดและด�าเนนิการเอง ได้แก่ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) รวมทัง้ 
บริษัทย่อยทีอ่ยูใ่นการบรหิารจดัการของไออาร์พซีถีอืหุน้ในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บรษิทั น�า้มนั ไออาร์พซี ีจ�ากดั 2) บรษิทั ไออาร์พซีี 
เอแอนด์แอล จ�ากัด 3) บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด และ 4) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ�ากัด รวมถึงบริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด ซึ่งถือเป็นการ
ถือหุ้นทางอ้อมที่บริษัทย่อยของไออาร์พีซีถือหุน้ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ขอบเขตการรายงานตรงกับรายงานประจ�าปี 2562 และรายงาน 
บูรณาการประจ�าปี 2562 ทั�งน้ี สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากรายงานประจ�าปี และรายงานบูรณาการของไออาร์พีซี ได้จากเว็บไซต์  
www.irpc.co.th

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน

การระบุประเด็นและขอบเขตการรายงาน

• ระบุประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสีย จากการรับฟังความคิดเห็นของ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย
• ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี
• ระบุขอบเขตของประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสีย 
 ที่มีผลกระทบต่อประเด็น

การประเมินระดับความสำาคัญของประเด็น

• จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นต่อไออาร์พีซี ตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลที่ดี (ESG) ของไออาร์พีซี และความส�าคัญ 
 ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบและเห็นชอบประเด็น

• น�าเสนอผลการประเมินประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน รายงานต่อ 
 คณะกรรมการจัดการ เพื่อทบทวนและอนุมัติ

การทบทวนประเด็น

• รวบรวมและทบทวนประเด็นจากภายในและภายนอกองค์กร
• พิจารณาประเด็นส�าคัญของรายงานและตรวจสอบการประเมินสาระส�าคัญ  
 เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน
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ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ปี 2562

ประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนกับการรายงานฉบับนี้

  เศรษฐกิจ
1  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
2  นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  สังคม
3  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5  ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
6  การเคารพสิทธิมนุษยชน
7  สังคมผู้สูงอายุ

  สิ่งแวดล้อม
8  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
9  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำา

ความสำาคัญต่อไออาร์พีซี

คว
าม

สำา
คัญ

ต่
อผ

ู้มี
ส่ว

นไ
ด้เ

สีย

ต่ำา ปานกลาง สูง

4 3 8

951

26

7

ประเด็นที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ รายงานภายใต้หัวข้อ

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

• แนวทางปฏิบัติสำาหรับงานจัดซื้อ 
(Procurement Practices)

• การต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption)
• การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

(Supplier Environmental Assessment)
• การประเมินคู่ค้าถึงผลกระทบด้านสังคม  

(Supplier Social Assessment)
• ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

(Customer Health and Safety)
• การตลาดและฉลากสินค้า 

(Marketing and Labeling)
• การเก็บรักษาและดูแลข้อมูลลูกค้า 

(Customer Privacy)
• การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(Socioeconomic Compliance)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• คู่ค้า
• ลูกค้า / ผู้บริโภค

• การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

• สรุปผลการดำาเนินงาน

นวัตกรรมและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

• ประเด็นที่นอกเหนือจาก GRI (Non-GRI Topic) • ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• ลูกค้า / ผู้บริโภค

• นวัตกรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

• สรุปผลการดำาเนินงาน
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ประเด็นที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI (GRI Aspects) ขอบเขตของผลกระทบ รายงานภายใต้หัวข้อ

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล

• การจ้างงาน (Employment)
• การอบรมและการศึกษาสำาหรับพนักงาน 

(Training and Education)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• พนักงาน

• การบริหารงานบุคลากร
• สรุปผลการดำาเนินงาน

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety)

• ความมั่นคงของเครื่องจักร และความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต 
(Asset Integrity and Process Safety)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• พนักงาน
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

• อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

• สรุปผลการดำาเนินงาน

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน • ผลกระทบทางอ้อมเชิงธุรกิจ 
(Indirect Economic Impacts)

• ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม

• ความเป็นอยู่ที่ดี 
ของชุมชน

• สรุปผลการดำาเนินงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน • การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Assessment)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• ลูกค้า / ผู้บริโภค
• คู่ค้า
• พนักงาน
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต

• พลังงาน (Energy)
• การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emissions)
• ของเสียและนำ้าทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 

(Waste and Effluent)
• การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• ลูกค้า / ผู้บริโภค
• คู่ค้า
• ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต

• สรุปผลการดำาเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการนำ้า

• การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับนำ้าใช้ 
(Water Related Risk) 

• การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ 
(Emissions)

• ไออาร์พีซีและ 
บริษัทในเครือ

• ลูกค้า / ผู้บริโภค
• คู่ค้า
• ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการนำ้า

• สรุปผลการดำาเนินงาน

นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็พืน้ฐานทีมี่ความส�าคญักบัไออาร์พซีีทีไ่ม่ได้ถกูน�ามาจดัล�าดบั แต่ได้รายงานในรายงานฉบบันี ้ได้แก่ กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ 
และการปรับกระบวนการท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบิัติงานตามกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การบริหารจัดการความยัง่ยืน และการประเมินมูลค่าร่วมทางสังคมของการด�าเนินธุรกิจ รวมอยู่ด้วย

หมายเหตุ : สังคมผู้สูงอายุถูกประเมินอยู่ในระดับความสำาคัญต่ำาจึงยังไม่นำามารายงานโดยละเอียดในปีนี้
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 รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ 

เสนอ กรรมการบริษัท ไออาร์พีซ ีจำกัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซ”ี) 

ข้อสรุป 
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงาน”) ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า
ข้อมูลความยั่งยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยั่งยืน”) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 (“รายงาน”) สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่ได้จัดทำตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระสำคัญ 

ความรับผิดชอบของสำนักงาน 
สำน ักงานได ้ร ับมอบหมายจาก  ไออาร ์พ ีซี  และสำน ักงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปของงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดต่อ
ข้อมูลความยั่งยืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่รวมอยู่ใน
รายงานความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ถัดไป  
สำนักงานได้ปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นตาม 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 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกของทีม
ผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นต้องมีความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพที่จำเป็นในการให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลความ
ยั่งยืน สำนักงานได้วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง
จำกัดต่อข้อมูลความยั่งยืนที่มีการจัดทำตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใน
สาระสำคัญ สำนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจรรยาบรรณ
สำหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณนานาชาติสำหรับนักบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระ 
สำนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซึ่งระบบของการควบคุมคุณภาพโดยรวม 
รวมถึงการจัดทำนโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง
จรรยาบรรณ มาตรฐานทางว ิชาช ีพ และกฎหมายข้อบังค ับและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อสรุปในความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อื่นที่เปิดเผยในรายงาน 
 
 
 

ข้อมูลความยั่งยืน 
ข้อมูลความยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อความต่อไปนี้สำหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• 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 305-3 Other indirect (Scope 3) 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 
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน  
ข้อมูลความยั่งยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กำหนด
ดังนี้ 
• มาตรฐานการรายงานความยั ่งยืน โดย The Global Reporting 

Initiative  (“GRI Standards”) ในระดับ core option และ 
• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)  

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
กรรมการและผู้บริหารของ ไออาร์พีซี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและ
นำเสนอข้อมูลความยั่งยืนโดยทำให้มั่นใจว่าข้อมูลความยั่งยืนได้ถูก
จ ัดทำและนำเสนอตามเกณฑ์ท ี ่กำหนดไว ้ในสาระสำค ัญ  ความ
รับผิดชอบนี้รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน 
ในการให้ข้อสรุปในความเชื ่อมั ่นอย่างจำกัดต่อข้อมูลความยั ่งยืน  
กระบวนการในการปฏิบัติงานของสำนักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้ 
• สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องทัง้ในระดับ

องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน 
• สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและ

วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นำเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยั่งยืน 

• สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ และการปฏิบัติ
นโยบายและแนวทางความยั่งยืน 

• ปฏิบัติการภาคสนามจำนวน 2 สถานที่ โครงการผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และโครงการผลิตพลัง
ไอน้ำและไฟฟ้าร่วมและโรงไฟฟ้า (CHP/PW) ที่สุ่มเลือกบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งการพิจารณาปัจจัยทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

• เปรียบเทียบข้อมูลความยั่งยืนกับแหลง่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพือ่ประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก
รวมอยู่ในข้อมูลความยั่งยืนและได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัด มีความแตกต่างใน
ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานจำกัดกว่างานให้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับความเชื่อมั่นที่ได้รับจาก
งานที่ให้ความเชื ่อมั ่นอย่างจำกัดน้อยกว่างานให้ความเชื ่อมั ่นอย่าง

สมเหตุสมผล ด ังน ั ้นสำน ักงานจ ึงไม ่ได ้ให ้ความเช ื ่อม ั ่นอย ่าง
สมเหตุสมผล 

 
ข้อจำกัดโดยธรรมชาติ 
เนื่องจากข้อจำกัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน 
อาจเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในข้อมูลที่นำเสนอใน
รายงานอาจเกิดข ึ ้นและไม่ถ ูกตรวจพบ การให้ความเชื ่อมั ่นของ
สำนักงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำและการนำเสนอรายงาน เนื่องจากการ
ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของการทดสอบ 

 
ข้อจำกัดในการใช้รายงานของสำนกังาน 
รายงานของสำนักงานมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
หรืออ้างอิงโดยบุคคลอื ่นนอกเหนือจาก ไออาร์พีซี  หากบุคคลใด
นอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือสำเนารายงาน
ของสำนักงาน ได้นำข้อมูลในรายงานของสำนักงานไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบใน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ท่ี
มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจาก ไออาร์พีซี สำหรับงานการรายงานการ
ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ  และข้อสรุปของสำนักงาน
โดยสิ้นเชิง 
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กรุงเทพมหานคร 
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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, 4, 106,
Back Cover

  - - -

102-2 Activities, 
brands, products and 
services

4-7
Remark: IRPC did not sell any 
banned or disputed products 
in 2019.

- -

102-3 Location of 
headquarters

Back Cover   - - -

102-4 Location of 
operations

4-7   - - -

102-5 Ownership and 
legal form

Website
http://irpc.listedcompany.com/
home.html

- -

102-6 Markets served 5   - - -

102-7 Scale of the 
organization

Annual Report 
2019

Remark: Refer to IRPC 
Annual Report 2019, Financial 
Highlights, Page 151-157

- -

102-8 Information on 
employees and other 
workers

93-98

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 32-37 - - 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

22-25 - - -

102-12 External 
initiatives

8, 11, 16-17, 
67-72

- - -

102-13 Membership or 
associations

20 - - -

GRI 102: 
General 

Disclosures
2016 

(Strategy)

102-14 Statement 
from senior  
decision-maker

3 -  - - 19

102-15 Key impacts, 
risks, and opportunities

22-24 - - - 19

GRI Content Index
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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 

(Ethics and 
Integrity)

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

1, 50 - 16 12-14

102-17 Mechanisms 
for advice and 
concerns 
about ethics

14-15 -  - 16 12-14

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Governance)

102-18 Governance 
structure

16 and Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
sustainability-management/
sustainability-management-
structure/

- 1, 20

102-19 Delegating 
authority

16-17 - - - 1, 20

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

16, 106, - - - 1, 20

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

26, 75-77,  
and This Page

Remark: Communication with 
the Shareholders refers to 
Annual Report 2019, Page 94

- 16 1, 20

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

8 and This Page

Remark: Composition of the 
Board and Committees refers to 
Annual Report 2019, 
Page 65 (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 
2019, Page 69.  (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 2019, 
Page 67. (Committee and Top 
Management Recruitment and 
Appointment and Nomination 
Process Section)

- 16 1, 20

102-25 Conflicts of 
interest

Website

Remark: https://www.
irpc.co.th/sustainability-
management/business-ethics-
and-transparency/ 

- 16
1, 2, 
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)

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

This Page
Remark: Sustainability 
Management refers to Annual 
Report 2019, Page 249.

- - 1, 20

102-27 Collective 
knowledge of highest 
governance body

This Page
Remark: Board Development 
refers to Annual Report 2019, 
Page 122.

- 4 1, 20

102-28 Evaluating the 
highest governance 
body’s performance

This Page
Remark: Committee Evaluation 
refers to Annual Report 2019, 
Page 118.

- - 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 2019, Page 135.

- 16 1, 20

102-30 Effectiveness 
of risk management 
processes

This Page

Remark: Risk Management 
Committee and Risk 
Management refers to Annual 
Report 2019, Page 135.

- - 1, 20

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 2019, Page 135.

- - 1, 20

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

107-108 - - - 1, 20

102-33 
Communicating critical 
concerns

76 - - - 1, 20

102-34 Nature and 
total number of critical 
concerns

76 - - - 1, 20

102-35 Remuneration 
policies

This Page and 
Website

Remark: Board of Director 
nomination process refers to 
Annual Report 2019, Page 67. 
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

18-19, 75 - - -

102-41 Collective 
bargaining agreements

77 - - 21

102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

This Page and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
sustainability-management/
stakeholder-engagement/

8 -
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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 

(Stakeholder 
Engagement)

102-43 Approach 
to stakeholder 
engagement

This Page and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
sustainability-management/
stakeholder-engagement/

- 21

102-44 Key topics and 
concerns raised

13-14, 18, 75-76 - - 21

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Reporting 
Practice)

102-45 Entities 
included in the 
consolidated financial 
statements

107-109 - - -

102-46 Defining report 
content and topic 
boundaries

107-109 - - -

102-47 List of material 
topics

107-109 - - -

102-48 Restatements 
of information

This Page
Remark: No restatement in 
2019

- -

102-49 Changes in 
reporting

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

- -

102-50 Reporting 
period

106 - - -

102-51 Date of most 
recent report

This Page
Remark: Most recent previous 
report is 2018 
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 - - -

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

106 - - -

102-55 GRI content 
index

124-132 - - -

102-56 External 
assurance

110-111

Ramark: IRPC engages KPMG 
Phoomchai Audit Ltd. to 
provide limited independent 
assurance service to IRPC’s 
2019 Corporate Sustain ability 
Report. IRPC has process to 
ensure transparent external 
assurance.

- -

115บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



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

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

Materials Topics

Supply Chain Management

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

31 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

32-38 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
economic-dimension/supply-
chain-management/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

32-38 - - - -

GRI 204: 
Procurement 

Practices 2016

204-1: Proportion of 
spending on local 
suppliers

35 - - 12 2

GRI 205:
Anti-corruption

205-1 Operations 
assessed for risks 
related to corruption

25 - - - -

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

13-14 - - - -

205-3 Anti-corruption This Page

Remark: IRPC did not 
experience any cases of 
corruption and bribery in 2019. 
IRPC is accredited as a member 
in private sector collective 
action Coalition Against 
Corruption (CAC) from 
Anti-Corruption Organization 
Thailand, in which IRPC is 
required to report any cases of 
corruption. 

- - -

GRI 206: 
Anti-

competitive 
Behavior

206-1 Anti-competitive 
behavior

This Page

Remark: IRPC did not 
experience any cases of 
anticompetitive behaviors in 
2019. 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 
behaviors in 2019 and IRPC is 
not involved in any ongoing 
anticompetitive cases.

- - -
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

GRI 308: 
Supplier 

Environmental 
Assessment

2016

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

92 - - -
2, 

9-11

GRI 414: 
Supplier Social 

Assessment 
2016

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

92 - - -
2, 

9-11

Logistic & Customer Relationship Management

GRI 103: 
Management

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

36 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

36 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

36-37 - - - -

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

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

36 - - 16 -

GRI 417: 
Marketing and 
Labelling 2016

417-3 Incidents of 
non-compliance 
concerning marketing 
communications

39 - - 16 -

GRI 418: 
Customer 

Privacy 2016

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

39 - - 16 -

GRI 419: 
Socioeconomic 

Compliance 
2016

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

39 - - 16 -
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

Innovation and Product Development

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

42 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

43-45 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

43-45 - - - -

IRPC’s 
Own Indicator

Percentage of 
petrochemical revenue 
invested in research 
and development

45 - - - -

Percentage of sales
of specialty products 
by petrochemical 
revenue

45 - - - -

Human Resource 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

49-54 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
en/social-dimension/human-
resources-management/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

54-55 - - - -

GRI 401: 
Employment 

2016

401-1 New employee 
hires and employee 
turnover

94-96 - - 8 6-8

401-3 Parental leave 97 - - 8 6-8

GRI 404: 
Training and 

Education 
2016

404-1 Average hours 
of training per year per 
employee

97-98 - - 4, 8 6-8

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

51-52 - - 8 6-8

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

52 -         - 5, 8 -
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

56 - - - -

103-2 The 
management 
approach and its 
components

56-62 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/occupational-
health-and-safety/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

63-64 - - - -

GRI 403: 
Occupational 

Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational 
health and safety 
management system

56-64 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/occupational-
health-and-safety/

- 8 6-8

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

56-59 - - 3, 8 2, 6-8

403-3 Occupational 
health services

61 - 8 6-8

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

62 - 8 6-8

403-5 Worker training 
on occupational health 
and safety

59 and Website - 8 6-8

403-6 Promotion of 
worker health

57-58 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/occupational-
health-and-safety/

- 8 6-8

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

57-59 - - 8 6-8

403-9 Work-related 
injuries

63 - 6-8

403-10 Work-related 
ill health

63 - - 6-8
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Asset Integrity 
and Process 
Safety 2012

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

99 -
3, 6, 8, 

11
-

Community Well-Being

GRI 201:
Economic

Performance 
2016

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed

Website
Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/social-
responsibility/

- - -

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

65 - - - -

103-2 The management 
approach and its 
components

66-72 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/social-
responsibility/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

68, 71-72 - - - -

GRI 203: 
Indirect 

Economic
Impacts 2016

203-1 Infrastructure 
investments and 
services supported

70-72 - - - -

203-2 Significant 
indirect economic 
impacts

26 - -
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

67-70

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 
regulatory standards. 

- - -
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

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

73 - - - -

103-2 The 
management 
approach and its 
components

73-78 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
social-dimension/human-rights/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

76-77 - - - -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 

2016

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

77-78 - - - -

412-2 Employee 
training on human 
rights policies 
or procedures

34, 75 - - - -

Operational Eco-Efficiency

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

79 - - - -

103-2 The 
management 
approach and its 
components

80-90 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
environmental-dimension/
operational-eco-efficiency/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

82-84, 88, 90 - - - -
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy 
consumption within 
the organization

80-81 -
7, 8, 

12, 13
9-11

302-3 Energy intensity 81 - -
7, 8, 

12, 13
9-11

302-4 Reduction of 
energy consumption

80 - -
7, 8, 

12, 13
9-11

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Energy 2012

G4-OG2 Total amount 
invested in renewable 
energy

80 - -
7, 9, 
17

-

G4-OG3 Total amount 
of renewable energy 
generated by source

80 - - 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

102

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

105

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 103 -
3, 6, 
12

9-11

306-4 Transport of 
hazardous waste

105 - - 3, 12 9-11
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GRI Standard Disclosure
Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 
Effluent and 
Waste 2012

G4-OG5 Volume and 
disposal 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

101 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

83 - -
3, 6, 7, 
8, 12, 

13
9-11

Climate Change and Water Related-Risks

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

86, 89 - - - -

103-2 The 
management 
approach and its 
components

86, 89 and 
Website

Remark: https://www.irpc.co.th/
environmental-dimension/
climate-strategy-and-water-
management/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

87-88 - - - -

GRI 303:
 Water and 

Effluents 2018

303-1 Interactions 
with water as a 
shared resource

89 - - 6 9-11

303-2 Management of 
water discharge-
related impacts

83 - - 6 9-11

303-3 Water 
withdrawal

103 - 6 9-11

303-4 Water discharge 103 - 6 9-11

303-5 Water 
consumption

103 - 6 9-11
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Page number (s) 
and/or URL (s)

Omissions / Remark 
External  

Assurance
SDGs UNGC

GRI 305: 
Emissions 

2016

305-1 Direct (Scope 1) 
GHG emissions

101 -
3, 12, 

13
9-11

305-2 Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions

101 -
3, 12, 

13
9-11

305-3 Other indirect 
(Scope 3) GHG 
emissions

101 - -
3, 12, 

13
2, 

9-11

305-4 GHG emissions 
intensity

88, 102 - - 13 9-11

305-5 Reduction of 
GHG emissions

101

Remark: CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, and SF6. NF3 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 emission 
reduction in Scope 1.

- 13 9-11

Economic Performance

GRI 201:
Economic

Performance 
2016

201-4 Financial 
assistance received 
from government

92 - - - -

Sustainability Performance

GRI 415: 
Public Policy

415-1 Political 
contribution

This Page

Remark: IRPC did not 
contribute to any political 
activities/campaigns in 2018. 
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124 รายงานความยั่งยืน 2562



เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายสำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2562

	 เป้าหมายที	่3	:
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
บริการสาธารณสุขจำาเป็นที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงยา
และวัคซีนจำาเป็นที่ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี

ความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน
หน้า 66-72

	 เป้าหมายที	่4	:
สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง มหาวิทยาลัย
ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ

ดำาเนินโครงการเพื่อสังคม
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกปี

ความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน
หน้า 66-72

4.4 เพิ่มจำานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำาเป็น
รวมถึง ทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำาหรับการจ้างงาน 
การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ

ให้การศึกษาทางเทคนิคและอาชีพ
แก่เยาวชนผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาตามมาตรฐาน
สากล เน้นความเป็นเลิศในการสร้าง
กำาลังพลอาชีวะทั้งในด้านปิโตรเคมีและ
พลังงาน และสาขาอื่นๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ

รายงานประจำาปี
หน้า 223-227

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ
ทักษะที่จำาเป็น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง
การศึกษาสำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และในส่วนร่วมของวัฒนธรรม
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดฝึกอบรมด้านความยั่งยืน 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร
ภายในองค์กร

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
และการปฏิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8-15

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 73-78

	 เป้าหมายที	่5:
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีโอกาสเท่าเทียมในการเป็นผู้นำาในทุกระดับ
ของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ
และภาคสาธารณะ

กำาหนดนโยบายความหลากหลาย 
(Diversity Policy) ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานทั่วทั้งองค์กร 
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ การเป็น 
สมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ 
สหภาพแรงงาน และประเด็นอื่นๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
และการปฏิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8-15

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 73-78

รายงานประจำาปี  
หน้า 122  
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://www.irpc.co.th/ 
social-dimension/
human-resources-
management/

	 เป้าหมายที	่6	:
การมีน้ำาสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำา โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ 
ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำาเสีย 
ที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำากลับมาใช้ใหม่
ทั่วโลก

กำาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
แบบบูรณาการทรัพยากรด้านพลังงาน 
อากาศ น้ำาและกากของเสีย โดยกำาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดการดำาเนินการ
ในแต่ละด้าน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 80-85

125บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายสำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2562

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาในทุกภาคส่วน 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำาและจัดหาน้ำาที่ยั่งยืน
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำา และลดจำานวนประชาชน
ที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำา

บริหารจัดการน้ำาแบบครบวงจร อาทิ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ใช้น้ำา การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำา
ให้กับพนักงาน การสร้างความร่วมมือ 
กับภาครัฐ รวมถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจและแบ่งปันน้ำากับชุมชน

การบริหารจัดการน้ำา 
หน้า 89-90 

6.6 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการน้ำาและสุขอนามัย

เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชนทางการ
เกษตร ท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำา
ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนทางการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง
ให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางด้าน
น้ำาและอาหาร เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง
ต่อโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตร
ของไทย

ความเป็นอยู่ที่ดี 
ของชุมชน 
หน้า 66-72

	 เป้าหมายที	่7	:
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัย

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก

ศึกษาโครงการ การใช้พลังงานทดแทน
ที่เป็นพลังงานสะอาด มีแผนดำาเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบทุ่นลอยน้ำา (Floating Solar Power) 
ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ไว้ใช้ภายใน
องค์กร

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 80-85

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบทุ่นลอยน้ำา 
หน้า 88 

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า

กำาหนดเป้าหมายระยะยาวของดัชนี 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไออาร์พีซี 
(Energy Intensity Index: EII) เพื่อลด 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 80-85  

	 เป้าหมายที	่8	:
การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

8.2 ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการทำาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กำาหนดเป็นแผนแม่บท 10 ปี และกำาหนด
เป้าหมายรายปีจนถึงปี 2568 
โดยจะมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
ร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน หน้า 40-45 

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลก
ในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความเชื่อม
โยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำาให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำาเนินงาน 10 ปีของ
แผนการทำางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมี
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ

ตระหนักถึงผลกระทบจากการ 
ดำาเนินงานต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ และ 
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรของโลก
อย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความสำาคัญ 
อย่างย่ิงกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศในกระบวนการผลิตอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 80-85

8.7 ดำาเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัด
แรงงานบังคับ ยุติการค้าแรงงานทาสในยุคสมัยใหม่และ 
การค้ามนุษย์ และขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช ้
แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

กำาหนดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน 
ครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและสิทธิ 
มนุษยชน และยกระดับการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล 
(ESG) ร่วมกับ คู่ค้า คู่ธุรกิจ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ    
และการปฏิบัติงาน 
ตามกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง หน้า 8-15 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 73-78

126 รายงานความยั่งยืน 2562



เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2562

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทำางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำาหรับผู้ทำางานทุกคน
รวมถึงผู้ทำางานต่างด้าวโดยเฉพาะผู้หญิงต่างด้าว
และผู้ที่ทำางานเสี่ยงอันตราย

กำาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรที่มี 
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
ที่เป็นเลิศ (Safety Excellence) และ
บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร 
ที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Goal Zero)

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  
หน้า 56-64

บริหารการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความ 
ปลอดภัย ปราศจากอุบัติการณ์ใน 
กระบวนการผลิต กรณีการร่ัวไหลของ
สารเคมีหรือสารไวไฟหรือวัสดุอ่ืนๆ จาก 
ภาชนะบรรจุหลักหรือกระบวนการผลิต 
ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงระดับ ท่ี 1 
(Loss of Primary Containment Tier 1)  

การบริหารจัดการ
การขนส่ง  
หน้า 36-37

ดำาเนินการตามกระบวนการตรวจสอบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence) 
ครอบคลุม พื้นที่ปฏิบัติงานและมีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ของคู่ค้าหลักให้ครบถ้วน

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 73-78

	 เป้าหมายที	่9	:
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐาน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยเพ่ิมประสิทธิการการใช้ทรัพยากร 
และการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีสะอาด
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศดำาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
ในกระบวนการผลิต

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 80-85

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และยกระดับ
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา และ
มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำานวนผู้ทำางานวิจัย
และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่าย
ในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัย และพัฒนาให้เพ่ิมมากข้ึน

จัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในระดับปริญญาเอก เพื่อทำางานวิจัย 
และพัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
ในองค์กร และการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม สนับสนุน 
ทุนวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย

นวัตกรรมและการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หน้า 41-45

	 เป้าหมายที	่10	:
ลดความเหลื่อมล้ำา

10.3 สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียม
และลดความไม่เสมอภาค รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย
นโยบาย และการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระทำาที่เหมาะสมในเรื่องนี้

กำาหนดนโยบายความหลากหลาย 
(Diversity Policy) ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานทั่วทั้งองค์กร 
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ  
การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสหภาพแรงงาน และประเด็นอื่นๆ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และการปฏิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8-15

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 73-78

	 เป้าหมายที	่11:
การต้ังถ่ินฐานและชุมชนอย่างย่ังยืน

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพ
อากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ

ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต 
เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 80-85
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายสำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2562

	 เป้าหมายที	่12	:
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

กำาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
แบบบูรณาการทรัพยากรด้านพลังงาน 
อากาศ น้ำาและกากของเสีย โดยกำาหนด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดในการดำาเนินการ 
ในแต่ละด้าน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 80-85

การบริหารจัดการ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน หน้า 46-47

12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด
ตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ตกลงกันแล้วและลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่
อากาศ น้ำา และดินอย่างมีนัยสำาคัญเพื่อจะลดผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

กำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการด้าน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
ที่ 1 และ 2 การปลดปล่อยมลพิษอากาศ 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย อัตราการระบาย 
ไฮโดรคาร์บอนจากหอเผา และ 
การหกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ปรับปรุง 
กระบวนการดำาเนินงานลงทุน 
โครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 80-85

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
หน้า 86-88

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด
การแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ และการนำากลับมาใช้ซ้ำา

การนำาหลัก 7Rs 
มาใช้ในกระบวนการผลิต

นวัตกรรมและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หน้า 41-45 
 
การบริหารจัดการตาม 
แนวทางเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน 
หน้า 46-47

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำาดับความสำาคัญ
ของประเทศ

ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายใน
องค์กรและยกระดับการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน  
หน้า 32-39

	 เป้าหมายที	่13	:
การรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศในทุกประเทศ

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 12.34 เมื่อเทียบกับปี 2555 
จากกรณีดำาเนินกิจกรรมตามปกติ 
ภายในปี 2563

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
หน้า 86-88

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และการวางแผนระดับชาติ

จัดทำาและดำาเนินการตามกลยุทธ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
หน้า 87

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ 
และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน
ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

รณรงค์เพิ่มความตระหนักให้กับ 
พนักงาน ผ่านการดำาเนินโครงการ 
อนุรักษ์พลังงาน วารสารอนุรักษ์ 
พลังงานหน้าอินทราเน็ต

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 80-85

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
หน้า 86-88

	 เป้าหมายที	่14	:
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพัง
ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution)

กำาหนดเป้าหมายกรณีและปริมาณ 
การรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของน้ำามัน 
และสารเคมีเป็นศูนย์ และบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การบริหารจัดการ 
การขนส่ง 
หน้า 36-37

	 เป้าหมายที	่16	:
สังคมสงบสุขยุติธรรมเท่าเทียม

16.5 ลดการทุจริตในตำาแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุกรูปแบบ

สร้างระบบการบริหารงานที่โปร่งใส 
เป็นธรรม และปราศจากกรณีทุจริต 
คอร์รัปชัน และการให้สินบน ในทุกกิจกรรม 
ทางธุรกิจ และแสดงออกถึงจุดยืนในการ
ไม่เข้าร่วมกับการคอร์รัปชันทุกกรณี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และการปฏิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หน้า 8-15
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