
รายงานความยั่งยืน 2563

ห�วงใย เข�าใจ เข�าถึง

CARE&
CONNECT



เราพร้อม เข้าถึง 
ผู้คนและชุมชน สนับสนุนให้มี

ทางเลือกทางการศึกษาและวิชาชีพ 
และเป็นกำาลังเสริมให้ทุกภาคส่วน  

เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์
โรคระบาดอย่างเข้มแข็ง

ทั้งหมดนี้คือความห่วงใย
ที่เรามีให้ธรรมชาติและผู้คน 
ความเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้บริโภค และความพร้อม
ในการเข้าถึงสังคมและชุมชน 
เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเรา 

Care เราจะ 

Connect กันเสมอ

ไออาร์พีซี ห่วงใย 
สิ่งแวดล้อมและอยากให้ธรรมชาติ

ดำารงอยู่คู่มนุษย์ ไปอีกนานแสนนาน 
เราจึงเลือกดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐาน

ของความยั่งยืนในทุกมิติ

และเรา เข้าใจ 
ถึงความต้องการของผู้บริโภค 
เราจึงออกแบบนวัตกรรมอย่าง

ใส่ใจเพื่อขับเคลื่อนสังคม  
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง



สารบัญ
2  สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4  รู้จักไออาร์พีซี 
6  ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
8  ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจร่วมกับดูแลสังคมอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันในภาวะวิกฤติ Covid-19

10
มิติด้านเศรษฐกิจ
11  นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์์  
16  การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

19
มิติด้านสังคม
20  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
27  การบริหารงานบุคคล
37  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48  ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
60  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  

63
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
64 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต  
70 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
74 การบริหารจัดการน้ำา

สารบัญ

98 การรับรองจากหน่วยงานภายนอก  
100 GRI Content Index  
115 การรายงานความคืบหน้าของ SDGs

76
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
78 ผลการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ    
 อย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี ปี 2563 

81 
สรุปผลการดำาเนินงาน



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ GRI102-14, GRI102-10

ในปี 2563 เป็นอีกปีที่พิสูจน์แนวทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี  
โดยสามารถรักษาการเป็นสมาชิกดัชนี  
ความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำาปี 2563 (Dow 
Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับการจัดระดับ 
Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & 
Gas Refining and Marketing ที่เผยแพร ่
ใน Sustainability Year Book 2021  
โดย S&P นอกจากนี้ยังได้รับโล่เกียรติคุณ 
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจำาปี 2563 ในกลุม่ทรพัยากร และยงัเป็น
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ องค์กรเดียวที่ได้
รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
2 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งม่ันในการดำาเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บนพ้ืนฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนมาโดย 
ตลอด แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายใน
การดำาเนินธุรกิจ อันเป็นผลจากสถานการณ์
วิกฤตโรคระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและ
สงัคมทัว่โลก รวมถงึปัจจัยความผนัผวนของ
ราคาน้ำามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
และความต้องการของสินค้าในตลาดโลกที่
ลดลงจากการ Lock Down ของประเทศ
ต่างๆ ล้วนส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่มิได้กระทบต่อ
ความมุ่งม่ันของไออาร์พีซีในการดำาเนินงาน
เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่ม
ธุรกิจ ตลอดจนการขยายผลสร้างเครือข่าย
ไปยังห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายความยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย 

ไออาร์พีซี ยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจ
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ มี มูลค่าเพ่ิม 
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจและสร้างความ
ตระหนกัภายใตห้ลกัการเศรษฐกจิหมุนเวยีน  
นำาเทคโนโลย ีนวตักรรม และระบบดิจิทลัมาใช้
ในการดำาเนนิงานตลอดหว่งโซ่อุปทาน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการใช้งานของลูกค้า ความมั่นคง 
ทางด้านสาธารณสุข และความสมดุลของ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มรบัมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญ
อย่างรวดเร็วและเท่าทันสถานการณ์ 

ไออาร์พีซี มีการลงทุนพัฒนาด้านนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขง่ขนั และมุ่งสูค่วามเป็นเลศิด้านนวตักรรม 
โดยศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC Innovation 
Center: IIC) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำาเนินการ 
ในปี 2563 เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลางการวจัิยและ 
พัฒนานวตักรรมของไออารพี์ซี เนน้การพัฒนา



นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา โดยมุ่งสู่ Smart Material อาทิ 
โครงการรว่มมือกบั ปตท. เพ่ือรว่มศกึษาและ
ผลิตผ้า Meltblown และ Nitrile Butadiene 
Latex (NBL) แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อ
ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง
การผลิตเม็ดพลาสติกเกรดทางการแพทย์ 
เพ่ือนำาไปผลิตผลิตภัณฑต์า่งๆ ซ่ึงชว่ยลดการ 
นำาเขา้อุปกรณท์างการแพทยจ์ากตา่งประเทศ 
เพ่ิมเสถียรภาพทางด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดี 

ไออาร์พีซี สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยร่วม
กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สร้างห้อง
ปฏิบัติกลางเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานสากล
ของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการแพทย์ครบวงจร 
แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 2  
พ.ศ. 2564 ซ่ึงจะเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วยผลักดันให้ 
ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ 
การแพทย์ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล ลดการ
พ่ึงพาการนำาเข้า สามารถควบคุมคุณภาพ 
ปริมาณการผลิต และความปลอดภัยของ
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้ 
ในภาวะวิกฤต

ด้วยความมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส่งผลให้ไออาร์พีซีได้รับ
รางวลัเกยีรตคุิณด้านองค์กรนวตักรรมดีเด่น 
(ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) โดย สำานักงาน
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) ในงาน 
“วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2563” ซึ่ง
เป็นรางวัลสำาหรับองค์กรที่บูรณาการระบบ
ดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้
ในทุกขั้นตอนธุรกิจ และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับ
จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพ่ือคน
พิการ” ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยพัฒนาร่วมกับ 
“มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี” ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำาขาเทียมฯ 
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
นวตักรรมเหลา่นีเ้กดิจากแนวคิดแรงบนัดาล
ใจผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์
ความรูข้องบคุลากรของไออารพี์ซี ทีต่อ้งการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสุขของผู้ใช้งาน

ไออารพี์ซี ใหค้วามสำาคัญกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่น
ลอยน้ำา (Floating Solar Power) โครงการราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon  
Pricing) และโครงการการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นตามแนวทาง Carbon Neutral เป็นต้น  
ซ่ึงเป็นการแสดงความมุ่งม่ันของไออาร์พีซี  
ทีจ่ะคิดค้นพัฒนาผลติภัณฑแ์ละโครงการเพ่ือ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง 
ต่อเน่ือง นำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ผนวกกบัการดำาเนนิธรุกจิมาโดย
ตลอด โดยร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้าง
วงจรการนำาขยะพลาสติกจากอุตสาหกรรม
เขา้มาสูก่ระบวนการผลิต เพ่ือทีจ่ะเป็นตน้แบบ 
ของการมุ่งสูส่งัคม Zero Plastic Waste ตาม
นโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ ไออาร์พีซี 
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Bio-Based Products 
และ Recycled Products เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง

ไออาร์พีซี เช่ือม่ันเป็นอย่างย่ิงว่า ในสถานการณ์
ทีมี่ความทา้ทายเฉกเชน่ปี 2563 นี ้ไออารพี์ซี

จะยงัคงรกัษาเจตนารมณใ์นการดำาเนนิธรุกจิ
ที่สร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานหลักการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
จะทำาให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จท้ังด้าน
ธุรกิจ และการเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีของ
สังคมในด้านต่างๆ 

ในนามของไออาร์พีซี ผมใคร่ขอขอบคุณ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้
ความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ และสนับสนุน ด้วยดี
เสมอมา ผมเชือ่ม่ันวา่ ด้วยการสนบัสนนุของ
ทุกภาคส่วนจะส่งผลให้ไออาร์พีซีพร้อมที่จะ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เป็นองค์กรที่ 
มคีวามยึดมั่นในอดุมการณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจ 
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างการมี 
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เ พ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 
(Sustainability Development Goals) 
ด้วยความเชื่อม่ันในการประสานพลังความ
ร่วมมือเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีทั่วโลก
กำาลังเผชิญ
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ธุรกิจของไออาร์พีซี GRI102-1, GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-6 
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รู้จัก
ไออาร์พีซี

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) “IRPC” ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรก 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานต้ังอยู่ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันดำาเนินธุรกิจปิโตรเลียม 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลาย และได้โพรพิลีนและแนฟทามาใช้ 
เป็นวัตถุดิบสำาหรับธุรกิจปิโตรเคมี และจำาหน่ายในส่วนท่ีเหลือ การดำาเนินธุรกิจมุ่งเน้น
การผลิตและพัฒนาปิโตรเคมีเป็นหลัก นอกจากน้ี ยังสร้างมูลค่าจากความเชี่ยวชาญ
งานบริการ อาทิ งานบำารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานติดตั้งระบบ และจัดฝึกอบรม
สารสนเทศ งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม และงานด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

ธุรกิจปิโตรเลียม
โรงกล่ันนำ้ามันของไออารพ์ซี ีมกีำาลังการกลัน่
นำ้ามันจดัอยูใ่นอันดับ 3 ของประเทศ สามารถ
ผลติผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมไดห้ลากหลายชนิด 
ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
แนฟทา นำ้ามันเบนซิน ดีเซล นำ้ามันเตา  
มโีรงงานผลิตนำ้ามันหลอ่ลืน่พ้ืนฐาน และผลิต
ยางมะตอยซึ่งเป็นกำาลังการผลิตสูงสุด 
ในประเทศ 

ค่านิยมองค์กร   

INDIVIDUAL 
OWNERSHIP
เราคือบริษัท บริษัทคือเรา 

มีจิตวิญญาณในการทำางาน
อย่างผู้ประกอบการ

SYNERGY
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ทำางานร่วมกันเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
ของไออาร์พีซี

PERFORMANCE 
EXCELLENCE
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ตั้งเป้าหมายการทำางานที่ท้าทาย 
และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

INNOVATION 
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม

RESPONSIBILITY 
FOR SOCIETY
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ดำาเนินธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

INTEGRITY 
AND ETHICS
ร่วมสร้างพลังความดี

สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการ
ทำางานอย่างซื่อสัตย์ ผ่านการกำากับ
ดูแลกิจการอย่างโปร่งใส

TRUST AND RESPECT
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธา

สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
ต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์ 
บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำา
ของเอเชีย

พันธกิจ 
สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิต 
นำาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์  
สร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่

ข้อมูลลักษณะธุรกิจ กำาลังการผลิต และแผนภูมิกระบวนการผลิต สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี หน้า 63-70
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ธุรกิจปิโตรเคมี
ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี
ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์  
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมี 
ขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่ม 
โพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) เม็ดพลาสติก
กลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) 
เพ่ือจำาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกสำาเร็จรูปต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ไออาร์พีซี มีความพร้อมให้บริการ ด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน งานด้านอุตสาหกรรม 
อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบไอนำ้า ระบบลม ระบบ
นำ้า และระบบบำาบัดนำ้าเสีย 
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
ไออาร์พีซี มีท่าเรือ ท่าเรือนำ้าลึก และถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือบริการการขนถ่ายสินค้า 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

5% pa Revenue Growth with 
10% pa EBITDA Growth

รายได้ (Revenue) เติบโตเฉล่ียร้อยละ 5 
ต่อปี และกำาไรจากการดำาเนินงานก่อน 
หักดอกเ บ้ีย ภาษี  และค่า เ ส่ือมราคา 
(EBITDA) เติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี 

BIG

1st Quartile ROIC in Petroleum & 
Petrochemical Industry

ผลการดำาเนินงานติดระดับชั้นนำาในธุรกิจ
ปิโตรเคมีด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
การลงทุน ในระดับ “Top Quartile” 

STRONG

Member of DJSI Emerging 
Markets Universe

สมาชิก DJSI กลุ่ม Emerging Market 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทโรงกล่ัน
น้ำามัน-ก๊าซ และธุรกิจการตลาด (Oil & 
Gas Refining and Marketing) 

LONG

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
ไออาร์พีซี บริหารจัดการที่ดินที่ท่ีมีศักยภาพ
ประมาณ 12,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่
หลัก ได้แก่ 1) โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 2) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว 
เอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) 
และ 3) ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาในพื้นที่ อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเติบโตของธุรกิจ

การดูแลผู�มีส�วนได�เสีย

ได�รับการต�ออายุสมาชิกโครงการ
แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจร�ต (CAC)

คู�ค�าใหม� ร�อยละ 100
ได�รับการคัดกรองด�าน  ESG 

ไม�มีพนักงานและผู�รับเหมา
เสียชีว�ตจากการทํางาน

ไม�มีกรณีคอร�รัปชั่น
นโยบายงดรับของขวัญ

ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

ไม�มีกรณีการไม�ปฏิบัติ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข�องกับองค�กร

ยอดขายผลิตภัณฑ�
เม็ดพลาสติกที่มีมูลค�าสูง
เทียบยอดขายผลิตภัณฑ�
เม็ดพลาสติกทั้งหมด 

ร�อยละ 58

EBITDA 

4,692 ล�านบาท

กำไรส�วนเพ��มของผลิตภัณฑ�ใหม� 

ร�อยละ 26 
ของราคาขายของผลิตภัณฑ�

รายได�จากการขาย* 

174,463 ล�านบาท

จำนวนบุคลากร 

5,452 คน

เพศหญิง ร�อยละ 17 
เพศชาย ร�อยละ 83

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

75.97 ล�านบาท

คะแนนความพ�งพอใจ
จากลูกค�า

ร�อยละ 93

คะแนนความพ�งพอใจ
จากชุมชน

 ร�อยละ 97

ห�วงใย ใส�ใจ สิ�งแวดล�อม

ลดการใช�พลังงาน

 167,898 
  กิกะจ�ล

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

 11,043  
ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า 

หมายเหตุ : * รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก ธุรกิจปิโตรเลียม (รวมค่าสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
  ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ

ผลการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเติบโตของธุรกิจ

การดูแลผู�มีส�วนได�เสีย

ได�รับการต�ออายุสมาชิกโครงการ
แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจร�ต (CAC)

คู�ค�าใหม� ร�อยละ 100
ได�รับการคัดกรองด�าน  ESG 

ไม�มีพนักงานและผู�รับเหมา
เสียชีว�ตจากการทํางาน

ไม�มีกรณีคอร�รัปชั่น
นโยบายงดรับของขวัญ

ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

ไม�มีกรณีการไม�ปฏิบัติ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข�องกับองค�กร

ยอดขายผลิตภัณฑ�
เม็ดพลาสติกที่มีมูลค�าสูง
เทียบยอดขายผลิตภัณฑ�
เม็ดพลาสติกทั้งหมด 

ร�อยละ 58

EBITDA 

4,692 ล�านบาท

กำไรส�วนเพ��มของผลิตภัณฑ�ใหม� 

ร�อยละ 26 
ของราคาขายของผลิตภัณฑ�

รายได�จากการขาย* 

174,463 ล�านบาท

จำนวนบุคลากร 

5,452 คน

เพศหญิง ร�อยละ 17 
เพศชาย ร�อยละ 83

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

75.97 ล�านบาท

คะแนนความพ�งพอใจ
จากลูกค�า

ร�อยละ 93

คะแนนความพ�งพอใจ
จากชุมชน

 ร�อยละ 97

ห�วงใย ใส�ใจ สิ�งแวดล�อม

ลดการใช�พลังงาน

 167,898 
  กิกะจ�ล

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

 11,043  
ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า 

7



8
รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 
การดูแลพนักงาน 
ในองค์กร

จัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำางานป้องกันการ 
แก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาด เพ่ือการกำากับดูแล
และรับมือกับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
มกีารสือ่สารกับพนักงานอยา่งสม่ำาเสมอ และจดัให้
พนักงานส่วนใหญ่ทำางานจากที่บ้าน (Work from 
Home) โดยเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ พรอ้มติดตามสถานะ
ทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำางานอย่าง 
ใกล้ชดิผ่านระบบ IRPC Daily Check-in นอกจากน้ี 
ยังจัดทำาแอปพลิเคชันเพ่ืออำานวยความสะดวก 
ในการปฏบัิติงาน อาทิ ระบบการบันทึกการเดินทาง 
ของพนักงาน (Daily Check-in Mobile Application) 
ระบบปฏิบัติงานเข้า-ออกเวรทำางานผลัดกลางคืน 
หรืองานฉุกเฉินเร่งด่วน และระบบบันทึกการตรวจวัด
อุณหภูมิพนักงานและผู้รับเหมา (Thermo Scan 
Mobile Application) เป็นต้น 

 
การดูแล 
คู่ค้า/ผู้รับเหมา 

โครงการพนักงานไออาร์พีซี  
เพื่อนช่วยเพื่อน 

ผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซี ร่วมกันบริจาคเงิน 
จำานวน 273,500 บาท เพ่ือซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
มอบให้กับพนักงานบริษัทผู้รับเหมาท่ีได้รับผลกระทบ
จากพิษเศรษฐกิจช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19

 ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ 
 ร่วมกับดูแลสังคมอย่างเข้มแข็ง 
 ไปด้วยกันในภาวะวิกฤติ Covid-19
ปี 2563 ถือเป็นปีท่ีท้าทายของไออาร์พีซีในการดำาเนินธุรกิจภายใต้การแพร่กระจายของโรค 
จากไวรัส Covid-19 ควบคู่ ไปกับการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ซ่ึงเป็นหน่ึงในพันธกิจท่ีไออาร์พีซี 
ให้ความสำาคัญมาตลอด และยังคงมุ่งม่ันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีโครงการโดดเด่น
ด้านการรับมือกับการแพร่กระจายของโรคจากไวรัส Covid-19 ที่ได้ดำาเนินการในปี 2563 ดังนี้
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ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถอ่านได้ท่ี 
https://www.irpc.co.th/covid-19/

 
การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับลูกค้าสร้าง
นวัตกรรมด้านการแพทย์
เพื่อสังคม

โครงการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับ
ลูกค้าเพ่ือบุคลากรทางการแพทย์และสังคม

ไออาร์พีซี ร่วมกับกลุ่ม ปตท. คู่ค้า และลูกค้า พัฒนาอุปกรณ์
ทางการแพทย์จากผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซี อาทิ ผลิตผ้า        
สปันบอนด์จากเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ เพ่ือนำาไป
พัฒนาเป็นชุด PPE มอบให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และโรงพยาบาลเครือข่าย รวมท้ังพัฒนาห้องตรวจคัดกรอง
ปลอดเช้ือ และจัดทำา Face Shield ส่งมอบให้โรงพยาบาล

ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) และ อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ส่งมอบตู้ตรวจ
เช้ือแบบความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่กลุ่มงาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลสงฆ์ เพ่ือใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย 
ติดเช้ือ และมีแผนงานส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอ่ืนๆ  
ท่ัวประเทศ

ผนึกกลุ่ม ปตท. ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้กับ  
โรงพยาบาลระยอง ได้แก่ เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยท่ีสามารถกรองและ 
ฆ่าเช้ือโรคด้วยรังสี UV-C ชุด PPE ชุด Coverall และ Isolation 
Gown รวมท้ัง Face Shield 

ดำาเนินการผลิตแอลกอฮอล์ทำาความสะอาดมือมอบให้ 
ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต้านโรค Covid-19 

ร่วมกับบริษัท ลาวัณย์วิสุทธ์ิ พลาสติกไทย จำากัด มอบชุด
ป้องกันท่ีผลิตจากฟิล์มพลาสติก เพ่ือใช้เป็น Isolation Gown 
จำานวน 3,000 ชุด และมอบแอลกอฮอล์ทำาความสะอาดและ
ป้องกันเช้ือโรคให้กับ โรงพยาบาลกลาง

สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคแบบ One Stop Service  
เพ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ Covid-19 ของบุคลากร
ทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี และประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ภายใน โรงพยาบาลระยอง

 
โครงการดูแล 
สังคมและชุมชน

ในส่วนของชุมชนและหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พ้ืนท่ีสำานักงาน 
โรงงาน คลังน้ำามันฯ จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีคลัง 
น้ำามันฯ พระประแดง แม่กลอง อยุธยา และชุมพร 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการมอบ หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำาหรับล้างมือ น้ำาดื่มไออาร์พีซี 
หน้ากาก N95 และ Face Shield เตียงเคล่ือนยา้ย 
ผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบ รวมไปถึงสร้างอาคาร 
ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแรงดันลบ “อาคาร
ระยองรวมใจพัฒน์” ให้บุคลากรทางการแพทย์มี
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่

ในส่วนของสังคมส่วนรวม พนักงานไออาร์พีซี 
ได้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และมอบผ้า
สปันบอนด์ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ 
จำานวน 40,000 เมตร ให้แก่มหาวิทยาลัยนวมิน- 
ทราธิราช นำาไปตัดเป็นชุด PPE เพื่อส่งมอบให้แก ่
โรงพยาบาลท่ัวประเทศกว่า 200 แห่ง รวมไปถึง 
การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้รว่มมอืกับคณะแพทยศ์าสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนา
จัดต้ังห้องปฏิ บัติการทดสอบมาตรฐานวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย



 มิติเศรษฐกิจ
ไออาร�พ�ซี ดําเนินธุรกิจด�วยกลยุทธ�ที่เน�นประสานพลังความร�วมมือ
ทางธุรกิจในห�วงโซ�คุณค�า เพ�่อการเปลี่ยนแปลงและสร�างความแข็งแกร�ง 
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม� ๆ สร�างนวัตกรรมเพ�่ออนาคตที่ดีกว�า 
และยืนหยัดได�อย�างยั่งยืน

10
รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



า
• แอลกอฮอล�ฆ�าเชื้อ

• อาคารตรวจคัดกรองโรค

• พลาสติกคลุมเตียง
 เคลื่อนย�ายผู�ป�วย
 แบบแรงดันลม

• ผ�าสป�นบอนด� 
 PP เกรดพ�เศษ 
 สําหรับผลิตชุด PPE

• Face Shield

ศึกครั้งนี้ ยังไม�จบ บุคลากรทางการแพทย�กับอ�ปกรณ�

ปราบเจ�าวายร�าย Covid-19
ยังคงพร�อมปฏิบัติการ

นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์ของโลกและความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะเข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นของ 
กระบวนการผลิต รวมถึงการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เร็วข้ึน เพ่ือต่อยอดธุรกิจและสร้างธุรกิจใหม่ 
เน้นตอบโจทย์แนวคิดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเพ่ือสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 

เป้าหมาย
ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับลูกค้าโดยยึดม่ันหลักการ “ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric)” มาโดยตลอด และยึดเป้าหมาย 
“เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์
นวตักรรมใหส้ามารถเทยีบเคียงได้กบับรษิทัชัน้นำาระดับโลก (World-
Class Fast Follower)” ผ่านการดำาเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่ม
มููลค่าและสรา้งยอดขายผลติภัณฑใ์หม่ใหไ้ด้ทีร่อ้ยละ 25 ของยอดขาย

ผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิทัง้หมด และกำาไรสว่นเพ่ิมของผลติภัณฑใ์หม่
อยู่ที่ร้อยละ 25 ของราคาขายของผลิตภัณฑ์ การจัดการด้าน New 
S-Curve ผา่นการดำาเนนิงานด้านนวตักรรมเปิด (Open Innovation) 
รวมไปถึงเป้าหมายในการใช้ความรู้ของบุคลากรในการเพ่ิมรายได้
และต่อยอดทางธุรกิจ 

ไออาร์พีซี ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในขบวนการต้าน 
ไวรัส Covid-19 ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันทาง 
การแพทย์ ในการสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอด 
นวัตกรรมพลาสติกและอุปกรณ์ท่ีใช้ ทางการแพทย์
ท่ีผลิตโดยคนไทย ช่วยลดภาวะขาดแคลน ทดแทน
การนำาเข้า เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชน
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โครงการที่ดำาเนินการ
จากเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการเติบโต 
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสถานการณ์ที่ท้าทายในปี 2563 ทำาให้
ไออารพี์ซี มีการคิดค้นโครงการวจัิยและพัฒนาผลิตภัณฑท์ีส่อดคลอ้ง
ต่อความเปล่ียนแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ือตอบสนอง
วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ท้ังโครงการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 
ไออาร์พีซี ได้ขยายตลาดเม็ดพลาสติก เพื่อรองรับการผลิตเวชภัณฑ์ 
เช่น เม็ดพลาสติก PP สำาหรับผลิตฝาครอบตา และขวดน้ำาเกลือ 
เป็นต้น และสามารถวิจัยจนผลิตเม็ดพลาสติก PP ท่ีไม่มีสารพาทาเลต 
(Phthalate Free) ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง ที่สามารถนำาไปใช้ในงาน
บรรจุภัณฑ์ งานทางการแพทย์ และสุขอนามัยได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
สร้างการรับรู้แก่ลูกค้าและขยายตลาดเป็นลำาดับถัดไป นอกจากนี้ 
มีการพัฒนาเม็ดพลาสตกิ PP เกรดสปันบอนด์ สำาหรบัใชใ้นหนา้กาก
อนามัย และ N95 และการรว่มพัฒนาชดุ PPE ทีมี่คุณสมบตักินัน้ำาและ
สารคัดหล่ัง เพ่ือชว่ยป้องกนัและลดความเสีย่งใหก้บับคุลากรทางการ
แพทย์จากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยได้มีการผลิตชุด PPE 
สำาเร็จรูปจำานวน 5,000 ชุด เพ่ือส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ในเดือนพฤษภาคม 2563 และไออาร์พีซี อยู่ในระหว่างการพัฒนา
แผนธุรกิจเพ่ือต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ ซ่ึงได้แก่การเป็นผู้ผลิตผ้าสปัน
บอนด์ (Spunbond) และ Melt Blown เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัท

ไออาร์พีซี ยังให้ความสำาคัญกับการขยายธุรกิจไปยังผู้บริโภค
ปลายทาง โดยการออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ B2C (Business 
to Customers) ท่ีเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยในปีท่ีผ่านมา
มีการผลิตหน้ากากผ้ ากราฟีน ซ่ึงผลิตจากหมึกนำ า ไฟฟ้า 
มีคุณสมบัติยับย้ังเ ช้ือแบคทีเ รีย ลดการสะสมของฝุ่นเกาะ  
และสวมใส่สบายเนื่องจากการกระจายความร้อนดี ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีให้กับผู้บริโภคในสถานการณ์ PM2.5 และการแพร่ระบาดของ 
ไวรัส Covid-19

นอกจากนี้ ไออาร์พีซ ีพฒันาหอ้งตรวจคดักรองปลอดเชื้อ (Modular 
Room) ด้วยแนวคิดในการเป็น One Stop Service ประกอบด้วย 
ห้องตรวจคัดกรองโรค ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งแพทย์เป็นห้อง
แรงดันบวก และฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ โดยห้องปลอดเชื้อนี้
ออกแบบโดยวิศวกรของไออาร์พีซี และเม่ือเดือน สิงหาคม 2563  
ไออาร์พีซี ได้ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โรงพยาบาลระยอง โดยใช้ช่ือว่า 
“อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เพ่ือตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจ 
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ช่วยยกระดับ 
ความปลอดภัย และลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
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ห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไออาร์พีซี ได้รับโอกาสในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยได้จัดทำาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE เพ่ือยกระดับการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยในประเทศ  
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Application) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการภายในประเทศที่ปัจจุบันต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง จึงได้ตั้งคณะทำางาน โดยใช้องค์ความรู้
และเทคโนโลยรีว่มกบัเครอืขา่ยพันธมิตรเพ่ือผลติผลิตภัณฑท์างการแพทยท์ีห่ลากหลายและได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน
จาก Center Certified Laboratory และความสำาเรจ็ในเบือ้งตน้นีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุความม่ันคงทางสาธารณสขุ
ของคนไทยต่อไป

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

ไออาร์พีซี พัฒนา Thermoplastic Vulcanization (TPV) พลาสติก
ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ สำาหรับใช้เป็น พ้ืนกันกระแทก  
ฉนวนหุ้มสายไฟ หรือส่วนประกอบของรถยนต์ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติได้ด้วย นอกจากนี้ ยังพัฒนา
เม็ดพลาสติก UHMWPE ที่มีน้ำาหนักโมเลกุลสูงถึง 7 ล้านกรัมต่อโมล 
จึงทำาให้มีความเหนียว และทนแรงเสยีดสไีด้ดีกวา่ มีคุณสมบตัแิขง็แรง
เป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรงกระแทกได้ดี 
และน้ำาหนกัเบา สามารถนำาไปขึน้รปูและทอเป็นแผน่กัน้ในแบตเตอรี่
ได้ โดยปัจจุบันสามารถออกสู่ตลาดได้แล้ว 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ไออาร์พีซี ได้วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคไวรสั Covid-19 ทีท่ำาใหเ้กดิการขยายตวัของธรุกจิการจัดสง่อาหาร 
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนา ได้แก่ การปรับเกรดเม็ดพลาสติก PP 
สำาหรับผลิตฟิล์มหุ้มอาหารที่ดึงยืดได้สองทิศทาง ทำาให้ไออาร์พีซี  
มีส่วนแบ่งทางการตลาดนี้สูงถึง 45% ของตลาดภายในประเทศ 

สำาหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ไออาร์พีซี ได้ใช้นวัตกรรมทำาให้พลาสติก
ที่ไม่ได้คุณภาพจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมารีไซเคิล 
(Post-Industrial Recycled Resin: PIR) สามารถนำากลับมาผลิต 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดี โดยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ
ออกสู่ตลาด

ในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพ่ือการเกษตร โดยใช้เป็นธาตุ
อาหารเสริมสำาหรับพืช ในชื่อ Reinfoxx ZiO-1  อยู่ระหว่างการ
ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยกับกรมวิชาการเกษตร และจัดทำาแผนธุรกิจของ
ผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์ และจะจำาหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่
เหมาะสมในอนาคตอันใกล้

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม New S-Curve

ไออาร์พีซี ได้เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม New S-Curve เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยการใช้  
Mega Trend ร่วมกับการประเมินโอกาสทางธุรกิจเพ่ือกำาหนด
เป็น Platform ของผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจและปรับปรุงแนวการ
บริหารจัดการรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว
เ พ่ือเ พ่ิมโอกาสของความสำาเร็จผ่านโปรแกรม De Novo 
ประกอบด้วย 3 Platform หลัก ได้แก่ หมึกและฟิล์มนำาไฟฟ้า  
(Conductive Ink/Film) แบตเตอรีช่นดิลเิธยีมซัลเฟอร ์(Li-S Battery) 
และ OLED Lighting
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ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี 

เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ไออาร์พีซี ได้ลงทุนมากกว่า 700 ล้านบาท    
เพ่ือปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลังเก่า และอาคาร Application Laboratory รวมท้ังก่อสร้างอาคาร 
แห่งใหม่บนพ้ืนที่ 30 ไร่ เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไออาร์พีซี ให้มีความทันสมัยเทียบเคียงกับ
องค์กรชั้นนำาระดับโลก สามารถรองรับบุคลากรและเครื่องมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  
ศนูยน์วตักรรมไออารพี์ซี ได้เปิดใชง้านมาตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2563 ปัจจบุนัใชง้านได้ครบถว้นสมบรูณ ์สามารถรองรบับคุลากร
และเครื่องมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถต้อนรับลูกค้าและคู่ค้าที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและติดต่อ 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน

ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ร้อยละ 9 
ของยอดขายผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกทั้งหมด

กำาไรส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ร้อยละ 26  
ของราคาขายของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิผลการดำาเนิน 
งานวิจัยและพัฒนา  

1.4 เท่า 
จากกำาไรส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่  
อายุ 3 ปีต่อเงินลงทุนงานวิจัย 
และพัฒนาในปีนั้น ๆ

นักวิจัยระดับปริญญาเอก  
คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 13  
ของบุคลากรด้านงานวิจัย 
และพัฒนาทั้งหมด
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รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้วยความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ     
จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่

• รางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น  
 (องค์กรขนาดใหญ่) 

โดยเป็นรางวัลเชิดชู เกียรติให้กับผู้ประกอบการที่ มี    
การบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี สร้างความ
ตระหนักถึงความสำ า คัญของการจัดการนวัตกรรม    
อันจะทำาให้องค์กรมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการบูรณาการนวัตกรรม 
เข้ามาใช้ทุกขั้นตอนธุรกิจทั่วทั้งองค์กร 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพ่ือคนพิการ” ซ่ึงเป็น
ผลงานการวิจัยพัฒนาร่วมกับ “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยไออาร์พีซี ผลิตเม็ด
พลาสติก PP เกรด 3340H ซ่ึงมีคุณสมบัติโปร่งแสง  
มีความยืดหยุ่นและเรียบล่ืน เพ่ือมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ 
นำาไปผลิตเบ้าขาเทียมให้แก่บุคคลทุพพลภาพ เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของบุคคลทุพพลภาพให้สามารถดำารงชีวิตได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไป

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย 
2563

ผลการดำาเนินงาน
2563

ยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติก
ทั้งหมด (ล้านบาท)

ยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติก
ที่มีมูลค่าสูง (ล้านบาท)

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าสูง
เทียบยอดขายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกทั้งหมด (ร้อยละ)

43,677 37,204

21,433

58

25,333

58
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เป้าหมาย
ไออาร์พีซี กำาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่ยังคงแนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle)  
โดยในระหว่างปี 2563-2564 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือนำาพลาสติก
เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต (Post Industrial Recycle: PIR)  
และพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Post Consumer 
Recycle) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิม
โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
การต่อยอดธุรกิจ เพ่ือนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคอมพาวด์ 
(Recycle Compound Resin) อาทิเช่น PP Recycle Compound 
และ PS Recycle Compound

การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในสภาวะปัญหาโลกร้อน และขยะพลาสติกท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน เป็น
ประเด็นท่ี ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด ไออาร์พีซี จึงมุ่งม่ันในการริเร่ิมโครงการ
ท่ีทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด หรือทำาให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด รวมท้ังการลด
ปัญหาขยะพลาสติกออกสู่ส่ิงแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน ท้ังน้ี ไออาร์พีซี ได้วางแผนการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง 
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีมุ่งเน้นการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ท่ีหมดประโยชน์แล้ว 
ให้กลับมาเป็นทรัพยากรท่ีเกิดคุณค่าต่อธุรกิจและสังคม ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการจัดการขยะพลาสติก 
ปี 2561-2573 ของภาครัฐ ท่ีมีเป้าหมายในการนำาขยะพลาสติกท้ังหมดกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายในปี 2570

โครงการที่ดำาเนินการ

Reduce

ไออารพี์ซี คิดค้นผลติภัณฑท์ีล่ดการใชท้รพัยากรท่ีมี
อย่างจำากัด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Bio-based 
คือผลิตภัณฑ์ Bio-based Polystyrene ที่เป็น
พลาสติกประเภท Polystyrene ผสมกับแปง้ซึ่งเปน็
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

อีกหนึง่ผลิตภัณฑข์องไออารพี์ซีในกลุ่ม POLIMAXX 
ได้แก่ Green ABS ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม มีส่วนผสมเป็นยางธรรมชาติ (Natural 
Rubber) เป็นการใช้ Natural Rubber ไปแทน 
Synthetic Rubber เป็นตน้ เพ่ือผลิตเป็นของใชแ้ละ
ของเล่นสำาหรับเด็ก

ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งและก่อสร้าง 
ไออาร์พีซี คิดค้นผลิตภัณฑ์ R-MAXX L-Cement  
ที่ผลิตจากพลาสติก ผสมกับซีเมนต์ ทำาให้เป็น
ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปง่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ P301K  
เป็น HDPE ที่ มีการพัฒนาเพ่ือขึ้นรูปเป็นทุ่น
สำาหรับติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
เพ่ือชว่ยลดกา๊ซเรอืนกระจก และลดโลกรอ้น ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมที่จะมีการเติบโตสูงในอนาคต

REDUCE REUSE RECYCLE

PP PS
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Recycle

ไออารพี์ซ ีมุ่งเนน้ในแนวทางการใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่า และ
ลดของเสยีจากกระบวนการผลิตใหม้ากทีส่ดุ โดยปรบัเปลีย่น 
ทั้งกระบวนการผลิต และใช้นวัตกรรมในการปรับปรุง
คุณภาพของเสียให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ 
เกรดพรีเมียม เพ่ือนำาของเสียจากกระบวนการผลิตมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ตามโมเดล Eco Solution เพ่ือบริหารจัดการขยะ
พลาสตกิตลอดซัพพลายเชน โดยในปี 2563 ไออารพี์ซี รเิริม่
โครงการ โดยสร้างเครือข่ายการเก็บรวบรวม (Collector 
Network) เพ่ือรวบรวมวัสดุพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว
จากกิจกรรมครัวเรือน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และบริการ
อื่นๆ ที่เรียกว่า Post-Consumer Recycled (PCR) และ 
Post-industry Recycled (PIR) เพ่ือทำาการคัดแยกประเภท 
ตามวัตถุประสงค์ในการรีไซเคิล ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ 

• ไออาร์พีซี และ KFC ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการ
บริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)  
โดย ไออาร์พีซี ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท โมเดิร์น  
เฟอร์นิเจอร์ จำากัด ในการนำาขยะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลขึ้นรูปเป็นถาดใส่อาหาร เพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ 
ในร้าน KFC และขึ้นรูปเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือนำาไปบริจาค 
แก่มูลนิธิเพ่ือการกุศลหรือโรงเรียนต่างๆ โดยมีเครือข่าย
การคัดแยกและทำาความสะอาดแบบ Drop Point กอ่นนำาไป 
รีไซเคิลจากทีมงานมูลนิธิกระจกเงา 

ไออาร์พีซี ยังได้รับความร่วมมือจากลูกค้าหนึ่งในพันธมิตร
ที่สำาคัญที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์  
โพลีโพรดักส์ จำากัด กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์อาหารแบบใชค้รัง้เดียวและยอ่ยสลายได้ ซ่ึงจัดจำาหนา่ย 
ให้กับบริษัทชั้นนำาของไทย ที่ตระหนักและให้ความสำาคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งม่ันในการมีส่วนร่วม และแสดง
จุดยืนในการรับผิดชอบด้วยการจัดการปัญหาขยะพลาสติก
ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด

• ไออาร์พีซี ภายใต้แบรนด์ POLIMAXX ร่วมมือกับ บริษัท 
วาวาแพค จำากดั (VAVA) ผลิตกระเป๋ารไีซเคิลจากถงุกระสอบ
อุตสาหกรรม โดยได้พัฒนาการออกแบบใหมี้ดีไซนท์ีส่วยงาม
หลากหลายรูปทรง มีความทันสมัย และคุณภาพการใช้งานดี 
ตัดเย็บโดยกลุ่มแม่บ้านในอำาเภอสีค้ิว ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่วัสดุที่ใช้แล้ว  
สามารถดูข้อมูลสินค้าได้ที่เว็บไซต์ https://polimaxx.irpc.
co.th/ 

• โครงการ เปลีย่น เพ่ือ ปัน (Change for Share) ด้วยความ
ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพลาสติกใช้แล้ว ไออาร์พีซี  
จึงได้รเิริม่ทีจ่ะนำาระบบดิจทิลัในรปูแอปพลิเคชนัมาประยกุต์
ใช้กับ Circular Economy เพื่อรณรงค์ และสร้างการตื่นตัว 
การเพ่ิมมูลค่าพลาสติกใช้แล้ว โดยร่วมมือกับ บริษัท  
ขอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ในการ
รวบรวมพลาสติกและวัสดุรีไซเคิล ในโครงการ เปล่ียน เพ่ือ ปัน 
(Change for Share) เพ่ือส่งเสริมความตระหนักในการ 
ใช้ประโยชน์จากพลาสติกใช้แล้ว แก่ผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วน
ต่างๆ ในรูปแบบได้ประโยชน์ 2 ทาง ทั้งผู้บริจาคที่จะเห็น
ข้อมูลยอดการบริจาคของตนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน เช่น คะแนนสะสม 
ทีส่ามารถนำาไปแลกเป็นสนิค้าออรแ์กนกิ และรบัรูถ้งึปรมิาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ตนได้มีส่วนร่วมทำาให้ลดลง และ 
ไออาร์พีซีท่ีจะได้นำาพลาสติกใช้แล้วชนิด PP จากขวดน้ำาเกลือท่ี 
รวบรวมได้มารีไซเคิลสำาหรับการผลิตขาเทียม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 
ทีจ่ะสง่เสรมิคุณภาพชวีติใหแ้กบ่คุคลทพุพลภาพ ใหส้ามารถ 
ดำาเนินชีวิตและสร้างรายได้ เพ่ือเล้ียงตนและครอบครัวได้ 
เฉกเช่นบุคคลทั่วไป และนำาพลาสติกใช้แล้วชนิด PP  
จากผลติภัณฑอ่ื์นไปผลิตเป็นอุปกรณก์ารเรยีน สำาหรบับรจิาค 
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไป

Reuse

ไออาร์พีซี คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนในการใช้งาน 
และยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ไออาร์พีซี มีการผลิต 
LGF-PP ที่มีคุณสมบัติคงทนต่อแรงและแสง สำาหรับ
ผลิตแผนรองนั่งร้านประเภทแผ่นไม้สำาหรับวางกลางแจ้ง  
และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเหล็กแบบกันสนิม (Anti-Corrosion) 
ที่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น เป็นต้น
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โดยไออารพี์ซีได้มีการนำารอ่งโครงการระหวา่งวนัที ่23 ต.ค.-
6 พ.ย. 2563 และ 27 พ.ย.-11 ธ.ค. 2563 ณ อาคารเอนเนอรย์ี่
คอมเพลก็ซ์ อาคาร ซี และจะเริม่ดำาเนนิโครงการเปล่ียน เพ่ือ ปัน  
โดยมีจุดรับถาวร ที่อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี 
ในเดือนมีนาคม 2564 

ในส่วนการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับ 
ผู้ประกอบการรายอื่นนั้น ไออาร์พีซี ร่วมมือกับ พีทีทีโออาร ์
ในการนำาวัสดุพลาสติกที่คัดแยกได้ทำาเป็นไม้เทียม และนำา 
ไปใชใ้นการตกแตง่รา้นคาเฟ่ อเมซอน สาขาเจรญิราษฎร ์และ 

สาขาบ้านพักพนักงานไออาร์พีซี ซึ่งเป็นสาขานำาร่องสำาหรับ 
การประยุกต์ใช้วัสดุที่ผ่านการ Upcycling มาใช้ประโยชน์ 
อีกครั้ง และมีแผนจะขยายโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก 
ในอนาคตนอกจากน้ี ไออาร์พีซี มีการสร้างความร่วมมือกับ 
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ และอาหาร ในการผลิต 
เม็ดพลาสติกท่ีผสมด้วยวัสดุท่ีใช้งานแล้วเพ่ือนำาไปผลิต 
เป็นพลาสติกที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในแต่ละอุตสาหกรรม 
เช่น กระเช้าใส่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เป็นต้น

จากโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก ดังกล่าวข้างต้น 
ไออาร์พีซี ยังดำาเนินโครงการรับซ้ือน้ำามันแปรรูปจากขยะพลาสติก 
(Pyrolysis Oil) ปริมาณ 300,000-400,000 ลิตรต่อเดือน ซ่ึง
แปรรปูจากขยะพลาสตกิ 460-560 ตนัตอ่เดือน นำาไปใชป้ระโยชนต์อ่ 
ในกระบวนการผลิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงให้แก่การจัดหา
พลงังานในประเทศ ควบคู่กบัการลดการใชท้รพัยากรทีมี่อยา่งจำากดั

น้ำามันที่ได้จากการแปรรูป 
ขยะพลาสติก สามารถลดปริมาณ 
ขยะพลาสติกลงได้ราว 

460-560 ตันต่อเดือน
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รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



 มิติด�านสังคม
ไออาร�พ�ซี ดําเนินธุรกิจควบคู�ไปกับการสร�างคุณค�าให�กับสังคม
สร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน
เพ�่อก�าวไปข�างหน�าพร�อมกันอย�างยั่งยืน
โดยไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง
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การเคารพสิทธิมนุษยชน GRI103-1

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีพื้นฐานต่อการดำาเนิน
ธุรกิจขององค์กรทุกประเภทและทุกขนาด จากการท่ีไออาร์พีซี เป็นองค์กรท่ีมีการดำาเนินธุรกิจท่ีมีโอกาส
ทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าท้ังทางตรงและทางอ้อม กอปรกับข้อกำาหนด 
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเข้มข้นมากข้ึน จึงทำาให้ ไออาร์พีซีต้องเตรียมความพร้อมรับมือ 
กับสถานการณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในด้านดังกล่าว และพร้อมท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมาย 
การเป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการดำาเนิน
ธุรกิจของไออาร์พีซี จึงเป็นท่ีมาของอุดมการณ์ และแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือแสดงถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2563

แนวทางการบริหารจัดการ GRI103-2

ผลักดัน และสร�างเคร�อข�ายด�านสิทธิ
มนุษยชน อาทิ IRPC เข�าร�วมเป�น
คณะอนุกรรมการด�านสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน GCNT

อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ

กําหนดนโยบายต�าง ๆ ของบร�ษัทฯ
ให�สอดรับหลักการด�านสิทธิมนุษยชน
และลงนามประกาศใช�โดย ประธาน
เ จ� า ห น� า ที่ บ ร� ห า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนด
นโยบาย   แนวปฏิบัติ  และส�งเสร�มการดาํเนินงาน
ด�านสิทธิมนุษยชนอย�างจร�งจัง    และต�อเนื่อง 
พร�อมท้ังให�ขยายเคร�อข�ายความร�วมมือ
ตลอดห�วงโซ�อ�ปทาน

สร�างความตระหนักรู � และความสําคัญ
ในการดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชนให�แก� 
ผู�บร�หาร พนักงาน และแบ�งป�นความรู�กับ
กลุ�ม ปตท. รวมถงึขยายไปยังผู�มีส�วนได�เสยี
อาทิ คู�ค�า ลูกค�า

ความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

Board of Directors

CEO

ไออาร์พีซี กำาหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งหวัง
ให้ไม่เกิดการละเมิดท่ีทำาให้เกิดข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการ 
ดำาเนินงานของไออาร์พีซี และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในโครงการด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGP) ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้เสริมความเข้มแข็ง 
ในการดำาเนินงานท่ีช่วยผลักดันให้เกิดการเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างมีนัยสำาคัญ อาทิ การปรับปรุงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ  
ให้สอดรับกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างความตระหนัก
และความสำาคัญในการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ขยายผลไปยังคู่ค้า และลูกค้า และการผลักดันการสร้างเครือ 

ข่ายภาคีด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ Global Compact Network  
Thailand (GCNT) โดยเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน 
และแรงงาน GCNT เป็นตน้ นอกจากนีย้งักำาหนดผูร้บัผดิชอบในการ 
กำาหนดทิศทางสนับสนุนนโยบายการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ 
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกหน่วยงาน 
ในองค์กร
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•  การไม�มีข�อร�องเร�ยนท่ีเก่ียวข�อง 
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการดําเนินกิจการของบร�ษัทฯ 

• การเป�นองค�กรต�นแบบด�านสิทธิมนุษยชนเพ�่อเป�นแบบอย�างและสนับสนุนการดําเนินงานตลอดห�วงโซ�อ�ปทาน

การคุ�มครอง การเคารพ การเยียวยา

การสื่อสาร การสร�างความตระหนัก การสร�างเคร�อข�ายภาคี

•  นโยบาย
•  คู�มือการทํางาน
•  แนวทาง
 การปฏิบัติงาน

•  การประเมิน
 สิทธิมนุษยชน
 อย�างรอบด�าน
•  การบร�หารจัดการ
 ห�วงโซ�อ�ปทาน

• กลไกการจัดการ
 ข�อร�องเร�ยน
• การเยียวยา

เป�าหมาย

กรอบการบริหารจัดการ

กรอบการคุ้มครอง (PROTECT)

ไออาร์พีซี นำาหลักการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยเน้นการกำากับดูแลผ่านนโยบายของ  
ไออารพี์ซี และบริษัทในเครอื มีการสือ่สารนโยบายสทิธิมนุษยชนของไออารพี์ซี ไปยังบุคลากรท่ัวท้ังองคก์รรวมท้ังบรษัิทคูค่า้ 
คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) พร้อมจัดทำาคู่มือการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน  (Human Rights  
Management System)  และคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment  
Guideline) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้  ยังมีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ในประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการจัดการ และสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

เพ่ือบรรลุเป้าหมาย การไม่มีข้อร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ไออาร์พีซี กำาหนดกรอบ 
เพ่ือผลักดันให้มีกระบวนการท่ีคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยยึดหลักการ 3 ด้านได้แก่ คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา บนพ้ืนฐาน 
ของการดำาเนินงานด้านการส่ือสาร (Communication) การสร้างความตระหนัก (Awareness Raising) และการสร้างเครือข่ายภาคี (Networking)

นโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี 
https://www.irpc.co.th/social-dimension/human-rights/
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ในปี 2563 ไออารพี์ซี มีการทบทวนและปรบัปรงุนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือใหส้อดรบักบัหลักการด้านสทิธมินษุยชน ได้แก ่นโยบายการกำากบัดูแล
กิจการที่ดี นโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UNGC นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

กรอบการเคารพ (RESPECT)

ในกระบวนการทบทวนความเส่ียงอย่างรอบด้านน้ัน ไออาร์พีซี ได้กำาหนดขอบเขตและประเด็นสำาคัญ และดัชนีช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กร 
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินความสำาเร็จของโครงการด้านสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตท่ีระบุไว้ 

นโยบายการคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคล

นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการเป็นบรรษัท
พลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UNGC

ไออาร์พีซี แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence) เพื่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

• ผลการดำาเนินงาน

พื้นที่ปฏิบัติการ
ของไออาร์พีซีทุกพื้นที่

100%

โครงการลงทุนใหม�
ทุกโครงการ

100%

ธุรกิจไออาร�พ�ซีมีอํานาจ 
และไม�มอีํานาจควบคมุจดัการ
(รวมคู�ธุรกิจที่ไออาร�พ�ซี
ถือหุ�นมากกว�า 10% ข�้นไป) 
ทุกบร�ษัท

100%

คู�ค�าหลัก (Critical 
Feedstock Supplier)
ทุกบร�ษัท

100%

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชนผ�าน
กระบวนการรับฟ�งความคิดเห็น
ของประชาชนและหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

ไออาร์พีซี ทบทวนประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนตามแนว
ปฏิบัติของ “คู่มือระเบียบวิธีการประเมินความเส่ียง และผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน” (Human Rights Risks and Impact Assessment 
Methodology) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจของไออาร์พีซี  
และบริษัทในเครือ ธุรกิจท่ีไออาร์พีซีมีอำานาจและไม่มีอำานาจควบคุมจัดการ 
และคู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีเขต 
ประกอบการฯ และพ้ืนท่ีปฏิบัติการคลังน้ำามันท้ัง 5 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำามัน
ชุมพร คลังน้ำามันอยุธยา คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันระยอง และ
คลังน้ำามันแม่กลอง รวมไปถึงการระบุความเส่ียงจากโครงการลงทุนใหม่ 
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน

ที่ดำาเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา โดยผลจากการประเมินความเสี่ยง
ท้ังหมดได้นำามาใช้ในการวิคราะห์ และกำาหนดมาตรการลดผลกระทบ ฟ้ืนฟู  
และเยียวยา ท้ังน้ีในปี 2563 ไม่พบประเด็นความเส่ียงในระดับสูง 
(Salient Issues) อยา่งไรกต็าม ยงัมีประเด็นทีไ่ออารพี์ซีใหค้วามสำาคัญ 
ควบคุม ดูแล และดำาเนนิการตดิตามอยา่งตอ่เนือ่งได้แก ่อาชวีอนามัย 
และความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตประกอบการฯ 
ความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ การสร้างการ
มีส่วนร่วมกับคู่ค้า และการบริหารจัดการของเสีย

การประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน GRI103-3, GRI412-1
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การบริหารจัดการความเสี่ยง   
ด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน GRI412-2

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมในรูป
แบบต่างๆ อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรม และ
คำานึงถึงประโยชน์ของพนักงานในทุกรูปแบบทั้งด้านสวัสดิการ 
และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการกำาหนดแนวทางการรับรู้ข้อมูล
เพ่ือปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพสิทธิระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง 
ผ่านการประเมิน 180 องศา นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังส่งเสริมการ
เติบโตในหน้าที่การงานของบุคลากรโดยไม่กีดกันความแตกต่าง
ทางเพศสภาพ ศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการ
เมือง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลสัดส่วนของบุคลากรเพศหญิง
และชายในระดับต่างๆ ต่อเนื่องทุกปีผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2563 ไออาร์พีซี จัดหลักสูตรอบรมเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ผ่านหลักสูตร “สิทธิมนุษยชน” 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ และ คุณตรีชฎา เพชรรัตน์ 
เป็นวิทยากร หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 252 คน

การบริหารจัดการความเสี่ยง   
ด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน   
(Supply Chain Management)

ไออาร์พีซี ส่ือความนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้คู่ค้าหลัก 
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี ไออาร์พีซี มีการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้าในด้านการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามคู่มือการดำาเนินงานจัดหาอย่างย่ังยืน ในหมวดจรรยาบรรณ 
ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน โดยในปี 2563 มีการกำาหนดมาตรการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติและอายุของผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานภายใน 
โรงงาน เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชแ้รงงานเด็กในหว่งโซ่อุปทานของ 
บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานแก่คู่ค้า และผู้รับเหมา การจัดสัมมนาคู่ค้าด้านการจัดการส่ิง
แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล (ESG) รวมถึงการประเมินตนเอง
โดยการตอบแบบสอบถาม ก่อนการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีประกอบการ
ของคู่ค้า (ESG Onsite Audit)

กรอบการเยียวยา (REMEDY) 

ไออาร์พีซี มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการกำาหนดมาตรการฟื้นฟู และเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ไออาร์พีซี กำาหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกำาหนดผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน จนไปถึงการแจ้งผลการแก้ไขเหตุร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน 

ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส�
auditor@irpc.co.th

จดหมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั้น 6 
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ตู�ไปรษณีย�
ตู� ปณ. 35 ปณฝ.

อาคารซันทาวเวอร�
กรุงเทพฯ 10900

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

หลักสูตรดังกล่าว 
มีผู้เข้าร่วมอบรม 

ทั้งสิ้น 252 คน
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• ผลการดำาเนินงาน

การเป็นองค์กรต้นแบบ และการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness)   
และสร้างเครือข่าย (Networking) ด้านสิทธิมนุษยชน

นอกเหนือจากแผนงานตามเป้าหมายการไม่มีข้อร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วน้ัน ไออาร์พีซี ยังมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยการใช้หลักการด้านสิทธิมนุษยชน ผนวกเข้าในการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำาหนดให้มีการส่ือความกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงทุกราย ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำาหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติ
และอายุของผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ เป็นต้น

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้กิจกรรมธุรกิจของไออาร์พีซีแล้ว ไออาร์พีซี ยังดำาเนินโครงการท่ีเสริมสร้างเครือข่ายในการดำาเนิน
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยมีส่วนร่วมท้ังในระดับประเทศและสากล โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการและมีส่วนร่วมกับโครงการ 
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี

แนวปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน

ไออาร์พีซี สนับสนุนการดำารงไว้ซ่ึงสิทธ์ิของพนักงานในการจัดต้ัง
สหภาพแรงงาน โดยกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายพนักงานสัมพันธ์ 
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและหารือร่วมกันระหว่างสมาชิก
และผู้บริหารระดับสูง ท้ังในเร่ืองทิศทางการดำาเนินธุรกิจ การปรับเปล่ียน
องค์กรตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการ
เติบโต และสวัสดิการต่าง ๆ โดยท่ีผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงให้ความ
ใส่ใจในการรับฟังประเด็นเหล่าน้ีมาโดยตลอด โดยมีการพบปะกับผู้นำา
สหภาพแรงงานรายไตรมาส รวมถึงมีกระบวนการในการรับฟังความคิด
เห็นของพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น การสำารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน เป็นต้น ปัจจุบัน มีสหภาพแรงงานท้ังหมด 7 กลุ่มสหภาพฯ  
มีพนักงานเป็นสมาชิกสหภาพฯ ร้อยละ 76 ในปี 2563 ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากสหภาพจำานวน 13 เร่ือง ทุกเร่ืองกำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
และช้ีแจง โดยมีการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนสหภาพ 
อย่างต่อเน่ือง

0 กรณี

ในปี 2563 ไออาร์พีซี  
ไม่มีข้อร้องเรียนกรณ ี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้วิถีใหม่ 
ในงาน GCNT Forum 2020: Thailand 
Business Leadership for SDGs

ไออาร์พีซี ประกาศเจตนารมณ์การดำาเนินงานเพ่ือส่งเสริม 
เป้าหมายท่ีย่ังยืน (SDGs) ตามแนวทางสหประชาชาติ ในงาน 
GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for 
SDGs เป็นการสัมมนาผู้นำาภาคธุรกิจไทย ภายใต้แนวคิดหลัก 
Recover World, Recover Thailand Better ระดมพลัง
ความย่ังยืนฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิด-19  
ซ่ึงจัดในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNGC) และครบรอบ 75 ปีขององค์การ
สหประชาชาติ (UN)

นอกจากน้ี ไออาร์พีซี เป็นส่วนหน่ึงในการเสวนาในหัวข้อ  
“ผู้นำาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนตามวิถีใหม่” (Leadership 
for Sustainability Under the New Normal Towards  
the SDGs) เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
ธุรกิจต้องปรับเปล่ียนวิธีการดำาเนินธุรกิจตามสภาพแวดล้อม
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยึดหลักความ
ย่ังยืนในการพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
หรือ SDGs ในปี 2573
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สร้างความร่วมมือตามโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ไออารพี์ซี ได้รบัโอกาสในการใหส้มัภาษณต์อ่โครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) จากการที ่ไออารพี์ซ ีเป็นหนึง่ในบรษิทั 
ของประเทศไทยทีมี่แนวปฏบิตัทิีดี่ (Good Practices) ในการสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศในทีท่ำางาน ภายใตโ้ครงการ 
“Promoting a Fair Business Environment in ASEAN” (2018-2021) 

ไออาร์พีซี ร่วมแชร์ประสบการณ์ในหลักสูตรการฝึกอบรม      
“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ”

ไออาร์พีซี ได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ” จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
แห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจในประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพในการนำาหลักการและแนวปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีดี ไปดำาเนินการให้เกิดผลได้จริง โดยสำานักบริหารความย่ังยืนของไออาร์พีซี ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร   
ในหัวข้อ Human Rights Strategy และ Human Rights Embedment เพ่ือแชร์ประสบการณ์การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ี 
ไออาร์พีซี เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จากกระทรวงยุติธรรมต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2
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รางวัลองค์กรต้นแบบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี 2563  
(Human Rights Awards)

ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจำาปี 2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นปีท่ี 2 และเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่องค์กรเดียว
ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว 2 ปีซ้อน ซ่ึงงานดังกล่าวจัดโดย 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจทุกขนาด 
นำาหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐาน ในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานทุกระดับ เคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน 
ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
ลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนลดความเส่ียงหรือข้อร้องเรียน 
อันเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2563  
ไออาร์พีซี ได้นำาเสนอแนวทางการนำาหลักสิทธิมนุษยชน 
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมองค์กร และบูรณาการร่วมกับ 
กระบวนการทำางานในการผลิตสินค้า และบริการท่ีมีคุณภาพ 
สร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง 
ของสังคมท่ีดี และการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ได้อย่างย่ังยืน
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การบริหารงานบุคคล

ไออาร์พีซี มีความเชื่อม่ันว่าการเจริญเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กับพนักงานท่ีมีคุณภาพ ไออาร์พีซี  
ซ่ึงมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและระบบการพัฒนา
บุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนา
ให้พนักงานเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้
พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้ไออาร์พีซี ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององค์กร 

ในปีท่ีผ่านมามีวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  เกิดข้ึนท้ังในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบ 
เศรษฐกิจและการเงิน ในระดับความรุนแรงท่ีแตกต่าง 
กันไป โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงิน 
ของท่ัวโลก ซ่ึงคาดการณ์ว่าไออาร์พีซี จะเผชิญความ
ท้าทายอย่างมากในช่วง 5 ปีข้างหน้า  และถือเป็นจุดเปลี่ยน
ต่ออนาคตของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ีและจำาเป็นต้องมี
การปรับตัวที่ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ ไออาร์พีซี  
ยังคงรักษาระดับการเป็นบริษัทชั้นนำาของอุตสาหกรรม  
ไออาร์พีซี จึงได้ออกแบบและดำาเนินโครงการ New  
Organization with Agile Human (NOAH) เพื่อให้การ 
ดำาเนินการในระยะยาว มีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ และปรับเปล่ียน 
โครงสร้างให้มีความกระชับคล่องตัว โดยยึดหลักการทบทวน 
รูปแบบธุรกิจ การนำาเทคโนโลยีเข้าทดแทน ปรับรูปแบบ 

การทำางาน กระบวนการทำางาน ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
และปรับการบริหารจัดการต้นทุนการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างเต็มรูปแบบ ให้มีความเหมาะสม กระชับ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

ขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นมาตรการรองรับการเข้าสู่สังคม 
สูงวัยในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงใน 5-10 ปีข้างหน้า ไออาร์พีซี  
จะมีพนักงานเกษียณอายุ ปีละ มากกว่า 100 คน ในปี 2563  
ไออาร์พีซี จึงปรับให้การบริหารงานบุคคลมีความเข้มข้น 
มากย่ิงข้ึนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้พนักงานเหล่าน้ันได้เป็นทรัพยากรท่ีมี 
คุณค่าและเป็นฟันเฟืองสำาคัญท่ีจะทำาให้องค์กรขับเคลื่อน 
เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ตลอดจนทำาให้ ไออาร์พีซี 
มีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ทั้งในระดับประเทศและสากล

เป้าหมาย 
ไออาร์พีซี ดำาเนินการประเมินและวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น และลดช่องว่างของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความผูกพัน ในปี 2563 ตั้งเป้าหมายพนักงานร่วมประเมิน 
ร้อยละ 93 และเป้าหมายระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 80
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แนวทางบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต�โครงการ NOAH

New 
organization 

Agile 
Human

การปรับปรุงโครงสร�างและ
เสร�มสร�างว�ธีการทำงานใหม� ๆ
ให�เกิดความคล�องตัว

การเพ��ม/เสร�มทักษะพนักงาน
(Upskill & Reskill)
ให�ตอบโจทย�ธุรกิจในอนาคต

การบร�หารจัดการ
ด�านศักยภาพและการให�รางวัล

การสรรหาบุคลากรที่มีฝ�มือ
ในทุกระดับ เพ�่อเพ��ม
ข�ดความสามารถในการแข�งขัน

• Different Work
• Different Way 
• Work differently organization

• Upskill 
• Reskill 
• New skill

• Measure what matter 
• Competency-based growth 
• Pay for performance

• BAU Talent 
• Talent on journey 
• Near-term catalysts 
• Tomorrow’s talent

โครงการที่ดำาเนินงาน
ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการโครงการใหม่อย่างสอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อโครงการ NOAH  
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ภารกิจหลัก ซ่ึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ ระบบบริหาร 
ผลการดำาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนามุมมองความคิดบุคลากร 

หมายเหตุ: สำาหรับแนวทางการดำาเนินงานภารกิจทั้ง 4 ด้านแสดงใน https://www.irpc.co.th/en/social-dimension/human-resources-management/ 

 ภารกิจท่ี 1: การปรับปรุงโครงสร้างและเสริมสร้างวิธีการทำางานใหม่ ๆ ให้เกิดความคล่องตัว

ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำาคัญในการเตรียมความพร้อม
ของพนักงานท่ีจะสานต่อความสำา เ ร็จขององค์กร 
จากรุ่นสู่รุ่น จึงพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างใน
ปัจจุบัน ซ่ึงมีแนวโน้มจำานวนพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 
40 ปี จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเกิดการทยอยเกษียณ
อายุตั้งแต่ปี 2568 เป็นจำานวนมากติดต่อกันกว่า 4-5 ปี 
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเตรียมพนักงานท่ีมีศักยภาพได้
อย่างเพียงพอและทันต่อการเติบโตของธุรกิจ จึงได้มีการ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร

ให้มีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต  
โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้พัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับการบริหารงานยุคดิจิทัล เพื่ออำานวย
ความสะดวกและเสริมความคล่องตัวในการบริหารงาน
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับด้วย
วิถีและมุมมองการทำางานใหม่ท่ีต่างจากแนวทางเดิม  
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและปรับตัวต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีทันท่วงที ตอบรับได้ทุกสถานการณ์ท่ีอาจผันแปรได้ทุกเม่ือ 
เพื่อให้ ไออาร์พีซี มีความสามารถทางการแข่งขันท่ีสูงข้ึน 
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การใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

ไออารพี์ซี ได้ประเมินสถานการณแ์ละเตรยีมการป้องกนัความเสีย่งของความตอ่เนือ่งทางธรุกจิอยูต่ลอดเวลา จึงได้เตรยีมความพรอ้ม
ทีจ่ะนำาเทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบัการปฏบิตังิานแบบไรข้ดีจำากดั ไม่วา่จะเป็นเรือ่งสถานที ่เวลา และอุปกรณ ์เพ่ือใหพ้นกังานพรอ้มที่
จะปฏบิตังิานได้ในสภาวการณท์ีห่ลากหลายและทนัทว่งท ีแม้จะเป็นภาวะปกตหิรอืภาวะการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19  ด้วยการนำา
ระบบการประชุมแบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือการทำางาน และนำาแอปพลิเคชันการติดตามสถานะการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19  ของพนกังานผา่นมือถอื ทำาใหไ้ออารพี์ซี ยงัคงดำาเนนิธรุกจิได้อยา่งราบรืน่ พรอ้มกบัการควบคุมและเฝา้ระวงั การแพรร่ะบาด
มายงัเพ่ือนพนกังานได้อยา่งมีประสทิธภิาพ สง่ผลใหธ้รุกจิมีความตอ่เนือ่งและไม่หยดุชะงักในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19   
ในขณะที่บางธุรกิจต้องหยุดชะงักและปิดตัวลง   

ไออารพี์ซี ตระหนกัถงึความปลอดภัยด้านอาชวีอนามัยของพนกังานและประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน จงึปรบัปรงุรปูแบบการทำางาน 
เพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อโรคของพนักงาน ที่อาจส่งผลกระทบไปยังครอบครัว โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการ
ทำางานจากบ้านอย่างสมัครใจ (Voluntary Work from Home) ผ่านโปรแกรมที่บริษัทกำาหนดไว้ ภายใต้การพิจารณาของผู้บังคับ
บญัชา เพ่ือลดการเดินทางของพนกังานมาทีท่ำางาน แตย่งัคงประสทิธภิาพการปฏบิตังิานได้เชน่เดิม ทำาใหพ้นกังานสามารถบรหิาร
เวลาของตนและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำางาน ขณะเดียวกันประสิทธิผลของการปฏิบัติงานยังคง
เดิมและดีกว่าเดิมในบางประเด็น เช่น การประชุมและติดตามงาน 

 

Recruiting OnboardingWorkforce 
Planning LearningTime

Performance
& GoalPayroll

CompensationBenefit Succession 
DevelopmentSocial Jam Employee 

Central

iConnect

ไออารพี์ซี ได้นำาระบบ iConnect หรอื IRPC HR Digital Platform 
เป็นแอปพลเิคชนั เพ่ือการบรหิารจดัการบคุลากรแบบครบวงจร  
ท่ีพนักงานทุกระดับสามารถดำาเนินการเก่ียวกับงานด้านบุคลากร 
เช่น การสรรหา การพัฒนาศกัยภาพพนกังาน ผลการปฏิบตังิาน 
การบรหิารค่าตอบแทน สวสัดิการพนกังาน ขา่วสารด้านบคุลากร 
พร้อมช่องทางการส่ือสารระหว่างพนักงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ 
รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ถือเป็นการ 

ยกระดับการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
เป้าหมายองค์กร สอดรับความหลากหลายของพนักงานและ 
พนักงานรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารบุคลากร
ได้อย่างคล่องตัว โดยสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ (Anytime Anywhere Any-Device) 
บนแพลตฟอรม์ (Platform) ทีเ่ชือ่มโยงทกุระบบงานเขา้ด้วยกนั 
ให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนการบริหารบุคลากรโดยรวมของไออาร์พีซี

29



ภารกิจท่ี 2: การเพ่ิม/เสริมทักษะพนักงาน (Upskill & Reskill) ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต

ไออาร์พีซี มุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพและทักษะท่ี 
หลากหลายให้แก่พนักงาน ด้วยเล็งเห็นว่าองค์กรจะเติบโต 
และแข่งขันได้ ต่อเม่ือพนักงานได้มีเคร่ืองมือและทักษะท่ีพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางอาชีพได้ 
อย่างต่อเน่ือง และสามารถส่งมอบผลงานท่ีดีแก่ ไออาร์พีซี 
ซ่ึงจัดเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเติบโตทางธุรกิจ

ไออาร์พีซี จัดระบบการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 
เตรียมความพร้อมของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานในสายงาน 
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม 
หลายด้านให้ม่ันใจว่าพนักงานท่ีจะโอนย้ายมีศักยภาพ 
และความพร้อมในการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับพนักงาน 

ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ัน และพนักงานปัจจุบันของ 
หน่วยงานจะมีทักษะต่อยอดอาชีพท่ีเข้มแข็งข้ึน โดย 
พนักงานท้ังหมดจะได้รับการพัฒนาผ่านโครงการ 
Accelerator  Program ซ่ึงไ ด้ออกแบบหลักสูตร 
พร้อมบรรจุไว้ให้พนักงานได้รับการ Upskill และ Reskill 
ในงานท่ีมารับภารกิจใหม่ รวมถึงการมอบหมายงานตาม 
โครงการให้รับผิดชอบเพ่ือให้การประเมินผลมีความ
ชัดเจนตามผลการดำาเนินงานซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
สำาหรับพนักงานได้โดยตรงและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  

แผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังโปรแกรมต่อไปนี้ 

โครงการอบรม Leadership Development Program (LDP)

ไออาร์พีซี กำาหนดหลักสูตรของโครงการนี้ จาก 5D Model ผลการประเมิน 360 องศา Leadership Competency  
Assessment, Leadership Potential Assessment และผลการดำาเนินงานในอดีตของผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนหรือ 
เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะผู้นำาท่ีดี สามารถเป็นกำาลังในการขับเคล่ือนเพ่ือนำา 
ความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์กร สอดรับกับนโยบายของการวางแผนพัฒนาบุุคลากรระดับผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริม 
และผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืน ในรูปแบบ Project-based Learning ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้น
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรเกิดความเข้าใจสูงสุด โดยแบ่งกระบวนการเรียนรู้เป็น 
3 ขั้นตอน คือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำาเสนอโปรเจกต์กลุ่ม การทำากรุ๊ปโค้ชชิ่ง
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• กลุ่มความรู้ด้านสมรรถนะทางเทคนิค (Technical & Functional Competency)  

Work Competency ได้ออกแบบให้มีทั้ง Technical & Functional Competency เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการจัดกลุ่ม 
ของสมรรถนะตามภาพรวมของการทำางานที่ให้ความสำาคัญในงานตามแต่ละสายอาชีพ (Value Chain) เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะของพนักงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่มความรู้ที่จำาเป็นและความรู ้
เฉพาะทาง สำาหรับการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ  โดยเนื้อหาการเรียนรู้จะประกอบด้วย 1. Monitor & Maintain steady 
state for all system 2. Start up 3. Shutdown 4. Trouble shooting & Emergency เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน 
ที่พนักงานประจำาพื้นที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติได้ทุกคน 

จากรูป ไออาร์พีซี ได้จัดกลุ่มความรู้เป็น 4 กลุ่ม ที่เหมาะสมกับพนักงานและสอดรับกับการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี ได้แก่ 

ระบบบริหารและจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 

นับตั้งแต่ปี 2562 ไออาร์พีซี บริหารและพัฒนาระบบบริหารและจัดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการ
สอนผ่านเว็บอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้นำาระบบ LMS ที่เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (SAAS) ที่ทำาหน้าที่บริหาร
จัดการการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ด้วยเครือ่งมืออำานวยความสะดวกใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ในฐานะผูส้อน ผูเ้รยีน และผูดู้แล
ระบบ สามารถเขา้ถงึได้ผา่นเครือ่งมือตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลหรอืสมารท์โฟน เป็นตน้ ทัง้ยงัสามารถนำาเนือ้หาและ 
สื่อการสอนเก็บไว้ในโปรแกรมได้สะดวกและปลอดภัยทั้งแบบ Offline และ Online ตลอดจนการเก็บบันทึกข้อมูลประวัต ิ
การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ File VDO และผล Competency Assessment ต่างๆ ของพนักงานทั้งบริษัทฯ ไว้ใน 
ที่เดียวกัน สามารถนำาไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

@

LMS

Platform

Learning Management System is the backbone to integrate all learning features and partnership

Leadership CompetencyTechnical & Functional Competency

Organization Knowledge

• IRPC Business & Aspiration 
• People Management Approach, 
 HR System 
• Risk & Compliance, CG
• QSHE

Micro-Learning, Virtual Library for
Self-Renewal and Work Effectiveness
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• กลุ่มความรู้ด้านสมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency)
เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาวะผู้นำาของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะสมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency)  
ซ่ึงถูกออกแบบจากเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Mission) ขององค์กร เพ่ือสร้างคนให้มีทักษะตามความต้องการ 
ของธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของคนในองค์กร ตามหลักการเรียนรู้ แบบ 10:20:70 
เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จและยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลงานของพนักงานทุกระดับ 
แผนการพัฒนาผู้นำาในแต่ละระดับตามรายละเอียดตามภาพดังนี้ 

•  กลุ่มความรู้ในองค์กร  (Organization Knowledge) 
เป็นกลุ่มความรู้ทางด้านการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของไออาร์พีซี โดยเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ พ้ืนฐานการกำากับการ
ปฏิบัติตามคู่มือและกฎเกณฑ์ด้าน Risk & Compliance และ CG เป็นต้น
 
• กลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Renewal) 
เป็นกลุ่มความรู้ท่ัวไปท่ีไออาร์พีซีให้การสนับสนุนพนักงานได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Self-Renewal หรือ Self-Learning 
ทำาให้พนักงานสามารถเพ่ิมคุณค่าให้เป็นคนดีและคนเก่งได้อย่างไร้ขีดจำากัด ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเรียน
เนื้อหาเพ่ือพัฒนาตนเองในแบบที่ต้องการได้ เพ่ิมความสะดวกในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปลอดการเดินทาง และไออาร์พีซี
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ โดยหลักสูตรต่างๆ ได้มีการคัดเลือกจากบริษัท Partner ชั้นนำา 
ท้ังในและต่างประเทศ เน้ือหาประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมถึงหลักสูตรความรู้ภายในงาน เช่น Leadership Program, 
Organization Knowledge, Quality Safety Program, Work Competency และ HR Program เป็นต้น

LEAD I:

Onboarding : 
Learn to swim

Leadership Development
Next role

(High potential development
through succession planning) 

Current role
(Trained once promoted)

Work 
competency

Accelerate
Upskill and Reskill Foundation

Connecting 
to 

NEXT 4

NEXT 3

NEXT 2

NEXT 1

Networking

LEAD V

LEAD IV

Networking

Lead Growth
• Growth and innovation 
 incubator

SEVP
pool

EVP
pool

LDP 3

LDP 2

LDP 1

Executive 
(PG15-16)

Junior 
Executive 
(PG13-14)

Supervisor
(PG7-8)

Frontline
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Managerial
(PG9-12)
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LEAD III

LEAD II Lead Team 
• Team performance
 enhancement 
• Team engagement 
 building 
• Leading with resilience

Lead Self
• Personal Effectiveness 
 and Self-Management 
• Creative Problem Solving 
• Effective Communication

Lead Business 
• Strategy formulation 
 and cascading 
• Leading change 
 and innovation 
• Organizational talent

 Lead Function 
• Empowering 
 and delegating
• Developing 
 and motivating 
• Conflict management

Adaptability
Manage Complexity and Ambiguity

• Mental agility 
• Change agility 
• People agility 
• Results agility

Personal 
Learning 
Agility

Advanced 
data 
analysis

Basic 
digital skill

Innovation
• Creativity
• Ideation

Applied 
data 
analysisCritical 

Thinking
• Decision 
 making 
• Complex 
 problem 
 solving 
• Reasoning

Agility 
Transformation

Digital

Social & 
Emotional

Complex
Cognitive
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โครงการอบรม The 7 Habits  of Effective People 

ไออาร์พีซี ได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งองค์กรสามารถนำาหลักปฏิบัติในแต่ละอุปนิสัย ไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำาวัน
และใช้ในงานให้เกิดทัศนคติและมุมมองความคิดที่ดีทั้งในด้านสังคมและอารมณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยมุ่งเน้น 7 อุปนิสัยเกิดขึ้นแก่พนักงานและส่งผลให้เป็นพนักงานที่มีประสิทธิผลสูง สามารถช่วยให้พนักงานดำาเนินชีวิต
อยู่บนเส้นทางของความมีประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง โดยอุปนิสัยจะถูกปลูกฝังในพฤติกรรมของพนักงานทั้งส่วนบุคคลและ
ระหวา่งบคุคล เม่ือฝกึฝนแตล่ะอุปนสิยัเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง พนกังานทกุคนคาดหวงัได้วา่จะเพ่ิมความสามารถในการควบคุม
ชีวิตของตนเอง มีความมุ่งมั่นและทำาสิ่งที่สำาคัญ มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นของพนักงานกับบุคคลอื่นๆ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
มากขึ้น ความสำาเร็จในการสร้างสมดุลของชีวิตส่วนตัวและการทำางาน 

โครงการอบรม Developing  
Advance Analytic Capability 
Program 

ไออาร์พีซี ได้นำาระบบ Digital เข้ามาสนับสนุนใน
การดำาเนินงาน ด้วยตระหนักดีว่า ข้อมูลที่มากขึ้น
เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการองค์กร จึงจัดทำา Digital  
Transformation เพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานในการ 
คิดวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้พนักงานสามารถหาโอกาส
สร้างมูลค่าเพ่ิม จากการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์/ปรับปรุง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน และใช้ข้อมูลในการ
ตดัสนิใจได้อยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ เสรมิความสามารถ 
ใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจได้ 
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 ภารกิจที่ 3: การบริหารจัดการด้านศักยภาพและการให้รางวัล

ไออาร์พีซี ตระหนักดีถึงการส่งเสริมและสร้างขวัญกำาลังใจ
ในการแสดงผลงานของบุคลากร จึงได้มีการพัฒนา
ระบบประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงได้  
ให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ให้สอดคล้องกับแผนการดำาเนินธุรกิจในอนาคตและกำาหนด 
Long Term & Short Term Reward ท่ีสำาคัญสำาหรับ
พนักงานในแต่ละระดับ ซ่ึงมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน 
ให้มีความเหมาะสมต่อความรับผิดชอบ 

ไออาร์พี ซี  เชื่อ ม่ันว่าการประเมินผลงานท่ี เ ข้มแข็ง
สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ี จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ผลงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร
ในอนาคต และสร้างความเป็นมืออาชีพอย่างโปร่งใส 
ท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อันเป็นรากฐานใน
การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ และดึงดูดผู้ท่ีมี
ศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับองค์กรต่อไป

การสืบทอดตำาแหน่งของพนักงาน

โครงการ Break Through Project  

โครงการ Break Through Project เป็นโครงการที่พิจารณาจากผลการประเมิน 360 องศา Leadership Competency 
Assessment, Leadership Potential Assessment, Key Psychometric (Dimension & Drive) และผลการดำาเนินงาน
ในอดีตของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะสืบทอดตำาแหน่ง ได้แสดงความสามารถในการ
บริหารจัดการโครงการ โดยมุ่งเน้นการแสดงทักษะการบริหารโครงการของระดับจัดการที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดความสามารถด้านการบริหาร แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการรับมืออุปสรรคและความท้าทาย และศักยภาพอ่ืนๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งจากการลงมือปฏิบตัจิรงิ จัดเป็นการเตรยีมความพรอ้มของพนกังานควบคู่ทัง้ทกัษะเชงิเทคนคิและทกัษะการบรหิาร
บุคลากรในโครงการ และนำาผลงานมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาการปรับตำาแหน่ง 

ในปี 2563 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการกวา่ 30 คน โดยโครงการทีโ่ดดเด่นประจำาปี 2563 คือ โครงการ Store Inventory Management 
2020 โดยมีผลลัพธ์โครงการในการประหยัดค่าใช้จ่ายมูลค่า 230 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 200 ล้านบาท

 ภารกิจที่ 4: การสรรหาบุคลากรท่ีมีฝีมือในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ไออาร์พีซี ได้กำาหนดกลยุทธ์การสรรหาพนักงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
ผนวกกับการพิจารณา อุปสงค์ อุปทาน ด้านบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการวางแผนกระบวนการ
สรรหาพนักงานไว้ล่วงหน้า และนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้เพื่อกระชับระยะเวลาในการสรรหา และสามารถคัดสรร 
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสนองต่อแผนอัตรากำาลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563 มีพนักงานร่วมประเมินความผูกพันต่อองค์กร  
ร้อยละ 82 และระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 79 เมื่อ
เทยีบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ในระดับประเทศและระดับสากล 
พบว่า ไออาร์พีซีมีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับ Top 
Quartile สะทอ้นใหเ้หน็วา่การดำาเนนิการปรบัปรงุปัจจัยความผกูพัน 
ส่งผลให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ดีขึ้น ในปี 2563 
การประเมินความผูกพันต่อองค์กรมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ท้ังนี้ 
จากการวิเคราะห์เบื้องต้น คาดว่าเป็นผลจากการปรับแนวทาง 

การบรหิารงานบคุคลตามกลยทุธใ์หม่ในปี 2563 และผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ทำาให้พนักงานมี
ความกังวลต่อการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี

ทั้งนี้ไออาร์พีซี เชื่อม่ันว่า การดำาเนินการตามกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่อง
การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรและการปรบัเปล่ียนระบบการใหร้างวลั
ในปี 2564 จะทำาให้ระดับความผูกพันขององค์กรเพ่ิมขึ้นได้ตาม 
เป้าหมายที่กำาหนด

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ความผูกพันของพนักงาน 
ต่อองค์กร (ร้อยละ)

พนักงานที่ร่วมตอบ 
แบบสอบถาม (ร้อยละ)

การฝึกอบรมของพนักงาน 
โดยเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

ผลตอบแทนการลงทุน 
การพัฒนาบุคลากร (ล้านบาท)

เป้าหมาย 
2563

80

2,048

ผลตอบแทน 
2560

1,477

ผลตอบแทน 
2561

เป้าหมาย 
2564

80

1,644

ผลตอบแทน 
2563

93

40

ผลการดำาเนินงาน
2563

79

2,077

ผลตอบแทน 
2562

82

14

หมายเหตุ : ผลการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ทำาให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมี  
และการกลั่นของไออาร์พีซี อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ หรือหน่วยงานราชการ ไออาร์พีซี จึงมุ่งม่ันบริหารจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยดำาเนินโครงการเพื่อควบคุมอันตรายจากกระบวน 
การผลิต ลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนโดยรอบ
เขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการดำาเนินธุรกิจ

เป้าหมาย 
ไออาร์พีซี ตระหนักถึงการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โดยกำาหนดกรอบกลยุทธ์นวัตกรรมและปฏิบัติการเพ่ือความเป็นเลิศ  
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ประกอบด้วยการดำาเนนิงาน 
ใน 4 มิต ิได้แก ่การบรหิารจดัการความปลอดภัยของกระบวนการผลติ 
(Process Safety Management) การจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยสูค่วามเป็นเลศิ (SHE Excellence) การเสรมิสรา้งวฒันธรรม 
ด้านความปลอดภัย และความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติงาน 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมและปฏิบัติการสู่  
ความเป็นเลิศ ภายในปี 2568

กลยุทธ�ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Aim to SMART SHE Excellence with all StakeholdersEN
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Health 

Management

1 2 3 4

Occupational 
Health & Safety

Move Forward Together for the Excellence

ภายใต้โครงการ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Goal Zero) ไออาร์พีซี 
ตั้งเป้าหมายในปี 2568 สำาหรับสถิติการบาดเจ็บจากการทำางาน 
(TRIR) ที่ 0.30 การเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล เพลิงไหม้ หรือระเบิด 
จากกระบวนการผลิต (PSE Tier 1) สถิติการรั่วไหลของน้ำามันลง
ทะเล (Oil Spill) และสถิติการเจ็บป่วยจากการทำางาน (TROIR) เป็นศูนย์
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แผนการดําเนินงานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
TRIR: สถิติการบาดเจ็บจากการทํางาน
PSE Tier 1: สถิตการเกิดอ�บัติเหตุรั่วไหล เพลิงไหม� หร�อระเบิด จากกระบวนการผลิต
Oil Spill: สถิติการรั่วไหลของน้ํามันลงทะเล
TROIR: สถิติการเจ็บป�วยจากการทํางาน

• TRIR = 0.35
• PSE Tier 1 = 0  
• Oil Spill = 0 
• TROIR = 0

2023

• TRIR = 0.43 
• PSE Tier 1 = 0 
• Oil Spill = 0 
• TROIR = 0

2019

• TRIR = 0.36
• PSE Tier1 = 0
• Oil Spill = 0 
• TROIR = 0

2021

2025

• TRIR = 0.30
• PSE Tier 1 = 0  
• Oil Spill = 0 
• TROIR = 0

• TRIR = 0.38 
• PSE Tier 1 = 0 
• Oil Spill = 0
• TROIR = 0

2020
• TRIR = 0.35
• PSE Tier 1 = 0
• Oil Spill = 0
• TROIR = 0 

2022
• TRIR = 0.33
• PSE Tier 1 = 0 
• Oil Spill = 0 
• TROIR = 0 

2024

โครงการที่ดำาเนินการ 
	 มิติท่ี	1 การบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต 

ไออาร์พีซี กำาหนดแผนระยะยาวเพื่อบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety  
Management Roadmap: PSM) ในช่วงปี 2559-2568 
โดยมีเป้าหมายในการผนวกรวมการจัดการด้าน PSM  
ไว้ในระบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือเป็น 
One System ในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ไออาร์พี ซี  ให้ความสำาคัญกับการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โดยจัดแผนรณรงค์ 
และปลูกฝังการดำาเนินงานให้ปลอดจากการหยุดผลิตฉุกเฉิน 

โดยได้นำาปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องจักรการออกแบบ 
การผลิต และเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ 
ประเมินวิเคราะห์และทบทวนเหตุการหยุดผลิตฉุกเฉิน 
ทำาให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
อีกท้ังยังนำาระบบดิจิทัลประยุกต์มาใช้ในการติดตามและ 
ดูแลบำารุงรักษาการผลิต นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้กำาหนด 
ให้มีเสถียรภาพของการผลิตในระดับสูง เพ่ือสร้างความ 
ม่ันใจในความต่อเน่ืองของการดำาเนินธุรกิจลดการเกิด 
อุบัติเหตุไม่พึงประสงค์และผลกระทบเชิงลบต่อการผลิต 
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี คงความ 
มีเสถียรภาพในการผลิตได้ร้อยละ 98.8
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โครงการ One Day Safety at Work

	 มิติที่	2 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ 

ไออาร์พี ซี  ส่ง เสริมและรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้าน 
ความปลอดภัยให้ เ ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
ทุกขณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง 
กับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น 
ให้คำานึงถึงพฤติกรรมความปลอดภัย การบริหาร 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม 
รับภาวะฉุกเฉินการควบคุมอุบัติการณ์และการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานท่ีครอบคลุมถึงการสื่อสารท่ีชัดเจน 
ไออาร์พีซี ได้จัดให้มีรางวัลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สู่ความเป็นเลิศแก่โครงการภายในเขตประกอบการฯ 

ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ Diamond, 
Platinum, Gold, Silver และ Bronze
 
ใ น ปี  2 5 6 3  ไ อ อ า ร์ พี ซี  ดำ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ ท้ังสิ้น 
87 หน่วยงาน โดย 7 หน่วยงานได้รับรางวัลในระดับ 
Diamond 39 หน่วยงาน ได้รับรางวัลในระดับ Platinum 
33 หน่วยงานได้รับรางวัลในระดับ Gold 8 หน่วยงาน 
ได้รับรางวัลในระดับ Silver 

เป็นโครงการทีไ่ออารพี์ซีมุ่งหวงัใหพ้นกังานมีความตระหนกั 
ถงึพฤตกิรรมความปลอดภัย และปฏบิตัติามแนวปฏบิตัด้ิาน 
ความปลอดภัย ตัง้แตก่อ่นการทำางานและระหวา่งการทำางาน 
ในแต่ละวัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย ์
และสร้างความเชื่อม่ันในการดำาเนินงานของไออาร์พีซี 
โดยยดึหลกัแนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภัยตา่งๆ ได้แก ่Stop 
and Think Before You Act และ Process Safety Good 
Practices รวมถงึการมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารในการรณรงค์ 

พฤติกรรมด้านความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ Behavior 
Safety Management (BSM) และการติดตามผลการดำาเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ติดตามรับชมคลิปวีดิทัศน์ One Day Safety at Work ได้ที่

 

ได้รับรางวัล 
ในระดับ Diamond 

7 หน่วยงาน

ได้รับรางวัล 
ในระดับ Silver

8 หน่วยงาน

ได้รับรางวัล 
ในระดับ Platinum

39 หน่วยงาน

ได้รับรางวัล 
ในระดับ Gold

33 หน่วยงาน
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	 มิติที่	3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กร เพื่อให้ผลการดำาเนินงานมีความเป็นเลิศ  
ไม่เพียงแต่การกำาหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเท่านั้น ไออาร์พีซี เชื่อมั่นในการแสดงออก
ของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายอย่างจริงจัง จะเป็น 
แรงกระตุ้นและผลักดันให้เกิดแบบอย่างท่ีดี (Role Model)  
ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยท่ีดี
ภายในองค์กร 

ไออาร์พี ซี  นำาแพลตฟอร์มดิจิ ทัล มาเป็นครื่องมือ 
ในการสื่อความและติดตามผลการดำาเนินงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความสะดวกมากข้ึน 
เ พ่ือส่ง เสริมความผูกพันและความรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยภายในองค์กร โดยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ไ ด้ออกแบบให้การสื่ อสารของบุคลากรทุกระ ดับ 
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมถึงอำานวยความสะดวกให้ 
หัวหน้างานติดตามความคืบหน้า และให้คำาแนะนำาด้าน
ความปลอดภัยแก่ทีมงานได้อย่างรวดเร็ว

โครงการ iCAREs

โครงการ iCAREs ดำาเนินงานภายใต้หลักคิด “ดูแล ห่วงใย 
ความปลอดภัย ซ่ึงกันและกัน” ที่ไออาร์พีซี ใช้เป็นกรอบ
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้น
รณรงค์ให้พนักงานปรับมุมมองความคิดในการเปิดใจรับฟัง 
ความคิดเห็นรอบด้าน ด้วยการบันทึกพฤติกรรมการ 
ทำางานแบบ 360 องศา ทั้งจากหัวหน้างานสู่พนักงานและ
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทำางานแบบปกติ 
แบบมีความเสีย่ง แบบทีค่วรหลกีเล่ียง ควรสง่เสรมิ พรอ้มการ 
ทบทวนให้เกิดการเรียนรู้บทเรียนเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งนี้ มุ่งหวังให้พนักงานเกิดความตระหนัก และมีการ
ป้องกนัล่วงหนา้กอ่นเกดิเหต ุเพ่ือลดการเกดิอุบตักิารณแ์ละ
อุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์

หลักการ iCAREs

มาตรฐานความปลอดภัย
เป�นเร�่องที่ไม�มีการผ�อนผัน

ทุกคนเป�นแบบอย�างที่ดี
ในเร�่องความปลอดภัย

ทุกคนต�องมีส�วนร�วม
และรับผิดชอบในเร�่อง

ความปลอดภัย

ป�องกันไม�ให�เกิด
การบาดเจ็บทุกประเภท

ให�ความสําคัญ
เร�่องความปลอดภัย
ทั้งในและนอกงาน

ไม่ม ีพนักงาน 
และผู้รับเหมาเสียชีวิต 
จากการทำางาน  
ในปี 2563

40
รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



โครงการ Goal Zero

ไออาร์พีซี รณรงค์เรื่องการลดอุุบัติเหตุุให้เป็นศููนย์ ในโครงการ Goal Zero Accident มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  
ส่งผลให้สามารถเพิ่มจำานวนวันที่ปลอดอุุบัติเหตุุได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะที่รณรงค์และอัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 
(TRIR) ทั้งจากพนักงานและผู้รับเหมา ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญหากเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการ ทำาให้ลดความสููญเสีย 
ต่อพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงผลกระทบทางธุุรกิจของไออาร์พีซี

โครงการการบริหารพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

ไออาร์พีซี นำาแพลตฟอร์มการบริหารพฤติกรรมด้าน 
ความปลอดภัย (Behavior Safety Management:BSM) 
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านพฤติกรรมความ 
ปลอดภัยของพนักงาน เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความเป็นเลิศ 
ด้านการผลิตและเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ โดยพบว่าสามารถกระตุ้นให้บุคลากร 
แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ในด้านต่าง ๆ 
ได้ดีขึน้ ได้แก ่พฤตกิรรมทัว่ไป การปรบัพฤตกิรรมการทำางาน 
การสงัเกตการทำางาน และการระมัดระวงัตนเอง รวมถงึได้นำา 
หลัก 3 ดี ได้แก ่ออกแบบและกอ่สรา้งทีดี่ ควบคุมการผลิตทีดี่ 
และการบำารุงรักษาที่ดี มาประยุกต์ใช้ในการผลิต โดย 
มีเป้าหมายสามารถจัดเก็บแนวโน้มข้อมูลพฤติกรรม เพ่ือ 
นำาไปกำาหนดทิศทางการสร้างพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ 
ภายในปี 2566

ในปี 2563 ไออาร์พีซี อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
จากระบบ BSM Pla t form และรายงานผลลัพธ์
ใ นภ าพรวมของทั้ ง อ ง ค์ ก ร  เ พ่ื อนำ า ม า วิ เ ค ร า ะห์   
และนำาไปกำาหนดทิศทางการขับเคล่ือนการสร้างพฤติกรรม
ท่ีดีขององค์กรในอนาคต พร้อมท้ังได้มีการขยายผล
บันทึกพฤติกรรมไปยังกลุ่มภายนอกองค์กร โดยผนวกไว้ 
ในโปรแกรมการบริหารจัดการผู้รับเหมาในระบบ e-Contractor

 

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

BSM Leadership Role Model

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หารและ

กรรมการผู�จัดการใหญ�
 / รองกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�

ผู�จัดการฝ�าย ผู�จัดการส�วน ผู�จัดการแผนก หัวหน�างาน พนักงานผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

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

41



โครงการ Walk & Talk ผู้บริหาร ภายใต้ Behavior Safety Mangement (BSM)

การตรวจประเมินสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมาย

ไออาร์พีซี จัดงานอบรม “การตรวจประเมินสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมาย” โดยมีพนักงานจากหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ด้านการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย ให้สอดคล้องตามข้อบังคับด้านทางราชการ 

โครงการ Safety Walk & Talk เป็นการแสดงถงึความมุ่งม่ัน
ของผู้บริหารระดับสูงในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
เชิงรุกให้เกิดทั่วทั้งองค์กร โดยการตรวจพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
บนข้อเท็จจริงแบบสองทางระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 
เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงลักษณะการทำางาน และสภาพการ
ทำางานที่ปลอดภัย พนักงานเกิดการปรับมุมมองความคิด
ในการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และทำาให้
เกิดความผูกพันซึ่งกันและกันในสายบังคับบัญชา 

Safety Awareness Training

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอบรมลานซ้อมดับเพลิง  
ไออาร์พีซี จัดอบรมหลักสูตร ความตระหนักด้านความปลอดภัย 
ในการทำางาน ใหก้บัพนกังานแผนกดับเพลงิ ซ่ึงมีผูเ้ขา้อบรม 
ทั้งหมด 19 คน โดยการอบรมคร้ังน้ี ได้มีการทำาสัญญา 
เพ่ือลดอุบัติเหตุในการทำางานร่วมกันเพ่ือแสดงความมุ่งม่ัน
ในการบรรลุเป้าหมาย Goal Zero ขององค์กร
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	 มิติที่	4 ความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติงาน

ไออาร์พีซี ดำาเนินแผนระยะยาวในการบริหารสุขภาพ
ของพนักงาน โดยกำาหนดเป้าหมายค่าประสิทธิภาพ 
ด้านสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.75 และค่าดัชนี  
มวลกายอยู่ในระดับปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 45% 
ภายในปี 2568 โดยมีการประเมินผลด้านสุขภาพจาก 
การดำาเนินการต่าง ๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยงด้าน 
สุขภาพการจัดการด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน และโปรแกรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
เป็นต้น
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ไออาร์พีซี ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 และจัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำางานป้องกันการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาด เพื่อการกำากับดูแลและรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ โดยหน่วยงานฝ่ายบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมในการมาตรการคัดกรองพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก กำาหนดพ้ืนท่ีเขตห้ามเข้า 
สำาหรับผู้รับเหมา มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การทำาความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆ  
รวมถึงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังสำาหรับบริษัทผู้รับเหมา กับ Outsource ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไออาร์พีซี ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารความปลอดภัย 
การเข้าถึงข้อมูลการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ โปรแกรมบริหารจัดการอุบัติการณ์ (idMS Program) 
โปรแกรมบริหารจัดการผู้รับเหมา (e-Contractor) โปรแกรมบริหารจัดการการขออนุญาตเข้าทำางาน (e-Permit) 
และโปรแกรมบริหารพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Behavior Safety Management: BSM) เพ่ืออำานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ในด้านการวิเคราะห์และประมวลผลการดำาเนินงาน ทั้งนี้ 
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ไออาร์พีซี ส่งเสริมให้พนักงานทำางานอย่างมีสุุขภาวะท่ีดี  
อันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของการดำาเนินธุรกิจ จึงได ้
จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปี และ
ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานท่ีทำางานในจุดท่ี
มีความเสี่ยงในการทำางานแต่ละประเภท ควบคู่กับการ
ดำาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
  

โปรแกรม
บร�หารจัดการอ�บัติการณ�

โปรแกรม
บร�หารจัดการผู�รับเหมา

โปรแกรมบร�หารจัดการ
การขออนุญาตเข�าทํางาน

โปรแกรมบร�หาร
พฤติกรรมด�านความปลอดภัย

43



การซ้อมแผนฉุกเฉิน 
การบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีพนักงาน 
ติดเชื้อไวรัส Covid-19

ในเดือนมีนาคม 2563 ไออาร์พีซี ได้ซ้อมแผนฉุกเฉิน BCM  
Covid-19 เพ่ือเตรียมความพร้อม กรณีพนักงานติดเช้ือ 
ไวรัส Covid-19 คร้ังท่ี 1 ร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาล 
ระยอง ณ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน และครั้งที่ 2 ณ ห้อง 
Auditorium อาคาร 10 ปี จังหวัดระยอง

ต้อนรับคณะตรวจสอบมาตรการป้องกัน 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ในเดือนเมษายน 2563 ไออาร์พีซี และคณะทำางานป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สำาหรับสถานที่ก่อสร้าง 
ที่มีจำานวนลูกจ้างเกิน 100 คนขึ้นไป ณ ห้อง Auditorium 
อาคาร 10 ปี โดยผลการเขา้ตรวจสอบมาตรการตา่งๆ พบวา่ 
ไออาร์พีซี มีการจัดเตรียมมาตรการรองรับและควบคุม 
ไว้อย่างเหมาะสม
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ไออาร์พีซี ส่งมอบแอลกอฮอล์ 75%  
และอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อใช ้
ในส่วนราชการ จังหวัดระยอง

โครงการ "พนักงานไออาร์พีซี เพื่อนช่วยเพื่อน"  
เพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมา ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ในเดือนเมษายน 2563 คณะทำางาน ไออารพี์ซ ีได้ประชมุหารอืโครงการ 
ช่วยเหลือผู้รับเหมาโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยเปิดบัญชีกลางสำาหรับรับบริจาค 
ซึ่งมีผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จำานวน 544 คน 

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2563 ไออาร์พีซี มอบแอลกอฮอล์ 75% 
และอุปกรณส์นบัสนนุด้านการรบัมือกบัสถานการณก์าร 
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้แก่ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
จังหวัดระยอง โดยมีการรับมอบ ณ ศูนย์บริหารและ 
ประสานการปฏบิตั ิเพ่ือเฝา้ระวงัป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จังหวัดระยอง
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โครงการ Life Saving Rules

เพ่ือเป็นการลดอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างการปฏิบัติงาน ไออาร์พีซี จึงได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน  
พร้อมดำาเนินการด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำางานของบุคลากร โดยการจัดทำาโปสเตอร์ Saving Rules เพื่อเป็นการ
ตักเตือนและรณรงค์ให้บุคลากรระมัดระวังต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ทีท่ำาใหเ้กดิความปลอดภัยและหลกีเลีย่งไม่ใหอุ้บตักิารณดั์งกลา่วเกดิขึน้ซ้ำาอีกในอนาคต ซึง่บคุลากรได้ยดึปฏบิตัใินการทำางาน
ประจำาวันจนเป็นพฤติกรรม

ผลการดำาเนินงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR) (กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน)

ซึ่งแนวโน�มสถิติอัตราการบาดเจ็บ 
ของไออาร�พ�ซี เมื่อเปร�ยบเทียบ
กับบร�ษัทต�าง ๆ ในอ�ตสาหกรรมเดียวกัน 
โดยอ�างอิง International Association 
of Oil & Gas Procedure: IOGP 
มีค�าสถิติที่ดีกว�าค�าเฉลี่ยของอ�ตสาหกรรม 
และอยู�ในระดับ 1st Quartile

IRPC

IRPC Target

1st Quartile IOGP

Average IOGP

 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

0.460.46
0.58

0.45 0.39

0.25

0.39

0.65 0.60 0.56 0.52 0.47 0.43 0.38

1.37
1.27

0.98

0.76 0.75 0.76 ★

หมายเหตุ : ★ จะประกาศผลในกลางป� 2564

1.58
1.35

1.17 1.14 1.15 1.50 ★

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

แรงงานทั้งหมด
(รวมพนักงาน, Outsource 
และผู้รับเหมา

พนักงาน

แรงงานทั้งหมด  
ไม่รวมพนักงาน
(รวม Outsource และผู้รับเหมา)

0.38 0.39 0.36

0.38 0.36 0.36 

0.38 0.43 0.36 

หมายเหตุ  ปี 2563 พนักงานเกิดอุบัติถึงขั้นรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment) เพิ่มขึ้นทำาให้ค่า TRIR สูงกว่าปี 2562  

เป้าหมาย 
2563

ผลการดำาเนินงาน
2563

เป้าหมาย 
2564
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รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รางวัลสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ดีเด่น อันดับ 1

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี ได้มอบโล่ “รางวัลสถาน 
ประกอบการปลอดบหุรี ่ดีเด่น อันดับ 1” ใหแ้ก ่ไออารพี์ซี เม่ือวนัที ่26 กมุภาพันธ ์2563 
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ่ึงเป็น 
การทำางานร่วมกันของสายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารความปลอดภัย 
อาชวีอนามัยและสิง่แวดล้อม ในการจัดกจิกรรมการรณรงค์งดสบูบหุรีข่องบรษิทัฯ

ประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2563 รางวัลระดับประเทศ 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลระดับประเทศจำานวน 7 รางวัล 
จากผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน ประจำาปี 2563 ให้แก่สถานประกอบการดังต่อไปน้ี 

• คลังน้ำามันไออาร์พีซี อยุธยา 
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี ชุมพร 
• โรงงานบีทีเอ็กซ ์
• บริษัท น้ำามันไออาร์พีซี จำากัด 
• คลังน้ำามันไออาร์พีซี พระประแดง 
• โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน 
• โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว

นอกจากน้ี ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลจากการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน หน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ี 
ความปลอดภัยในการทำางานทกุระดับ ประจำาปี 2563 จำานวน 
25 รางวัล 
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ที่มา: London Benchmarking Group Framework

ผลกระทบ
สิ�งที่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบต�อสังคม

ความเปลี่ยนแปลง
ต�อผู�ได�รับผลประโยชน� 
องค�กร และ/หร�อ สังคม

ผลกระทบต�อธุรกิจ

ความเปลี่ยนแปลง
ต�อผลประกอบการ
ของธุรกิจ

ผลลัพธ�
สิ�งที่เกิดข�้น

ผลลัพธ�ต�อชุมชน

จํานวนผู�ได�รับความช�วยเหลือ
กิจกรรมที่จัดข�้น ฯลฯ 

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ

การประชาสัมพันธ�
การรับรู�ของลูกค�า
และพนักงาน ฯลฯ

ผลพลอยได�

เง�นทุนเพ��มเติม

โจทย�
สิ�งที่ใช�ช�วยเหลือ

ว�ธีการ

เง�น เวลา การบร�จาค 
ค�าบร�หารจัดการ

เหตุผล

การบร�จาคเพ�่อการกุศล 
การลงทุนเพ�่อสังคม 
โครงการพาณิชย�ในชุมชน

วัตถุประสงค�

การแก�ไขป�ญหา 
(การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ)

สถานที่

สถานที่ให�ความช�วยเหลือ

เป้าหมาย
จากกรอบการดำาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ไออาร์พีซี ได้กำาหนดเป้าหมายในปี 2563 สำาหรับการวัดผลความสำาเร็จใน 2 ด้าน ได้แก่  
เป้าหมายด้านความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานโครงการทางสงัคมตามแผนทีก่ำาหนด (Strategic and Communication Program Achievement) 
หรือ 100% ตามแผนที่ตั้งไว้ และเป้าหมายด้านความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction) ที่ร้อยละ 92

ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ไออาร์พีซี ตระหนักอยู่เสมอว่า การดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซีเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี 
รวมถึงการได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือม่ันจากชุมชนแล้วน้ัน จะเป็นกำาลังสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ  
ขยายกิจการ และธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนได้ ด้วยเหตุน้ี ไออาร์พีซี จึงยึดม่ันในแนวคิด 
การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบเขต
ประกอบการฯ ด้วยแนวทาง การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน การดำาเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน  
มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาในชุมชน รวมถึง การส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องเพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดี 
และความเช่ือม่ันต่อการดำาเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้วยความเช่ือม่ันว่าธุรกิจ ชุมชนและสังคมจะต้องเติบโตไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ไออาร์พีซี ได้วัดผลการ 
ดำาเนินงานโครงการทางสังคมตามกรอบการปฏิบัติของ London Benchmarking Group: LBG Framework 
รวมถึงมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำาเนินโครงการด้านสังคม 
ในอนาคต เพื่อให้ม่ันใจว่าโครงการท่ี ไออาร์พีซี กำาลังดำาเนินการน้ัน สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ควบคู่กับ 
การเติบโตทางธุรกิจ
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โครงการที่ดำาเนินงาน
ไออาร์พีซี แบ่งกลุ่มโครงการด้านสังคมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
โครงการเพื่อชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสังคม 
ทั้งนี้การพัฒนาโครงการทางสังคมที่ ไออาร์พีซี ดำาเนินการนั้น ริเริ่ม 
มาจากการรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน ผ่านการ
หารือร่วมกับชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทำาให้เกิดการดำาเนินกิจกรรม

	 โครงการเพื่อชุมชน

ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการเพื่อชุมชน ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนทั้งในด้านสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต

โครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)

ไออารพี์ซ ีกำาหนดใหแ้ตล่ะโครงการของไออารพี์ซี จะตอ้งดำาเนนิกจิกรรมภายใตแ้นวปฏบิตัมิาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
(CSR-DIW) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือสง่เสรมิคุณภาพชวีติของชมุชน อยา่งนอ้ยโครงการละ 1 กจิกรรม โดยในปี 2563 มีการดำาเนนิ
กิจกรรมครบทั้ง 11 โครงการของไออาร์พีซี โดยสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3 และ 6 

เป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข�อง ประเภทโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ จํานวน

ผู�ได�รับผลประโยชน�

2,888 ครัวเร�อน
(10,905 คน)

• สร�างห�องเก็บครุภัณฑ�
• ต�อเติมศาลา
• ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

5,009 ครัวเร�อน
(19,638 คน)

• ปรับปรุงระบบ
 นํ้าประปาหมู�บ�าน 3 แห�ง

278 ครัวเร�อน 
(1,270 คน)

• ปรับปรุงสวนสุขภาพ
• ต�อเติมห�องเก็บอ�ปกรณ�
 เคร�่องมือพยาบาล
• ปรับปรุงลานกีฬา
• สนับสนุนเคร�่องพ�นกําจัดยุงลาย โครงการด�านสุขภาพ

โครงการด�านการใช�นํ้า

โครงการด�านการพัฒนา
และปรับปรุงสิ�งปลูกสร�าง
สาธารณประโยชน�ในชุมชน

เพ่ือสังคมท่ีตอบสนองต่อความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาท่ี 
แท้จริงของชุมชน ในปี 2563 โครงการทางสังคมที่ ไออาร์พีซี  
ดำาเนินการและมีความโดดเด่น สามารถจำาแนกตามโครงการ 
ที่กำาหนดไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
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โครงการธนาคารน้ำาใต้ดินแบบพอเพียง

ไออาร์พีซี ได้ให้ความรู้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา ผ่านโครงการธนาคารน้ำาใต้ดิน  
ซึ่งทำาให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากการเติมน้ำาลงดนิ อาทิ การทำาให้น้ำาใต้ดินสูงขึ้น ทำาให้มีน้ำา 
เพียงพอต่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 ไออาร์พีซี สามารถดำาเนินการสร้างบ่อน้ำาใต้ดินได้ทั้งสิ้น 
20 บ่อ ตามแผนที่กำาหนด 

• ตําบลบ�านแลง (5 บ�อ)
• ตําบลตะพง (5 บ�อ)
• ตําบลนาตาขวัญ (5 บ�อ)
• เทศบาลตําบลเชิงเนิน (5 บ�อ) 

ผลการดําเนินงานป� 2563 พ�้นที่ที่ครอบคลุมทั้งหมด เป�าหมายป� 2564

สร�างบ�อนํ้าใต�ดิน 20 บ�อ อยู�ระหว�างการสํารวจพ�้นที่

โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการเพ่ือการศึกษาท่ี ไออาร์พีซี ดำาเนินการมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  
ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนท่ัวไป ตลอดจนแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา ซ่ึงเป็นปัญหาหลักท่ีชุมชน 
กำาลังเผชิญ สำาหรับโครงการเพ่ือการศึกษา ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี และยังได้สร้างโอกาส 
ด้านการเรียนรู้ จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำาปี 2563 จำานวน 299 ทุน ให้แก่เยาวชนรอบเขตประกอบการฯ 
นับเป็นปีท่ี 12 ท่ี ไออาร์พีซี  ได้สนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองให้แก่เยาวชน 
รอบเขตประกอบการฯ ท่ีมีผลการศึกษาและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผ่านการคัดเลือกจาก 
ผู้นำาชุมชนและสถาบันการศึกษาของ 5 พื้นที่ รอบเขตประกอบการฯ
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ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน โดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเป็นเวทีในการ 
พบปะเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกัน 
สมาชกิตา่งชมุชน และชมุชนกบัไออารพี์ซี ใหมี้ความแนน่แฟ้น 
มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ดำาเนินการในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี 
ดำาเนินการกิจกรรมอบรมการทำาอาหาร ชมรมโยคะ ชมรม
วิทยาศาสตร์ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมจินตคณิต ชมรม
วาทศิลป์ ชมรมเทควันโด้ กิจกรรม DIY (อาทิ สายคล้อง
หน้ากากอนามัย ดินสอหัวตุ๊กตา แยกก่อนทิ้ง เป็นต้น)  
ในภาพรวมปี 2563 ผู้เข้าใช้บริการและร่วมทำากิจกรรม 
ณ ศูนย์แห่งนี้ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีจำานวนทั้งสิ้น 
36,297คน 

โรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง

นับต้ังแต่ปี 2548 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากข้ึนทุกปี 
ซ่ึงมาพร้อมกับปัญหาที่ประชากรผู้สูงอายุอาจพบเจอ  
ไม่วา่จะเป็นการถกูทอดทิง้ ปัญหาด้านสภาพจิตใจและปัญหา
ด้านสุขภาพร่างกาย และปัญหาด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้  
ไออาร์พีซี จึงพิจารณาเหตุการณ์และผลกระทบเหล่านี้เป็น
หนึ่งในความท้าทายที่สังคมกำาลังเผชิญ และริเริ่มดำาเนิน
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายมุากขึน้ โดยหนึง่ในโครงการ
ที่โดดเด่นคือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอำาเภอเมืองระยอง 
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาทกัษะ ในด้านคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเพ่ิมพูนความรู ้
และทักษะชีวิตที่จำาเป็น ผ่านการทำากิจกรรมการมีส่วนร่วม
ตา่งๆ ทำาใหเ้กดิความสนกุสนานและไม่เป็นโรคซึมเศรา้ ซ่ึงจะ 

ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปสร้างรายได้และเกิด
เครือข่ายในชุมชน

ในปี 2563 ไออาร์พีซี ดำาเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ
อำาเภอเมืองระยองท้ังส้ิน 10 คร้ัง โดยกิจกรรมท่ีดำาเนินการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมทำาวุ้นแฟนซี กิจกรรมทำากระเป๋า 
ใส่โทรศัพท์ กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม 
เจลล้างมือ กิจกรรมทำาหน้ากากอนามัย กิจกรรมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมทำากระเป๋าหนัง กิจกรรมทำาสายคล้อง
หน้ากากอนามัย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำาให้ไออาร์พีซ ี
หยดุดำาเนนิกจิกรรม ณ โรงเรยีนผูส้งูอาย ุเป็นจำานวน 4 ครัง้ 
ในช่วงดังกล่าว

ผลการดําเนินงานป� 2562 ผลการดําเนินงานป� 2563 เป�าหมายป� 2564

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
15,675 คน

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
36,297 คน

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
40,000 คน
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โครงการเพื่อสังคม

ผลการดําเนินงานป� 2562 ผลการดําเนินงานป� 2563 เป�าหมายป� 2564

จํานวนนักเร�ยนสูงอาย ุ
93 คน

จํานวนนักเร�ยนสูงอาย ุ
93 คน

จํานวนนักเร�ยนสูงอาย ุ
100 คน

ไออาร์พีซี สานต่อความมุ่งม่ันในการดำาเนินโครงการเพ่ือสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจน
เพื่อช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำาและสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ดำาเนินโครงการ
เพ่ือสังคม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ของพนักงาน เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานย่ิงข้ึน  
ซ่ึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมช่วยเสริมสร้างรากฐานชีวิตของสังคมให้มีความม่ันคง และทำาให้สังคมสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้มากขึ้น

โครงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในช่วง Covid-19

ในปี 2563 โลกประสบสถานการณ์ Covid-19 ที่นับว่าเป็น
โรคระบาดคร้ังใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อคนจำานวนมาก ท้ังในแง่ 
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสุขภาพ ด้วยความมุ่งม่ัน 
ในการสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 
แก่ชุมชนและสังคม ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินมาตรการในการดูแล 
ผู้มีส่วนได้เสียช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและดำาเนินโครงการ ดังนี้ 

• โครงการสร้างอาคารตรวจปลอดเชื้อและส่งมอบให้แก่ 
 โรงพยาบาลระยอง

• โครงการส่งมอบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เพื่อตรวจ  
คัดกรองโรคทางเดินหายใจให้แก่โรงพยาบาลระยอง 

• สนับสนุน Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ 
 โรงพยาบาลระยอง 
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โครงการอาคารตรวจปลอดเช้ือ

ไออาร์พีซี ได้สร้างอาคารตรวจปลอดเชื้อและส่งมอบให้แก่
โรงพยาบาลระยอง เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลอืและจดัหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ท่ีจำาเป็น แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดยอาคารดังกล่าว  
ได้รบัการออกแบบโดยพนกังานไออารพี์ซี รว่มกบัคณะแพทย์
ของโรงพยาบาลระยอง สรา้งขึน้เพ่ือรองรบัการตรวจคัดกรอง 
โรคในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา และหลังจาก 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทางโรงพยาบาลระยองจะใช้
เป็นศูนย์ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจต่อไป เนื่องจาก
อาคารดังกล่าว ได้ถูกสร้างให้มีห้องตรวจระบบแรงดันลบ  
ทำาให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัย 
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยอาคารฯ มีพ้ืนที่ใช้งานขนาด  
80 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องสำาหรับใช้งาน ดังนี้

• พื้นที่พักรอและห้องน้ำา จำานวน 2 ห้อง

• ห้องเวชระเบียน (แรงดันบวก) ขนาด 2x5 เมตร  
 จำานวน 1 ห้อง

• ห้องจ่ายยาและเก็บเงิน (แรงดันบวก) ขนาด 3x5 เมตร  
 จำานวน 1 ห้อง

• ห้องสำาหรับแพทย์ (แรงดันบวก) ขนาด 2x3 เมตร  
 จำานวน 3 ห้อง 

• ห้องสำาหรับผู้ป่วย (แรงดันลบ) ขนาด 2x2 จำานวน 3 ห้อง

 

• โครงการส่งมอบ “นวัตกรรมทางการแพทย์” ซ่ึงประกอบด้วยเตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และเตียงที่สามารถ 
 กรองและฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C ได้ในเครื่องเดียวกัน 

• โครงการผลิตแอลกอฮอล์ให้สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนำาส่งมอบต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

• สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารและเครื่องดื่ม แก่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองจิตอาสา

• สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมทำาความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคศาลากลางจังหวัดระยอง 

• สนับสนุนงบประมาณจัดทำาหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองระยอง 
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ผลกระทบ

ผลกระทบต�อสังคม

• ลดช�องว�างความเหลื่อมลํ้า
• เพ��มกําลังแรงงาน
 ที่มีความสามารถ
• เพ��มโอกาสและคุณภาพชีว�ต
 ที่ดีแก�ผู�พ�การ

ผลกระทบต�อธุรกิจ

• ชื่อเสียงทางธุรกิจและ
 ภาพลักษณ�องค�กร
• โอกาสทางธุรกิจ
 สําหรับผลิตภัณฑ�ใหม�
• เพ��มทักษะของพนักงาน

ผลลัพธ�

ผลลัพธ�ต�อชุมชน

จำนวนผู�พ�การ
ที่เข�าถึงการบร�การ 3,239 คน

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ

• จํานวนพนักงาน
 ที่มีส�วนร�วม 20 คน
• การออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม�

ผลพลอยได�

ความร�วมมือและ
การสร�างคู�ค�าทางธุรกิจ

โจทย�

ว�ธีการ

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

เหตุผล

การบร�จาคเพ�่อการกุศลและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ที่ตอบสนอง
ความต�องการของผู�ใช�งาน

วัตถุประสงค�

เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ของผู�พ�การและสร�างโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต

สถานที่

ประเทศไทย 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศเซเนกัล

โครงการขาเทียม (IRPC Prostheses Project)

นับตั้งแต่ปี 2554 ไออาร์พีซี ได้บริจาคเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนนี (มูลนิธิขาเทียมฯ) สำาหรับใช้ในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์สำาหรับผู้พิการขาขาดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ
เวลากว่า 9 ปี ด้วยความคาดหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

จนกระทั่งในปี 2562 ไออาร์พีซี ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ ทำาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกชนิด 
Copolymer Polypropylene (PP Random 3340H) ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง จึงทำาให้แพทย์และช่างทำาขาเทียมมองเห็น 
การแนบของเบ้าขาเทียมกับตอขาของคนพิการด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน สามารถปรับแก้เบ้าขาเทียมให้มีความแนบพอดี
กับตอขาของคนพิการได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ตลอดจนทำาให้ผู้พิการใส่ขาเทียมที่มีความพอดี ทั้งนี้ ผู้พิการที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากโครงการนี้ เป็นผู้พิการท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐเซเนกัล และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น ในปี 2563 โครงการฯ สามารถส่งมอบขาเทียมใหม่และซ่อมแซมขาเทียมที่ชำารุดให้กับผู้พิการจำานวน 
3,298 ขา (3,239 คน) และคิดเป็นจำานวนสะสมรวม 29,013 ขา นับตั้งแต่ที่เริ่มดำาเนินโครงการในปี 2554

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้วางแผนการขยายโครงการ เพ่ือต่อยอดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ซ่ึงในเบื้องต้น  
ไออารพี์ซี กำาลงัทำาวจิยัและศกึษาเพ่ือนำาเศษพลาสตกิทีค่งเหลอืจากการทำาขาเทยีมสามารถนำามากลบัมาใช ้เพ่ือสรา้งประโยชน์
เพิ่มเติมให้แก่สังคมได้ในรูปแบบอื่น 

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ทำาให้ ไออาร์พีซี สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้พิการ 
ได้อยา่งสม่ำาเสมอ ในปี 2563 ไออารพี์ซี ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 รางวลันวตักรรมแหง่ชาต ิประจำาปี 2563 ด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อม (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” ซึ่งมอบโดยสำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ผู�พ�การที่ได�รับความช�วยเหลือ (จํานวนขา)

2554

1,066

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

2,454 3,337 3,066 2,411 2,231 3,325 3,959 3,866 3,298

โครงการลำาไทรโยง

ไออาร์พีซี ริเริ่มโครงการลำาไทรโยง ตั้งแต่กลางปี 2557  
โดยมีวัตถุุประสงค์หลักในการทำาให้ชุมชนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่ 
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการทำาให้พ้ืนที่
นำาร่องเปล่ียนสภาพจากพ้ืนที่แห้งแล้งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ด้านน้ำาและอาหาร จากความสำาเร็จของ
โครงการลำาไทรโยง ซ่ึงเริม่ตน้ในพ้ืนทีต่ำาบลลำาไทรโยง อำาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำาการขยายพ้ืนที่ไปดำาเนินการ 
ไปยงัจังหวดัอุตรดิตถ ์จังหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัอุดรธาน ีและ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ในปี 2563 บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายโครงการลำาไทรโยง
โมเดล โดยพัฒนาแหลง่กกัเกบ็น้ำาในพ้ืนทีโ่ครงการลำาไทรโยง 
โมเดล บ้านหนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
จังหวดับรุรีมัย ์เพ่ิมเตมิ เนือ่งจากปรมิาณน้ำาฝนทีต่กนอ้ยลง 
และขาดช่วงตั้งแต่ ปี 2562 ก่อให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง 
และการขาดแคลนน้ำาทั้งเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค
อย่างรุนแรงมากขึ้น ปริมาณน้ำาสำารองไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการใช้น้ำาในภาวะแล้งได้ ดังนั้น ไออาร์พีซี จึงจัด
ทำาโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินโครงการขาเทียมทำาให้ช่วยเหลือผู้พิการได้น้อยลงเมื่อเทียบกับการดำาเนินงานที่ผ่านมา
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• ขุดบ่อบาดาล จำานวน 2 จุด เพ่ือนำาน้ำาใต้ดินมาใช้สำาหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำา 
 ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่บ้านหนองยาง จังหวัดบุรีรัมย์

• ระยะเวลาในการดำาเนินงานโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ โครงการลำาไทรโยงโมเดล ณ พื้นที่ 
 หมู่บ้านหนองยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

• ประโยชน์ที่พื้นที่ได้รับจากโครงการฯ

1. สามารถเก็บน้ำาสำารองไว้ในฤดูแล้ง จำานวน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 

2. ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำา จำานวน 352 ครัวเรือนต่อพื้นที่เกษตร จำานวน 1,500 ไร่

3. ลดรายจ่ายสำาหรับค่าไฟฟ้าของชุมชน จากการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยจำานวน 4,000 บาทต่อเดือน

4. ชุมชนเกิดความตระหนักในเรื่องการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง
  รวมถึงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ชุมชนได้เรียนรู้ในการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจ ทำาให้เกิดความสามัคคี

โครงการที่มีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม	SROI

ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยมีการคำานวณผลตอบแทนท่ีได้รับจากการดำาเนิน
โครงการ ต่อเงินลงทุนในโครงการน้ัน ๆ ในปี 2563 ได้มีการคำานวณค่า SROI จากโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตร โครงการลานออกกำาลังกาย และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี เพื่อนำามาใช้ในการกำาหนดแนวทางการสร้าง
โครงการเพื่อสังคมในอนาคต

ผลกระทบผลลัพธ�โจทย�

ว�ธีการ

การบร�จาค:
• เวลาของพนักงาน
• การสมทบเง�น
• อ�ปกรณ�

เหตุผล

การลงทุนทางสังคม

วัตถุประสงค�

เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ของผู�ประกอบอาชีพการเกษตร 

สถานที่

จังหวัดบุร�รัมย� จังหวัดอ�ตรดิตถ� 
และจังหวัดศร�สะเกษ ประเทศไทย

ผลลัพธ�ต�อชุมชน

• จำนวนครัวเร�อนที่เข�าถึง
• การเข�าถึงทรัพยากรน้ำ
 อย�างเพ�ยงพอ

ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ

• จํานวนพนักงานที่มีส�วนร�วม 

ผลพลอยได�

• ความร�วมมือกับภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และองค�กรการกุศล

ผลกระทบต�อสังคม

• พัฒนาคุณภาพชีว�ตของ
 ชุมชนการเกษตร
• พัฒนาความสามารถ
 ในการรับมือกับ
 ว�กฤตนํ้าในอนาคต

ผลกระทบต�อธุรกิจ

• ชื่อเสียงทางธุรกิจและ
 ภาพลักษณ�องค�กร
• เพ��มทักษะของพนักงาน
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตร

จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรปลอดสารตำาบลนาตาขวัญ ไออาร์พีซี ได้มีการสร้างโรงเรือนสำาหรับใช้ปลูกต้นกล้า  
เป็นจำานวน 465 กระถาง ซึ่งสามารถขายได้กระถางละ 30 บาท โดยสร้างผลประโยชน์ในการลดเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ด้านการอบรม และการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นทำาให้มีผลลัพธ์การลงทุนทางด้านสังคม SROI ร้อยละ 143 (1.43 บาท
ต่อเงินลงทุน 1 บาท)

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จากการลงทุนโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ไออาร์พีซี  
มีความคาดหวังว่าคนในชุมชนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถ้ามีการ
บรกิารทางการแพทยท์ีดี่และทัว่ถงึ โดยจากการประเมินพบวา่ 
ผู้เข้าร่วมรับบริการ รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่อยู่
รอบเขตประกอบการฯ ทัง้หมด 968 คน และได้มีการดำาเนนิการ 
ไปในปี 2563 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง จากเป้าหมาย 12 ครั้ง ต่อป ี
แตเ่นือ่งจากสถานการณโ์รค Covid-19 จงึทำาใหไ้ม่สามารถ 
ออกบริการได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงจากผลประเมินโครงการนี ้
สามารถสร้างผลประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
ทำาใหเ้กดิผลลพัธก์ารลงทนุทางด้านสงัคม SROI รอ้ยละ 82 
(0.82 บาทต่อเงินลงทุน 1 บาท)

โดยในปี 2564 มีเป้าหมายทีจ่ะยกระดับการทำางานเพ่ือใหไ้ด้ 
ผลการประเมิน SROI ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมกิจกรรม 
นักเรียนเทคโนอาสาซ่อมอุปกรณ์ชำารุด การใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือให้การบริการที่เร็วขึ้นเข้าไปในการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เพื่อให้มีความหลากหลายของบริการที่มากขึ้น
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการทางสังคมกว่า 50 โครงการ โดยแต่ละโครงการริเริ่มจากความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
ในแต่ละครั้งที่ ไออาร์พีซี เข้าไปดำาเนินงานโครงการทางสังคม ได้มีการรวบรวมข้อกังวลและข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ  
เพ่ือนำามาปรบัปรงุและพัฒนาแผนการทำางานโครงการทางสงัคม โดยมุ่งหวงัทีจ่ะพัฒนาประสทิธภิาพโครงการทางสงัคม รวมถงึเพ่ิมประโยชน์
ที่ชุมชนได้รับจากโครงการ ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนที่ได้รับในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 
ประเภทโครงการ

รูปแบบการสนับสนุน

เง�นสนับสนุน
เพ�่อกิจการสังคม

75.97 ล�านบาท 

เวลาทํากิจกรรม
จ�ตอาสาของพนักงาน

18,580 ชั่วโมง

ค�าใช�จ�ายในการบร�หารจัดการ
ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

6.5 ล�านบาท 

การบร�จาค

2.35 ล�านบาท 

การลงทุนเพ�่อสังคม 

19.73 ล�านบาท 

โครงการเชิงพาณิชย�

53.89 ล�านบาท

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

โครงการส่วนใหญ่่มีความสอดคล้อง 
กับความต้้องการของชุมชนเน่่องจาก
เป็นโครงการที่ชุมชนได้ย่่นเสนอเพ่่อพิจารณา

พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่สำาคัญ่ต้่อชุมชน อาทิ การสร้างบ้านผู้สูงอาย ุ
และเพิ�มลู่วิ�งในสวนสาธารณะ นอกจากนี�ควรพิจารณาเพิ�มการรับพนักงาน 
ที่เป็นคนท้องถิ่ิ�นให้มากข้�น

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ

ชุมชนได้รับประโยชน์มาก เน่่องจาก 
โครงการที่ดำาเนินการต้รงต้ามความต้้องการ 
ของชุมชน โดยเฉพาะในการทำาเกษต้รกรรม

พิจารณาทำาโครงการในขนาดใหญ่่ในพ่�นที่สาธารณะ เพ่่อส่วนรวมของคนระยอง  
ควบคู่กับโครงการระดับชุมชน โดยเฉพาะโครงการเพ่่อสุขภาพ เช่น การต้รวจสารต้ะกั่ว
ในเล่อดให้กับชุมชนรอบเขต้ประกอบการฯ การทำาโรงงานสีขาวและกวดขัน 
เร่่องความปลอดภัยบนท้องถิ่นน เช่น การเน้นให้พนักงานสวมหมวกกันน็อค 
ในการขับข่่รถิ่จักรยานยนต้์

การเปรียบเทียบการดำาเนินงานกับปีที่ผ่านมา

ไออาร์พีซี ยังคงให้การสนับสนุนชุมชนและ 
หน่วยงานภาครัฐอยู่อย่างต้่อเน่่อง อย่างไรก็ต้าม 
จากสถิ่านการณ์ Covid-19 อาจมีการปรับงบประมาณ 
ในบางโครงการให้เหมาะสมกับสถิ่านการณ์

การเพิ�มจำานวนทุนศึึกษา รวมถิ่ึงการสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  
อาทิ การจัดวิทยากรเพ่่อให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน



ผลการดําเนินงาน 
2563

ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ
ทางสังคมตามแผน (ร�อยละ)

ความพ�งพอใจของชุมชน (ร�อยละ)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน 
2563

เป�าหมาย 
2563

เป�าหมาย 
2564

เป�าหมาย 
2563

เป�าหมาย 
2564

100 100 100

92 97 93

สรุปผลการดําเนินงานกิจการเพ�่อสังคมระยอง

มอบทุนการศึกษาให�กับเด็ก
ที่เร�ยนดีแต�ขาดแคลนทุนทรัพย� 
ในพ�้นที่เขตประกอบการฯ 

299 ทุนการศึกษา

จํานวนคนที่รับบร�การด�านสุขภาพ
ผ�านคลินิกป�นนํ้าใจและหน�วยแพทย�เคลื่อนที่ 

4,019 คน

จํานวนครัวเร�อนมีนํ้าใช�
ที่ได�มาตรฐานสุขาภิบาล 

278 ครัวเร�อน

ผู�มีส�วนได�เสียที่ได�ใช�ประโยชน�
จากกิจกรรมของศูนย�การเร�ยนรู�ไออาร�พ�ซี 

36,297 คน

จํานวนพนักงานจ�ตอาสาในโครงการ
ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 

2,025 คน

จํานวนโครงการเพ�่อพัฒนา
ด�านสุขภาพให�กับชุมชน 
ผ�านกองทุนสุขภาพ 

26 โครงการ

จํานวนผู�สูงอายุที่ได�รับ
การพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ผ�านโรงเร�ยนผู�สูงอายุ 

10 ครั้ง

จํานวนครัวเร�อนที่ได�รับประโยชน�
จากการพัฒนาปรับปรุงสิ�งปลูกสร�าง
สาธารณประโยชน�ในชุมชน 

5,009 ครัวเร�อน

จํานวนพ�้นที่สาธารณะ
ที่ได�รับการพัฒนาให�เกิด
ประโยชน�กับส�วนรวม 

มากกว�า 70 แห�ง

ร�อยละความพ�งพอใจของชุมชน 
จากการสํารวจทัศนคติของชุมชน
ที่มีต�อการดําเนินงานด�าน CSR 

ร�อยละ 78.2 

จํานวนโรงงานที่ได�รับ
การรับรองมาตรฐาน CSR-DIW 
จากกรมโรงงานอ�ตสาหกรรม 

10 โรงงาน

จํานวนโครงการ
ที่ประสบความสําเร็จ
ในการรับฟ�งความคิดเห็น 

3 โครงการ 
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การจัดลำดับผู�มีส�วนได�เสีย
ขั้นตอน

2

การวางแผนการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย
ขั้นตอน

3

การติดตามผลและรายงาน
ขั้นตอน

4

การเป�ดเผยผลการดำเนินงาน
ขั้นตอน

5

การระบุผู�มีส�วนได�เสีย
ขั้นตอน

1

กระบวนการสร�างการมีส�วนร�วมของไออาร�พ�ซี (Stakeholder Engagement Procedure)

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย GRI102-21, GRI102-42

ไออาร์พีซี ดำาเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร  
เป็นประจำาทุกปี เพ่ือตระหนักถึงมุมมอง ความสนใจ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวล โดยเฉพาะประเด็น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม จากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ่มจะดำาเนินการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และแผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 
สร้างการมีส่วนร่วมของไออาร์พีซี

คู่มือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที ่
https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2019/06/
Stakeholder-engagement-EN.pdf
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ไออาร์พีซี เตรียมพร้อมเพ่ือก้าวไปสู่อนาคตอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
พร้อมความตระหนักและให้ความสำาคัญต่อความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีกระบวนการ 
การมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยีในทกุ ๆ  กลุ่มอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในสว่น 
ของการกำาหนดทศิทางการดำาเนนิธรุกิจ ไออารพี์ซี มีการประชมุรว่มกบั 
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำาเนินการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอข้อมูลในการประชุมของหน่วยงาน  
โดยสำานักบริหารความย่ังยืนจะดำาเนินการในการสรุปในภาพรวมเพ่ือใช้ 
ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทำากลยุทธ์องค์กรประจำาปี

ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย GRI102-40, GRI102-43, GRI102-44

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่สำ�คัญ

แนวท�งก�รสร้�ง 
ก�รมีส่วนร่วม (คว�มถี่)

จุดประสงค์ก�รสร้�ง 
ก�รมีส่วนร่วม ประเด็นที่พบ/พูดคุย แนวท�งก�รดำ�เนินก�ร

ผู้ถือหุุ้้น/นักลงทุน •  Roadshow ในประเทศและ 
  ต่่างประเทศ (รายไต่รมาส)
•  Analyst Meeting 
   (รายไต่รมาส)
• การประชุุมทางโทรศัพท์
  (Conference Call) 
  (เป็นประจำำา)
•  Thailand Focus 2020  
  by SET (ประจำำาปี)
•  การเยี�ยมชุมพ้�นที�ปฏิิบัต่ิการ   
  (ประจำำาปี)

• เปิดโอกาสให้นักลงทุน
  สอบถามข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับ 
 ไออาร์พีซีี
• ให้ความรู้และอธิิบาย 
 การดำาเนินงานขององค์กร  
 อาทิ การดำาเนินงาน
 ด้านความยั�งยืน

• แนวทางการดูแลพนักงาน 
 ในชุ่วง Covid-19
• การดำาเนินการด้านความยั�งยืน  
 อาทิ การบริหารจำัดการนำ�า
• การปรับปรุงกระบวนการ 
 ดำาเนินธิุรกิจำ อาทิ การบริหาร 
 จำัดการต่้นทุน 
• กระแสด้านความยั�งยืน 
 ในระดับสากล

• การอธิิบายแนวทาง 
 การดูแลพนักงานในชุ่วง  
 Covid-19 
• การต่อบคำาถามด้านความยั�งยืน 
 ของนักลงทุน
• การดำาเนินการเพ้�อเพ่�ม
 กำาลังการผลิต่
• การวางแผนเพ้�อบริหารจำัดการ 
 ต่้นทุนคงที� (Fixed Cost) 

พนักง�น • การสำารวจำพฤต่ิกรรม  
 พนักงาน
 (ประจำำาปี)
• การสำารวจำความผูกพัน 
 ของพนักงานที�มีต่่อองค์กร  
 (ประจำำาปี)
• ประกาศข่าวสารและมาต่รการ 
 ในชุ่วง Covid-19 
 (รายวัน)

• วัดผลและเสริมสร้าง  
 IRPC DNA
• วัดผลการดำาเนินงาน
 ด้านการบริหารจำัดการ 
 ทรัพยากรบุคคล
• แจำ้งมาต่รการด้านสุขภาพ 
 และความปลอดภัย
 ในชุ่วง Covid-19

• ค่านิยมองค์กร iSPIRIT  
 และพฤต่ิกรรมพึงประสงค์  
 IRPC DNA
• ความผูกพันของพนักงาน 
 กับองค์กร
• การบริหารจำัดการ
 และพัฒนาบุคลากร

• แนวทางการพัฒนา  
 IRPC DNA
• กลยุทธิ์การบริหารบุคลากร
 ที�เป็นเลิศ
• การดำาเนินการปรับปรุง 
 ที�สอดคล้องกับปัจำจำัย 
 ความผูกพัน

ลูกค้�/ผู้บริโภค • การเยี�ยมเยียนและพบปะลูกค้า  
 (เป็นประจำำา)
• งานสัมมนาสำาหรับลูกค้า  
 (ประจำำาปี)
• การสำารวจำความพึงพอใจำ
 ของลูกค้า (ประจำำาปี)
• กิจำกรรมเสริมสร้าง
 ความสัมพันธิ์ระหว่างลูกค้า 
 และองค์กร อาทิ การมอบสิ�งของ 
 ในเทศกาลสำาคัญ กิจำกรรมกีฬา  
 สัมมนา งานเลี�ยงขอบคุณ  
 (ประจำำาปี) 
• การจำัดนิทรรศการ
 ด้านผลิต่ภัณฑ์์นวัต่กรรม  
 อาทิ CHINAPLAS (ประจำำาปี)
• IRPC CRM 4.0 
• ชุ่องทางออนไลน์ อาทิ   
 Webinar, Microsoft Team,  
 ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

• ต่ระหนักถึงความต่้องการ 
 และข้อเสนอแนะของลูกค้า
• ต่ิดต่ามความก้าวหน้า
 ของผลิต่ภัณฑ์์และ 
 ความคาดหวัง
• พัฒนาความสัมพันธ์ิที�ดี 
 ระหว่างลูกค้าและองค์กร
• แลกเปลี�ยนความรู้กับลูกค้า
• รวบรวมข้อมูลลูกค้า 
 เพ้�อทำาให้ข้อมูลเป็นปัจำจำุบัน

• ความก้าวหน้าของผลิต่ภัณฑ์์ 
 และความคาดหวังของไออาร์พีซีี
• รายละเอียดกฎหมายและ 
 กระแสการต่ลาดที�เกี�ยวข้อง
• แผนการพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์
• ความต่้องการและ 
 ความคาดหวังต่่อผลิต่ภัณฑ์์  
 อาทิ ผลิต่ภัณฑ์์ที�เป็นมิต่ร
 กับสิ�งแวดล้อม 
 (Eco-Friendly Products)
• แผนการต่ลาด
• ข้อกังวลของลูกค้า 
 ในชุ่วง Covid-19

• แนวทางการแลกเปลี�ยนความรู้
• การแจำ้งความต่้องการ 
 ความคาดหวังและข้อกังวล 
 ของลูกค้าแก่หน่วยงาน 
 ที�เกี�ยวข้อง และพัฒนาแผน 
 การดำาเนินงานที�เกี�ยวข้อง
• แนวทางการแจำ้งความก้าวหน้า 
 ของผลิต่ภัณฑ์์
• กลยุทธิ์เพ้�อต่อบสนอง 
 ต่่อความต่้องการของลูกค้า  
 อาทิ กลยุทธิ์การใชุ้นำ�า 
 กลยุทธิ์การขาย
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่สำ�คัญ

แนวท�งก�รสร้�ง 
ก�รมีส่วนร่วม (คว�มถี่)

จุดประสงค์ก�รสร้�ง 
ก�รมีส่วนร่วม ประเด็นที่พบ/พูดคุย แนวท�งก�รดำ�เนินก�ร

คู่ค้� • การจำัดอบรม 
 ก่อนการต่รวจำสอบด้าน ESG  
 (ESG Audit) (ประจำำาปี)
• การสำารวจำความพึงพอใจำ 
 ของคู่ค้า (ประจำำาปี) 
• การประเมินผลการดำาเนินงาน 
 ของคู่ค้า (ประจำำาปี)
• การประชุุมคู่ค้า 
 (ประจำำาปี)
• การมีส่วนร่วมของคู่ค้า 
 ในกิจำกรรมต่่อต่้านคอรัปชุัน  
 (ประจำำาปี) 

• ชุี�แจำงวัต่ถุประสงค์ 
 สำาหรับการต่รวจำสอบ 
 ด้าน ESG (ESG Audit)
• ต่ระหนักถึงความพึงพอใจำ 
 ของคู่ค้าต่่อกระบวนการ 
 จำัดซีื�อของไออาร์พีซีี

• การให้ความรู้เกี�ยวกับ
 ข้อกำาหนดด้าน ESG  
 ที�สำาคัญ แก่คู่ค้า
• การสร้างความผูกพัน 
 และความพึงพอใจำ 
 ต่ลอดห่วงโซี่อุปทาน
• การเป็นพันธิมิต่ร 
 ในการเต่ิบโต่ทางธิุรกิจำ 
 ไปด้วยกัน

• การบริหารจำัดการ 
 ห่วงโซี่อุปทานแบบบูรณาการ

ชุุมชุน สังคม  
และสิ�งแวดล้อม

• การพูดคุยกับชุุมชุน  
 ก่อน/ระหว่าง/หลัง 
 การดำาเนินการโครงการ 
 ทางสังคม 
•  ประชุาพ่จำารณ์ (ทุกครั�ง 
 ที�จำัดเต่รียมรายงานวิเคราะห์ 
 ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA))
•  ชุ่องทางการร้องเรียน

• สอบถามถึงความต่้องการ 
 และปัญหาที�ชุุมชุนกำาลังเผชุิญ
•  ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจำ 
 ต่่อโครงการก่อสร้าง
• รวบรวมข้อกังวล  
 ความต่้องการที�เกี�ยวข้อง 
 กับโครงการก่อสร้าง 
 จำากชุุมชุน
•  สร้างความเชุื�อมั�นและ 
 การยอมรับต่่อโครงการ 
 ก่อสร้างและองค์กร

• ความต่้องการและปัญหา 
 ที�ชุุมชุนกำาลังเผชุิญ
• ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ 
 ต่่อโครงการก่อสร้าง

•  กลยุทธิ์ในการดำาเนินงาน 
 ด้านความรับผิดชุอบ 
 ต่่อสังคม อาทิ โครงการ 
 ทางสังคม
•  กลยุทธิ์การดำาเนิน 
 ต่ามมาต่รการลดผลกระทบ 
 ที�ระบุในรายงานวิเคราะห ์
 ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA)
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เพราะเรามีโลกใบเดียว ไออาร�พ�ซีจ�งเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
อย�างมีความรับผิดชอบ ใช�ทรัพยากรของโลกอย�างคุ�มค�าให�เกิดประโยชน�สุงสุด 
และลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นต�อสิ�งแวดล�อม 

 มิติด�านสิ�งแวดล�อม
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

ความต้องการในการบริโภคท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ภาคอุตสาหกรรมจึงมีการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคดังกล่าว ซ่ึงมีการนำาทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดมาใช้ในการผลิต  
ท่ีอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในอนาคต หากขาดความตระหนัก   
ไออาร์พีซี จึงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต อาทิ การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพอากาศและกล่ิน การจัดการน้ำาเสียและของเสีย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
ไออาร์พีซี วางแผนการดำาเนินงานจัดการพลังงาน โดยกำาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 2563 ไม่เกิน 69 ล้านกิกะจูล 
และในปี 2568 ไม่เกิน 66 ล้านกิกะจูล และมีเป้าหมายดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ในปี 2563 ที่ร้อยละ 89.7  
และ ในปี 2568 ที่ร้อยละ 86.9 เพื่ออยู่ในระดับชั้นนำาของอุตสาหกรรม (Top Quartile)  

โครงการที่ดำาเนินงาน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานภายในเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยทำาการควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่า 30 โครงการ ทำาให้
สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 167,898 กิกะจูล ลดค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นเงิน 147.65 ล้านบาท อีกท้ังสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,043 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2563 มีโครงการสำาคัญที่ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

• โครงการปรับปรุงระบบระบายความร้อน (Cooling System for Condensate Return) การปรับปรุงระบบระบายความร้อน  
 เพ่ือลดอุณหภูมิของ Condensate Return ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำาน้ำาให้บริสุทธิ์ โดยนำาความร้อนจากน้ำาคอนเดนเสท 
 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำาป้อนเข้าหม้อไอน้ำา (Boiler feed water) ทำาให้สามารถลดการใช ้ 
 พลังงานได้ 14,834 กิกะจูลต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 12.60 ล้านบาทต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
 2,049 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• โครงการแก้ปัญหาสิ่งสกปรกที่อุดตัน (Fouling Mitigation) ในเครื่องถ่ายเทความร้อน โดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
 การอุดตันของตะกรัน ลดความเสี่ยงของการหยุดผลิตเพ่ือทำาความสะอาด ลดการใช้ Hydrogen ในการไล่สิ่งอุดตัน  
 ทำาให้ประหยัดพลังงานได้ 14,645 กิกะจูลต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9.47 ล้านบาทต่อปี 
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มลพิษทางอากาศและกลิ่นท่ีเกิดจากท้ังกระบวนการผลิต และการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซี  
เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ี ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากประเด็นดังกล่าว 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบ กอปรกับข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ีมีความเข้มงวดมากข้ึน ไออาร์พีซี  
จึงริเริ่มโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และยังมีการเฝ้าระวังด้วยการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ Real Time โดยรอบเขตประกอบการฯ ตลอดเวลา

โครงการที ่ไออารพี์ซี ได้ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง ได้แก ่การปรบัปรงุ
เคร่ืองจักร การปรับเปล่ียนการใช้ก๊าซเช้ือเพลิงแทนการเผาไหม้น้ำามันเตา 
ในกระบวนการผลิต ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตให้ได้มากข้ึน
รวมถึงการควบคุมกระบวนการเผาไหม้ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 
เพ่ือควบคุุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ 
ของซัลเฟอร์ (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง 
(TSP) รวมถงึการตรวจวดัคุุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจำา 
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตามมาตรฐานการ
ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
จากปล่องระบายและค่าควบคุมการระบายของเขตประกอบการฯ  
เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ค่าการระบายมลพิษทางอากาศอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
และอยู่ในค่าควบคุมของเขตประกอบการฯ

สำาหรับโครงการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)  
ไออารพี์ซี ทำาการปรบัปรงุถงัเกบ็สารเคมีขนาดใหญ่เพ่ือลดการระบาย 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดทำาบัญชี 
การปลดปลอ่ยสารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs Inventory) เพ่ือตดิตาม
แนวโน้มปริมาณการระบาย VOC จากแหล่งกำาเนิด เพื่อกำาหนดการ
บรหิารจดัการเพ่ือลดการระบาย VOC จากแหลง่กำาเนดิทีมี่นยัสำาคัญ 
ในส่วนของระดับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพ้ืนท่ีประกอบการ
ของไออาร์พีซีที่จังหวัดระยอง ซ่ึงให้ความสำาคัญในการลดปริมาณ 

Benzene และ 1,3 Butadiene โดยตัง้แตปี่ 2551 เป็นตน้มา ไออารพี์ซี 
มีโครงการปรับปรุงเพ่ือลดการระบายสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
จึงสง่ผลใหผ้ลการตรวจวดัสารดังกลา่วในบรรยากาศทีช่มุชนรอบเขต
ประกอบการมีค่าลดลง และต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ เพ่ือลดกล่ินที่ต้นเหตุของการเกิดกล่ิน ไออาร์พีซี  
จึงมีปรับปรุงกระบวนการทำางานของระบบบำาบัดน้ำาเสียและถังเก็บ 
ผลติภัณฑภ์ายในเขตประกอบการฯ ใหเ้ป็นระบบปิด เพ่ือชว่ยควบคุม
กล่ินและสารอินทรีย์ระเหยง่าย และในช่วงหยุุดซ่อมบำารุงยังมี 
การควบคุุมการดำาเนินงานให้เป็นระบบปิด มีการเฝ้าระวัง  
โดยใชก้ล้องตรวจจับสารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs Camera) ซ่ึงเป็น
มาตรการตามแนวทางการซ่อมบำารุงสีเขียว (Green Turnaround) 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเขต 
ประกอบการฯ  

ในปี 2563 ไออารพี์ซี อยูร่ะหวา่งออกแบบเตรยีมการกอ่สรา้งหอเผาทิง้ 
ระดับพ้ืนดินระบบปิด ซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชำานาญการจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงกล่ันน้ำามันส่วนขยายแล้ว  
เพื่อช่วยลดข้อห่วงกังวลของชุมชน แก้ไขประเด็นเรื่อง กลิ่น ควันดำา 
เสียงและแสง จากหอเผาทิ้ง

• โครงการลดการใช้พลังงานจาก Butane Preload Unit โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน ในการดูดซับสารบิวเทน  
 และลดอุณหภูมิลง เพ่ือทำาให้มีอัตราการไหลต่ำาลง สามารถลดการใช้พลังงานได้ 7,445 กิกะจูลต่อปี ลดค่าใช้จ่ายลงได้  
 5.27 ล้านบาทต่อปี และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 450 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• โครงการลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนแก่ Condensate ที่ Deaerator การปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำาคอนเดนเสท  
 โดยนำาไปผ่านชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่งหยุดการใช้น้ำาหล่อเย็น (Cooling Water) มาเป็นตัวแลกเปลี่ยน เพื่อให้ 
 น้ำาคอนเดนเสทขาออกมีอุณภูมิสูงขึ้น ก่อนเข้า Deaerator และเข้าสู่ระบบน้ำาป้อนเข้าหม้อไอน้ำา (Boiler Feed Water)   
 สามารถลดการใช้พลังงานได้ 12,074 กิกะจูลต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 0.97 ล้านบาทต่อปี ลดการปลดปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจกได้ 730 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำาเพ่ือลดการใช้เชื้อเพลิง การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำาจากร้อยละ 87  
 เป็นร้อยละ 91 เพื่อให้สามารถ Operate ได้ 1 ตัว แทนการ Operate 2 ตัว รวมถึงการลดการสูญเสียของความร้อน 
 ไปทางปล่อง (Stack Loss) ทำาให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ 11,125 กิกะจูลต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 39.38  
 ล้านบาทต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 641 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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โครงการปรับปรุงหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดินและโครงการติดตั้งหอเผาทิ้ง 
ระดับพื้นดินแบบระบบปิด (Enclosed Ground Flare: EGF)

ไออาร์พีซี  มีโครงการศึกษาปรับปรุงหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดินชุดปัจจุบันของเขตประกอบการฯ โดยจะเปลี่ยนชนิดหัวเผา 
(Pilot Burner) เพ่ือให้สามารถรองรับก๊าซที่จะส่งมาเผากำาจัดทั้งหมดภายหลังขยายโครงการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ 
หอเผาทิ้งระดับพ้ืนดินระบบปิดไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดเหตุขัดข้อง สำาหรับหอเผาทิ้งระดับพ้ืนดินระบบปิด (Enclosed 
Ground Flare: EGF) ที่อยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้าง ให้สามารถรองรับการเผากำาจัดก๊าซได้สูงสุด 220 ตันต่อชั่วโมง โดย
ทำางานรว่มกบัหอเผาทิง้ระดับเหนอืพ้ืนดิน (Elevated Flare) ในปัจจุบนัทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีล่านถงัเกบ็แหง่ที ่2 ของเขตประกอบการฯ 
จะทำาใหไ้ม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบจากการแผร่งัสคีวามรอ้น เสยีง แสงสวา่ง และควนัดำาจากการเผาไหม้ เพ่ือลดขอ้หว่งกงัวลและ
ลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงในอนาคต   

ตั้งแต่ปี 2561 ไออาร์พีซี ริเริ่มโครงการควบคุมกล่ิน 
จากถงัเกบ็วตัถดิุบและผลิตภัณฑ ์จำานวน 18 ถงั โดยคาดวา่
จะแลว้เสรจ็ทัง้สิน้ภายในปี 2570 โดยการตดิตัง้หลังคาโดม 
(Dome Roof) และเปล่ียนผนึกกันรั่วซึมที่มีประสิทธิภาพ
สูง (High Efficiency Roof Seal) ที่ถังเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินการเปลี่ยน
หลังคารูปโดม (Dome Roof) ของถังเก็บ Slop แล้วเสร็จ
จำานวน 3 ถัง ได้ตามแผนงานที่กำาหนด โดยใช้งบประมาณ 
ไปแล้วกว่า 60 ล้านบาท เพ่ือลดปัญหาเรื่องกลิ่นที่อาจ 
ส่งผลกระทบชุุมชน อีกทั้งยังทำาให้สามารถลดการระบาย 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากถัง Slop ดังกล่าวลงได้กว่า 90% 
เมื่อเทียบกับผลก่อนการติดตั้ง 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการปรับปรุุงเ พ่่ือลดการระบาย 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
ของโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีนไซลีน (BTX)  
โดยปรับปรุุง Vent Line ของถังเข้าสู่ระบบ VRU หน่วยที่ 2 
เ พ่ือลดการระบายสารอินทรีย์ ระเหยง่าย ( เบนซีน)  
เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลให้ผลการตรวจวัดสารเบนซีน
ในบรรยากาศในชุมชนรอบเขตประกอบการฯต่ำากว่า 
ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย  

โครงการแก้ปัญหากลิ่นและลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
จากถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
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การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน Application บนมือถือ

การจัดการน้ำาเสียและของเสีย

น้ำาเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ ไออาร์พีซี ทั้งหมดจะถูกส่งไปบำาบัดที่โรงบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง 3 แห่ง ซึ่งสามารถ
รองรับปริมาณน้ำาเสียในเขตประกอบการฯ ได้อย่างเพียงพอ มีการกำาหนดค่าควบคุมคุณภาพน้ำาเสียก่อนเข้าระบบบำาบัด
น้ำาเสียส่วนกลาง โดยติดตั้งเครื่องวิเคราะห์น้ำาเสียแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายในน้ำา 
เพื่อเฝ้าระวังและคงประสิทธิภาพท่ีดีของระบบบำาบัดน้ำาเสียไว้ได้ และก่อนระบายน้ำาท้ิงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติจะบำาบัดน้ำาเสีย
ให้ได้คุณภาพน้ำาท้ิงก่อนปล่อยออกจากระบบบำาบัดน้ำาเสียตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมาโดยตลอด 
รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองวัดค่า COD แบบอัตโนมัติ แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำาท้ิงตามเวลาจริง ตรวจวัดปริมาณ 
ความสกปรกของน้ำาท้ิงจากสารเคมี ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังและให้เจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมระบบบำาบัด 
น้ำาเสียได้ใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้วก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติต่อไป

สำาหรับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่เป็นอันตราย  
ไออาร์พีซี ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปริมาณ
ของเสียจากกระบวนการผลิตและกระบวนการซ่อมบำารุง ไออาร์พีซี 
ยังคงใช้แนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก 7 Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, 
Recycle, Repair, Refuse, Return และ Rethink และหลักการตาม
โครงการ Green Turnaround มาใช้ในการบริหารจัดการของเสีย
แบบบููรณาการทั่วทั้งองค์กร ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงาน
ในการปฏบิตัติามมาตรการจัดการของเสยีตัง้แตข่ัน้ตอนการคัดแยก 
และหาแนวทางในการนำาของเสยีทีย่งัสามารถนำากลบัมาใชป้ระโยชน์
ได้กลบัมาใชใ้หม่ ทำาใหย้งัคงบรรลุเป้าหมายของเสยีฝงักลบเป็นศนูย์
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

ในปี 2563 ไออารพี์ซี ได้นำาฐานขอ้มูลการจัดการของเสยีมาวเิคราะห์
และหาวิธีจัดการ เพ่ือนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานได้อีก 
นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการลดสัดส่วนของวิธีการกำาจัดด้วยการเผา
ทำาลาย (Incinerator) โดยจัดหาผูร้บักำาจัดทีส่ามารถนำาของเสยีไปเผา
ให้ได้พลังงาน (Heat Recovery) แทนการเผาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์์

ปริมาณของเสียฝังกลบ

เป็น “0”

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ชุมชนรับรู้สถานการณ์ด้าน 
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองและคุณภาพอากาศโดยรอบ
เขตประกอบการฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะลดข้อห่วงกังวล
ของประชาชนโดยรอบ ในปัจจุบัน ไออาร์พีซี ได้พัฒนา 
Application “IRPC Air” ให้ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น 
และหน่วยงานภาครัฐสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้ฟรี 
ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่ง Application นี้ใช้เป็น
ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนรอบ
เขตประกอบการฯ ถึง 6 สถานี ตามเวลาจริง (Real Time) 
ทำาให้ทุกคนสามารถทราบกิจกรรมและเข้าถึงข้อมูลด้าน 
สิ่งแวดล้อมของไออาร์พีซี นอกจากนี้ Application ดงักล่าว
ยังสามารถให้ผู้ใช้งาน แจ้งคำาแนะนำา/ติชม หรือร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม มายังเขตประกอบการฯ ได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วขึ้น ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถระบุข้อเสนอแนะหรือ 

รอ้งเรยีน พรอ้มกบัแชรพิ์กดัของพ้ืนทีท่ีท่า่นพบขอ้หว่งกงัวล 
หรือส่งภาพถ่ายมาประกอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
แจ้งและรายงานสภาพปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือดำาเนินการตรวจสอบแก้ไข และแจ้งกลับไปยังผู้ใช้งาน 
ที่ร้องเรียนเข้ามา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดการเรื่องร้องเรียนชุมชน

ศูนย์ควบคุุมภาวะฉุุกเฉิน (ECC) ของ ไออาร์พีซี เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนของชุมชนตลอด  
24 ชั่วโมง โดยเม่ือได้รับแจ้งเหตุ หรือการร้องเรียน ผู้ควบคุมดูแลระบบจะส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำากับ วิเคราะห์หาสาเหตุ ติดตาม และสนับสนุุน 
การปรับปรุุงแก้ไขเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงสาเหตุ การดำาเนินการ พร้อมมาตรการแก้ไขให้ทราบ 

นอกจากขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน 
ดังที่กล่าวมาแล้ว ไออาร์พีซี สื่อสารการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในเชิงรุกต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดประชุม
สมัมนา หรอืเขา้ไปพบปะชมุชน การจัดทำาสือ่ “สานสมัพันธ”์ กระจาย
ตามศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน อยา่งตอ่เนือ่ง ครอบคลุมทัง้โครงการใหม่ 
ที่อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ ส่งผลให้จำานวน 
ร้องเรียนจากชุมชนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 65 เม่ือเทียบกับปี 
2562 โดยไออารพี์ซไีด้นำาขอ้มูลจากการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไปใชใ้นการ
ปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำาเนิด และนำามาพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการรับเรื่องร้องเรียนในอนาคตต่อไป

ผลการดำาเนินงาน

หมายเหตุ  ป� 2555 ใช�เป�นป�ฐาน และตั้งแต�ป� 2561 มีการปรับปรุงเป�าหมายเพ�่อให�ครอบคลุมข�อมูลโรงงานที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย�แล�วด�วย

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

ดัชนีการใช�พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) 

เป�าหมาย
Top Quartile

87.2

เป�าหมาย
ผลการดําเนินงาน
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100
98.9 98.7
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
2563

เป�าหมาย 
2563

เป�าหมาย 
2564

0.185 0.153 0.166

ความเข�มข�นการปล�อยสารอินทร�ย�ระเหยง�าย 
(ตันต�อพันตันการผลิต)
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ไออารพี์ซี ได้บรูณาการใหโ้รงงานภายในกลุ่มไออารพี์ซี ดำาเนนิงานตามโครงการด้านประสทิธภิาพเชงินเิวศในกระบวนการผลิตมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
จนได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และด้วยความร่วมมือของโรงงานภายในเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี  
จึงได้รับการรับรองเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) ระดับ 5 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
ในจังหวัดระยองพัฒนาจนได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ระดับ 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
2563

เป�าหมาย 
2563

เป�าหมาย 
2564

0 0 0

0 0 0

ปร�มาณการฝ�งกลบของเสียอันตราย
เมื่อเทียบกับปร�มาณของเสียอันตรายทั้งหมด (ร�อยละ)

ปร�มาณการฝ�งกลบของเสียทั้งหมด
เมื่อเทียบกับปร�มาณของเสียทั้งหมด (ร�อยละ)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปล่ียนแปลงสภาพภููมิอากาศยังคงเป็นประเด็นสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน นับเป็นความเส่ียง  
ท้ังด้านกายภาพท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำาท่วม การขาดแคลนน้ำา เป็นต้น  
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบทางการค้า และจากภาครัฐ ในขณะเดียวกันอาจเป็นโอกาสสำาหรับธุรกิจจาก 
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ไออาร์พีซี ตระหนักถึงการเป็นองค์กรท่ีให้ความร่วมมือในการดูแลสภาพภูมิ
อากาศ โดยเฉพาะในด้านการดำาเนินการตามเป้าหมายระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ การควบคุมอุณหภูมิ 
เฉล่ียของโลกให้เพ่ิมข้ึนไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และการร่วมลงนามท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศไทย เป็นต้น ไออาร์พีซี วางแผนและกำาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในทุกกระบวนการของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงการท่ีช่วยลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ไออาร์พีซี มีกลยุทธ์ด้านการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20 
จากการดำาเนินธุรกิจปกติ ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555)

โครงการที่ดำาเนินงาน

การขอรับรองการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอน

ไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและในระดับสากล
จากการประชุุมภาคีตามอนุุสัญญาสหประชาชาติ โดยได้ดำาเนินการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (CFO) และการ
ขอรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เพ่ือจัดการการลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการดำาเนินงาน 
ของบรษิทัฯ ลดตน้ทนุค่าใชจ่้ายทรพัยากร และสรา้งโอกาสใหม่ๆ เพ่ือการเตบิโตและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิ

ไออาร์พีซี ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อ
กัน โดยมีการขยายการรับรองไปยังโรงงานบำาบัดน้ำาเสียรวมกับโรงกรองน้ำา รวมอีก 4 โครงการ ได้แก่ โรงงานบำาบัดน้ำาเสีย
รวม โรงที่ 1, 2 และโรงที่ 3, โรงกรองน้ำาบ้านค่าย และโรงกรองน้ำา IP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) และได้รับการรับรองการขอต่ออายุฉลากลดคาร์บอนจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
เครื่องหมายการค้า POLIMAXX ดังต่อไปนี้

• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) สำาหรับผลิตภัณฑ์ชนิด PP Homo Polymer (69,787 ตัน 
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) PP Random Copolymer (20,043 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และ  
 PP Block Copolymer (14,171 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีนที่ขยายตัวได้ (Expandable Polystyrene: EPS) สำาหรับผลิตภัณฑ์ชนิด STD TYPE 
 (Standard Type) (3,430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และ SE TYPE (Self Extinguishing Type) 
 (3,430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)



71

• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) สำาหรับผลิตภัณฑ์ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) (3,932 
 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และ General Purpose Polystyrene (GPPS) (3,844 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
 เทียบเท่าต่อปี)

พลงังานแสงอาทติยแ์บบทุน่ลอยน้ำา (Floating Solar Power) 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันและคุณภาพน้ำามัน 
ดีเซล (Ultra Clean Fuel) และโครงการโรงงานเม็ดพลาสตกิ 
เอบีเอส ส่วนขยาย (ABS Expansion) เป็นต้น

ราคาคาร์บอนภายในองค์กร  
(Internal Carbon Pricing)

ในปี 2563 ไออาร์พีซี เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ภาค
อุตสาหกรรมด้านการกำาหนดราคาคาร์บอนและการลงทุน
เพ่ือการลดกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่จดัโดยองค์การบรหิารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (TGO) ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) 
เพ่ือใหค้วามรูด้้านการลดกา๊ซเรอืนกระจก อาท ิกลไกกำาหนด
ราคาคารบ์อน การกำาหนดราคาคารบ์อนภายในองค์กร (ICP) 
และเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการลงทุน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความรว่มมือในการพัฒนาและประยกุตใ์ชก้ลไกกำาหนดราคา 
คาร์บอนภายในองค์กร (ICP) ให้เหมาะสมกับบริบท 
ขององค์กร ทัง้นี ้ไออารพี์ซี ได้นำาหลกัการ ICP มาใชป้ระเมิน
การลงทนุโครงการใหม่ในปี 2563 ได้แก ่โครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำา

จากการริเริ่มโครงการดังกล่าว ในปี 2563 ไออาร์พีซี  
จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
และการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการลด 
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซ
เรอืนกระจกทีอ่งค์การบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) 
พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
รว่มในการลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ 
และสามารถนำาปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทีเ่กดิขึน้ หรอืคารบ์อนเครดิต ทีไ่ด้การรบัรองและขึน้ทะเบยีน
เครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

ไออาร์พีซี ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบทุ่นลอยน้ำา (Floating Solar Power) ขนาด 12.5 เมกะ 
วัตต์ซ่ึงเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม และเพ่ือจุดประสงค์ 
ในการเป็นโครงการริเริ่มด้านการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้ 
งบประมาณ 550 ล้านบาท แล้วเสร็จและเริ่มดำาเนินการ 
ในปี 2563 ส่งไฟฟ้าให้กับโรงงาน โพลิโพรพิลีน (PP) 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยดำาเนินการ 
24 ชัว่โมง ตลอดอายขุองโครงการ 25-30 ปี โดยโครงการนี ้
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 10,510 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือการปลูกต้นไม้ที่ 
เกาะเสม็ดทัง้เกาะ รวมถงึได้มีการปรบัปรงุภูมิทศันพ้ื์นทีร่อบ 
โครงการเพ่ือให้ชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามาออกกำาลังกายได้
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รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ไออาร์พีซี มีการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก
ถึงผลกระทบ และการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยแบ่งกลุ่มการดำาเนินงาน ดังนี้ 

พนักงาน

มีการให้ความรู้และเพ่ิมความตระหนักในเร่ืองการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ผ่านการอบรมโครงการ IRPC Cubic Academy 
Season 6 ในหลักสูตรท่ี 3 ด้าน Climate Change หัวข้อ “การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของโลก” โดยวิทยากรที่ 1 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 
ผูอ้ำานวยการสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย และวทิยากรที ่2 นายสตัวแพทย ์
ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมอล็อต นายสัตวแพทย์ประจำากรมอุทยาน 
แห่งชาติสตัวป่์าและพันธุพื์ช ณ ห้องสวนสน และผ่านระบบ Live Event 
ของ MST 

• SD Day 2020 “Dare to Change, then to Share.”

 ไออาร์พีซี มีการจัดงาน SD Day 2020 เพื่อมอบรางวัล Eternity 
 Award: DJSI Recognition Certificate ประจำาปี 2020 เพื่อร่วม 
 แสดงความยินดีในความสำาเร็จของการคงสถานะการเป็นสมาชิก 
 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ของอุตสาหกรรม Oil & Gas 
 Refining and Marketing 7 ปีซอ้น และเป็นการแสดงความมุ่งม่ัน 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทาง Carbon Neutral 

ในปี 2563 ไออาร์พีซี ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ฉลากคาร์บอนนิวทรัล 
(Carbon Neutral Event) เป็นปีแรกจากการนำาเสนอคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
ของการประชมุ สมัมนา และงานอีเวน้ต ์จากงานประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษิทั  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ประจำาปี  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดย
การคำานวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ 
ในการประชมุจำานวน 12 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเทา่ และได้มีการชดเชย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกให้ค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการ
ปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าวเลย

 ที่จะร่วมกันรักษาผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในปีต่อๆ ไป 
 โดยคุณนพดล ป่ินสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานหลัก 
 ที่ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายองค์กรที่กำาหนดร่วมกัน 
 และในชว่ง SD Talk ให้ทกุวนัของคณุยัง่ยนืสง่ตอ่แรงบนัดาลใจ 
 โดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ดารานักแสดงหัวใจสีเขียวผู้เป็น 
 Eco Designer ทำาแบรนด์สินค้า ท่ีใช้แนวคิดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ที่ไม่ได้สร้างแค่ผลกำาไร  แต่สร้าง Social Impact คืนสู่สังคม 

• โครงการแยกได้ แยกดี

 การส่งเสริมการดำาเนินด้านส่ิงแวดล้อมของไออาร์พีซี มีการดำาเนินงาน 
 ตามหลัก 7Rs และตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกเหนือจาก 
 การจัดการของเสยีจากโรงงาน มีการสง่เสรมิการคัดแยกขยะทัว่ไป 
 ให้กับพนักงาน เพ่ือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบ  
 ผลทางอ้อมทีไ่ด้จากการดำาเนนิงานโครงการนีคื้อ การทำากจิกรรม 
 เพื่อสังคมให้กับโรงเรียนรอบเขตประกอบการฯ 

• ข่าวสารสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Envi News,  
 SD News)

• การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (SDGs) แนวทางความรว่มมือทีพ่นกังานของไออารพี์ซี ทีส่ามารถ 
 ช่วยกันลดกระทบเหล่านั้นได้ โดยผ่านทางข่าวสารสิ่งแวดล้อม  
 (Envi News) และข่าวสารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD News) 
 ซ่ึงท้ังสองฉบับมีการนำาเสนอผ่านทางอินทราเน็ตเป็นประจำาทุกเดือน

• การสื่อสารผลการดำาเนินงานด้านการลดพลังงานในที่ประชุม 
 หน่วยงานของแต่ละโรงงาน
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0.334

ผลการดําเนินงาน 
2563

เป�าหมาย 
2563

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม
(ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

4.149 3.967

ความเข�มข�นการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม
(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อตันผลิตภัณฑ�)

0.355

ไออาร์พีซี มีการสรุปผลการดำาเนินงานรายไตรมาสเร่ืองการดำาเนิน
งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้แต่ละหน่วยงานของโรงงาน เพื่อให้
ทราบความคืบหนา้การดำาเนนิงานการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก  
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ในส่วนประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิตของรายงานฉบับนี้ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ไออาร์พีซี เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 

• องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business 
 Council for Sustainable Development: TBCSD)

 ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในคณะทำางานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศ (Climate Change) ขององค์กรธรุกจิเพ่ือการพัฒนาอยา่ง 
 ย่ังยืน (TBCSD) ซ่ึงมีหน้าท่ีในการร่วมวางแผนกรอบการดำาเนินงาน 
 กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการเปล่ียนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศของ TBCSD ตวัอยา่งกจิกรรมทีไ่ออารพี์ซีเขา้รว่ม  
 เช่น โครงการวิภาวดีไม่มีขยะ ถังวนถุง เป็นต้น 

• การดำาเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน (Low Carbon and  
 Sustainability Business Index: LCSI)

 ไออาร์พีซี เข้าร่วมการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำาและ 
 ยัง่ยนื ซ่ึงจดัโดยองค์การบรหิารกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)  
 เพ่ือประเมินและจัดระดับองค์กรท่ีมีการดำาเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำา  
 โดยมีการจัดสมัมนาเปิดโครงการเม่ือวนัที ่26 พฤศจิกายน 2563 
 เพ่ือสามารถเป็นแบบอยา่งทีดี่ใหก้บัองค์กรธรุกจิอ่ืนๆ และเป็นการ 
 เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรตัวอย่าง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่าย 
 ธุรกิจที่มีการดำาเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำาและอย่างยั่งยืน เพ่ือ 
 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยในอนาคต 

ลูกค้า คู่ค้า 

• ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับลูกค้า คู่ค้า ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ โดยการเชญิลูกค้า คู่ค้า เขา้รว่มอบรมในโครงการ  
 IRPC Cubic Academy Season 6 ในหลกัสตูรที ่3 ด้าน Climate  
 Change เช่นเดียวกับที่มีการอบรมให้กับพนักงาน 

• โครงการ PRISM 

 โครงการ PRISM ไออาร์พีซี ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
 ในโครงการ Petrochemical and Refining Integrated Synergy  
 Management (PRISM) ทุกป ีโดยประสานงานกับบริษัทโรงกลั่น 
 น้ำามันในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. บริหารจัดการการขนส่ง 
 น้ำามันดิบให้เต็มลำาเรือ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดคาร์บอน 
 ฟุตพริ้นต์จากการขนส่ง

• โครงการ Fuel Saving กับกลุ่ม ปตท.

 ไออาร์พีซี ได้ร่วมกับบริษัทกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการโครงการ 
 ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่ง (PTT Group Fuel  
 Saving Program) ซ่ึงเป็นการเกบ็รวบรวม วเิคราะห ์และรายงาน 
 สรุปข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถของ 
 ไออาร์พีซี เป็นการส่งเสริมลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและ 
 ก๊าซเรือนกระจกของผู้รับจ้างขนส่ง

ผู้บริโภค

ไออาร์พีซี มีการดำาเนินโครงการ เปลี่ยน เพื่อ ปัน ที่นำาบรรจุภัณฑ์
พลาสติกและวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพ่ือลด
คาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบ เพ่ือให้ผู้บริโภคเป็นส่วนหน่ึง 
ในการร่วมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไออาร์ พี ซี มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกำาหนดในเรื่องการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้การใช้พลังงานเพ่ือลดการปล่อย
คารบ์อนไดออกไซด์ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดการดำาเนนิงานเพ่ิมเตมิ
ได้ในบทประสทิธภิาพเชงินเิวศในกระบวนการผลิตของรายงานฉบบันี้ผลการดำาเนินงาน
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โครงการที่ดำาเนินงาน

การบริหารจัดการน้ำา

การบริหารจัดการน้ำา นับเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของไออาร์พีซี และการเป็นอยู่ของ 
ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทำาให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
อย่างรุนแรงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ไออาร์พีซี จึงใส่ใจการบริหารจัดการน้ำาแบบครบวงจรภายใต้กลยุทธ์ 
i-water ซ่ึงมีจุดประสงค์ท่ีจะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มแหล่งสำารองน้ำาใช้ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากรน้ำาอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพและ 
การส่งเสริมความรู้และแบ่งปันทรัพยากรน้ำาให้แก่ชุมชน นอกเหนือจากการดำาเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว 
ไออาร์พีซี ยังให้ความสำาคัญในการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 
ได้แก่ ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์  (IRPC Clean Power) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรน้ำา

Water Managament
for Sustainbility

Water Knowledge Management

Water
Balance

Water
Footprint

Water Monitoring Water Information
Water

Resources
Water

Technology

i-Water

เป้าหมาย
ไออารพี์ซี กำาหนดใหห้นว่ยงานดำาเนนิงานตามแผนงานและกจิกรรมด้านการบรหิารจัดการน้ำา และมีการตดิตามและรายงานผลการดำาเนนิงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำา และการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน

จากกลยุทธ์ i-water ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้น้ำาในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไออาร์พีซี มีโครงการ 
ลดการใช้น้ำาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำาภายในโรงงานโดยสรุป นอกเหนือจากโครงการ 
ด้านการบริหารจัดการน้ำาที่ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2563 มีโครงการที่ดำาเนินงานเพิ่มดังนี้

• มีการทำา Water Balance โดยผ่านซอฟแวร์ i-utility ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้ประมวลผลข้อมูลด้านสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
 เพื่อดูประสิทธิภาพการใช้น้ำาของโรงงานในเขตประกอบการฯ คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2564

• ไออาร์พีซี มีการนำาน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้วและได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำาหนด มาใช้รดน้ำาต้นไม้และดูแลสวนแทน 
 การใช้น้ำาประปา รวมถึงเทศบาลเชิงเนินมีการนำาน้ำาทิ้งดังกล่าวไปใช้สำาหรับงานดูแลสวนและงานของเทศบาล
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ผลการดำาเนินงาน

ลดปริมาณการดึงน้ำา 
จากแหล่งธรรมชาติมาใช้  

สะสมร้อยละ 27.6

การจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

• ไออาร์พีซี ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ (IRPC  
 Clean Power) ในการให้ความรู้ (Knowledge Sharing)  
 ด้านการลดการการใชน้้ำา ผา่นการฝกึอบรม และการตดิตาม 
 ผลการดำาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจากผลการติดตาม 
 ดังกลา่ว พบว่าบรษิทั ไออารพี์ซ ีคลนีพาวเวอร ์สามารถลด 
 การใช้น้ำาได้อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ภาพรวมการใช้น้ำาของ 
 เขตประกอบการฯ ดีข้ึนตามลำาดับ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และแบ่งปันน้ำากับชุมชน

ไออาร์พีซี ให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน 
การแกไ้ขปัญหาภาวะแล้งใหแ้กช่มุชนรอบเขตประกอบการฯ 
ในการกำาหนดมาตรการป้องกันและเตรียมรับมือกับการ
ขาดแคลนทรพัยากรน้ำา รวมถงึการสำารองน้ำาและลดการใชน้้ำา 
ในพื้นที่ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังคงดำาเนินโครงการแบ่งปัน
น้ำาให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อภาวะแล้งต่อเนื่องจาก 
ปี 2562 ถงึปัจจุบนั ในพ้ืนทีช่มุชนตำาบลตะพง ตำาบลบา้นแลง 
เทศบาลตำาบลเชงิเนนิ นอกจากปัญหาภัยแลง้แล้ว ไออารพี์ซ ี
ยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาภัย
พิบัติน้ำาท่วม มีการวางแผนและดำาเนินการขุดลอกทางน้ำา 
ภายใน และภายนอกเขตประกอบการฯ เป็นประจำาทุกปี

การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ  
และผู้มีส่วนได้เสียในภาคตะวันออก

• ไออารพี์ซี เป็นสมาชกิศนูยบ์รหิารจัดการและปฏบิตักิารน้ำา 
 ภาคตะวันออก (Eastern Water War Room Management)  
 ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคอุุตสาหกรรม และ หน่วยงาน 
 ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในพ้ืนท่ี อาทิ 
 กรมชลประทาน การประปาส่วนภููมิภาค การนิคมอุุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย และสภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• ไออาร์พีซี คณะทำางาน Key Man Water War Room  
 ซึ่งเป็นคณะย่อยของศูนย์บริหารจัดการและปฏิบัติการน้ำา 
 ภาคตะวันออก (Eastern Water War Room Management)  
 เพื่อเฝ้าระวังตรวจเช็คปริมาณน้ำาในลุ่มน้ำาคลองใหญ่

• ไออารพี์ซ ีเขา้รว่มเป็นคณะทำางานโครงการพัฒนาระเบยีง 
 เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  
 Corridor) เพ่ือตดิตามและผลกัดันโครงการของภาครฐัและ 
 โครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำา 
 ภาคตะวันออกระยะยาว สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

การสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. 
และบริษัทในกลุ่ม ไออาร์พีซี

• ไออาร์พีซี สร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. โดยมีส่วนร่วม 
 กับคณะทำางานบริหารจัดการน้ำาของกลุ่ม ปตท. (PTT Group  
 Water Management Team: PTTWT) ในการวางแผน 
 กลยุทธ์ บริหารจัดการน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม 
 ความมั่นคงทางด้านน้ำาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

สอบถามข้อสงสัย แจ้งความกังวล
หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา ได้ที่
ส่วนบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ที่อยู่ 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-611333  ต่อ 37994 

อีเมล thanawat.t@irpc.co.th

?



ไออาร�พ�ซี จัดทํารายงานความยั่งยืนเป�นประจําทุกป� เพ�่อสื่อสารประเด็นสําคัญ
ต�อความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ และผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน รวมถึงรายงานความก�าวหน�า
ในการปฏิบัติตามข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) 
โดยจัดทํารายงานตามหลักการ Sustainability Reporting Guideline แบบมาตรฐาน (Standards) 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และตัวชี้วัดเพ��มเติม 
สําหรับบร�ษัทในกลุ�มอ�ตสาหกรรมนํ้ามันและก�าซ (Oil and Gas Sector Disclosure) 
ทั้งนี้ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมการดําเนินงานทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 
ที่เกิดข�้นระหว�างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได�รับการสอบทาน
ข�อมูลพร�อมยืนยันความถูกต�องโดยบร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ GRI102-45, GRI102-50, GRI102-51, GRI102-52, GRI102-54, GRI102-56

การเปิดเผยผลการดำาเนินงาน ครอบคลุมธุรกิจท่ีไออาร์พีซี ถือครองหุ้นท้ังหมดและดำาเนินการเอง ได้แก่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รวมท้ังบริษัทย่อยท่ีอยู่ในการบริหารจัดการของไออาร์พีซี ถือหุ้น 
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำากัด 3) 
บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด และ 4) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำากัด รวมถึงบริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด 
ซ่ึงถือเป็นการถือหุ้นทางอ้อมท่ีบริ ษัทย่อยของไออาร์พีซี  ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 
ขอบเขตการรายงานตรงกับรายงานประจำาปี 2563 ท้ังน้ี สามารถอ้างอิงข้อมููลได้จากรายงานประจำาปี 
ได้จากเว็บไซต์ www.irpc.co.th 

การประเมินประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ไออาร์พีซี ระบุประเด็นสำาคัญจากผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทของความย่ังยืนให้ครอบคลุมข้อกำาหนดจากภาครัฐ และข้อมูลแนวโน้มที่สำาคัญ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ (Mega Trends) เช่น วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ความปลอดภัย 
ในโลกไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำา การขยายตัวของสังคมเมือง การจัดการขยะพลาสติก เป็นต้น 
ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อาทิ WBCSD, UN, UNDP, RepRisk, SustainAbility, World Economic Forum, SDGs, 
NSTDA, DJSI และ GRI นำามาพิจารณารว่มกบัความเสีย่งขององค์กร นโยบายด้านความยัง่ยนื ทศิทางกลยทุธ ์และการดำาเนนิธรุกจิขององค์กร 
ตลอดจนวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการดำาเนนิงานในปีทีผ่า่นมา และนำาประเด็นเหลา่นัน้มาจัดลำาดับความสำาคัญตอ่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 
ประเด็นหลักที่สำาคัญจากการประเมิน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างคุณค่าให้กับสังคม 
ถกูนำาไปใช้เป็นข้อมูลนำาเข้าสำาหรับการจัดทำากลยุทธ์ด้านความย่ังยืนขององค์กรท่ีจะจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
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ผลการประเมินประเด็นที่มีผลต�อการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนของ ไออาร�พ�ซี

สําคัญต�อการดําเนินธุรกิจของไออาร�พ�ซี

สํา
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

 เศรษฐกิจ
E1 การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน
E2 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ�
E3 การบร�หารความสัมพันธ�และสร�างความผูกพันกับลูกค�า
E4 ความปลอดภัยทางไซเบอร�
E5 กลยุทธ�การดํา เนินธุรกิจ

 สังคม
S1 การบร�หารและการพัฒนาบุคลากร
S2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
S3 ความเป�นอยู�ที่ดีของชุมชน
S4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
S5 สังคมผู�สูงอายุ

 สิ�งแวดล�อม
N1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
N2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
N3 การบร�หารจัดการนํ้า
N4 การบร�หารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
N5 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

 การดําเนินธุรกิจ
G1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
G2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
G3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง
G4 การบร�หารความเสี่ยงและภาวะว�กฤต

High

High

G2

G1

E5 S2 N1

S1 S3 N2

E2 E3

G4 E4N5

N3 N4

S4 E1

S5

G3 G2 G1

สำาหรบัผลการดำาเนนิงานจดัการประเด็นทีมี่ผลตอ่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืปี 2563 จะเปิดในรายงานความยัง่ยนืและเวบ็ไซตข์อง ไออารพี์ซี 
(www.irpc.co.th)

ประเด็น 
ที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI ขอบเขตของผลกระทบ

รายงานภายใต้หัวข้อ

รายงานความยั่งยืน 
2563

เว็บไซต์
(www.irpc.co.th)

นวัตกรรมและ 
การพััฒนาผลิตภัณฑ์์

 
   

• ไม่เกี่ยวข้้อง • ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค

• นวัตกรรมและ 
 การพัีฒนาผู้ลิตภัณฑ์์
• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

https://www.irpc.
co.th/econom-
ic-dimension/
product-and-in-
novation/

การบริหารและ 
การพััฒนาบุคลากร 

  

• การจ้างงาน
• การอบรมและการพีัฒนา 
 ศัักยภาพีพีนักงาน

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• พีนักงาน

• การบริหารงาน  
 บุคลากร 
• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

https://www.irpc.
co.th/social-di-
mension/
human-resourc-
es-management/
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ประเด็น 
ที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI ขอบเขตของผลกระทบ

รายงานภายใต้หัวข้อ

รายงานความยั่งยืน 
2563

เว็บไซต์
(www.irpc.co.th)

อาชีีวอนามัย 
และความปลอดภัย

 
   

• อาชีีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 
• ความมั่นคงข้องเครื่องจักร 
 และความปลอดภัย 
 ในกระบวนการผู้ลิต 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• พีนักงาน
• ชีุมชีน สังคม  
 และสิ�งแวดล้อม

• อาชีีวอนามัย 
 และความปลอดภัย
• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

https://www.irpc.
co.th/social-di-
mension/
occupation-
al-health-and-
safety/

ความเป็นอย่�ที่ดีของชีุมชีน

 

• ชีุมชีนท้องถิ่ิ�น 
• ผู้ลกระทบทางอ้อมเชีิงธุรกิจ 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ชีุมชีน สังคม  
 และสิ�งแวดล้อม

• ความเป็นอยู่ท่ีดี 
 ข้องสังคม

https://www.irpc.
co.th/social-di-
mension/
social-responsi-
bility/

ประสิทธิิภาพัเชีิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต

   

• พีลังงาน 
• การปลดปล่อยมลพีิษั 
 ทางอากาศั 
• ข้องเสียและนำ้าทิ�ง 
 ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 
• การปฏิิบัติตามระเบียบข้้อบังคับ 
 ด้านสิ�งแวดล้อม 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า
• ชีุมชีน สังคม  
 และสิ�งแวดล้อม

• ประสิทธิภาพีเชีิงนิเวศั 
 ในกระบวนการผู้ลิต
• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

https://www.irpc.
co.th/environ-
mental-dimen-
sion/operation-
al-eco-efficiency/

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพัภ่มิอากาศและ 
การบริหารจััดการนำ�า

• การจัดการความเสี่ยง 
 เกี่ยวกับนำ้าใชี้
• การปลดปล่อยมลพีิษั 
 ทางอากาศั 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า
• ชีุมชีน สังคม  
 และสิ�งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลง 
 สภาพีภูมิอากาศัและ 
 การบริหารจัดการนำ้า
• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

https://www.irpc.
co.th/environ-
mental-dimen-
sion/climate- 
strategy-and- 
water-manage-
ment/

การบริหารจััดการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจั
หมุนเวียน

   

• ไม่เกี่ยวข้้อง • ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า
• ชีุมชีน สังคม 
 และสิ�งแวดล้อม

• การบริหารจัดการ 
 ตามแนวทางเศัรษัฐกิจ 
 หมุนเวียน

https://www.irpc.
co.th/econom-
ic-dimension/
product-and-in-
novation/

การบริหารความสัมพัันธิ์
และสร้างความผ่กพััน 
กับล่กค้า

  

• ความปลอดภัยข้องผูู้้บริโภค
• การตลาดและฉลากสินค้า
• การเก็บรักษัาและ 
 ดูแลข้้อมูลลูกค้า 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค

• สรุปผู้ลการดำาเนินงาน https://www.irpc.
co.th/econom-
ic-dimension/
supply-chain- 
management/
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ประเด็น 
ที่มีความสำาคัญ ประเด็นของ GRI ขอบเขตของผลกระทบ

รายงานภายใต้หัวข้อ

รายงานความยั่งยืน 
2563

เว็บไซต์
(www.irpc.co.th)

ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

  

• ไม่เกี่ยวข้้อง • ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ผูู้้ถิ่ือหุ้น/นักลงทุน 
• พีนักงาน
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า

- https://www.irpc.
co.th/econom-
ic-dimension/
product-and-in-
novation/

กลยุทธิ์การดำาเนินธิุรกิจั • ผู้ลการดำาเนินด้านเศัรษัฐกิจ • ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ผูู้้ถิ่ือหุ้น/นักลงทุน 
• พีนักงาน
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า

• ผู้ลการดำาเนินงาน 
 ที่สำาคัญ

https://irpc.
listedcompany.
com/misc/
PRESN/20210219 
-irpc-oppday-
4q2020.pdf

การบริหารความเสี่ยง 
และภาวะวิกฤต

   

• โครงสร้างองค์กร 
• กลยุทธ์ 
• การกำากับดูแลที่ดี 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ผูู้้ถิ่ือหุ้น/นักลงทุน 
• พีนักงาน
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า
• ชีุมชีน สังคม  
 และสิ�งแวดล้อม

- https://www.irpc.
co.th/corpo-
rate-governance/
corporate-risk/

การกำากับด่แลกิจัการที่ดี 
จัรรยาบรรณทางธิุรกิจั  
และการปฏิิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   

• โครงสร้างองค์กร
• การกำากับดูแลที่ดี 
• การต่อต้านทุจริต 
• นโยบายสาธารณะ 

• ไออาร์พีีซีีและ 
 บริษััทในเครือ
• ผูู้้ถิ่ือหุ้น/นักลงทุน 
• พีนักงาน
• ลูกค้า/ผูู้้บริโภค
• คู่ค้า

- https://www.irpc.
co.th/sustainabili-
ty-management/
corporate-gover-
nance/

ข้้อมูลการติดต่อ GRI102-3, GRI102-53

บริษัท ไออาร์พัีซี จัำากัด (มหาชีน)
555/2 ศัูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพีล็กซี์
แข้วงจตุจักร เข้ตจตุจักร กรุงเทพีฯ 10900
TEL: 66 (0) 2765-70000
FAX: 66 (0) 2765-7001

www.irpc.co.th 
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สรุปผลการดําเนินงานของไออาร�พ�ซี ในป� 2562
เพ�่อสื่อสารผลการดําเนินงานด�านความยั่งยืน
อันได�แก� ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านสิ�งแวดล�อม

สรุปผลการดําเนินงาน
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 201-1 
(2016)

รายได้จากการขาย (1) ล้านบาท 214,101 280,551 239,315 174,463

ต้นทุนขาย ล้านบาท 192,946 264,637 236,569 174,491

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน ล้านบาท 15,220 10,197 (356) (6,115) 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 9,074 9,270 10,171 9,088

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ให้กู้ยืมเงิน ล้านบาท 6,762 9,920 3,768 3,943

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล (2) ล้านบาท 15,520 21,850 21,568 20,727

การจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี ล้านบาท 4,694 7,959 1,837 1,837

GRI 201-4 
(2016)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย ล้านบาท 1,873 2,459 1,307 232

ชดเชยภาษีจากการส่งออก ล้านบาท 130 79 106 78

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

ผลการดำาเนินงานทางการเงิน

ด้านเศรษฐกิจ

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 308-1 
(2016)

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100 100 100

GRI 414-1 
(2016)

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิแรงงาน ร้อยละ 100 100 100 100

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100 100 100 100

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้านผลกระทบต่อสังคม ร้อยละ 100 100 100 100

GRI 204-1 
(2016)

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้า 
และผู้รับเหมาในท้องถิ่น (จังหวัดระยอง)

ล้านบาท 2,894 2,568 2,470 1,931

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้าและผู้รับเหมาในท้องถิ่น 
(จังหวัดระยอง) เทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด

ร้อยละ 20.87 18.90 21.46 18.00

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

N/A ปริมาณการผลิต ตัน 10,748,499 12,442,052 12,059,756 11,886,924

หมายเหตุ : ปี 2562 และปี 2563 ไออาร์พีซีลดกำาลังการผลิตลง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ตามปัจจัยของตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจชะลอตัวและ วิกฤตไวรัส Covid-19

การผลิต
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 102-43 
(2016) 

GRI 102-44 
(2016)

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (1) ร้อยละ 91 89 91 93

GRI 416-2 
(2016)

จำานวนเรื่องที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
ของลูกค้า

กรณี 0 0 0 0

GRI 417-3 
(2016)

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการตลาด กรณี 0 0 0 0

GRI 418-1 
(2016)

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการทำา
ข้อมูลลูกค้าสูญหาย

กรณี 0 0 0 0

จำานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้า กรณี 0 0 0 0

GRI 419-1 
(2016)

จำานวนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี 0 0 0 0

หมายเหตุ : (1) คำานวณจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เท่านั้น

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 102-8 
(2016)

พนักงานประจำา ทั้งหมด (1) คน 5,498 5,466 5,467 5,452

  ชาย คน 4,554 4,524 4,524 4,509

  หญิง คน 944 942 943 943

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร คน 706 695 702 706

  ชาย คน 297 291 295 298

  หญิง คน 409 404 407 408

ระยอง คน 4,493 4,478 4,480 4473

  ชาย คน 3,981 3,963 3,966 3,958

  หญิง คน 512 515 514 515

พื้นที่อื่น ๆ คน 299 293 285 273

  ชาย คน 276 270 263 253

  หญิง คน 23 23 22 20

GRI 405-1 
(2016)

สัดส่วนพนักงานหญิงจากพนักงานทั้งหมด ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 17.17 17.23 17.25 17.30

บุคลากร
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 405-1 
(2016)

แยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) คน 78 78 70 69

  ชาย คน 60 57 53 53

  หญิง คน 18 21 17 16

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) คน 772 810 806 815

  ชาย คน 599 619 623 622

  หญิง คน 173 191 183 193

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) คน 2,801 3,125 3,199 3,252

  ชาย คน 2,292 2,531 2,622 2,672

  หญิง คน 509 594 577 580

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) คน 1,847 1,453 1,392 1,303

  ชาย คน 1,606 1,317 1,226 1,155

  หญิง คน 241 136 166 148

GRI 405-1 
(2016)

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป คน 631 763 917 1,051

   ชาย คน 506 615 734 843

  หญิง คน 125 148 183 208

อายุ 30-50 ปี คน 4,199 4,086 3,968 3,822

   ชาย คน 3,478 3,366 3,281 3,155

    หญิง คน 721 720 687 667

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 668 617 582 566

    ชาย คน 589 543 509 505

    หญิง คน 79 74 73 61

GRI 401-1 
(2016)

พนักงานใหม่

จำานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
คน 32 63 97 96

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.58 1.15 1.77 1.76

  ชาย
คน 9 41 73 79

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.16 0.75 1.3 1.45

  หญิง
คน 23 22 24 17

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.42 0.4 0.44 0.31

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
คน 6 11 18 4

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.11 0.2 0.33 0.07

   ชาย
คน 1 3 8 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.05 0.15 0.04

   หญิง
คน 5 8 10 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.09 0.15 0.18 0.04
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 401-1 
(2016)

ระยอง
คน 24 52 79 92

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.44 0.95 1.45 1.69

 ชาย
คน 7 38 65 77

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.13 0.7 1.19 1.41

 หญิง
คน 17 14 14 15

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.31 0.26 0.26 0.28

พื้นที่อื่น ๆ
คน 2 0 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0 0 0.00

  ชาย
คน 1 0 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0 0 0.00

  หญิง
คน 1 0 0 0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0 0 0.00

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 2 2 3 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0.04 0.05 0.06

  ชาย
คน 2 0 1 1

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0 0.02 0.02

  หญิง
คน 0 2 2 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0 0.04 0.04 0.04

อายุ 30-50 ปี
คน 17 11 13 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.31 0.2 0.24 0.26

  ชาย
คน 14 5 5 3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.25 0.09 0.09 0.06

  หญิง
คน 3 6 8 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.05 0.11 0.15 0.20

อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 147 50 81 8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.67 0.91 1.48 0.16

  ชาย
คน 130 36 67 4

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 2.36 0.66 1.23 0.08

  หญิง
คน 17 14 14 4

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.31 0.26 0.26 0.07

พนักงานออกจากองค์กร

อัตราพนักงานออกจากองค์กรทั้งหมด
คน 61 55 71 126

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 1.11 1.01 1.3 2.31

  ชาย
คน 48 44 52 100

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.87 0.8 0.95 1.83

  หญิง
คน 13 11 19 26

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.24 0.2 0.35 0.48
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 401-1 
(2016)

แยกตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
คน 6 10 17 16

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.11 0.18 0.31 0.29

  ชาย
คน 2 4 8 6

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0.07 0.15 0.11

  หญิง
คน 4 6 9 10

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.07 0.11 0.16 0.18

ระยอง
คน 53 40 50 99

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.96 0.73 0.91 1.82

  ชาย
คน 45 35 41 85

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.82 0.64 0.75 1.56

  หญิง
คน 8 5 9 14

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.15 0.09 0.16 0.26

พื้นที่อื่น ๆ
คน 2 5 4 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.04 0.09 0.07 0.20

  ชาย
คน 1 5 3 9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0.09 0.05 0.17

  หญิง
คน 1 0 1 2

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.02 0 0.02 0.04

แยกตามอายุ

อายุ 50 ปี ขึ้นไป
คน 5 11 20 83

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.09 0.2 0.37 1.52

  ชาย
คน 5 9 13 68

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.09 0.16 0.24 1.25

  หญิง
คน 0 2 7 15

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0 0.04 0.13 0.28

อายุ 30-50 ปี
คน 22 32 33 31

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.4 0.59 0.6 0.57

  ชาย
คน 16 26 23 21

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.29 0.48 0.42 0.39

  หญิง
คน 6 6 10 10

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.11 0.11 0.18 0.18

อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน 34 12 18 12

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.62 0.22 0.33 0.22

  ชาย
คน 27 9 16 11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.49 0.16 0.29 0.20

  หญิง
คน 7 3 2 1

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 0.13 0.05 0.04 0.02

86
รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 401-3 
(2016)

การลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 5,498 5,466 5,467 5,452

  ชาย คน 4,554 4,524 4,524 4,509

  หญิง คน 944 942 943 943

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 114 131 118 107

  ชาย คน 100 115 97 91

 หญิง คน 14 16 21 16

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร คน 114 131 118 107

  ชาย

คน 100 115 97 91

ร้อยละของพนักงาน ที่ลาคลอด

หรือลาเลี้ยงดูบุตร
89 100 100 100

  หญิง

คน 14 16 21 16

ร้อยละของพนักงาน ที่ลาคลอด

หรือลาเลี้ยงดูบุตร
82 100 100 100

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอด 

หรือลาเลี้ยงดูบุตร โดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน

คน 126 110 135 119

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา 

ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลา

คลอด หรือลาเลี้ยงดูบุตร

99 96 103 88

  ชาย

คน 112 98 121 102

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา 
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลา

คลอด หรือลาเลี้ยงดูบุตร
100 98 105 84

  หญิง

คน 14 12 14 17

ร้อยละของพนักงานที่กลับมา 
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลา

คลอด หรือลาเลี้ยงดูบุตร
93 86 88 121

GRI 102-41 
(2016)

พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง เช่น การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นต้น

ร้อยละ 86 75 75 77

GRI 404-1 
(2016)

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงาน ร้อยละ 100 100 100 100

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (2) ชั่วโมงต่อคน 41 46 41 14

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพนักงาน บาทต่อคน  10,167  27,281  18,507  5,960 

ตำาแหน่งงานที่เปิดรับพนักงานภายในเทียบกับตำาแหน่งงาน 
ที่เปิดรับทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ร้อยละ 100 100 100 100

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ ชั่วโมง 10,326 13,212 9,529 4,392

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 771 1,100 185 42

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 4,006 5,256 4,958 2,364

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 5,030 6,350 3,858 1,783

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 519 507 528 203

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯ ชั่วโมง 15,776 17,560 15,861 4,791

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 418 1,154 606 63

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 5,059 6,450 6,689 2,436
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 9,843 9,278 8,116 2,112

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 457 678 450 180

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง ชั่วโมง 150,027 194,056 168,853 61,465

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13-18) ชั่วโมง 1,038 1,629 348 54

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 25,374 24,141 22,174 15,795

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 84,661 122,578 105,868 19,868

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 38,956 45,708 40,463 25,748

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่ระยอง ชั่วโมง 36,192 15,590 17,535 5,266

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

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 2,733 2,647 2,275 1,547

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 7,726 10,757 13,020 2,882

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 3,092 2,186 2,240 837

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานชาย ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่น ๆ ชั่วโมง 12,593 11,298 11,031 1,941

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

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 9-12) ชั่วโมง 1,650 816 982 384

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 7,610 7,548 6,719 972

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 3,333 2,934 3,330 585

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานหญิง ที่มีฐานปฏิบัติงานพื้นที่อื่น ๆ ชั่วโมง 877 813 754 30

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

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

หัวหน้างาน (ระดับ 6-8) ชั่วโมง 529 537 501 21

ปฎิบัติการ (ระดับ 1-5) ชั่วโมง 284 276 253 9

GRI 201-1 
(2016)

อัตราส่วนผลตอบแทน ต่อการลงทุนพัฒนาบุคลากร HCROI 3.33 2.72 1.27 1.00

GRI 404-3 
(2016)

ผลประเมินของพนักงาน KPI ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 100 100 100 100

หมายเหตุ : (1) ไออาร์พีซีไม่มีการว่าจ้างพนักงานแบบทำางานไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees)
  (2) จำานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานต่อคนต่อปี ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายโรคจากไวรัส Covid-19 ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

N/A
การเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต Tier 1 กรณี 1 0 3 2

การเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต Tier 2 กรณี 1 2 0 1

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

ความปลอดภัย
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 403-9 
(2018)

จำานวนชั่วโมงการทำางาน ล้านชั่วโมงทำางาน 30.20 20.35 19.88 18.06

  พนักงาน ล้านชั่วโมงทำางาน 11.50 11.25 11.20 11.14

  แรงงานทั้งหมด ล้านชั่วโมงทำางาน 18.70 9.10 8.68 6.92

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

  พนักงาน (3) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.75 0.36 0.18 0.36

  แรงงานทั้งหมด (4) วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.27 0.44 0.35 0.43

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางาน (TRIC) คน 14 8 5 7

  พนักงาน คน 9 4 2 4

  แรงงานทั้งหมด คน 5 4 3 3

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.19 0.25 0.20 0.17

  พนักงาน กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.17 0.27 0.18 0.09

  แรงงานทั้งหมด กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0.21 0.22 0.23 0.29

GRI 403-10 
(2018)

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

  พนักงาน กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0 0 0 0

  แรงงานทั้งหมด กรณี/ล้านชั่วโมงทำางาน 0 0 0 0

GRI 403-9 
(2018)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LDR) (6) วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 1.79 5.26 1.31 1.27

  พนักงาน วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 1.67 8.18 1.43 0.54

  แรงงานทั้งหมด วัน/ล้านชั่วโมงทำางาน 1.86 1.65 1.15 2.46

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC) คน 6 5 4 3

  พนักงาน คน 2 3 2 1

  แรงงานทั้งหมด คน 4 2 2 2

การเสียชีวิต คน 0 0 0 0

  พนักงาน คน 0 0 0 0

  แรงงานทั้งหมด คน 0 0 0 0

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ - พนักงานและแรงงานทั้งหมด จำานวน 56 256 116 79

อัตราการขาดงาน (7), (8)

   ชาย ร้อยละ 0.696 0.679 0.838 1.950

   หญิง ร้อยละ 0.217 0.201 0.253 0.421

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)

หมายเหตุ :(1) รายงานสถิติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ้างอิง OSHA โดยเทียบหนึ่งล้านชั่วโมงทำางานพนักงาน ได้แก่ พนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำา กัด (มหาชน)  
   และบริษัทในเครือที่ไออาร์พีซี ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แรงงานทั้งหมด ไม่นับรวมพนักงาน
  (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
  (7) อัตราการขาดงาน คำานวณจากพนักงานประจำาเท่านั้น 
  (8) ในปี 2562 มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ A ทำา ให้บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานที่ป่วย หยุดพักรักษาให้หายแล้วจึงกลับมาทำางาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และในปี 2563  
   เกิดวิกฤตไวรัส Covid-19 บริษัทมีนโยบายให้พนักงานกักตัวเองหยุดอยู่ในที่พักอาศัยหากไปยังพื้นที่เสี่ยง เมื่อครบกำาหนด 14 วันแล้วจึงกลับมาทำางาน

89



GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 301-1 
(2016)

น้ำามันดิบ ตัน 8,592,344 9,943,352 9,383,905 9,191,312

แนฟทา ตัน 700,113 961,415 1,026,692 946,987

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 302-1 
(2016)

การใช้พลังงานทั้งหมด (2), (3), (4) กิกะจูล 52,080,051 59,020,452 58,719,745 57,519,116

เชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 52,512,622 59,221,327 59,072,047 57,760,248

 น้ำามันเตา กิกะจูล 1,994,818 2,429,764 2,349,064 2,445,972

 ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 19,326,121 21,783,924 21,908,700 22,821,990

 ปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 707,990 684,881 638,187 919,616

 น้ำามันดีเซล กิกะจูล 282,617 295,826 269,792 244,276

 ก๊าซเชื้อเพลิง กิกะจูล 17,469,024 20,214,853 19,547,018 18,599,283

 ถ่านโค้ก กิกะจูล 6,189,950 6,269,004 5,745,860 5,669,729

 ไฮโดรเจน กิกะจูล 303,062 297,061 309,563 261,721

 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ กิกะจูล 269 298 0 0

 ก๊าซไนโตรเจน กิกะจูล 925,442 1,030,912 1,038,258 741,998

 โพรเพน กิกะจูล 0 0 0 0

 โมโนเมอร์ที่นำากลับมาใช้ กิกะจูล 28,360 30,361 30,929 32,892

 ถ่านหิน กิกะจูล 5,284,968 6,184,444 7,234,675 6,022,770

พลังงานทั้งหมดที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 4,016,112 4,502,344 4,549,128 4,798,143

 ไฟฟ้าที่ซื้อจาก การไฟฟ้า (4) กิกะจูล 472,087 301,578 308,166 220,933

 ไฟฟ้าที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร์ กิกะจูล 833,180 1,505,209 1,520,670 1,403,656

 ไอน้ำาที่ซื้อจาก ไออาร์พีซีคลีนพาวเวอร กิกะจูล 2,710,845 2,695,557 2,720,292 3,173,553

ไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 1,963,211 2,242,431 2,365,088 2,336,467

ไอน้ำาที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 2,485,472 2,460,788 2,536,342 2,725,214

การซื้อและผลิตพลังงานทดแทนทั้งหมด กิกะจูล 0 0 0  22,406

GRI 302-3 
(2016)

อัตราการใช้พลังงาน (5) กิกะจูล/ตันการผลิต 4.49 4.75 4.87 4.84

GRI 302-4 
(2016)

พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงาน 
และปรับปรุงประสิทธิภาพ

กิกะจูล 1,914,021 604,997 422,120  167,898 

สิ่งแวดล้อม

การใช้วัตถุดิบ

การใช้พลังงาน (1)

หมายเหตุ : (1) มาตรฐานและวิธีการคำานวณ อ้างอิงตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  (2) โรงงาน UHV เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2559 
  (3) ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2563 ลดลง เนื่องจากโรงงาน UHV หยุดซ่อมบำารุงตามแผน 
  (4) ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง (รวมของสำานักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2558)  
  (5) อัตราการใช้พลังงานไม่นับรวมปริมาณการใช้พลังงานช่วงซ่อมบำารุงปี 2560 
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

G4-OG6 
(GRI-G4)

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา (1), (4) ล้านลูกบาศก์เมตร 70.01 57.44 62.67 38.89

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยแบบต่อเนื่องผ่านหอเผา ล้านลูกบาศก์เมตร 59.67 55.37 52.8 33.24

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยผ่านหอเผาเทียบกับปริมาณการผลิต
ลูกบาศก์เมตร/ 

ตันการผลิต
6.51 4.61 5.20 3.27

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรง ล้านลูกบาศก์เมตร 3.78 4.54 3.83 3.97

     กระบวนการผลิต (2) ล้านลูกบาศก์เมตร 1.09 1.42 1.28 1.41

     ถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (3) ล้านลูกบาศก์เมตร 2.69 3.12 2.55 2.56

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านกระบวนการผลิต 
และปล่อยผ่านถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ ์
และวัตถุดิบ เทียบกับปริมาณการผลิต (3)

ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

0.1 0.11 0.11 0.33

N/A ก๊าซมีเทนจากไฮโดรคาร์บอนที่ส่งไปยังหอเผา ตัน 90.83 74.52 81.30 50.45

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 305-1 
(2016)

ภายใต้การควบคุมการดำาเนินงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) (2), (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.681 3.953 3.911 3.712

 คาร์บอนไดออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.674 3.946 3.674 3.701

 มีเทน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.002 0.002 0.002 0.003

 ไนตรัสออกไซด์ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.003 0.004 0.003 0.004

 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.002 0.000 0.002 0.004

 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 38 863 38 520

 คาร์บอนไดออกไซด์ จากไบโอเจนิก ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 184 192 379 399

GRI 305-2 
(2016)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.296 0.316 0.254 0.255

 ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภูมิภาค (4) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.049 0.029 0.031 0.025

 ปริมาณการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา จากโรงไฟฟ้าเอกชน 
  (ท้องถิ่น) (5) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.247 0.287 0.224 0.230

GRI 305-3 
(2016)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอื่น ๆ (Scope 3) (6) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 17.903 20.295 16.623 16.663

ไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรงและผ่านหอเผา(1)

ก๊าซเรือนกระจก (1)

หมายเหตุ : (1) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผาตามคู่มือการจัดการไฮโดรคาร์บอนของบริษัท ไออาร์พีซี จำา กัด (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 (คำา นวณ 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 ทำา ให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีขึ้น
   (5) ปี 2563 ค่าลดลงจากปี 2562 เนื่องจากโรงงาน UHV มีการบริหารจัดการนำาก๊าซ เดิมที่ต้องส่งไปหอเผา นำาไปใช้เป็นพลังงานในกระบวนการผลิตแทน ทำาให้ลดการปลดปล่อยอย่างมีนัยสำาคัญ
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ภายใต้การถือหุ้น

GRI 305-1 
(2016)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.905 4.403 4.365 4.111

GRI 305-2 
(2016)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) (3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.296 0.316 0.254 0.255

GRI 305-4 
(2016)

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (7) ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า/ตัน
การผลิต

0.37 0.343 0.345 0.334

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.น้ำา มันไออาร์พีซี บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) และ บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร ์
  (2) ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยโดยตรงในกระบวนการผลิต (Process Vents) 
  (3) ในปี 2559 เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงาน UHV ในเดือน มิถุนายน และปี 2560 โรงงงาน UHMWPE PPE และ PPC ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย ์
  (4) การคำานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้างอิงจาก PDP 2015 Conversion Factors Calculation 
  (5) การคำานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา จากโรงไฟฟ้าเอกชน (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 คำา นวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2)   
      “         

หมายเหตุ : (1) ใช้ข้อมูลการตรวจวัดโดยตรง หรือคำานวณโดยอ้างอิงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ อยู่ในรูปซัลเฟอร์ออกไซด ์
  (3) ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไม่นับรวมปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงซ่อมบำารุงใหญ่ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
  (4) ในปี 2559 โรงงาน UHV เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ และปรับเปลี่ยนวิธีการคำานวณมีเทนจากการเผาไม้ HC ของหอเผา โดยอ้างอิง IPCC2006  
  (5) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์และฝุ่นละออง ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากมีการใช้งาน CFBC Boiler (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้า หลังจากที่หยุดปรับปรุงระบบ

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 305-7 
(2016)

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน 1,418 1,759 1,592 1,495

ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน/พันตันการผลิต 0.132 0.141 0.132 0.126

ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (2), (3) ตัน 2,154 1,566 1,800 1,377

ความเข้มข้นของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (3) ตัน/พันตันการผลิต 0.113 0.126 0.149 0.116

ปริมาณฝุ่นละออง ตัน 238 270 338 259

ความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตัน/พันตันการผลิต 0.022 0.022 0.028 0.022

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ตัน 2,015 2,107 1,897 1,822

ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (4) ตัน/พันตันการผลิต 0.187 0.169 0.157 0.153

มลพิษทางอากาศ (1)
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หมายเหตุ : (1) ปริมาณน้ำาที่ดึงมาจากแหล่งต่างๆ รวมน้ำาผิวดิน น้ำาทะเล น้ำาใต้ดิน น้ำาประปา  
  (2) ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก นับรวมน้ำาทะเลที่ใช้สำาหรับดักจับซัลเฟอร์ซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อนปล่อยกลับสู่ทะเล ปริมาณน้ำาทิ้งวัดจากปริมาณน้ำาเสีย ที่ส่งเข้าระบบบำาบัด 
   น้ำาเสียส่วนกลาง (ยกเว้นน้ำา ทะเลที่ใช้ปริมาณน้ำา ใช้เท่ากับน้ำาทิ้งตาม 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 
  (6) ความเข้มข้นการใช้น้ำาจืด = ปริมาณน้ำาจากแหล่งน้ำาจืด/ปริมาณการผลิต
  (7) ปริมาณการใช้น้ำา = ปริมาณน้ำาที่ดึงมาจากแหล่งต่างๆ-ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก       
  

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 303-3 
(2018) a

ปริมาณน้ำา ใช้จากแหล่งต่าง ๆ (1) ล้านลูกบาศก์เมตร 37 42 40 40

แหล่งน้ำาจืด 
(แหล่งน้ำา ท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ำาท้ังหมด น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 25 29 28 27

 น้ำาผิวดิน (5) ล้านลูกบาศก์เมตร 25 29 28 27

 น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาจากผู้ประกอบการภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

แหล่งน้ำาอื่น ๆ  
(แหล่งน้ำา ท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ำาท้ังหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 12 13 12 13

 น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 12 13 12 13

 ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ผู้ประกอบการภายนอกนำามาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

GRI 303-3 
(2018) b

ปริมาณน้ำาในพื้นที่เสี่ยง ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้ของหน่วยงานอื่นแบ่งตามประเภทแหล่งน้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

แหล่งน้ำาอื่น ๆ 
(แหล่งน้ำา ท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ำาท้ังหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

GRI 303-4 
(2018)

ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาภายนอก (2) ล้านลูกบาศก์เมตร 22 23 25 25

แหล่งน้ำาจืด  
(แหล่งน้ำา ท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ำา ท้ังหมด น้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 6 6 8 8

 น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

 น้ำาที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 6 6 8 8

แหล่งน้ำาอื่น ๆ  
(แหล่งน้ำา ท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ำา ท้ังหมด มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ล้านลูกบาศก์เมตร 16 17 17 17

 น้ำาผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 2 2 2 2

 น้ำาทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 14 15 15 16

ความเข้มข้นการใช้น้ำาจืด (3) ลูกบาศก์เมตร/ 
ตันการผลิต

2.33 2.33 2.32 2.24

GRI 303-5 
(2018)

ปริมาณการใช้น้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร 15 19 15 15

ผลต่างปริมาตรน้ำาใน Reservoir  
ณ วันที่ 1 มกราคมและ 31 ธันวาคม ของปีนั้น (4) ล้านลูกบาศก์เมตร 3.11 3.18 1.45 0.64

การใช้น้ำา และการระบายน้ำาทิ้ง
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GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 306-2 
(2016)

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งกำาจัด (1), (2), (3) ตัน 54,691 55,598 51,275 41,752

ปริมาณของเสียที่เกิดเป็นประจำา ตัน 54,222 55,129 51,009 41,616

 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 28,287 38,460 39,383 33,909

 หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 1,540 0 0 0

 ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 0 0 0

  เผา ตัน 276 65 1,937 2,654

 ฝังกลบ ตัน 2,665 97 0 0

 บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 0 0 0 0

 นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 707 1,298 1,052 1,306

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 22,406 27,689 35,590 29,511

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 0 318 0

 กองเก็บในพื้นที่ ตัน 693 0 486 437

 ถมปรับพื้นที่ ตัน 0 9,312 0 0

 ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 25,936 16,669 11,626 7,707

 หมักทำาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ตัน 0 0 0 0

 ส่งไปต่างประเทศ ตัน 522 1,054 266 64

 เผา ตัน 17,038 12,620 3,392 1,876

 ฝังกลบ ตัน 269 57 0 0

 บำาบัดน้ำาเสีย ตัน 0 0 0 0

 นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 5,957 2,707 5,747 4,886

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 2,023 156 2,168 843

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 36 37 31 13

 กองเก็บในพื้นที่ ตัน 90 38 21 26

 ถมปรับพื้นที่ ตัน 0 0 0 0

ปริมาณของเสียที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำา ตัน 469 469 266 135

 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 36 78 145 0

 เผา ตัน 0 0 0 0

 ฝังกลบ ตัน 36 0 0 0

 ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 0 0 0

ของเสีย
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 นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 5 145 0

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 73 0 0

ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 433 390 121 135

 เผา ตัน 0 201 0 0

 ฝังกลบ ตัน 2 33 0 0

 ส่งไปต่างประเทศ ตัน 0 0 121 0

 นำากลับคืนมาใหม่ ตัน 428 115 0 135

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 3 41 0 0

GRI 306-3 
(2020)

ปริมาณการเกิดของเสีย ตัน 54,691 55,598 51,275 41,752

  ปริมาณการเกิดของเสียอันตราย ตัน 26,368 17,019 11,747 7,842

   ปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตราย ตัน 28,323 38,579 39,529 33,909

GRI 306-4 
(2020)

การจัดการของเสียทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 31,560 32,121 45,051 36,694

   การจัดการของเสียอันตรายทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 8,447 3,056 7,946 5,877

   การจัดการของเสียไม่อันตรายทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 23,113 29,065 37,105 30,818

การจัดการภายในพื้นที่

การจัดการของเสียอันตรายในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 0 0 0 0

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 0 0 0

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 0 0 0

 นำากลับคืนใหม่และการนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตัน 0 0 0 0

การจัดการของเสียไม่อันตรายในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 0 0 0 0

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 0 0 0

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 0 0 0 0

 นำากลับคืนใหม่และการนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตัน 0 0 0 0

การจัดการนอกพื้นที่

การจัดการของเสียอันตรายในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 8,447 3,056 7,946 5,877

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 36 37 31 13

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 2,026 197 2,168 843

 นำากลับคืนใหม่และการนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตัน 6,385 2,822 5,747 5,021

การจัดการของเสียไม่อันตรายในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกำาจัด ตัน 23,113 29,065 37,105 30,818

 นำากลับมาใช้ซ้ำา ตัน 0 318 0 0

 นำากลับมาใช้ประโยชน์อีก ตัน 22,406 27,762 35,590 29,511

 นำากลับคืนใหม่และการนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตัน 707 1,303 1,197 1,306
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GRI 306-5 
(2020)

การจัดการของเสียทั้งหมดในรูปแบบโดยวิธีการกำาจัด ตัน 21,591 14,165 6,223 5,057

 การจัดการของเสียอันตรายทั้งหมดโดยวิธีการกำาจัด ตัน 17,921 14,003 3,800 1,966

 การจัดการของเสียไม่อันตรายทั้งหมดโดยวิธีการกำาจัด ตัน 3,670 162 2,423 3,092

การจัดการภายในพื้นที่

การจัดการของเสียอันตรายโดยวิธีการกำาจัด ตัน 0 0 0 0

 เผาแล้วนำาพลังงานกลับมาใช้ ตัน 0 0 0 0

 เผาทิ้ง ตัน 0 0 0 0

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 0 0 0 0

 กำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0 0 0 0

การจัดการของเสียไม่อันตรายโดยวิธีการกำาจัด (ในพื้นที่) ตัน 0 0 0 0

 เผาแล้วนำาพลังงานกลับมาใช้ ตัน 0 0 0 0

 เผาทิ้ง ตัน 0 0 0 0

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 0 0 0 0

 กำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0 0 0 0

การจัดการนอกพื้นที่

การจัดการของเสียอันตรายโดยวิธีการกำาจัด (นอกพื้นที่) ตัน 17,921 14,003 3,800 1,966

 เผาแล้วนำาพลังงานกลับมาใช้ ตัน n/a n/a n/a 293

 เผาทิ้ง ตัน 17,038 12,821 3,392 1,583

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 271 0 0 0

 กำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 612 1,092 408 90

การจัดการของเสียไม่อันตรายโดยวิธีการกำาจัด (นอกพื้นที่) ตัน 3,670 162 2,423 3,092

 เผาแล้วนำาพลังงานกลับมาใช้ ตัน n/a n/a n/a 564

 เผาทิ้ง ตัน 276 65 1,937 2,090

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 2,701 97 0 0

 กำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 693 0 486 437

GRI 306-4 
(2016)

ปริมาณการขนส่งของเสียอันตราย ตัน 26,275 17,019 11,747 7,842

ปริมาณการนำาเข้าของเสียอันตราย ตัน 0 0 0 5

ปริมาณการส่งออกของเสียอันตราย ตัน 26,275 17,019 11,747 7,842

ปริมาณของเสียอันตรายที่ปรับปรุงคุณภาพ ตัน 0 24 42 5

ปริมาณของเสียที่ส่งไปต่างประเทศ ตัน 522 1,054 266 64

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลการกำาจัดของเสียจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  (2) ในปี 2559 โรงงาน UHV เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2559  
  (3) ปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัดในปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการซ่อมบำารุงใหญ่ และโรงงงาน UHMWPE, PPE, PPC ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์
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GRI 306-3 
(2016) การหกรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของน้ำามันและสารเคมี

กรณี 0 0 0 0

ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 102-43 
(2016) ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ 92.29 88.50 91.40 97.45

GRI 307-1 
(2016)

จำานวนการละเมิดข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ กรณี 0 0 0 0

จำานวนค่าปรับ บาท 0 0 0 0

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในงวดบัญชี บาท 0 0 0 0

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

GRI 201-1 
(2016) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (1) ล้านบาท 609 194 311 435

N/A ผลประโยชน์จากการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม (2) ล้านบาท 2,581 2,616 1,427 381

GRI 307-1 
(2016)

ค่าปรับท่ีมีนัยสำาคัญจากการดำา เนินงาน ท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม 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)   
      

การหกรั่วไหลของสารเคมี

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การดำาเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
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 รายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัอย่างเป็นอสิระ 

เสนอ กรรมการบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) 

ข้อสรุป 
จากการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีกล่าวในหัวขอ้ถดัไป  บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“ส านักงาน”) ไม่พบปัจจยัใดท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า
ขอ้มูลความยัง่ยืนท่ีถูกเลือก (“ขอ้มูลความยัง่ยืน”) ซ่ึงกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไปและรวมอยูใ่นรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 (“รายงาน”) ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่ไดจ้ดัท าตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน (“เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน”) ในสาระส าคญั 

ความรับผิดชอบของส านักงาน 
ส านักงานได้ รับมอบหมายจาก  ไออาร์ พี ซี  และส านักงานเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปของงานท่ีให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากัดต่อ
ขอ้มูลความยัง่ยืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีรวมอยู่ใน
รายงานความยัง่ยืน ตามท่ีระบุไวถ้ดัไป  
ส านกังานไดป้ฏิบติังานการให้ความเช่ือมัน่ตามมาตรฐานงานท่ีให้ความ
เ ช่ือมั่นระหว่างประ เทศ  รหัส  3000 เ ร่ืองงานให้ความ เ ช่ื อมั่น
นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 
(ISAE 3000) และมาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ระหว่างประเทศรหัส 
3410 เร่ืองงานให้ความเช่ือมัน่ต่อรายงานก๊าซเรือนกระจก (ISAE 3410) 
ซ่ึงมาตรฐานการตรวจสอบน้ีก าหนดให้สมาชิกของทีมผูป้ฏิบติังานให้
ความเช่ือมัน่ตอ้งมีความรู้ ทกัษะเฉพาะทาง และความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการให้ความเ ช่ือมั่นต่อข้อมูลความยั่งยืน 
ส านักงานได้วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากดัต่อ
ข้อมูลความยั่งยืนท่ีมีการจัดท าตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินใน
สาระส าคญั ส านกังานปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในเร่ืองความเป็นอิสระและ
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามจรรยาบรรณส าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศของ คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณส าหรับนัก
บัญชีระหว่างประเทศ (รวมถึงมาตรฐานความเป็นอิสระระหว่าง
ประเทศ) (IESBA Code) ซ่ึงตั้งอยู่บนหลกัการพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์
สุจริต ความเท่ียงธรรม ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทาง
วิชาชีพ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพส านักงานได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 
และรักษาไวซ่ึ้งระบบของการควบคุมคุณภาพโดยรวม รวมถึงการจดัท า
นโยบายวิธีปฏิบติัเก่ียวกับการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางจรรยาบรรณ 
มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส านกังานไม่ไดรั้บมอบหมายในการให้ขอ้สรุปในความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืนท่ีเปิดเผยในรายงาน 
ข้อมูลความยั่งยืน 
ขอ้มูลความยัง่ยืนรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขหรือขอ้ความต่อไปน้ีส าหรับ
ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
• 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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เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
ขอ้มูลความยัง่ยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินท่ีก าหนด
ดงัน้ี 
• มาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting 

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

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผูบ้ริหารของ ไออาร์พีซี เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอข้อมูลความยัง่ยืนโดยท าให้มั่นใจว่าข้อมูลความยัง่ยืนได้ถูก
จัดท าและน าเสนอตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสาระส าคัญ  ความ
รับผิดชอบน้ีรวมถึงการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการจัดท ารายงานท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ในการให้ข้อสรุปในความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดต่อข้อมูลความยั่งยืน  
กระบวนการในการปฏิบติังานของส านักงานประกอบดว้ยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลกัฐานอ่ืนๆ ดงัน้ี 
• สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบั

องคก์รและระดบัพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
• สอบถามเก่ียวกบัการออกแบบและการปฏิบติัตามของระบบและ

วิธีการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งขอ้มูลลงในขอ้มูลความยัง่ยืน 

• สอบถามเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัและขั้นตอนในการบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและความคาดหวงัของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยัง่ยืนท่ีส าคญั และการปฏิบติั
นโยบายและแนวทางความยัง่ยืน 

• ทบทวนปฏิบติัการภาคสนามโดยเป็นการประชุมทางไกลจ านวน 2 
สถานท่ี โรงงานเคมีภณัฑ ์Ethylbenzene และ Styrene Monomer 
(EBSM) และโรงกลัน่น ้ามนั (ADU 2) ท่ีสุ่มเลือกบนพ้ืนฐานของ
การวิเคราะห์ความเส่ียงรวมทั้งการพิจารณาปัจจยัทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

• เปรียบเทียบขอ้มูลความยัง่ยืนกบัแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
สุ่มเลือกตวัอยา่งเพ่ือประเมินว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้ก
รวมอยูใ่นขอ้มูลความยัง่ยืนและไดจ้ดัท าขึ้นตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ประเมิน 

ขั้นตอนในการปฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากดั มีความแตกต่างใน
ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานจ ากัดกว่างานให้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีไดรั้บจาก
งานท่ีให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดน้อยกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล  ดังนั้ นส านักงานจึงไม่ ได้ให้ความ เ ช่ือมั่นอย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ข้อจ ากัดโดยธรรมชาติ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน 
อาจเป็นไปได้ว่าขอ้ผิดพลาดหรือความผิดปกติในขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
รายงานอาจเกิดขึ้ นและไม่ถูกตรวจพบ การให้ความเ ช่ือมั่นของ
ส านักงานไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัท าและการน าเสนอรายงาน เน่ืองจากการ
ให้ความเช่ือมัน่ไม่ไดม้ีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานยงัคงปฏิบติัอยูบ่นพ้ืนฐานของการทดสอบ 

ข้อจ ากัดในการใช้รายงานของส านักงาน 
รายงานของส านักงานมิได้จดัท าขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้
หรืออ้างอิงโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก  ไออาร์พีซี หากบุคคลใด
นอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ซ่ึงสามารถเขา้ถึงรายงานหรือส าเนารายงาน
ของส านักงาน ไดน้ าขอ้มูลในรายงานของส านักงานไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์เพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบใน
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเองทั้งส้ิน ทั้งน้ี ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ส านกังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ท่ี
มีต่อบุคคลท่ีสามนอกเหนือจาก ไออาร์พีซี ส าหรับงานการรายงานการ
ให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากัดอย่างเป็นอิสระ และขอ้สรุปของส านักงาน
โดยส้ินเชิง 
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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 

102-1 Name of the 
organization

Cover, 4, 80, 
Back Cover - - - -

102-2 Activities, 
brands, products and 
services

4-5
Remark: IRPC did not sell any 
banned or disputed products 
in 2020

- - -

102-3 Location of 
headquarters 80 - - - -

102-4 Location of 
operations 4-5 - - -

102-5 Ownership and 
legal form Website https://investor.irpc.co.th/en - - -

102-6 Markets served 4-5 - - - -

102-7 Scale of the 
organization This Page

Remark: Refer to IRPC 
Annual Report 2020, Financial 
Highlights, Page 59-70

- - -

102-8 Information on 
employees and other 
workers

83-88

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

- - 2

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

2-3

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 Website

https://www.irpc.co.th/en/
corporate-governance/ 
corporate-risk/

- - -

102-12 External 
initiatives This Page

Remark: Corporate Governance, 
Business Ethics and Compliance 
refer to IRPC Annual Report 2020, 
Page 178-238  

- - -

102-13 Membership or 
associations Website

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

- - -

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Strategy)

102-14 Statement 
from senior decision-
maker

2-3 - - - 19

102-15 Key impacts, 
risks, and opportunities Website

https://www.irpc.co.th/en/
corporate-governance/ 
corporate-risk/

- - 19

GRI Content Index

100
รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



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

4 - - 16 12-14

102-17 Mechanisms 
for advice and 
concerns about ethics

This Page

Remark: Corporate 
Governance, Business Ethics, 
and Compliance refer to IRPC 
Annual Report 2020, 
Page 178-238 

- 16 12-14

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Governance)

102-18 Governance 
structure

Website

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

- - 1, 20

102-19 Delegating 
authority

Website

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

- - 1, 20

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

Website

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

- - 1, 20

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

60 and Website
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/
stakeholder-engagement/

- 16 1, 20

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

This Page

Remark: Composition of the 
Board and Committees refers to 
Annual Report 2020, 
Page 186 (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 
2020, Page 190. (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 2020, 
Page 196. (Committee and Top 
Management Recruitment and 
Appointment and Nomination 
Process Section)

- 16 1, 20

102-25 Conflicts of 
interest

Website

https://www.irpc.co.th/en/
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 2020, Page 119

- - 1, 20

102-27 Collective 
knowledge of highest 
governance body

This Page
Remark: Board Development 
refers to Annual Report 2020, 
Page 180

- 4 1, 20

102-28 Evaluating the 
highest governance 
body's performance

This Page
Remark: Committee Evaluation 
refers to Annual Report 2020, 
Page 226

- - 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 2020, Page 198

- 16 1, 20

102-30 Effectiveness 
of risk management 
processes

This Page

Remark: Risk Management 
Committee and Risk 
Management refer to Annual 
Report 2020, Page 198

- - 1, 20

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

This Page

Remark: Risk Management 
Committee and Risk 
Management refer to Annual 
Report 2020, Page 198

- - 1, 20

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

77-78 - - - 1, 20

102-33 
Communicating critical 
concerns

Website
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/
corporate-governance/

- - 1, 20

102-34 Nature and 
total number of critical 
concerns

Website
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/
corporate-governance/

- - 1, 20

102-35 Remuneration 
policies

This Page

Remark: Board of Director 
nomination process refers to 
Annual Report 2020, Page 
194, 206-207, http://www.
irpc.co.th/en/pdf/bord/
NominationCommittee-
CharterRemunerationeng-rev.pdf

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

Assurance SDGs UNGC

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Stakeholder 
Engagement)

102-40 List of 
stakeholder groups

61-62 - - - -

102-41 Collective 
bargaining agreements

24 - - - 21

102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

61
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/
stakeholder-engagement/

- 8 -

102-43 Approach 
to stakeholder 
engagement

61-62 - - - 21

102-44 Key topics and 
concerns raised

61-62 - - - 21

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Reporting 
Practice)

102-45 Entities 
included in the 
consolidated financial 
statements

77 - - - -

102-46 Defining report 
content and topic 
boundaries

78 - - - -

102-47 List of material 
topics

78 - - - -

102-48 Restatements 
of information

This Page
Remark: No restatement in 
2020

- - -

102-49 Changes in 
reporting

78
Remark: No significant changes 
in scope and boundary from 
previous reporting periods.

- - -

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Reporting 
Practice)

102-50 Reporting 
period

76 - - - -

102-51 Date of most 
recent report

76 - - - -

102-52 Reporting 
cycle

76 - - - -

102-53 Contact point 
for questions regarding 
the report

80 - - - -

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

76 - - - -
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GRI Standard Disclosure Page Number (s) 
and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

GRI 102: 
General 

Disclosures 
2016 

(Reporting 
Practice)

102-55 GRI content 
index

100-114 - - - -

102-56 External 
assurance

98-99

Remark: IRPC engages KPMG 
Phoomchai Audit Ltd. to provide 
limited independent assurance 
service to IRPC’s 2020 
Corporate Sustainability Report. 
IRPC has process to ensure 
transparent external assurance.

- - -

GRI 203: 
Indirect 

Economic 
Impacts 2016

203-2 Significant 
indirect economic 
impacts

Website
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/ 
irpc-sustainable-business-growth/

- 7, 9 ,11 -

Materials Topics

Sustainable Supply Chain

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

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

- - -

103-2 The 
management 
approach and its 
components

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

- - -

103-3 Evaluation of 
the management 
approach

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

- - -

GRI 204: 
Procurement 

Practices 
2016

204-1 Proportion of 
spending on local 
suppliers

82
https://www.irpc.co.th/en/
economic-dimension/supply-
chain-management/

- 12 2

GRI 205:  
Anti-corruption

205-1 Operations 
assessed for risks 
related to corruption

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

- - -

205-2 Communication 
and training about 
anti-corruption polices 
and procedures

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

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

Assurance SDGs UNGC

GRI 205:  
Anti-corruption

205-3 Anti-corruption This Page

Remark: IRPC did not experience 
any cases of corruption and 
bribery in 2020. 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. https://
www.irpc.co.th/en/economic-
dimension/supply-chain-
management/

- - -

GRI 206:  
Anti-

competitive 
Behavior

206-1 Anti-competitive 
behavior

This Page

Remark: IRPC did not experience 
any cases of anticompetitive 
behaviors in 2020. 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 
2020 and IRPC is not involved in 
any ongoing anticompetitive 
cases. https://www.irpc.co.th/
en/economic-dimension/
supply-chain-management/

- - -

GRI 308: 
Supplier 

Environmental 
Assessment 

2016

308-1 New suppliers 
that were screened 
using environmental 
criteria

82 - - - 2, 9-11

GRI 414: 
Supplier 

Social 
Assessment 

2016

414-1 New suppliers 
that were screened 
using social criteria

82 - - - 2, 9-11
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

Customer Relationship Management      

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

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

- - -

103-2 The 
management approach 
and its components

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

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

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

- - -

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

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

83 - - 16 -

GRI 417: 
Marketing 

and Labelling 
2016

417-3 Incidents of 
non-compliance 
concerning marketing 
communications

83 - - 16 -

GRI 418: 
Customer 

Privacy 2016

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

83 - - 16 -

GRI 419: 
Socioeconomic 

Compliance 
2016

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

83 - - 16 -

Innovations for Sustainability

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

11-15 - - - -

103-2 The management 
approach and its 
components

11-15
https://www.irpc.co.th/en/
economic-dimension/product-
and-innovation/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

11-15
https://www.irpc.co.th/en/
economic-dimension/product-
and-innovation/

- - -

IRPC's Own 
Indicator

Percentage of 
petrochemical revenue 
invested in research 
and development

14 - - - -

Percentage of sales of 
specialty products by 
petrochemical revenue

15 - - - -
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

Human Resource Management      

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

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

- - -

103-2 The management  
approach and its 
components

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

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

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

- - -

GRI 401: 
Employment 

2016

401-1 New employee 
hires and employee 
turnover

81-88 - - 8 6-8

401-3 Parental leave 81-88 - - 8 6-8

GRI 404: 
Training and 

Education 
2016

404-1 Average hours 
of training per year per 
employee

81-88 - - 4, 8 6-8

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

36 - - 8 6-8

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

36 - - 5, 8 -

GRI 405: 
Diversity and 

Equal 
Opportunity 

2016

405-1 Diversity of 
governance bodies 
and employees

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

- 5 -

405-2 Ratio of basic 
salary and 
remuneration of 
women to men

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

- 5 -

Occupational Health and Safety      

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

37-47 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

37-47 - - - -
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-3 Evaluation of the 
management approach 37-47 - - - -

GRI 403: 
Occupational 

Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational 
health and safety 
management system

37-47 - 8 6-8

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

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

- 3, 8 2, 6-8

403-3 Occupational 
health services Website

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

- 8 6-8

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

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

- 8 6-8

403-5 Worker training 
on occupational health 
and safety

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

- 8 6-8

403-6 Promotion of 
worker health Website

https://www.irpc.co.th/en/
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

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

- 8 6-8

403-9 Work-related 
injuries 88-89 - 6-8

403-10 Work-related  
ill health 88-89 - - 6-8

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Asset 
Integrity and 

Process 
Safety 2012

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

88 - 3, 6, 
8, 11

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

Assurance SDGs UNGC

Social Well-Being      

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

48-59 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

48-59 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

48-59 - - - -

GRI 201: 
Economic 

Performance 
2016

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed

58-59 - - - -

GRI 203: 
Indirect 

Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure 
investments and 
services supported

58-59 - - - -

GRI 413: 
Local 

Communities 
2016

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

This Page

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.
https://www.irpc.co.th/en/
social-dimension/social-
responsibility/
https://www.irpc.co.th/en/
environmental-dimension/
environmentimpact-assessment-
and-monitoring-result/

- - -

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Indirect 
Economic 

Impacts 2016

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

- - - - -

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Local 
Communities 

2012

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

- - - - -

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.

- - -
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Human Rights      

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

20-26 - - - -

103-2 The 
management approach 
and its components

20-26 - - - -

103-3 Evaluation of the 
management approach 20-26 - - - -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 

2016

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

20-26 - - - -

412-2 Employee 
training on human 
rights policies or 
procedures

20-26 - - - -

Operational Eco-Efficiency

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

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

- - -

103-2 The 
management approach 
and its components

64-69
https://www.irpc.co.th/en/
environmental-dimension/
operational-eco-efficiency/

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach 64-69

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

- - -

GRI 301: 
Materials 

2016

301-1 Materials used 
by weight or volume 90-97 - * 7, 8, 12, 13 9-11

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy 
consumption within 
the organization

90-97 - 7, 8, 12, 13 9-11

302-3 Energy intensity 64, 90-97 - - 7, 8, 12, 13 9-11

302-4 Reduction of 
energy consumption 64, 90-97 - - 7, 8, 12, 13 9-11
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and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

GRI 303: 
Water and 

Effluents 2018

303-3 Water 
withdrawal

90-97 - 6 9-11

303-4 Water discharge 90-97 - 6 9-11

303-5 Water 
consumption

90-97 - 6 9-11

GRI 305: 
Emissions 

2016

305-1 Direct (Scope 1) 
GHG emissions

90-97 - 3, 12, 13 9-11

305-2 Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions

90-97 - 3, 12, 13 9-11

305-3 Other indirect 
(Scope 3) GHG 
emissions

90-97 - 3, 12, 13
2, 

9-11

305-4 GHG emissions 
intensity

73, 90-97 - - 13 9-11

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

90-97

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

3,12 9-11
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and/or URL (s) Omissions / Remark External  

Assurance SDGs UNGC

GRI 306: 
Effluents and 
Waste 2016

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

90-97

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

3, 6, 12 9-11

306-3 (2016) 
Significant spills

90-97 - 3, 6, 12 9-11

306-4 (2016) Transport 
of hazardous waste

90-97 - - 3, 12 9-11

GRI 306: 
Waste 2020

306-1 (2020) Waste 
generation and 
significant waste-related 
impacts

90-97 - - - -

306-2 (2016) 
Management of 
significant waste-related 
impacts

90-97 - - - -

306-3 (2020) Waste 
generated 90-97 - - - -

306-4 (2020) Waste 
diverted from disposal

90-97 - - - -

306-5 (2020) Waste 
directed to disposal

90-97 - - - -

GRI 307: 
Environmental 

Compliance

307-1 Non-compliance 
with environmental 
laws and regulations

97 - -
3, 6, 7,
8, 12, 

13
9-11
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Assurance SDGs UNGC

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 

Effluents 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

90-97

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 -

Climate Strategy and Water Management

GRI 103: 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

Website

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

- - -

103-2 The 
management approach 
and its components

Website

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

- - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Website

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

- - -

GRI 303: 
Water and 

Effluents 2018

303-1 Interactions with 
water as a shared 
resource

74-75, 90-97

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

- 6 9-11

303-2 Management of 
water discharge-
related impacts

67

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

- 6 9-11

303-3 Water 
withdrawal

74-75, 90-97

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

- 6 9-11
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Assurance SDGs UNGC

GRI 303: 
Water and 

Effluents 2018

303-4 Water discharge 90-97 - - 6 9-11

303-5 Water 
consumption

90-97 - - 6 9-11

GRI 305: 
Emissions 

2016

305-5 Reduction of 
GHG emissions

64-65, 90-97

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

G4-Oil and 
Gas Sector 
Disclosure: 
Energy 2012

G4-OG2 Total amount 
invested in renewable 
energy

71 - - 7, 9, 17 -

G4-OG3 Total amount 
of renewable energy 
generated by source

71, 90-97 - - 7 -

Economic Performance      

GRI 201: 
Economic 

Performance 
2016

201-4 Financial 
assistance received 
from government

84 - - - -

Sustainability Performance      

GRI 415: 
Public Policy

415-1 Political 
contribution

This Page

Remark: IRPC did not 
contribute to any political 
activities/ campaigns in 2020. 
However, IRPC has joined trade 
association, business 
association and industry 
association, which shape
policies and directions in oil
and gas, and refinery sectors. 
https://www.irpc.co.th/en/
sustainability-management/
business-ethics-and-
transparency/

- - -
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของเป้าหมาย
สำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

 เป้าหมายที่ 3 :
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
บริการสาธารณสุขจำาเป็นที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงยา
และวัคซีนจำาเป็นที่ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี

ความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน
หน้า 48-59

 เป้าหมายที่ 4 :
สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง มหาวิทยาลัย
ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ

ดำาเนินโครงการเพื่อสังคม
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกปี

ความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน
หน้า 48-59

4.4 เพิ่มจำานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำาเป็น
รวมถึง ทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำาหรับการจ้างงาน 
การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ

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

รายงานประจำาปี
หน้า 127-129

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 
(Website)

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 20-26

 เป้าหมายที่ 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 
(Website)

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 20-26

รายงานประจำาปี  
หน้า 178-238  
และ Website

 เป้าหมายที่ 6 :
การมีน้ำาสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำา โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ 
ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำาเสีย 
ที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำากลับมาใช้ใหม่
ทั่วโลก

กำาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
แบบบูรณาการทรัพยากรด้านพลังงาน 
อากาศ น้ำาและกากของเสีย โดยกำาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดการดำาเนินการ
ในแต่ละด้าน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 63-69
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของเป้าหมาย
สำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาในทุกภาคส่วน 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำาและจัดหาน้ำาที่ยั่งยืน
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำา และลดจำานวนประชาชน
ที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำา

บริหารจัดการน้ำาแบบครบวงจร อาทิ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ใช้น้ำา การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำา
ให้กับพนักงาน การสร้างความร่วมมือ 
กับภาครัฐ รวมถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจและแบ่งปันน้ำากับชุมชน

การบริหารจัดการน้ำา 
หน้า 74-75

6.6 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการน้ำาและสุขอนามัย

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

ความเป็นอยู่ที่ดี 
ของชุมชน 
หน้า 48-59

 เป้าหมายที่ 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 63-69

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบทุ่นลอยน้ำา 
หน้า 71 

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า

กำาหนดเป้าหมายระยะยาวของดัชนี 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไออาร์พีซี 
(Energy Intensity Index: EII) เพื่อลด 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 63-69  

 เป้าหมายที่ 8 :
การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

8.2 ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการทำาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นวัตกรรมเพ่ือ 
ความย่ังยืน 
หน้า 11-15 

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลก
ในการบริโภคและการผลิต และพยายามท่ีจะตัดความเช่ือมโยง
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำาให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำาเนินงาน 10 ปีของ
แผนการทำางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ

ตระหนักถึงผลกระทบจากการ 
ดำาเนินงานต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ และ 
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรของโลก
อย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความสำาคัญ 
อย่างย่ิงกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศในกระบวนการผลิตอย่างม ี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 63-69

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 (Website) 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 20-26
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของเป้าหมาย
สำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทำางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำาหรับผู้ทำางานทุกคน
รวมถึงผู้ทำางานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงต่างด้าว
และผู้ที่ทำางานเสี่ยงอันตราย

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

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  
หน้า 37-47

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

การบริหารจัดการ 
การขนส่ง  
(Website)

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

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 20-26

 เป้าหมายที่ 9 :
อุตสาหกรรม นวัตกรรม  
และโครงสร้างพื้นฐาน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
และการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศ
ดำาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
ในกระบวนการผลิต

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 63-69

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

จัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในระดับปริญญาเอก เพื่อทำางานวิจัย 
และพัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในองค์กร 
และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่
เชิงนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัย 
บุคลากรด้านการวิจัย

นวัตกรรมและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
หน้า 11-15

 เป้าหมายที่ 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 
(Website)

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 20-26

 เป้าหมายที่ 11:
การต้ังถ่ินฐานและชุมชนอย่างย่ังยืน

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพ
อากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ

ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต 
เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 63-69
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของเป้าหมาย
สำาหรับไออาร์พีซี

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

 เป้าหมายที่ 12 :
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

กำาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
แบบบูรณาการทรัพยากรด้านพลังงาน 
อากาศ น้ำาและกากของเสีย โดยกำาหนด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดในการดำาเนินการ 
ในแต่ละด้าน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 63-69

การบริหารจัดการ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน หน้า 16-18

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 
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต  
หน้า 63-69

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
หน้า 70-73

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด
การแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ และการนำากลับมาใช้ซ้ำา

การนำาหลัก 7Rs 
มาใช้ในกระบวนการผลิต

นวัตกรรมและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
หน้า 11-15 
การบริหารจัดการตาม 
แนวทางเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน 
หน้า 16-18

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำาดับความสำาคัญ
ของประเทศ

ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายใน
องค์กรและยกระดับการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน  
(Website)

 เป้าหมายที่ 13 :
การรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศในทุกประเทศ

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 12.34 เมื่อเทียบกับปี 2555 
จากกรณีดำาเนินกิจกรรมตามปกติ 
ภายในปี 2563

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
หน้า 70-73

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และการวางแผนระดับชาติ

จัดทำาและดำาเนินการตามกลยุทธ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
หน้า 70-73

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ 
และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน
ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

รณรงค์เพิ่มความตระหนักให้กับ 
พนักงาน ผ่านการดำาเนินโครงการ 
อนุรักษ์พลังงาน วารสารอนุรักษ ์
พลังงานหน้าอินทราเน็ต

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
ในกระบวนการผลิต 
หน้า 63-69

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
หน้า 70-73

 เป้าหมายที่ 14 :
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพัง
ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution)

กำาหนดเป้าหมายกรณีและปริมาณ 
การรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญของน้ำามัน 
และสารเคมีเป็นศูนย์ และบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การบริหารจัดการ 
การขนส่ง 
(Website)

 เป้าหมายที่ 16 :
สังคมสงบสุขยุติธรรมเท่าเทียม

16.5 ลดการทุจริตในตำาแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ สร้างระบบการบริหารงานที่โปร่งใส 
เป็นธรรม และปราศจากกรณีทุจริต 
คอร์รัปชัน และการให้สินบน ในทุกกิจกรรม 
ทางธุรกิจ และแสดงออกถึงจุดยืนในการ
ไม่เข้าร่วมกับการคอร์รัปชันทุกกรณี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และการปฏิบัติงานตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
(Website)
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