


รายงานถกูจดัท�าขึน้โดยพจิารณาจากประเดน็ต่างๆ ทีไ่ออาร์พซีมีคีวามเหน็ว่าเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี ส�าหรับไออาร์พีซีนั้น ความยั่งยืนคือการเติบโตในแนวทางที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ เพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 
และการด�าเนนิงานให้ประสบความส�าเรจ็ตามความคาดหวงัจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้สิง่ทีจ่ะแสดงถงึการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืนที่แท้จริงนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับวัตถุประสงค์ควบคู่กันไปด้วย โดยรายงาน
ฉบับนี้ ไออาร์พีซีต้องการแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นเติบโตทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงออก
ถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน และชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

รายงานฉบบันีน้�าเสนอแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของไออาร์พซี ีโดยเน้นทีผ่ลการด�าเนนิงาน

ตลอดระยะเวลา 24 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2554-ธันวาคม2555) ตลอดจนการก�าหนดแผนการ

ด�าเนินงานเพื่อก้าวสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก และเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆ ทั้งในระยะสั้น  

ระยะกลาง และระยะยาว

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ขอบข่ายการรายงาน 

ไออาร์พีซี เป็นบริษัทที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่ง
ปัจจบุนัมกีารด�าเนนิงานอยูภ่ายในประเทศ จงึมจีดุมุง่เน้นหลกัด้าน
ความยั่งยืนอยู่ที่ชุมชนภายในประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้ง
อยู่ใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามไออาร์พีซีตระหนักดีว่าการ
จดัการด้านความยัง่ยนืส�าหรบับางประเดน็ ไม่สามารถพจิารณาแค่
เพียงระดับภายในประเทศได้เท่านั้น เช่น ความท้าทายในประเด็น
ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไออาร์พีซีรับรู้และ
เข้าใจถึงหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อการจัดการกับการปล่อย
มลพษิทางอากาศ ทีจ่ะช่วยเพิม่แรงสนบัสนนุสูร่ะดบันานาชาต ิทัง้นี้ 
นอกจากการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์
เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับสากลแล้ว ไออาร์พีซียังมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินการและรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดทั่วทั้งองค์กร นั่น
หมายความว่าองค์กรมีความจ�าเป็นในการปรับใช้มาตรฐานระดับ
สากล ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การบรหิาร
จัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต และแนวทางในการดูแลและ
บริหารทรัพยากรบุคคล

โดยขอบเขตของความรับผิดชอบในการด�าเนินงานนั้นครอบคลุม
มากกว่าการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน หรือจัดการ 

ผลกระทบทีเ่กดิต่อสิง่แวดล้อมภายในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ซึง่หมายถงึ
แนวทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์พีซี รวมถึงข้อมูลที่แสดงไว้ใน
รายงานฉบบันี ้จงึเป็นมากกว่าการรายงานเฉพาะประเดน็ทีอ่งค์กร
สามารถควบคุมการท�างานได้โดยตรง แต่ยังครอบคลุมถึงการ
จดัการผลกระทบทีเ่กดิจากคูค้่า ลกูค้า การปฏบิตัแิละกจิกรรมของ
ผูร้บัเหมา หุน้ส่วน และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ทัง้นีไ้ออาร์พซีมีุง่มัน่ใน
การประยุกต์ใช้มาตรฐานระดับสูงสุดและสนับสนุนให้กลุ่มอื่นๆ 
ประยกุต์ใช้มาตรฐานดงักล่าวด้วยเช่นกนั ในรายงานฉบบันี ้ไออาร์พซีี
ได้เน้นถึงการใช้แนวทาง “Life Cycle” กับโครงการใหม่ๆ ในการ
จัดการด้านความยั่งยืนทั้งสายโซ่อุปทาน และการริเริ่มอื่นๆ เช่น 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco-industrial Zone) ซึง่
เป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน และในขณะเดียวกันยังสามารถบรรลุการด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจไป
พร้อมๆ กัน
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กระบวนการจัดท�า 

ไออาร์พซีใีช้กรอบการด�าเนนิงานของ Global Reporting Initiative 
(GRI) G3.1 ในการก�าหนดโครงสร้างของรายงานฉบบันี ้และยงัใช้
หลกัการของ GRI ซึง่ได้แก่ ความโปร่งใส ความชดัเจน และเนือ้หา 
(Context) ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอีกด้วย ไออาร์พีซี
ประเมนิความสมบรูณ์ของเนือ้หาเทยีบกบัแนวทางการรายงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GRI ไว้ที่ระดับ B ซึ่งไออาร์พีซีแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนและโปร่งใสถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลการ
ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืโดยอธบิายถงึการปฏบิตัใินปัจจบุนั และ
สิง่ทีไ่ออาร์พซีตีัง้เป้าหมายทีจ่ะต้องบรรลคุวามส�าเรจ็ในปีถดัไปและ
ในอนาคต

  สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที:่ http://www.irpc.co.th/contact.php

 02 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 04 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

 06 ธุรกิจของไออาร์พีซี

 10 การจัดการความยั่งยืน

 24 ประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืน

ECONOMICS

 28 วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ และการลงทุน

 32 การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์

 38 การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  จากโครงการใหม่

ENVIRONMENT

 44 การจัดการสภาพภูมิอากาศ

 48 สร้างความเป็นเอกลักษณ์

 58 การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

SOCIETY

 66 ทรัพยากรบุคคล

 78 พลเมืองที่ดีของสังคม

 92 สรุปผลการด�าเนินงาน

 104 รางวัลและการยอมรับ

 106 GRI Content Index & UNGC Global Compact

 113 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ทางเดินศึกษาธรรมชาติพระสมุทรเจดีย์

ทางไม้ที่ยาวถึง 400 เมตร เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ร่วมใจระหว่างไออาร์พซีแีละภาคประชาชนในพืน้ที ่เพือ่
ให้เยาวชนตลอดจนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและสัมผัส
ป่าชายเลนอย่างใกล้ชดิ พฒันาให้เป็นศนูย์เรยีนรูด้้าน
ระบบนเิวศป่าชายเลนก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง
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ปี 2554-2555 ถือเป็นช่วงปีที่มีความท้าทายในการ
บรหิารจดัการองค์กร ปัญหา อปุสรรคตา่งๆ ทีผ่่านเขา้มา 
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ภาวะ
ปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ส่อเค้าทวีความรุนแรงขึ้นในปี 
2555 และสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่มีความ
ผนัผวนและเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ปัจจยัเหล่านีล้้วน
แล้วแต่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี 
ทั้งสิ้น แต่ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุ่มเท 
ก�าลังกาย ก�าลังใจ และความสามารถของชาวไออาร์พีซี 
ทัง้ในการด�าเนนิธรุกจิและการผลกัดนัโครงการฟีนกิซ์ ให้
ด�าเนนิการได้อย่างราบรืน่และประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตที่มี 
แนวโน้มจะรุนแรงขึ้น โดยได้ริเริ่มแผนการบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ 
อีกทั้งมีการแต่งตั้งประธานกลุ่มยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
ของการด�าเนนิธรุกจิ ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม ซึง่ท�าหน้าทีก่�ากบัการด�าเนนิงานทัง้สามด้าน
ให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพือ่
สร้างความแขง็แกร่งในการบรหิารจดัการภายใน

นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้าและการบรกิาร สนบัสนนุ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนิน
ธรุกจิ สร้างผลติภณัฑ์และปรบัปรงุกระบวนการผลติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม และวางแนวทางการขบัเคลือ่นองค์กร
ในอนาคต สู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการ ใช้
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง รวมถึงการ
ปลูกฝังให้หัวใจของชาวไออาร์พีซีทุกคนค�านึงถึงความ 
“ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” เมื่อมีการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กบัชมุชนและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ไออาร์พซีสีามารถอยูร่่วม
กับชุมชนอย่างมีความสุข ท่ามกลางสิง่แวดล้อมทีด่ ีตาม
ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี ที่ตระหนักเสมอ
ว่าการสร้างความสมดลุให้เกดิขึน้ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

และในปีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ไออาร์พีซีภาคภูมิใจ คือ การผนึก
ก�าลงัร่วมกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม ในการพฒันาพืน้ที่
เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พซี ีจงัหวดัระยอง ให้
เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ราย
แรกของประเทศไทย โดยไออาร์พีซีมีความตระหนักถึง 
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
จะน�ามาประยกุต์ใช้ให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ด้วยความ
คาดหวงัว่าความร่วมมอืครัง้นี ้จะสร้างประโยชน์ให้เกดิขึน้ 
ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคม และภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศไทยต่อไป

ผมมีความมุ่งมั่น ที่จะน�าพาไออาร์พีซีก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2557 

โดยไออาร์พีซีจะเป็นองค์กรโปร่งใสที่พัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งจะมุ่งสร้าง

ค่านิยมร่วม (Creating Shared Value : CSV) ระหว่างไออาร์พีซีกับชุมชนและสังคมโดยรอบ 

เพื่อส่งเสริมให้ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ อันจะน�าไปสู่ความเข้าใจ ความร่วมมือ การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และที่สุดคือมิตรภาพ

และความไว้วางใจของชาวระยองและสังคมไทยที่มีต่อไออาร์พีซีจะคงอยู่สืบไป

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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OUR BUSINESS
ธุรกิจของไออาร์พีซี

ปัจจุบัน ไออาร์พีซีและบริษัทในกลุ่ม
มีพนักงานทั้งสิ้น จ�านวน 

5,247 คน

โรงกลั่นของไออาร์พีซี
มีก�าลังการผลิต 
215,000 
บาร์เรลต่อวัน

คิดเป็นร้อยละ
21 
ของก�าลังการกลั่น
ของประเทศ

จากวิสัยทัศน์องค์กรที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2557
ไออาร์พีซีได้ก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์หลักขององค์กร 5 ประการ ได้แก่
• ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence)
• องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)
• ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
• การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Value Creation)
• นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่ (Innovation/Create New Business)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื “ทพีไีอ” จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลเมือ่ปี 2521 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัฯ มหาชน เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 
2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ไออาร์พีซีเริ่มผลิตเม็ด
พลาสตกิเพือ่จ�าหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลติผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิชนดิต่างๆ เพิม่ขึน้รวมทัง้ขยาย
โรงงานและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร

ไออาร์พซีแีละบรษิทัในเครอืเป็นผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรกของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ โดยมพีืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัอยูท่ีจ่งัหวดัระยอง ซึง่เป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมภายใต้การบรหิารจดัการ
ของไออาร์พซี ี พร้อมด้วยสาธารณปูโภคทีใ่ช้สนบัสนนุการด�าเนนิอตุสาหกรรมปิโตรเคมคีรบวงจร เช่น ท่าเรอืน�า้ลกึ 
คลังน�้ามัน และโรงไฟฟ้า โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย ที่จะถูก
ขับเคลื่อนผ่านการด�าเนินโครงการ “ฟีนิกซ์” ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ด�าเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของธุรกิจหลักทั้ง 4 ของไออาร์พีซี ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ธุรกิจที่ยั่งยืน
ไออาร์พซีดี�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในปรชัญาการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ทีร่กัษาความสมดลุระหว่างการด�าเนนิธรุกจิของ
องค์กรกับประโยชน์ของชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อคิดค้นนวัตกรรม และพัฒนา
กระบวนการผลติสินค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าสูง ตอบสนองตอ่ทศิทางความตอ้งการของโลก ใหค้วามส�าคญัในการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยจริยธรรมและให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งยกระดับคุณภาพของพนักงานเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นผู้น�าและก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการ

(Operational Excellence)

ไออาร ์พีซีได ้ด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น การลดการใช้พลังงานไอน�้า
และไฟฟ้า การลดการสูญเสียสารไฮโดรคาร์บอนจาก
กระบวนการผลิต พร้อมน�ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนและ
ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการบริหารจัดการกระบวนการ
ขายและการผลติในระบบห่วงโซ่อปุทาน บรหิารจดัการสนิค้า
คงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ ลดการจัด
เกบ็สนิค้าคงคลงัจาก 10 ล้านบาร์เรล ลงเหลอื 7 ล้านบาร์เรล 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต เป็นต้น ซึ่งความก้าวหน้า
ของการด�าเนนิงานด้านความเป็นเลศิทางด้านการปฏบิตักิาร
ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 44

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

(High Performance Organization)

เพื่อเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ไออาร์พีซีจึงมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาผู้น�าในองค์กรและการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้มีการด�าเนินโปรแกรม
พฒันาความเป็นผูน้�า (Leadership Development Program) 
เพือ่พฒันาสมรรถนะความเป็นผูน้�าและสมรรถนะด้านเทคนคิ
ในสายปฏบิตักิาร ผ่านการใช้ระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เช่น ระบบการประเมนิผลงาน (Performance Management 
System) ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) และระบบการบรหิารความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Management)

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือการพิจารณาสภาพของชุมชน
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรผ่านโครงการต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างความไว้วางใจและ
ได้มาซึง่การยอมรบัจากสงัคมในการด�าเนนิงานของไออาร์พซีี 
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงสะอาดตามมาตรฐานยุโรป  
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างสาธารณูปโภค
ที่จ�าเป็นด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนต่างๆ โดยผลสะท้อนจากความมุ่ง
มั่นของไออาร์พีซีในการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ปรากฏอย่างชัดเจนจากผลส�ารวจความพึงพอใจด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของไออาร์พีซี ที่ร้อยละ 82 ทั้งในปี 2554 
และ 2555 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 80

การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

(Value Creation)

เพื่อสร ้างให ้ เกิดประโยชน ์และมูลค ่าเพิ่มสูงสุดจาก
กระบวนการผลติและการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั บรษิทัฯ จงึ
เริ่มด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มก�าลังการผลิตสายผลิตภัณฑ์ 
โพรพลินี ซึง่นบัเป็นวตัถดุบิหลกัส�าหรบัการผลติสนิค้ามลูค่า
สูงอีกหลายชนิด โครงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ส�าหรับผลิตท่อ (HDPE 
Pipe Grade) ที่ตลาดมีความต้องการสูง ท�ารายได้ได้
มากกว่าเกรดทัว่ไป รวมถงึการเพิม่การผลติสนิค้าเกรดพเิศษ
ในสายน�้ามันหล่อลื่นกลุ่ม 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
พัฒนาธุรกิจท่าเรือน�้าลึกและการให้บริการถังจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าภายนอก

นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่  

(Innovation/New Business Creation)

ไออาร์พซีไีด้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
จากการสร้างสรรค์นวตักรรมและการสร้างธรุกจิใหม่ทีอ่งค์กร
มีศักยภาพเพียงพอ ไออาร์พีซีด�าเนินการคิดค้นและพัฒนา
สารเร่งปฏกิริยิาส�าหรบัผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีซึง่สามารถท�ารายได้ 
เชิงพาณิชย์และลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุสมบตัพิเิศษโดยใช้เทคโนโลยกีารผลติขัน้สงู เพือ่ต่อยอด
และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ในสายโพลโีพรพลินี (PP) 
ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถส�าหรับธุรกิจการให้บริการลูกค้าภายนอกในด้าน
ต่างๆ เช่น งานวิศวกรรม งานการซ่อมบ�ารุง งานวิเคราะห์
อุปกรณ์ทดลอง งานทดสอบสารเคมี และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถงึขยายขอบเขตการพฒันาธรุกจิไฟฟ้าซึง่
ไออาร์พีซีมีความพร้อมและมีศักยภาพสูง

ทิศทางเชิงกลยุทธ์หลัก

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการส�าคัญ

ทิศทางและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ

ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร
สายโซ่คุณค่าของ ไออาร์พีซี

ปโตรเลียม

ปโตรเคมี

ก�าซธรรมชาติ
ถ�านหิน

โรงกลั�น
น้ำมัน

215 KBD

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

ร�ฟอร�เมท

ไพโรไลซ�ส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�สแก�ส

แนฟทา

LS ATB

ลองเลสซ�ดิว

VGO

มิกซ�ไซลีนส� 121 KTA
โทลูอีน132 KTA

เบนซ�น 114 KTA

เอทิลีน 320 KTA

โพรพิลีน 412 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

โรงงาน
อะโรเมติกส

โรงงาน
DCC

โรงงาน
โอเลฟ�นส

EBSM
200 KTA

โรงงานน้ำมัน
หลอลื่นพ��นฐาน

โพรพิลีนอ�อกไซค�

น้ำมันดิบ

โรงไฟฟา

220

MW

108

MW

น้ำมันหล�อลื่นพื้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA 

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

โพลิออล
25 KTA

PP
475 KTA

Acetylene Black
4 KTA

HDPE
140 KTA

ABS/SAN
117 KTA 

EPS
30 KTA

PS
100 KTA

บจ.ไออาร�พีซ� ไพลีออล

ตลับซ�ดี ตลับเทป เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อน

ของเล�นเด็ก เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า
ช�น้ส�วนยานยนต� เคร�อ่งใช�ในครัวเร�อน

ถุงห้ิวบรรจุสินค�า ขวดบรรจุน้ำขวด (ขุ�น)
ท�อน้ำ เช�อก แห อวน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม�

โฟมทำพื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

น้ำมันเช�้อเพลิง น้ำมันเบนซ�น แก�สโซฮอล�
นำ�มันดีเซล น้ำมันเตา LPG

ผลิตภัณฑเพ��อจำหนาย การนำไปใชงาน

ADU2
150 KBD

ADU1
65 KBD

HDPE เกรดทอ
140 KTA

สไตร�น
260 KTA

TDAE 50 KTA

BS 120 KTA

PP in Line

575 KTA

โพรพ�ลีน

412 KTA

ABS/SAN

177 KTA

UHMW-PE

16 KTA

ไฟฟา 568 MW

ไอน้ำ 920 MTH

EURO IV
น้ำมันเบนซ�น 15 KDB
น้ำมันดีเซล 10 KDB

น้ำมันเคร�่องบิน15 KDB

ขยายผลิตภัณฑเอทิลีน
ไปสูเกรดพ�เศษ

ปรับปรุงและเพ��มกำลังการผลิต
EBSM เพ��อ ABS เกรดพ�เศษ

น้ำมันหลอลื่นกลุม 1

พัฒนาคุณภาพน้ำมัน
สูเช�้อเพลิงสะอาด

พัฒนาธุรกิจปโตรเคมี
คุณสมบัติพ�เศษ

เพ��มกำลังการผลิตโพรพ�ลีน
(UHV)

โพรพ�ลีน
732 KTA

+320 KTA

+23 KTA

+100 KTA

+100 KTA

+60 KTA

+4 KTA +12 KTA

+40 KTA+14 KTA

+60 KTA

TDAE  +28 KTA

BS  +25 KTA

ไฟฟา +220 MW

ไอน้ำ +430 MTH

ไฟฟา +240 MW

ไอน้ำ +300 MTH

GHU +15 KDB

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

ผลิตพลังไอน้ำและไฟฟารวม

โพลีเอทิลีน
ชนิดน้ำหนักโมเลกุลสูง

หนวยผลิตโพรพ�ลีน
(PRP)

ขยายกำลังการผลิต
SAN และ ABS

โครงการ กำลังการผลิต2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

น้ำมันดีเซล +10 KDB

น้ำมันเคร�อ่งบิน +15 KDB
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมขีัน้ต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมตกิส์ มกี�าลงัการผลติ 
828,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตามล�าดับ โดยใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ
โรงงานปิโตรเคมขีัน้ปลาย ประกอบด้วยเมด็พลาสตกิกลุม่โพลโีอเลฟินส์ 
(HDPE, PP) ด้วยก�าลงัการผลติ 615,000 ตนัต่อปี พลาสตกิกลุม่สไตรนีคิ 
(ABS/SAN, EPS, PS) ด้วยก�าลงัการผลติ 247,000 ตนัต่อปี เพือ่จ�าหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกส�าเร็จรูปชนิดต่างๆ ต่อไป 

ในปี 2555 ก�าลังการผลิตโพรพิลีนของไออาร์พีซีเพิ่มขึ้น 100,000 ตัน
ต่อปี รวมแล้วมีก�าลังการผลิตโพรพิลีนทั้งหมด 412,000 ตันต่อปี โดย
มสีัดสว่นการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพเิศษที่ร้อยละ 35 และผลิตภณัฑ์เกรด
ทั่วไป ที่ร้อยละ 65 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญในกลุ่มสไตรีนิค ได้แก่ Green 
ABS, ABS Powder, Impact Modifier–MBS, Anti-Dripping Additive, 
Anti-Bacteria, POLIMAX BANBAX และในกลุ่มโอเลฟินส์ ได้แก่ 
UHMW-PE, Polyolefin Catalyst, Baby Bottle Polypropylene และ 
Antimicrobial Compound

กลุ่มธุรกิจท่าเรือ

ท่าเรอืไออาร์พซีตีัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัโรงกลัน่น�า้มนัของไออาร์พซีี 
จังหวัดระยอง ให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าพร้อมสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกเพือ่ให้บรกิารลกูค้าในการเทยีบท่า ซึง่ท่าเรอืหลกัจะประกอบ
ไปด้วย ท่าเรอืปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม (Liquid and Chemical Terminal) 
ที่ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียม และก๊าซ ความยาวทั้งสิ้น 
1,623 เมตร แบ่งเป็น 6 ท่าย่อย สามารถรองรบัเรอืขนาด 1,000-250,000 
DWT (Deadweight Tonnage) และท่าเรอืคอนเทนเนอร์และสนิค้าทัว่ไป 
(Bulk and Container Terminal) ให้บริการสินค้าขนถ่าย สินค้าเทกอง
และสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ บนพื้นที่ 43,200 ตารางเมตร สามารถ
รองรับเรือขนาดระหว่าง 800-150,000 DWT

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการท่าเรือสินค้าเทกอง สร้างระบบ “iPort” 
หรือ IRPC Intelligent Port Service ส�าหรับการให้บริการท่าเรือ
อเิลก็ทรอนกิส์ ผ่านระบบ On-line ซึง่รองรบัการใช้งานผ่านโทรศพัท์มอืถอื 
และ PDA เพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกรรมต่างๆ และมี 
การลงนามในสญัญากบับรษิทั อบุล ไบโอ เอทานอล จ�ากดั เพือ่ให้บรกิาร 
ถงัเกบ็ผลิตภัณฑ์เอทานอลที่คลังน�้ามันพระประแดงไออาร์พีซี ส�าหรับใช้
จัดเก็บและเป็นจุดกระจายสินค้า

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ด�าเนนิการบรหิารจดัการทรพัย์สนิในส่วนทีเ่ป็นทีด่นิเปล่าซึง่มทีัง้ทีต่ัง้อยู่
ในจังหวัดระยองและจังหวัดสงขลา ประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น
ธรุกจิบรหิารจดัการทรพัย์สนิ ประเภทนคิมอตุสาหกรรมหรอืเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก
ของไออาร์พซี ีและเน้นการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 

นอกจากนี ้ไออาร์พซียีงัได้ร่วมมอืกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่จดัท�า
โครงการพฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (EIZ) ซึง่เป็นส่วน
หนึ่งของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

โรงกลัน่น�า้มนัของไออาร์พซี ีมกี�าลงัการผลติรวม 215,000 บาร์เรลต่อวนั 
จัดอยู่ในอันดับ 3 ของก�าลังการกลั่นน�้ามันในประเทศ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา น�้ามัน
เบนซนิ น�า้มนัดเีซล และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) มโีรงงานผลติน�า้มนั
หล่อลื่นพื้นฐานก�าลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี ซึ่งมีก�าลังการผลิต
สงูสดุภายในประเทศ และมโีรงงานผลติยางมะตอย ขนาดก�าลงัการผลติ 
600,000 ตันต่อปี

มกีารปรบัปรงุคณุภาพน�า้มนัเบนซนิ 15,000 บาร์เรลต่อวนั และน�า้มนัดเีซล 
10,000 บาร์เรลต่อวัน ให้เป็นน�้ามันมาตรฐาน EURO IV และพัฒนา
นวตักรรมผลติภณัฑ์ในกลุม่น�า้มนัหล่อลืน่พืน้ฐาน ปรมิาณ 50,000 ตนัต่อปี 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์ TDAE (Treated Distillated Aromatic Extract) และ RAE 
(Residue Aromatic Extract) ซึง่ใช้เป็นสารเตมิแต่งส�าหรบัผลติยางรถยนต์ 
โดยมคีณุสมบตัพิเิศษคอืมปีรมิาณสารก่อมะเรง็ทีล่ดลงซึง่ช่วยเพิม่ความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและราคาน�้ามนัดบิทีผ่นัผวน โดย
สามารถลดปรมิาณสนิค้าคงคลงั จาก 10 ล้านบาร์เรล เป็น 7 ล้านบาร์เรล

กลุ่มธุรกิจของไออาร์พีซี

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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MANAGING 
SUSTAINABILITY
การจัดการความยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย
ภายในปี 2557 ไออาร์พีซีจึงมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจและผลักดัน
โครงการฟีนิกซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุน 
ไออาร์พีซี ให้ด�าเนินการได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย และยึดหลักการ
สร้างสมดลุให้เกดิขึน้ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืตามปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิทีไ่ออาร์พซียีดึมัน่ 
เสมอมา ตลอดจนมุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ในผลติภณัฑ์บรกิาร 
และกระบวนการผลติอย่างจรงิจงั และวางแนวทางการขบัเคลือ่นองค์กร 
ในอนาคต สู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการ ใช้ความ
สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีของตนเอง พร้อมมุ่งมั่น
ด�าเนินโครงการทางด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ไออาร์พซีสีามารถอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างมคีวามสขุ ท่ามกลางสิง่
แวดล้อมที่ดี ลดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ และสร้างความไว้วางใจ
จากชาวระยองทีม่ต่ีอไออาร์พซี ีเพือ่การเตบิโตขององค์กรควบคู่ไป
กับสังคมและชุมชน

ไออาร์พีซียึดมั่นในปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ ที่จะสร้างความสมดุล
ให้เกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทางด้าน
เศรษฐกจินัน้ ไออาร์พซีไีด้ก�าหนดวสิยัทศัน์ ทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นบรษิทั

ปิโตรเคมคีรบวงจรชัน้น�าของเอเชยีภายในปี 2557 ผ่านการด�าเนนิ
งานของโครงการฟีนกิซ์มาตัง้แต่ปี 2552 ทัง้นีก้ารทีจ่ะประสบความ
ส�าเร็จในด้านการเติบโตของรายได้และผลก�าไรของบริษัทฯ ได้นั้น 
ไออาร์พีซีต้องด�าเนินงานเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้
มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับวันจะมีความส�าคัญมากขึ้น 
เนื่องจากการได้รับการยอมรับจากสังคมนั้นมีส่วนส�าคัญที่จะส่ง  
ผลให้องค์กรได้รับการอนุญาตในการด�าเนินกิจการ ไออาร์พีซีจะ 
ไม่สามารถคงอยู่ได้ หากไม่ได้รบัความสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้เสยี 
และไม่สามารถรักษาความสนับสนุนนี้ได้ หากไม่มีการสร้างความ
ไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ไออาร์พีซีเชื่อว่าการสร้างความไว้วางใจ คือการที่ไออาร์พีซีแสดง
ถงึความมุง่มัน่อย่างแน่วแน่ทีจ่ะเป็นองค์กรทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึ
มกีารตัง้เป้าหมายการด�าเนนิงานอย่างจรงิจงัและชดัเจน ตลอดจน
ก�าหนดวธิกีารวดัผลการด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใสอย่างถกูต้อง
และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ไออาร์พีซีใช้แนวทางการพิจารณาบนพื้นฐาน
ความเสี่ยง (Risk Based Approach) เพื่อระบุประเด็นที่มีความ
ส�าคญัต่อการบรรลวุสิยัทศัน์ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของไออาร์พซีี 
และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างสมดลุ 
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ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดลอม

ความเขมแข็งและ
การเติบโตของธุรกิจ

ชุมชนมีความสุข
และผูมีสวนไดเสีย
กับองคกรไดรับ
ความพึงพอใจ

ความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

การอยูรวมกััน
ของธุรกิจ
และชุมชน

การอยูรวมกััน
ของธุรกิจและ
สิ่งแวดลอม

การอยูรวมกััน
ของชุมชนและสิ่งแวดลอม

การเติบโตอยางยั่งยืน

CH 4 ปรัชญาธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การก�ากับดูแลและความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัทของไออาร์พีซีประกอบด้วยกรรมการ 17 ท่าน 
โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 16 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 8 ท่าน 
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการ
บริหารจดัการธุรกจิขององค์กร และเพือ่ความเป็นธรรมกับทกุฝา่ย 
นอกจากนีม้กีรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิจ�านวน 1 ท่าน คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ มหีน้าทีท่�าให้มัน่ใจว่าองค์กรมกีารด�าเนนิธรุกจิทีส่อดคล้อง
กบักฎหมาย ระเบยีบบรษิทั มตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ และต้องด�าเนนิ
การตามหลกัการก�ากบัดแูลองค์กรทีด่ ีด้วยความเทีย่งตรง ซือ่สตัย์ 
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใสในการเปิดเผย
ข้อมูล ทั้งนี้ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะด�าเนินการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ให้มีความหลากหลายที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการธรุกจิของบรษิทั พร้อมทัง้ก�าหนดค่า
ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการอย่างเหมาะสม จูงใจ 
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและน�าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง 
แล้วแต่กรณ ีตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบงัคบับรษิทัและเป็นไปตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ นโยบายการด�ารงต�าแหน่งจ�ากัดระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งครั้งละ 3 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน อีกทั้ง
ได้ก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ไม่เกิน 5 
แห่ง เพื่อให้สามารถคงความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่าน 
เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพือ่เป็นผูน้�าฝ่ายบรหิารและให้มอี�านาจ
และหน้าที่บริหารจัดการกิจการของไออาร์พีซี ภายใต้วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ มติที่ประชุม ระเบียบของบริษัท ตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้นและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 
ซึง่มหีน้าทีใ่นการกลัน่กรองงานเฉพาะทางเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ 
อกีทัง้ยงัต้องให้ค�าปรกึษาและแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดย
มี 1) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ติดตามการด�าเนิน
งานของไออาร์พซีเีพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่รับผิดชอบติดตามการด�าเนินงานของไออาร์พีซีให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้ไออาร์พีซีมี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือก และ
เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลเพื่อท�าหน้าที่ผู ้สอบบัญชีของ      
ไออาร์พซี ี  3) คณะกรรมการบรหิาร ท�าหน้าทีพ่จิารณาและกลัน่กรอง 
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และก�าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของไออาร์พีซี และ 
4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีค่ดัเลอืก
บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการใหม่ หรอืสรรหา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามกรอบของเกณฑ์การพิจารณาอย่างมี
ประสิทธิผลและโปร่งใส รวมถึงก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองปีละครัง้ 
เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคใน

 ไออาร์พีซีได้รับการประเมินการดูแลก�ากับกิจการที่ดี โดย IOD อยู่ในระดับ CG Five Star 4 ปี ติดต่อกัน (2552-2555) 

 ผู้ชนะรางวัล Golden Peacock Awards ปี 2555 ในการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ
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ระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 
ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิการปฏบิตังิานคณะกรรมการ
ทัง้คณะ 2) แบบประเมนิการปฏบิตังิานตนเอง 3) แบบประเมนิการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการท่านอื่น และ 4) แบบประเมินการปฏิบัติ
งานคณะกรรมการชดุย่อย (ซึง่ได้เพิม่ขึน้ในปี 2555) นอกจากนีก้าร
วัดผลงานเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามดัชนีชี้วัดหลักของ     
ไออาร์พซี ียงัเป็นหนึง่ในเกณฑ์ทีส่�าคญัในการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการอกีด้วย โดยการประเมนิทกุแบบในปี 2554 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการทั้งคณะ ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.66 ผลการประเมินที่
กรรมการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
95.00 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการท่านอื่น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.36 และในปี 2555 ผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน โดยผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
96.74 ผลการประเมินที่กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 96.47 คณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการท่านอืน่ มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 96.43 
และเริ่มประเมินคณะกรรมการย่อยทุกชุด โดยผลการประเมินการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ทีค่ะแนนเฉลีย่ร้อยละ 99.57 
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.46 ผลการประเมิน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทีค่ะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 99.76 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.26 และผล
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคล ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.15 นอกจากนี้ไออาร์พีซียังได้รับ

รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของ
พนักงานและผู้บริหารทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�าเนินการของโรงไฟฟ้า 
เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อย
ทีส่ดุ ซึง่ไออาร์พซีใีช้เงนิลงทนุกว่า 8,000 ล้านบาท เพือ่ปรบั
เปลี่ยนกระบวนการผลิต ของโครงการผลิตพลังไอน�้าและ
ไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ทีเ่ปลีย่นจากการ
ใช้น�้ามันเตาในการผลิตมาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ ท�าให้
สามารถลดกลิ่นเหม็นจากการผลิตและลดการระบายก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ สามารถลดการใช้น�้ามนัเตาได้ถงึร้อยละ 
40 และลดการปล่อยก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ออกสู ่
บรรยากาศได้ถึง 260,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี 

เกณฑ์ส�าหรบัโครงการทีจ่ะได้รบัรางวลั “มาตรฐานมงกฎุไทย” 
นี ้คอืดชันชีีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนื เช่น การพจิารณาผลกระทบ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด�าเนิน
โครงการ การจดัให้มกีระบวนการมส่ีวนร่วมจากประชาชนใน
ระดบัการเปิดรบัฟังความคดิเหน็ หรอืการด�าเนนิงานทีแ่สดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility, 
CSR) เป็นต้น 

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็น
เวลา 4 ปีติดต่อกัน (2552-2555) จากการประเมินผลโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงานของกรรมการ

รางวลัทีไ่ออาร์พซีไีด้รบันัน้เป็นการเน้นย�า้ถงึการเป็นองค์กรทีม่กีาร
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิได้แก่ รางวลั
มาตรฐานมงกุฎไทย ในปี 2554 และรางวัล “Golden Peacock 
Awards” ในปี 2555 นอกจากนี้  ไออาร์พีซียังแสดงเจตนารมณ์
และพันธะสัญญาในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในแง่การค�านึงถึง
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต 
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ UN Global Compact ในปี 2554 อีก
ด้วย เป็นผลสบืเนือ่งจากศกัยภาพและการด�าเนนิบทบาทของคณะ
กรรมการเป็นส�าคัญ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถรบัทราบได้จากรายงานประจ�าปี 2555 
(เช่น ขนาดของคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชมุ การออกประกาศ 
คณะกรรมการชุดย่อย)

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

13



คณะกรรมการบร�ษัท

3

12 13 6 16 11 7 14 9 10 15

2 8 1
5 4 17

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หาร

1

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

3

นายไพร�นทร ชูโชติถาวร
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร

4

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร
กรรมการอิสระ

5

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6

นายธรัมพ ชาลีจันทร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

15

นายพ�รพล ไตรทศาว�ทย
กรรมการ

16

นายอธิคม เติบศิร�
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการผูจัดการใหญ/
เลขานุการคณะกรรมการ/
เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

17

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการ

7

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

8

นายว�ชัย พรกีรติวัฒน
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9

นายศิร�ศักดิ์ ว�ทยอุดม
กรรมการ

10

นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ

11

นายณรงคกร ชวาลสันตติ
กรรมการอิสระ

12

พลโทปร�ชา วรรณรัตน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13

นายเจตน ธนวัตน
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14

14



คณะกรรมการบร�ษัท

3

12 13 6 16 11 7 14 9 10 15

2 8 1
5 4 17

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หาร

1

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

3

นายไพร�นทร ชูโชติถาวร
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร

4

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร
กรรมการอิสระ

5

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6

นายธรัมพ ชาลีจันทร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

15

นายพ�รพล ไตรทศาว�ทย
กรรมการ

16

นายอธิคม เติบศิร�
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการผูจัดการใหญ/
เลขานุการคณะกรรมการ/
เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

17

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการ

7

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

8

นายว�ชัย พรกีรติวัฒน
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9

นายศิร�ศักดิ์ ว�ทยอุดม
กรรมการ

10

นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ

11

นายณรงคกร ชวาลสันตติ
กรรมการอิสระ

12

พลโทปร�ชา วรรณรัตน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13

นายเจตน ธนวัตน
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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คณะผูบร�หาร

นายมานิตย สุธาพร 
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบุคคลและบร�หาร และที่ปร�กษา
ปฏิบัติหนาที่กำกับดูแลงานดานคดี

5

นายว�ทวัส สวัสดิ์ – ชูโต
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายแผนธุรกิจองคกร

6

นายสหัสชัย พาณิชยพงศ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น

2

นายอธิคม เติบศิร� 
กรรมการผูจัดการใหญ

1

นายชาญศิลป  ตร�นุชกร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน/
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายพาณิชยกิจและการตลาด

3

นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญช�และการเง�น

4 123 4 56

แผนผังองคกร บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)

สายงานว�จัยและพัฒนา

สายบัญช�และการเง�น สายบุคคลและบร�หาร สายแผนธุรกิจองคกร
สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุมธุรกิจปโตรเคมี
แลการกลั�น

กลุมธุรกิจทาเร�อ
และบร�หารจัดการ

ทรัพยสิน

สายงาน
การตลาด

ฝายคดี

สายงานกิจการองคกร

คณะกรรมการ

สายงานวางแผน
จัดหาและคาวัตถุดิบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงาน
ทาเร�อ

สายงาน
บร�หารจัดการ

ทรัพยสิน

สายงาน
ปฏิบัติการ 1

สายงาน
ปฏิบัติการ 2

สายงาน
ปฏิบัติการ 3

สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย
อาช�วอนามัย

และสิ�งแวดลอม

สำนักงานบร�หาร
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

ไออารพ�ซ�

สายงาน
ปฏิบัติการ 4

สายงาน
แผน

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บุคคล

สายงาน
บร�หารและจัดซ�้อ

สายงาน
บัญช�

สายงาน
การเง�น
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รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

17



แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืน
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการก�าหนด
ดัชนีชี้วัดหลักของไออาร์พีซี เพื่อให้สะท้อนถึงความยั่งยืน โดยมี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นผู ้บริหารจัดการ และแต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการด�าเนิน
งานและบริหารจัดการ โดยมอบหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้มี
ส่วนร่วมในการก�าหนดกลยุทธ์และด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดท�านโยบายและแผนความเสี่ยงของ
องค์กร และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะท�าให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามดัชนีชี้วัดหลักขององค์กรในที่สุด 

ดัชนีชี้วัดหลักของไออาร์พีซีที่สะท้อนภาพความยั่งยืนที่ได้ก�าหนด
และมีการวัดผลไว้นั้น เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการใช้พิจารณา
เพื่อประเมินศักยภาพในมุมกว้างขององค์กรและบุคลากร ดังนั้น 
กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงแต่งตั้ง “กลุ่มยุทธศาสตร์การด�าเนิน
ธุรกิจในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ตามปรัชญาการ
ด�าเนนิธรุกจิของไออาร์พซี ีประกอบด้วยกลุม่ยทุธศาสตร์ด้านความ
เข้มแข็งและการเติบโตทางธุรกิจ (Sustainability in Economy) 
กลุม่ยทุธศาสตร์ด้านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี (Sustainability 
in Social) และกลุม่ยทุธศาสตร์ด้านการเสรมิสร้างสมดลุสิง่แวดล้อม 

(Sustainability in Environment) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ร่วมกันรับผิดชอบในการก�ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนิน
โครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ และสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของไออาร์พีซีที่มุ ่งสู ่ความ 
ยั่งยืน

ประธานกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งและการเติบโตทาง
ธุรกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้องค์กรมีการด�าเนินงานตามแผน
กลยทุธ์ โดยมุง่ส่งเสรมิศกัยภาพและการเตบิโตขององค์กร ตลอด
จนวเิคราะห์สถานการณ์เศรษฐกจิโลก ก�ากบั ดแูลการวางแผนการ
ด�าเนินงาน การตลาดและการบริหารความเสี่ยง

ประธานกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ท�า
หน้าทีค่วบคมุดแูล โดยมุง่เน้นเพือ่ให้ภาคอตุสาหกรรมและผูอ้าศยั
ในจังหวัดระยองอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ทั้งนี้คณะกรรมการได้
ก�าหนดแนวทางการท�างานเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าผูม้สีว่นได้เสียทกุฝ่ายมี
ความสุข อันถือเป็นส่วนส�าคัญของวิสัยทัศน์ของไออาร์พีซีที่จะมุ่ง
สู่ความยั่งยืน

ประธานกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม      
รับผิดชอบในการควบคุม ปรับปรุง และประสานงานเพื่อต่อยอด

พ�จารณาแนวโนมรอบดาน
/ความทาทาย/ความเสี่ยง

/ปรับปรุงสมมติฐาน

พ�จารณาแนวโนมรอบดาน
/ความทาทาย/ความเสี่ยง

/ปรับปรุงสมมติฐาน

ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการจัดการ

และคณะกรรมการบร�หาร

ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการจัดการ

• การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ รายเดือน

• การประชุมคณะกรรมการจัดการรายสัปดาห

• การตรวจสอบงบประมาณชวงกลางป

• การรายงานดัชนีช�้วัด (KPI) รายเดือน

• การรายงานมาตรการลดความเสี่ยงรายเดือน

พ�จารณาแนวโนมรอบดาน
/ความทาทาย/ความเสี่ยง

/ปรับปรุงสมมติฐาน

การจัดทำกลยุทธ
ระดับหนวยธุรกิจ

และหนวยงานสนับสนุน

การจัดทำแผนปฏิบัติการ

กระบวนการประเมินเพ��อการพัฒนา

กระบวนการประเมินเพ��อการพัฒนา

เร�่มตน

การตรวจสอบกลยุทธ

การจัดทำ

แผนธุรกิจ

ฉบับสมบูรณ

การจัดทำ

แผนธุรกิจฉบับราง

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

อนุมัติกลยุทธ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

อนุมัติแผนธุรกิจ

และงบประมาณ

การคิดเช�งกลยุทธ

ของผูบร�หารระดับสูง

การจัดทำ
กลยุทธ

การจัดทำ
แผนธุรกิจ
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การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีแผน
กลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น
ระบบ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ไออาร์พีซีมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์เป็นประจ�าทุกปี ผ่านการคิด
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง (Strategic Thinking Session, 
STS) โดยมีการติดตาม ทบทวน ปรับปรุงและจัดท�ากลยุทธ์ของ
การด�าเนนิธรุกจิในอนาคตให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง ขณะเดยีวกนักส็อดคล้องกบัทศิทางของอตุสาหกรรม
ในปัจจุบัน ซึ่งการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงนี้เป็นเวที
ส�าคญัในการสร้างความยัง่ยนืของไออาร์พซี ีเนือ่งจากในการจดัท�า
แผนต่างๆ ขององค์กร จะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นความ
ยั่งยืนควบคู่ไปด้วย

ความก้าวหน้าตามแผน
จากปรัชญาการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี ที่มุ่งสร้าง
ความสมดลุระหว่างการด�าเนนิธรุกจิ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
ไออาร์พซีจีงึก�าหนดตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั (KPI) ระดบั
องค์กร เพือ่ใช้ก�ากับดแูลและติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ 
ขององค์กรตามหลัก Balanced Score Card (BSC) รวมถึงให้
สอดคล้องกับทิศทางของแผนกลยุทธ์ขององค์กร และตอบโจทย์

การสร้างสมดุลระหว่างการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปรัชญาการด�าเนินธุรกิจที่
ไออาร์พซียีดึมัน่ตลอดมา และเพือ่ให้การด�าเนนิงานทัง้สาม
ด้านของไออาร์พีซีเกิดความสมดุลและสอดคล้องทั่วทั้ง
องค์กร ตลอดจนสามารถสร้างการยอมรับและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม จึงมีการแต ่งตั้งประธานกลุ ่ม
ยทุธศาสตร์การด�าเนนิธรุกจิ ทัง้ด้านความเข้มแขง็และการ
เตบิโตทางธรุกจิ ด้านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี และ
ด้านเสรมิสร้างสมดลุสิง่แวดล้อม โดยมหีน้าทีใ่นการก�ากบั 
ปรับปรุง และประสานงานให้การด�าเนินงานทั้งสามด้าน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนมาสู่ไออาร์พีซี
อธิคม เติบศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความยั่งยืน อันเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัดองค์กรประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านกระบวนการภายใน 
และด้านการเรียนรู ้และการพัฒนา โดยมีการด�าเนินการผ่าน
โครงการและการวัดผลต่างๆ ดังนี้

•	 ด้านการเงนิ: ด�าเนนิการผ่านการวดัผลการด�าเนนิงานด้านการ
เงิน ตามประมาณการแผนธุรกิจของไออาร์พีซี ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่
จะปรับปรุงผลการด�าเนินงานผ่านการเพิ่มปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีก�าไรสูงกว่าผลิตภัณฑ์เกรดธรรมดา และ
มุ่งลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินสูง

•	 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย: ไออาร์พีซีด�าเนินการผ่านโครงการต่างๆ 
ในรอบปี เพือ่แสดงถงึการให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยวดั
จากการท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและชุมชน 
ความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน ตลอดจนการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี 

•	 ด้านการด�าเนนิงานของกระบวนการภายใน: ด�าเนนิการโดย
การวัดความพร้อมของหน่วยผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้จริง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมการผลิตให้สามารถ
ด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวัดความส�าเร็จของ
โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญของไออาร์พีซี 
และโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการฟีนิกซ์

•	 ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันาบคุลากร: ด�าเนนิการผ่านโครงการ 
VICTORIEs ซึง่เป็นการประเมนิความรูค้วามสามารถของพนกังาน
จากเกณฑ์ด้านความเป็นผูน้�าและความรูค้วามสามารถหลกั ตลอด
จนการสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรเกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ 
ซึ่งการให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
พนักงานยังส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร

ทั้งนี้ ไออาร์พีซีก�าหนดให้มีระบบการวัดผลการด�าเนินงานจาก     
ตวัชีว้ดัทีถ่่ายทอดลงมาตามล�าดบัสายบงัคบับญัชา และจดัท�าแผน
ปฏิบัติการเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ โดยมีคณะผู้บริหารสามารถติดตามผลการด�าเนินงานผ่าน
การประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ�าทุกเดือน และน�าเสนอ
รายงานผลการด�าเนนิงานตวัชีว้ดัให้กบัคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็น
ประจ�าทุกไตรมาส

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

แนวทางการด�าเนินงาน

การด�าเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนมีความเสี่ยงสูงในการด�าเนินธุรกิจ ไออาร์พีซีจึง    
ยึดมั่นในการตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของ
จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจที่ดี เพราะไออาร์พีซีตระหนักดีว่าหาก
กิจกรรมทางธุรกิจด้านใดที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ    
ทางตรง หรือทางอ้อม ที่จะท�าให้เกิดการด�าเนินงานที่ผิดจริยธรรม 
ไม่เหมาะสม หรอืผดิกฎหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นความเสีย่งต่อชือ่เสยีง
ของบริษัท และในที่สุดก็จะท�าให้สูญเสียความสามารถในการเป็น
องค์กรที่มีการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ไออาร์พซีตีระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ 
โดยได้ก�าหนดหวัข้อเกีย่วกบัจรรยาบรรณไว้เป็นหนีง่ในหวัข้อหลกัของ
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมกีารอบรมเนือ้หาของนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงอธิบายความหมาย
และการน�าไปประยุกต์ใช้ในงานประจ�าวัน

ประเด็นส�าคัญภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ ได้แก่

•	 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น: ไออาร์พีซี    
มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างผลประโยชน์สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์และ
เป็นธรรม เพื่อที่จะรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน มีการ
รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของไออาร์พีซีต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียม สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

•	 	 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน: 
การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน 

สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนให้กับธุรกิจของไออาร์พีซีได้ 
จึงมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า มีการส่งมอบ
ผลติภัณฑ์และบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยยก
ระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•	 	จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	
และเจ้าหนี้ทางการค้า: ไออาร์พีซีปฏิบัติตามกฎหมายและกติกา
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ ใน
ส่วนของการแข่งขนัทางธรุกจิ ไออาร์พซีจีะยดึถอืกตกิาของการแข่งขนั
ที่ดี และแนวทางการปฏิบัติที่ดี และในส่วนของเงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้
ทางการค้านัน้ ไออาร์พซีจีะช�าระคนืตามข้อตกลงและเงือ่นไขการกูย้มื 

•	 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน: ไออาร์พีซี
ถอืว่าพนกังานเป็นปัจจยัหลกัสูค่วามส�าเรจ็ จงึได้ก�าหนดค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การท�างานที่ดี และส่งเสริมการท�างานร่วมกัน ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น และ
ในสายอาชีพที่เหมาะสม

•	 จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม: 
ไออาร์พซีตีระหนกัและห่วงใยถงึความปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความส�าคัญในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 

  http://www.irpc.co.th/cg_policy_ethics.php 

ผลการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทาง        
การค้า ลูกค้า ประชาชน และชุมชนในพื้นที่การด�าเนินธุรกิจ ความ 
มุ ่งมั่นของไออาร์พีซีครอบคลุมไปถึงผู ้ได้รับผลกระทบทางด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคมและธุรกิจ จากการด�าเนินงานของไออาร์พีซีด้วย 
ในปี 2555 ไม่พบกรณีการด�าเนินงานที่ขัดต่อข้อก�าหนดตาม
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจและ 
สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการคอรปัชัน่และการขดักนัของ
ผลประโยชน์

แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีมีการจัดโครงสร้างองค์กร ก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ และ
ด�าเนินการโดยยึดการสร้างสมดุลของอ�านาจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส อีกทั้งยังป้องกันการเกิดการทุจริตที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร

แนวทางการป้องกันและจัดการต่อเหตุการณ์ทุจริตและ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ไออาร์พซีมีกีลไกการจดัการข้อร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ โดยมรีะเบยีบ
ปฏบิตั ิช่องทางการร้องเรยีน และก�ากบัดแูลกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน 
มีกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ยุติธรรม มีการรักษา 
ความลับ และเคารพสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส โดยมุ่งเน้น
การได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแสสามารถ
ร้องเรยีนหรอืให้เบาะแสอย่างเป็นทางการมายงัส�านกัเลขานกุารบรษิทั 
หรือส�านักตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ไออาร์พซีจีะจดัให้มกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวน หากมกีารรายงาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติ การท�าผดิกฎหมาย การไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในเรือ่ง 
“ความรบัผดิชอบขององค์กร” และก�าหนดนโยบายให้ 
ไออาร์พีซี เป็นองค์กรโปร่งใสที่พัฒนาให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยนื ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
บนพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทีม่กีารพฒันา
ตามมาตรฐานสากลให้เข้มข้นขึน้อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ 
สนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบัติที่ดีสู่สังคม
ภายนอก เพือ่สง่ผลในทางปฏบิตัอิย่างมปีระสิทธภิาพ 
เป็นรูปธรรม สร้างการยอมรับ และยังประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
มนวิภา จูภิบาล
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกิจการองค์กร
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บรษิทัได้มกีารสือ่สารให้พนกังานทกุคนได้รบัทราบถงึ
จรรยาบรรณทางธุรกิจโดยการจัดท�าเป็นหนังสือคู่มือ 
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์บนเวบไซต์ของบริษัท 
ซึง่พนกังานทกุคนสามารถเข้าไปดไูด้ตลอดเวลา คูม่อื
นีม้เีนือ้หาทีช่ดัเจน กระชบัและครอบคลมุ พนกังานทกุ
คนสามารถน�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกบัการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ท�าให้ทุกคนมีความเข้าใจว่า 
การท�างานให้บริษัท และเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทนั้น 
ควรปฏิบัติตนอย่างไร และทราบว่าการกระท�าใดบ้าง
ที่ส่งผลด้านลบต่อชื่อเสียงบริษัท และผิดกฎหมาย  
วิเชียร อาจองค์
ผู้จัดการแผนกการจัดการและพัฒนาระบบ

•  ไออาร์พีซีเตรียมความพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition, CAC) ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต และ
ความจ�าเป็นในการต่อต้านและต่อสูก้บัการทจุรติ ผ่านการปฏบิตัติาม
นโยบายและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัการทจุรติในบรษิทัและ
ระดับอุตสาหกรรม

•  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการเข้าร่วมอบรมแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ที่จัดขึ้น   
โดยหน่วยงานภายนอก

ด้านจรยิธรรมของบรษิทั หรอืเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน/มวลชน 
หรอืสิง่แวดล้อม เพือ่ตรวจสอบและวนิจิฉยัเป็นรายกรณ ีโดยมผีูแ้ทน
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ หากการสอบสวนของ
คณะกรรมการปรากฏผลว่ามีความผิด จะมีการด�าเนินการด้านวินัย 
หรือด�าเนินการด้านกฎหมายตามแต่กรณี ตลอดจนจัดให้มี
กระบวนการแจ้งผลให้ผูร้้องเรยีนทราบ และแจ้งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ด�าเนินการต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

โครงการต่อต้านการทุจริต

ไออาร์พีซีด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ได้แก่

•  IRPC CG Red Carpet 2012” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง 
ความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการ และส่งเสรมิการปฏบิตังิาน บน
พืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีผ่านการน�าเสนอมมุมอง แนวคดิ 
และประสบการณ์จริงของพนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.
irpc.co.th/cg_news_detailphp?txtNo=TWpreQ==&page=1)

•  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ตภายในของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกตลอดเวลา:  http://cg.irpc.in.th/

•  เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และรายการผล
ประโยชน์ขัดแย้งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปี 
และในปี 2556 มแีผนการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ขดัแย้งให้ขยาย
ขอบเขตสู่ระดับพนักงาน 

•  แนะน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีก่พนกังานทีเ่ข้าใหม่ ในการ
ปฐมนิเทศ และมีแผนที่จะผนวกจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเข้า
สู่หลักสูตรอบรมพนักงาน

•  รางวัล Presidential Award จะมอบให้พนักงานที่ท�างานอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม กระตือรือร้น ขยัน และมีทัศนคติที่ดีกับทั้ง   
เพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ คือ
 - ด้านการปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชนภายนอก
 - ด้านพฤติกรรมดีเยี่ยม
 - ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
 - ด้านความปลอดภัย

ประเด็นส�าคัญในปี	 2555 ข้อร้องเรียน 1 เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของพนักงาน ซึ่งได้รับการแก้ไขและสื่อสารกลับไปยังหน่วย
งานของผู้ถูกร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

ข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียนระหว่างปี 2553-2555

จ�านวนข้อร้องเรียนระหว่างปี 2553-2555 ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

	 	กรณีศึกษา 

ในปี 2553 ไออาร์พีซีได้เริ่มด�าเนินโครงการการแจ้งเบาะแส โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและ
ความเป็นธรรม รวมถงึสร้างมาตรการป้องกนัการประพฤตผิดิ เพือ่
ให้ผู้กระท�าผิดทราบว่าอาจถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวได้ 
และจะได้รับผลอันร้ายแรงจากการกระท�าผิดนั้น

โครงการการแจ้งเบาะแสนี้ มีการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้ง
ข ้อกังวลหรือข้อร ้องเรียน มีการปกป้องผู ้ร ้องเรียน และมี
กระบวนการในการสอบสวน และจดัการข้อร้องเรยีนเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยมีนโยบายและแนวทางที่จะปกป้องและรักษาความลับ
ของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด 

นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนยังสามารถรายงานเบาะแสการกระท�าผิด
โดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเว็บไซต์  

 http://www.irpc.co.th/cg_control_contact.php ได้อีก 
ช่องทางหนึง่

 จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ
 จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

4

3

2

1

0
2553 2554 2555

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พซีเีชือ่ว่าการมส่ีวนร่วมและการสร้างความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวน
ได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมวงกว้างจะส่งผลให้องค์กร
สามารถเตบิโตไปพร้อมๆ กบัชมุชน สงัคม และโลกได้อย่างแขง็แรง 
และยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี ได้แก่
•	 พนักงาน:	พนักงานถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มส�าคญัที่เป็นแรง
ผลักดันขององค์กรสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
•	 ผู้ถือหุ้น: ไออาร์พีซีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจและ
ความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้และผูร่้วมลงทนุ ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่านี้
ถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการเช่นกัน
•	 ลกูค้าและสาธารณชน: ไออาร์พซีมีุง่เน้นในการสร้างความพงึ
พอใจและความเชือ่มัน่ให้ลกูค้าและสาธารณชน เพือ่ให้บคุคลเหล่านี้ 
ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
•	 พนัธมติรทางธรุกจิ	คูแ่ข่งทางการค้า	และเจ้าหนี:้ ไออาร์พซีี
ปฏิบัติการด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ อีกทั้งยังปกป้อง         
ผลประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจ แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม และช�าระเงินให้เจ้าหนี้ตรงต่อเวลา

คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินทางมาพบปะพูดคุยกับ
พนักงานในงาน “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
และครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม 
โรงงานไออาร์พีซี ระยอง พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในของบริษัท  เพื่อให้พนักงานทั้งองค์กรสามารถติดตามชมได้อย่าง
ทั่วถึง

•	 ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง:	 ไออาร์พีซีจัดตั้งมาตรฐาน      
การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการท�างานของพนักงาน    
ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE)
•	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:	 ไออาร์พีซีมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน 
สังคม และครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ใกล้
กับพื้นที่ปฏิบัติการของไออาร์พีซี 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเริ่มต้นที่ระดับองค์กร โดยมีการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไว้ 6 กลุ่ม ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
พร้อมทั้งระบุความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกลุ่ม ที่มีผลต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของไออาร์พีซี ซึ่งคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนี้เป็น
มาตรฐานกลางส�าหรับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละการด�าเนินงาน 
หรอืแต่ละโครงการอาจมคีวามแตกต่างกนัออกไป แต่ทัง้นีข้ัน้ตอน
นัน้ยงัคงมคีวามสอดคล้องกบักรอบทีร่ะบไุว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี
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ผลการด�าเนินงาน

สรุปการมีส่วนร่วม และความต้องการ/ ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง
แนวทางการมีส่วนร่วม รวมถึงความถี่ของการมีส่วนร่วมตามประเภท และ

กิจกรรมส�าคัญในปี 2555

ลูกค้า • ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และ
ความเป็นธรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

• ตดิต่อโดยตรงได้ทางอเีมล์ โทรศพัท์ การเยีย่มชมพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ประชมุ 
(อย่างสม�่าเสมอ)

• การตรวจสอบความพึงพอใจ (ทุกปี)
• จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้า (ทุกปี)
• การร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

พนักงาน • การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
• โอกาสและสายอาชีพที่เสมอภาค

และเป็นธรรม

• กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
• การตดิต่อทางตรงและทางอ้อม เช่น อนิเตอร์เนต็ภายในของบรษิทั และ

อีเมล์ (อย่างสม�่าเสมอ)
• วารสาร HR (ทุกเดือน)
• การส�ารวจการมีส่วนร่วม
• มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจ�าปี 
• Family Day เช่น ที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พนักงานไออาร์พีซี และบริษัทในเครือฯ พร้อม
ทั้งครอบครัว

ชุมชนท้องถิ่น • คุณภาพชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดี
• สิ่งแวดล้อมที่ดีและภาวะมลพิษที่

ลดลง

• การมีส่วนร่วมของสาธารณชน
• กิจกรรมผ่านศูนย์การด�าเนินงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

ชุมชน ศูนย์วิจัยเกษตรเพื่อชุมชน
• การจัดท�าประชาพิจารณ์ในแต่ละโครงการ (ตามโอกาส)
• การเข้าเยีย่มและพบปะอย่างไม่เป็นทางการ การสือ่สารแบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ เช่น ใบปลิว การแจ้งประกาศหรือเตือน (อย่าง
สม�่าเสมอ)

• การส�ารวจมุมมองจากสาธารณชนที่มีต่อองค์กร (ทุกปี)

ผู้ถือหุ้น • การเติบโตของธุรกิจ เช่น รายได้ 
ผลก�าไร เงินปันผลที่สม�่าเสมอ

• การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ซึง่ผลการประเมนิคณุภาพ AGM โดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยอยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 3 ปีซ้อน (2553-2555) 
โดยในปี 2555 ได้ผลที ่96 คะแนน ซึง่สงูกว่าเป้าหมายตัง้ไว้ที ่95 คะแนน

• การเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2555
• การประกวดโครงการ “ผูถ้อืหุน้ไออาร์พซีร่ีวมระบายสเีขยีวให้สงัคมไทย”
• การแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ SET (อย่างสม�่าเสมอ) เพื่อให้เป็นไปตาม 

กฎระเบียบ
• จดหมายถึงผู้ถือหุ้น (ทุกไตรมาส)
• Analyst briefing (ทุกไตรมาส)
• การประเมินความน่าเชื่อถือ

ผูร่้วมธรุกจิ	(ผูจ้ดัซือ้
จดัหา)	สถาบนัการเงนิ	
ผูป้ล่อยกู้	และคู่แข่ง
ทางการค้า

• การค้าอย่างยุติธรรม
• ความถูกต้องและตรงไปตรงมา

ของการด�าเนินธุรกิจ อย่างมี
จริยธรรม

• การร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการเปิดตัวโครงการ “IRPC 
Global Export Insured” 

• การติดต่อโดยตรงทางอีเมล์ จดหมาย โทรศัพท์ และการเยี่ยมชมพื้นที่
หน้างาน (เป็นประจ�าสม�่าเสมอ)

• การประชุม/สัมมนา (ตามโอกาส)

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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KEY 
SUSTAINABILITY
ISSUES
ประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืน

เมื่อมองจากป่าชายเลนบริเวณปลายแม่น�้าระยอง
ในเขตเทศบาล อ�าเภอเมืองระยอง จะพบว่าไออาร์พีซี
มีความใกล้ชิดกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
แนบแน่น
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ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความยั่งยืนจากมุมมองไออาร์พีซี

ปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิของไออาร์พซีคีอืการเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื ทัง้รายได้และ
ผลก�าไร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถในการรักษาความไว้วางใจในการด�าเนินธรุกจิ 
การสนบัสนนุจากชมุชนและความเชือ่มัน่จากผูม้ส่ีวนได้เสยี ไออาร์พซีเีชือ่ว่าการด�าเนนิกจิการ
ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ อย่างมุ่งมั่นจะท�าให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัอนัจะส่งผลให้ธรุกจิของไออาร์พซีเีตบิโตได้ดยีิง่ขึน้ในอนาคต นอกจากนี้ 
การที่จะเติบโตได้ในอนาคตนั้นต้องอาศัยพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง  
ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาพนักงานเหล่านี้ให้คงอยู่กับองค์กรพร้อมทั้งสรรหาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานในองค์กรได้นั้น ไออาร์พีซีจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
เพราะเชื่อมั่นว่าความส�าเร็จดังกล่าวจะส่งผลต่อชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วย
รักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้แล้ว ยังจะช่วยดึงดูดให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดส�าหรับ
องค์กรด้วย

การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน

ไออาร์พซีมีวีธิกีารบรหิารความยัง่ยนืของธรุกจิโดยพจิารณาจากระดบัความเสีย่งร่วมกบัการ
ประเมินระดับความส�าคัญของแต่ละประเด็นของความยั่งยืน ซึ่งไออาร์พีซีใช้เกณฑ์การ
ประเมนิทัง้ในเชงิคณุภาพและในเชงิปรมิาณ เพือ่ก�าหนดระดบัความส�าคญัของประเดน็ด้าน
ความยั่งยืน โดยประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์พีซี คือ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ระดับสูงทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี ซึ่งจะพิจารณาได้จากปัจจัยในด้าน
มูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ไออาร์พีซีได้ท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดท�ารายงานความยั่งยืนเพื่อก�ากับการ
จัดท�ารายงาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ 
มุมมองที่ครบถ้วนในการจัดท�ารายงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นที่
มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงเนื้อหาที่จะน�ามาประกอบในรายงาน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อไออาร์พีซี

	 1.	ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
	 2.	วิสัยทัศน์เพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโต
	 3.	การลงทุน
	 4.	การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์อย่างทันท่วงที
	 5.	การได้รับอนุมัติใบอนุญาตในการด�าเนินธุรกิจ/	โครงการ
	 6.	การจัดการสภาพอากาศ
		7.	การบริหารจัดการนวัตกรรม
		8.	ผลิตภัณฑ์/	บริการ	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		9.	วัสดุคุณสมบัติพิเศษที่มีส่วนประกอบจากชีวภาพ
	10.	ระบบการบริหารจัดการเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ
	11.	การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
	12.	เทคโนยีด้านสิ่งแวดล้อม
	13.	ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	14.	การเปิดเผยข้อมูล
	15.	การฝึกฝีมือแรงงานและสิทธิมนุษยชน
	16.	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
	17.	การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจ
	18.	กลยุทธ์ด้านสังคม
	19.	ภาพลักษณ์องค์กร
	20.	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
	21.	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
	22.	การสนับสนุนขององค์กร
	23.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน
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สูงต�่า  

สูง

นัยส�าคัญต่อไออาร์พีซี

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ไออารพ�ซ�มีว�สัยทัศนท่ีจะกาวไปสูความเปนบร�ษัทปโตรเคมีครบวงจรชั�นนำของเอเช�ย 

ท่ีจะถูกขับเคล่ือนผานการดำเนินโครงการ “ฟ�นิกซ” ซ�ง่เปนโครงการขนาดใหญ 

ท่ีดำเนินการเพ��อพัฒนากระบวนการผลิตและเพ��มประสิทธิภาพของเคร�อ่งจักร 

อุปกรณ เพ��อตอยอดมูลคาสินคาและผลิตภัณฑและเพ��มข�ดความสามารถในการ 

แขงขันของธุรกิจหลักทั�ง 4 ของไออารพ�ซ� ไดแก ธุรกิจปโตรเลียม ธุรกิจปโตรเคมี 

ธุรกิจทาเร�อ และธุรกิจบร�หารจัดการทรัพยสิน

มิติดานเศรษฐกิจ
ดวงกมล เศรษฐนัง

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญช�และการเง�น

ไออารพ�ซ�จะใชศักยภาพในความเปนอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีครบวงจรเปนขอไดเปร�ยบทางดานการแขงขัน
ของธุรกิจปโตรเคมีเปนหลัก และใชธุรกิจปโตรเลียม 
เปนฐานสนับสนุนโดยใชว�ธีคิดแบบลูกคาเปนศูนยกลาง 
ในการวางแผนการผลิตและกำหนดกลยุทธ พรอมทั�ง 
เพ��มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ��มจากธุรกิจทาเร�อ 
และธุรกิจอสังหาร�มทรัพยในเช�งพาณิชย ซ�่งเปนการ 
ใชประโยชนสินทรัพยของไออารพ�ซ�อยางเต็มที ่ 
เพ��อรับมือกับสถานการณในอนาคตท่ีมีแนวโนมความ 
ทาทายเพ��มข�้น
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ไออารพ�ซ�มีว�สัยทัศนท่ีจะกาวไปสูความเปนบร�ษัทปโตรเคมีครบวงจรชั�นนำของเอเช�ย 

ท่ีจะถูกขับเคล่ือนผานการดำเนินโครงการ “ฟ�นิกซ” ซ�ง่เปนโครงการขนาดใหญ 

ท่ีดำเนินการเพ��อพัฒนากระบวนการผลิตและเพ��มประสิทธิภาพของเคร�อ่งจักร 

อุปกรณ เพ��อตอยอดมูลคาสินคาและผลิตภัณฑและเพ��มข�ดความสามารถในการ 

แขงขันของธุรกิจหลักทั�ง 4 ของไออารพ�ซ� ไดแก ธุรกิจปโตรเลียม ธุรกิจปโตรเคมี 

ธุรกิจทาเร�อ และธุรกิจบร�หารจัดการทรัพยสิน

มิติดานเศรษฐกิจ
ดวงกมล เศรษฐนัง

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญช�และการเง�น

ไออารพ�ซ�จะใชศักยภาพในความเปนอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีครบวงจรเปนขอไดเปร�ยบทางดานการแขงขัน
ของธุรกิจปโตรเคมีเปนหลัก และใชธุรกิจปโตรเลียม 
เปนฐานสนับสนุนโดยใชว�ธีคิดแบบลูกคาเปนศูนยกลาง 
ในการวางแผนการผลิตและกำหนดกลยุทธ พรอมทั�ง 
เพ��มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ��มจากธุรกิจทาเร�อ 
และธุรกิจอสังหาร�มทรัพยในเช�งพาณิชย ซ�่งเปนการ 
ใชประโยชนสินทรัพยของไออารพ�ซ�อยางเต็มที ่ 
เพ��อรับมือกับสถานการณในอนาคตท่ีมีแนวโนมความ 
ทาทายเพ��มข�้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

27รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ทุกฝ่ายร่วมมือด�าเนินการอย่างตั้งใจ มุ่งมั่น ฟันฝ่า
ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ไออาร์พีซีเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีมีแผนการลงทุนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การ
เติบโตและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “การเป็น
บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชียภายในปี 2557” โดยมี
โครงการฟีนกิซ์และโครงการอืน่ๆ  รวมมลูค่าเงนิลงทนุกว่า 2,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนของ 
ไออาร์พีซี ทั้งด้านการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ด้านการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีม่อียูเ่พือ่สร้างรายได้เพิม่ขึน้ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความยั่งยืน และด้านการขยาย
ก�าลงัการผลติในสายผลติภณัฑ์ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงู โดยมโีครงการ 
ลงทุนหลักคือโครงการเพิ่มก�าลังการผลิตสายผลิตภัณฑ์โพรพิลีน 
จากปริมาณ 320,000 ตันต่อปี เป็น 732,000 ตันต่อปี ให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และยกระดับการ
ผลิตสินค้าไปสู่เม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบัผลติภณัฑ์น�า้มนัหนกัของไออาร์พซีแีละท�าให้สามารถใช้ก�าลงั
การผลิตได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน

ณ สิ้นปี 2555 โครงการฟีนิกซ์มีความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน
ประมาณร้อยละ 43 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมี 
ผลตอบแทนจากการด�าเนินโครงการฟีนิกซ์และโครงการอื่นๆ  
กว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลติปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีและการประหยดัพลงังาน โครงการ
ขยายก�าลังการผลิตโพรพิลีน โครงการขยายผลิตภัณฑ์เอทิลีน  
ไปสู่ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษในน�้ามัน
หล่อลื่นกลุ่ม 1 โครงการพัฒนาคุณภาพน�้ามันสู่เชื้อเพลิงสะอาด
และนวตักรรมเพือ่โลกสเีขยีว และโครงการพฒันาทีด่นิอย่างยัง่ยนื
เพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี 
ยงัมกีารบรหิารความเสีย่งต่างๆ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินสามารถรับทราบเพิ่มเติมผ่านรายงานประจ�าปี)  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไออาร์พีซีเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ไออาร์พีซีจึงได้มีการพิจารณาและริเริ่มการต่อยอดทางธุรกิจ  

VISION TO 
GROWTH STRATEGY 
AND INVESTMENT
วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ และการลงทุน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ไออาร์พีซี มีแผนการลงทุนทั้งในส่วนของการลงทุนเอง 

การลงทุนผ่านความร่วมมือ และร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

และกับคู่ค้าทั้ง ในธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 

พลังงานทดแทน โรงไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ 

ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างให้ไออาร์พีซีเติบโตอย่างยั่งยืน
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รวมถึงการมุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตภายหลังจากปี 2557  
โดยมีปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนและรักษาอัตรา
การเติบโตขององค์กรในอนาคต อาทิเช่น การลงทุนเพื่อต่อยอด 
สายการผลิต C3 และ C4 การด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) เป็นต้น และยังมี
การคาดการณ์ว่า ในอนาคตเทคโนโลยต่ีางๆ จะพฒันาขึน้จากการ
สัง่สมองค์ความรูด้้านการวจิยัและพฒันาขององค์กร  ทัง้นี ้ไออาร์พซีี 
จะสร้างความพร้อมทีจ่ะเปลีย่นถ่ายจากการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐาน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource-based) เพื่อ
ก้าวไปสู่การการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานองค์ความรู้ขององค์กร 
(Knowledge-based)

แนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและบรรลุวิสัยทัศน์ ไออาร์พีซีได้
ก�าหนดทศิทางการลงทนุโดยมุง่เน้นการด�าเนนิกจิการด้านปิโตรเคมี
ครบวงจร การลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้า และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการลงทุนของไออาร์พีซีมีทั้งการ
ลงทนุเอง การลงทนุผ่านความร่วมมอืกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. และ
ร่วมทนุกบัคูค้่าทีม่ศีกัยภาพ เพือ่ลงทนุในธรุกจิปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี 
พลังงานทดแทน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการ
สร้างความเติบโตให้กับไออาร์พีซี 

การลงทุนเพื่อการเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจร

ไออาร์พีซีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเป็น
แรงสนบัสนนุการเตบิโตของไออาร์พซีใีนการก้าวไปสูก่ารเป็นบรษิทั
ปิโตรเคมีครบวงจรจากการด�าเนินการผ่านโครงการฟีนิกซ์ โดยมี
โครงการ UHV (Upstream Project for Hygiene and Value 

Added Product) ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ด�าเนินการตามทิศทาง 
การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าวัตถุดิบ 
ที่เกิดขึ้น มาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ 
ตวัอย่างโครงการอืน่ๆ ภายใต้โครงการฟีนกิซ์ได้น�าเสนอไว้ในส่วนของ
แนวทางการบริหารจัดการภายใต้หัวข้อ วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโต
อย่างมีกลยุทธ์ และการลงทุน ข้างต้น

การลงทุนเพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ

เนือ่งจากธรุกจิปิโตรเคมเีป็นธรุกจิทีม่ลีกัษณะเป็นวฎัจกัร ไออาร์พซีี 
จึงแสวงหาโอกาสในการลดผลกระทบจากวัฏจักรขาลงของธุรกิจ 
โดยได้ขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเริ่มจากโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเลก็สองโครงการทีม่กี�าลงัการผลติรวม 180 เมกะวตัต์ 
(ก�าลังการผลิตต่อโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์) ภายในปี 2560

การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พซีตีระหนกัถงึความส�าคญัของประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เช่นเดยีวกบัการให้ความส�าคญั
ต่อผู ้มีส่วนได้เสีย จึงก่อเกิดการริเริ่มโครงการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการผลิตผลิตภัณฑ์สะอาดโดยใช้
พลงังานสะอาด นอกจากนี ้ไออาร์พซียีงัมแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการ
พลังงานทดแทน คือ โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
จากพลังงานลม และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน

อย่างไรกด็ ีนอกเหนอืจากทศิทางการลงทนุทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
ไออาร์พซียีงัได้พจิารณาทศิทางการลงทนุในธรุกจิต่างๆ ในลกัษณะ
ควบรวมกิจการเมื่อมีโอกาส เพื่อขยายช่องทางการลงทุนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

การลงทุนเพ��อสิ�งแวดลอม การลงทุนเพ��อสราง

ความตอเนื่องของธุรกิจ

การลงทุนเพ��อการเปนบร�ษัท
ปโตรเคมีครบวงจร
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พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอื่นๆ

บร�หารทรัพยสิน
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การบริหารความเสี่ยง

แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พซีตีระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร
จดัการเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรจะบรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 
โดยมีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
พนกังานทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิ โดยใช้กรอบการบรหิารความเสีย่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ERM 
และ ISO 31000 Risk Management–Principles and Guidelines 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็น 
ทีย่อมรบั รวมทัง้มกีารปรบัปรงุและพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ไออาร์พซีสีามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง 
มีประสิทธิผล

ไออาร์พีซีได้ก�าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ

RISK AND 
CRISIS 
MANAGEMENT
การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์
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ห่วงโซ่อปุทานและด้านการเงนิ คณะกรรมการสนิเชือ่ คณะกรรมการ 
กลุม่ยทุธศาสตร์การด�าเนนิธรุกจิใน 3 ด้าน ได้แก่ กลุม่ความเข้มแขง็
และการเติบโตทางธุรกิจ (Economy) กลุ่มการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และกลุ่มเสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม 
(Environment) เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมกีารแต่งตัง้ผูแ้ทนไออาร์พซีี 
เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพหุภาคีต่างๆ เพื่อให้การ
ประสานงานและการด�าเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เช่น ชุมชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ  
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ไออาร์พซี ีมคีวามสอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กรและเกีย่วพนั
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ มีหน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ 
หน่วยงาน มหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งองค์กร ท�าหน้าทีว่เิคราะห์ 
ติดตามและสนับสนุน รวมถึงน�าผลการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการ
บรหิารความเสีย่งขององค์กรในภาพรวมเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าแนวทาง
และกลยุทธ์ต่างๆ สามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้ความเหน็ชอบ
ในการน�านโยบายและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงมา
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เป็นประจ�าทุกไตรมาส

ในแง่ของการท�าธุรกิจ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อก�ากับดูแลงานภายในเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เกิดความแม่นย�า 
เหมาะสม มปีระสทิธผิล และมกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยในส่วนของการบรหิารความเสีย่งนี ้คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง การตรวจสอบความคบืหน้าเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิ
ตามแผนอย่างจริงจัง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

สายบังคับบัญชา

สายการรายงาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

รองฯ สายแผน
ธุรกิจองคกร

รองฯ สายบัญช�
และการเง�น

สวนบร�หาร
ความเสี่ยงฯ

รองฯ สายบุคคล
และบร�หาร

รองฯ สาย
พาณิชยกิจและ

การตลาด

รองฯ กลุมธุรกิจ
ปโตรเคมีและ

การกลั�น

รองฯ กลุมธุรกิจ
ทาเร�อและบร�หาร
จัดการทรัพยสิน

สำนัก
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (สายงาน)

ผูจัดการฝาย (ฝาย/คอมเพล็กซ)

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการจัดการ

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของไออาร์พีซี เป็นกระบวนการที่
ด�าเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และ
การจดัท�าแผนธรุกจิของไออาร์พซี ีดงันัน้ ในช่วงเวลาของการจดัท�า
แผนธุรกิจของทุกปีจะมีการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยง
ต่อโครงการหรือแผนงานต่างๆ ที่จะท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก�าหนดไว้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม และระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการ 
อาท ิสถานการณ์เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ระหว่างปี รวมถงึประเดน็และข้อคดิเหน็คณะผูบ้รหิาร ทัง้นี ้ผูร้บัผดิชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) ได้มีการประเมินความเสี่ยง โดยมีการ
ก�าหนดระดบัของผลกระทบ (Impact) และโอกาสเกดิ (Likelihood) 
รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Mitigation Plan) และก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk 
Indicator, KRI) เพือ่ใช้ในการตดิตามและการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล โดยมีส่วนบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่
สนับสนุนและรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นประจ�าทกุไตรมาส ทัง้นี ้หากมเีหตกุารณ์ส�าคญัหรอืภยัคกุคาม
เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของไออาร์พีซี 
อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อมูลความเสี่ยงระดับ
องค์กร ไออาร์พซีจีะด�าเนนิการทบทวนและประเมนิความเสีย่งใหม่ 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ไออาร์พีซีตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอ 
ทั้งในรูปแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวรและ
แบบรถเคลื่อนที่ สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ เสมอมา

ผลการด�าเนินงาน

ไออาร์พซีมีกีารบรหิารจดัการความเสีย่งตามทีร่ะบไุว้ในความเสีย่ง
ระดับองค์กรอย่างครบถ้วน โดยไออาร์พีซีได้รายงานถึงภาพรวม
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไว้ในรายงานประจ�าปี  
เช่น ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงในโครงการลงทุน เป็นต้น ส�าหรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถ
สรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงทางด้านภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วม
กับชุมชน

ไออาร์พซีไีด้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมอย่างเป็นระบบ โดยมกีารด�าเนนิโครงการ CSR (Corporate 
Social Responsibility) อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม มีการยกระดับชีวิตความ 
เป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ  
เช่น การสร้างและบรูณะสาธารณปูโภคต่างๆ การให้ทนุการศกึษา  
การเปิดโอกาสให้ชุมชนและบริษัท ได้มีความเข้าใจในการด�าเนิน 
กจิการต่างๆ การร่วมซ้อมแผนฉกุเฉนิกบัชมุชนรอบเขตประกอบการ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากโรงงานไออาร์พีซีมีสถานที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชน หากไม่มี
ระบบการควบคุมที่ดีอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้ ไออาร ์พีซี 
ตระหนกัถงึความส�าคญัของกระบวนการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม 
อย่างมาก โดยมุ่งเน้นการด�าเนินกิจการภายใต้กฎระเบียบปฏิบัติ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (มาตรฐานระบบจัดการ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั มอก./OHSAS 18001 และมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001) อย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้อยู่อาศัยรอบโรงงาน ไออาร์พีซี 
มีการตรวจวัดค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 
เฝ้าระวงัคณุภาพอากาศในบรเิวณจดุเสีย่งต่างๆ รอบเขตประกอบการฯ 
แม้ว่าค่าดังกล่าวจากกระบวนการผลิตของไออาร์พีซีที่ผ่านมา 
ไม่เคยเกนิกว่าระดบัมาตรฐานกต็าม อกีทัง้ ไออาร์พซียีงัได้ด�าเนนิ
มาตรการควบคู่เพื่อเสริมประสิทธิผลของการตรวจวัดดังกล่าว 
ด้วยการจดัตัง้ทมีงานประจ�าพืน้ทีต่่างๆ เพือ่วเิคราะห์และแก้ปัญหา
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ร่วมกบัชมุชน นอกจากการด�าเนนิมาตรการบรหิาร
ความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ไออาร์พีซียังได้มีการจัดท�า
คลังข้อมูลของสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณสถานประกอบการ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

6. การสื่อสาร

1. การกำหนด
วัตถุประสงค

5. ติดตามและ
รายงานผล

บร�หารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมิน
ความเสี่ยง

4. จัดทำแผนบร�หาร
ความเสี่ยง
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รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

นอกจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไออาร์พีซียังได้ประยุกต์ 
ใช้แนวทางและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ 
Business Continuity Management (BCM) ในการป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก โดยได้น�ามาตรฐานสากล BS25999 และ ISO 22301 
มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์
ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ จลาจล น�้าท่วม โรคระบาด เป็นต้น 
ระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิมกีารด�าเนนิการครอบคลมุ 
แผนการป้องกัน แผนการตอบสนอง แผนการรองรับ โดยการ
ด�าเนนิการในการจดัท�าแผนการต่างๆ จะอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2555 ไออาร์พีซี 
ได้เริ่มด�าเนินการจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan) และฝึกซ้อมส�าหรับส�านักงาน
กรุงเทพฯ ก่อน และในปี 2556 มีแผนจะด�าเนินการให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กรต่อไป

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
และแผนฉุกเฉิน

นอกเหนือจากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไออาร์พซีียังได้
จัดท�าแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและบริหารภาวะวิกฤตส�าหรับธุรกิจ
หลกัอกีด้วย ซึง่การบรหิารวกิฤตการณ์นัน้จะมุง่เน้นไปทีก่ารบรหิาร
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 
และประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง โดยแผนงานนี้ครอบคลุม 
การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ  
ซ้อมอพยพ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ซึ่งจะมีการ
ทดสอบแผนบริหารวิกฤตการณ์นี้เป็นประจ�าทุกปีตามข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย
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กรณีศึกษา

ไออาร์พีซีมีแผนฉุกเฉิน 5 ประเภท (กรณีเพลิงไหม้หรือระเบิด 
กรณีเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหล กรณีเหตุน�้ามันและสารเคมี
รั่วไหลลงทะเล กรณีเหตุรังสีรั่วไหล และกรณีเหตุโครงสร้าง 
พังทลาย) แบ่งระดับตามความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ และ
จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินปีละประมาณ 150 ครั้ง โดยมี 
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อสามารถติดต่อและประสานงาน 

ในการระงบัเหตฉุกุเฉนิได้ทนัท ีไออาร์พซีร่ีวมกบัส�านกังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง หน่วยงานราชการ และ
ชมุชน จดัท�าโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย และได้มีการซักซ้อมความเข้าใจแผน 
(Table Top Exercise) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

การซักซ้อมความเข้าใจแผน (Table Top Exercise)

ในปี 2555 ไออาร์พีซีซ้อมแผนอพยพร่วมกับชุมชน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม และท�าความเข้าใจ
ระหว่างชุมชนกับโรงงานเกี่ยวกับแผนและจุดรวมพลร่วมกับ
เทศบาลต�าบลเชิงเนิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และต�าบล
ตะพง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ ไออาร์พีซี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การลงนามบันทึก 
ข้อตกลงร่วมกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. การลงนามบนัทกึข้อตกลง
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของกลุ่ม Emergency Mutual 
Aid Group (EMAG) การลงนามบันทึกข้อตกลงช่วยเหลือ 
กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิกบัหน่วยงานราชการรอบเขตประกอบการฯ 
และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาชิกสมาคมอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน (Oil Industry 
Environmental Safety Group Association, IESG) เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสาร ซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนอุปกรณ์ ทรัพยากร บุคลากรที่เชี่ยวชาญ กรณีเกิด 
เหตุฉุกเฉิน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน ไออาร์พีซีมีโครงการลงทุน ทั้งจากโครงการฟีนิกซ์และ 
โครงการอื่นๆ มากถึง 27 โครงการ ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้า  
จนไม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามแผนงานได้ ย่อมท�าให้เกดิ
การสญูเสยีรายได้และเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ ทัง้จากการขยายระยะเวลา
ในการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงาน รวมถึงการขาดแคลน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการโครงการอื่นๆ ดั้งนั้นจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ไออาร์พีซีจะต้องมีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Non-Technical Risk) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ไออาร์พีซีมีโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง (Major Capital 
Project) อยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1.	 โครงการฟีนกิซ์ เป็นโครงการทีด่�าเนนิตามทศิทางเชงิกลยทุธ์ 
หลักขององค์กร เพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขันและ 
สนบัสนนุให้ไออาร์พซีบีรรลวุสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว้ โดยมโีครงการภายใต้
การด�าเนินงาน ทั้งหมด 19 โครงการ

2.	 โครงการอื่นๆ	 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 เป็นโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ เพือ่เพิม่ผลก�าไรและสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ให้กับไออาร์พีซี โดยมีโครงการที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว 8 โครงการ 
เช่น โครงการขยายก�าลังการผลิต ABS และ SAN (Phase 6) 
และ โครงการผลิตไอน�้าและไฟฟ้าร่วม (เมืองระยอง) (CHPII) 
เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา และ    
งบประมาณทีก่�าหนด ตลอดจนบรรลผุลตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้
ได้นัน้ การตดิตามความก้าวหน้าของโครงการเหล่านีอ้ย่างใกล้ชดิ
ถือเป็นกระบวนการส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ 
เกิดขึ้น อีกทั้งไออาร์พีซีให้ความส�าคัญกับการประเมินผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EIA/HIA) และข้อก�าหนดด้านกฎหมาย 
อืน่ๆ โดยจะมกีารด�าเนนิการตามแผนและแนวทางการปฏบิตังิาน 
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ประกอบกับการสื่อสารและการประสานงานร่วมกับชุมชนในการ 

MANAGING IMPACTS ON 
COMMUNITIES AND ENVIRONMENT 
FROM NEW PROJECTS
การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการใหม่

ไออาร์พซีีมุ่งเน้นให้ผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการด�าเนินธุรกิจและการพฒันา
โครงการตา่งๆ โดยมกีารแตง่ตั้งคณะกรรมจากภาคประชาชนหลายคณะ  เพือ่เป็นตวัแทนในการให้
ค�าปรึกษา นอกจากนี้เรายังได้จัดท�าการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ตามชุมชน เพื่อ
น�าข้อห่วงกงัวลหลกั มาก�าหนดเป็นกรอบแผนงานในการดแูลด้วยความโปร่งใสและเคารพต่อวฒันธรรม 
และประเพณขีองชมุชนในแต่ละพืน้ที ่เราเชือ่มัน่ว่าการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน และผู้มีส่วนได้เสีย จะท�าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นพลังร่วมที่จะท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน�ามาวางแผนเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพของชมุชนได้อย่างเป็นรปูธรรม ตลอดจนเกดิการยอมรบั
จากชุมชนโดยรอบ ตามเป้าหมาย “การสร้างความไว้ใจและศรัทธาของผู้มีส่วนได้เสีย (Social 
License & Trust) อีกทั้งเราจะส�ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าผลที่
ได้มาพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

วิทยา ชัชวาลชาญชนกิจ
ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
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การศกึษาผลกระทบทางสงัคม สิง่แวดล้อม และสขุภาพ

แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พซีมีุง่มัน่ในการจดัท�าการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
และสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดทางกฎหมายทั้งใน 
ปัจจุบันและร่างกฎหมายที่มีแนวโน้มจะบังคับใช้ในอนาคต และ 
ปฏบิตัติามแนวทางการมส่ีวนร่วมของประชาชน และการประเมนิผล 
กระทบทางสังคมและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(สผ.)

ผลการด�าเนินงาน

ระหว่างปี 2553-2555 ไออาร์พีซีได้จัดท�ารายงาน EIA/EHIA 
จ�านวน 12 โครงการ เป็นรายงาน EIA 8 โครงการ และรายงาน 
EHIA 4 โครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ผูช้�านาญการ (คชก.) แล้ว จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการขยาย
ก�าลังการผลิต ABS และ SAN (Phase 6) โครงการวางท่อส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โครงการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการขยายผลิตภัณฑ์เอทิลีนไปสู่ 
เกรดพิเศษ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก�าลังการผลิต 
EBSM เพ่ือ ABS เกรดพิเศษ โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน และ
โครงการเพิ่มก�าลังการผลิตสายผลิตภัณฑ์โพรพิลีน ส�าหรับ
โครงการจัดท�ารายงาน EHIA 2 ใน 4 โครงการ ได้รับความเห็น
ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แล้ว ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก�าลังการผลิต EBSM เพื่อ ABS 
เกรดพิเศษ และโครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน 

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และ กรอ. ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั และก�าหนดให้มกีารตรวจสอบ
การด�าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบโดยหน่วยงานทีเ่ป็นกลาง และรายงานผลการปฏบิตังิาน
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกปี

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอด 
โครงการ นอกจากนีท้กุโครงการต้องได้รบัการพจิารณา กลัน่กรอง 
ตรวจสอบ ตามข้อแนะน�าของคณะกรรมการจดัการ ทัง้นีใ้นส่วนของ
โครงการฟีนิกซ์ มีการแต่งตั้งคณะท�างาน Integration Team for 
Phoenix Transformation (IPT) เพื่อติดตามความก้าวหน้า  
จัดสรรทรัพยากร ให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันการด�าเนินงานของ
โครงการฟีนกิซ์ก่อนการเข้าน�าเสนอต่อคณะกรรมการจดัการต่อไป

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน

มีการขนส่งวัตถุดิบโดยใช้ระบบปิด (Closed System) ทั้งหมด และมี
มาตรการควบคุมระบบท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อาทิ ก�าหนดให้
มีเสากันชนระหว่างฐานวางท่อ (Pipe Rack) กับเขตถนนโดยรอบ
โครงการโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อลดระดับลงมา อยู่ในระดับที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะได้ มีการออกแบบและเลือกใช้
อุปกรณ์เป็นแบบพิเศษ ได้แก่ ท่อ (Spiral Wound) วาล์ว (Tight Shut 
Off Class V) และปั๊ม (Double Mechanical seal) ตามมาตรฐาน
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (API) เพื่อป้องกันการ 
รั่วไหลให้ดียิ่งขึ้นกว่าปกติ พร้อมทั้งมีแผนการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) ส�าหรับตรวจสอบระบบท่อล�าเลียงวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการพหภุาคเีขตประกอบการอตุสาหกรรม
ไออาร์พซีี

ไออาร์พีซีให้ความส�าคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคี 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประกอบด้วย ภาคประชาชน 
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่
เกีย่วข้อง ผูท้รงคณุวฒุ ิและตวัแทนบรษิทั คณะกรรมพหภุาคมีข้ีอตกลงร่วม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนด้วยความเต็มใจในทุกฝ่าย 
เน้นให้มีคณะกรรมการในหลากหลายมิติ ร่วมพัฒนาศักยภาพโครงการ 
พัฒนาชุมชนและสังคมรอบเขตประกอบการฯ เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ 
เป้าหมายที่จะพัฒนาสู่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC 
Eco-Industrial Zone, EIZ)

โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพและเพิม่ก�าลงัการผลติ 
EBSM เพื่อ ABS เกรดพิเศษ

มีการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม รวมทั้ง
ปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ติดตั้งเตา
เครื่องให้ความร้อนกับไอน�้ายิ่งยวด (Steam Super Heater) ที่หน่วย 
Dehydrogenation เพิ่มเติม ตามมาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (API) ข้อก�าหนดของสมาคมการทดสอบและ 
วัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) และข้อก�าหนดของสมาคม
วิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา (AISC) สามารถน�าไฮโดรเจน Off Gas 
จากกระบวนการผลติมาใช้เป็นเชือ้เพลงิ เพือ่ลดของเสยีจากระบบ โดยน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

การบริหารจัดการผลกระทบในปี 2555

โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด	(โครงการ) 
โครงการที่มีการจัดท�าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(โครงการ)	

การด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	(ครั้ง)	

หมายเหตุ : * เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่บางโครงการนั้นไม่เข้าข่ายขนาดและประเภทของโครงการที่จ�าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบ 
ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ เช่น โครงการเกี่ยวกับธุรกิจบริการ การปรับปรุงและจัดท�าระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน เป็นต้น
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การรับฟังความคิดเห็น

ไออาร์พซีเีปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั ครอบคลมุ
ทั้งผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม หน่วยงานภาครฐั สือ่มวลชน สถาบนัการศกึษา 
องค์การและองค์กรด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของโครงการ
ตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ในการด�าเนินการรับฟัง
ความคดิเหน็ ไออาร์พซียีงัได้เพิม่กจิกรรมการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือและแสดงความคิดเห็น 
เชิงวิชาการ (Technical Hearing) ต่อผลการศึกษา และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การศึกษาเป็นไป
อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติที่เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน 
สามารถบรรลุผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
แผนการด�าเนินโครงการ ทั้งนี้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของโครงการที่จัดท�ารายงานประเมินผลกระทบด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม (EIA)/รายงานประเมินผลกระทบด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน  
รวมแล้วกว่า 40 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ประมาณ 
500 – 1,800 คน

นอกจากนี ้จะมกีารจดัท�าแผนการมส่ีวนร่วมของชมุชนในทกุโครงการ
และพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีกลไกในการทบทวนและแก้ไขแผนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสามารถตอบสนองต่อ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการปฏิบัติงานของโครงการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนของชุมชน

ทกุๆ โครงการและพืน้ทีป่ฏบิตักิารต้องมกีระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน
และการขจัดข้อขัดแย้ง เพื่อให้สมาชิกในชุมชนและกลุ่มคนอื่นๆ  
มีช่องทางในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่างๆ กับไออาร์พีซี 
ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับหากเป็นความต้องการ
ของผูร้้องเรยีน กระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนทีก่ล่าวนี ้ประกอบด้วย 
การลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน การประเมินและตอบกลับทุก 
ข้อร้องเรียนและข้อสอบถามที่ได้รับอย่างเหมาะสม

ไออาร์พีซีพยายามท�าความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องการ
ด�าเนินธุรกิจ และการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ผ่านหลาย
ช่องทางการสื่อสาร เช่น การเข้าพบปะพูดคุย หรือส่ง
ข้อความ SMS ผ่านทางผู้น�าชุมชน ให้รับรู้ถึงการด�าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แล้วช่วยเป็น 
กระบอกเสียงไปกระจายต่อให้คนในชุมชนรับรู้ ซึ่งท�าให้
ชุมชนคลายข้อกังวลใจจากผลกระทบไปได้มาก

แต่ทัง้นี ้กย็งัอยากให้ไออาร์พซี ีเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 
สื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธี
สอบถามจากผูน้�าชมุชนถงึกลุม่ชาวบ้านทีต้่องการรบัทราบ
ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ผู้น�าชุมชนสามารถแนะน�ากลุ่ม
ชาวบ้านที่มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้
เข้าร่วมกระบวนการให้ค�าปรึกษา ซึ่งจะท�าให้ไออาร์พีซีได้
ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่ขึน้ และจะได้น�าข้อเสนอแนะ
นั้นมาปรับใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จของ
โครงการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

แสงโสม มณีแสง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
ประชาสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้าน ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดบ้านดอน 
หมู่ 4 เทศบาลต�าบลเชิงเนิน และประชาสัมพันธ์สตรี
อาสา เทศบาลต�าบลเชิงเนิน

เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น

การจัดประชุม
กลุ่มย่อยตามพื้นที่
ชุมชนโดยรอบ
โครงการ ภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตร

นอกจากนี ้ ไออาร์พซีไีด้จดัตัง้ศนูย์ประสานงานภาคสนาม เพือ่เป็น 
ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนและเป็นช่องทางในการสือ่สาร สร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน โดยมีการน�าสถานการณ์ต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้มารายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการแก้ปัญหาเรือ่งร้องเรยีน 
(War Room) เพื่อหาสาเหตุ รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาระยะยาว ทัง้นี ้การด�าเนนิการเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และ
น�ามาชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัชมุชนได้อย่างเป็นมติรและใกล้ชดิกนั
มากยิง่ขึน้ ท�าให้สถติกิารร้องเรยีนในปี 2555 ลดลงประมาณร้อยละ 
50 จากปีที่ผ่านมา

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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มิติดานสิ�งแวดลอม

ไออารพ�ซ�ไดดำเนินโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการลดการเกิดกาซเร�อนกระจก

อยางตอเน่ือง เชน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การปรับเปล่ียนเช�อ้เพลิง

ท่ีใชในกระบวนการผลิต การปลูกปา และการพัฒนาพลังงานทดแทน นอกจากน้ี

ยังไดเร�่มโครงการ Clean Development Mechanism (CDM) โดยการ

พัฒนาโครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟารวมโดยใชกาซธรรมชาติเปนเช�อ้เพลิง 

(CHP I) และโครงการสรางปาธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สหัสชัย พาณิชยพงศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น

จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่คณะ 
กรรมการบร�ษัทฯ ใหไวเร�อ่งความสมดุลของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดลอม ไออารพ�ซ�จ�งใหความสำคัญ 
ในการดำเนินธุรกิจอยางเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม โดย 
มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และ 
สงผลกระทบตอสิ�งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงความ 
พยายามที่จะแกไขปญหาสิ�งแวดลอมที่เกิดข�้นผาน 
การบร�หารจัดการ และการร�เร�่มโครงการดานการ 
อนุรักษ�สิ�งแวดลอม ตามปณิธานของไออารพ�ซ�ที่ 
มุงมั�นจะพัฒนาจังหวัดระยองใหมีสภาพแวดลอมที่ 
นาอยู ปลอดภัย ไรมลพ�ษดวยหัวใจของชาวไออารพ�ซ� 
ท่ีเต็มเปยมดวยความรักในจังหวัดระยอง “เพราะระยอง 
คือบานของเรา”
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มิติดานสิ�งแวดลอม
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รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดการสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีได้มีการประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากประเด็นเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก โดยมีเป้าหมายของ 
การจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อไออาร์พีซีในอนาคต และเตรียม
ความพร้อมในการรบัมอืกบัปัญหาด้านการเปลีย่นแปลงทางสภาพ
ภมูอิากาศ อกีทัง้เพือ่เป็นการพฒันาต้นแบบทางธรุกจิและผลติภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืนของไออาร์พีซี โดยประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศนี้ เป็นหนึ่งในประเด็นที่น�าเข้าในที่ประชุม 
Strategic Thinking Session (STS) เพือ่เป็นปัจจยัในการทบทวน
และก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจประจ�าปีด้วย

ไออาร์พซีเีชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัและพฤตกิรรม
ทางสังคมที่มุ่งสู่สังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า ถือเป็น
โอกาสที่ไออาร์พีซีจะมุ ่งสานต่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�า่ เพือ่รกัษาความต้องการของตลาดในปัจจบุนั ไปพร้อม
กบัความต้องการผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทีจ่ะเพิม่มาก
ขึ้นในอนาคต ไออาร์พีซีได้วางแผนการปรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ให้เป็นผลติภัณฑ์คาร์บอนต�า่ ซึง่ปัจจบุนัมกีารผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ
และ Green ABS (สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซีในบท “สร้างความเป็นเอกลักษณ์” หรือที่ 
http://www.irpc.co.th/innovation_products.php)

ผลติภณัฑ์ของไออาร์พซีสีามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคจ�านวนมากในหลายประเทศ เนือ่งจากเป็นส่วนประกอบในสนิค้า
อุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น ไออาร์พีซีเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันผลกระทบของ 
การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุส�าหรบัไออาร์พซี ีคอืการมุง่มัน่ผลติ วจิยั และพฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก 
การด�าเนนิธรุกจิของไออาร์พซีี

ผมเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจที่จะประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการ 
มุง่สร้างผลก�าไรในระยะสัน้ แต่เป็นการมุง่สร้าง
คุณค่าในระยะยาว โดยการประสานสมดุล
ของการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ระหว่างธุรกิจ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในความเป็นผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม      
ไออาร์พีซีตระหนักถึงความส�าคัญของภาวะ
โลกร้อน และการควบคมุการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จึงได้ลงทุนในกระบวนการผลิตและ 
การจดัการสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในทกุด้าน อาท ิกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อโลกให้ได้มากที่สุด

อธิคม เติบศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนาโครงการผลิตพลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
ท�าให้สามารถยกเลิกการใช้หม้อต้มที่ใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 260,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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ผลการด�าเนินงาน

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2554-2555 ไออาร์พซีไีด้ด�าเนนิโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
กระบวนการผลติ การปลกูป่า และการพฒันาพลงังานทดแทน 
ซึ่งโครงการเหล่านี้ เป็นกิจกรรมหลักที่จะช่วยลดต้นทุน 
การด�าเนินงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังได้เริ่มโครงการ 
Clean Development Mechanism (CDM) โดยการพัฒนา
โครงการผลติพลงัไอน�า้และไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชื้อเพลิง (CHP I) ซึ่งท�าให้สามารถยกเลิกการใช้หม้อต้ม 
ที่ใช ้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง และสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 260,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ไออาร์พีซีอยู่ระหว่างการขอการรับรองจาก
อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ (UNFCCC) ซึง่คาดว่าจะสามารถทราบผลได้ในต้นปี 
2556 ในส่วนของการผลิตนั้น ไออาร์พีซีได้เริ่มโครงการ 

ปรับเปลี่ยนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง โดยจะมีการปรับเปลี่ยน 
ให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเชื้อเพลิง ส�าหรับป้อนเข้า
หม้อต้มและเครื่องท�าความร้อน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 150,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี และไออาร์พีซียังมีโครงการสร้างป่าธรรมชาติ
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อปลูกต้นไม้รอบรั้ว 
เขตประกอบการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2554 
โดยแล้วเสร็จในปี 2555 ด้วยจ�านวนต้นไม้กว่า 220,000 ต้น 
บนเนือ้ที ่200 ไร่ เป็นแนวยาวกว่า 8 กโิลเมตร ซึง่คาดว่าจะลด
ก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 3,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

นอกจากนี ้ไออาร์พซียีงัพฒันาโครงการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ขององค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหาปริมาณการปล่อยและ
ดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Emissions and 
Removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงานขององค์กร 
โดยในระยะแรกจะเริ่มด�าเนินการกับกลุ่มโรงงานที่ผ่านการ 
เข้าร่วมโครงการ Carbon Reduction Label เป็นกลุ่มแรก

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ตัน3,000
โครงการสร้างป่าธรรมชาติ
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัน260,000
โครงการผลิตพลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วม
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CHP I)

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัน150,000
โครงการปรับเปลี่ยน

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ด้วยความมุ่งมั่นในงานด้านการวิจัยและพัฒนา ท�าให้ไออาร์พีซีสามารถพัฒนา
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทัง้ในธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีศักยภาพ 
ทัง้ด้านพลงังานทดแทน บรรจภุณัฑ์คณุสมบตัพิเิศษ ชิน้ส่วนประกอบรถยนต์  และ
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ ในการส่งมอบผลติภณัฑ์จนถงึมอืลกูค้าอกีด้วย 

นวัตกรรมเพื่อการเติบโต

นวัตกรรม

แนวทางการด�าเนินงาน
วสิยัทศัน์ของไออาร์พซีใีนงานวจิยัและพฒันาคอืการเป็นผูน้�าในการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
(Fine Chemical) ของอาเซียนภายในปี 2559 โดยเป็นไปตาม
แนวทางกลยุทธ์ TAGNOC  หรือ Technologically Advanced 
and Green National Oil Company ของกลุ่ม ปตท. 

ผลการด�าเนินงาน
ธุรกิจของไออาร์พีซีครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย
ประเภท ทั้งที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น บรรจุภัณฑ์ วัสดุวิศวกรรม ของเล่นเด็ก เฟอร์นิเจอร์ ฉนวน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยางรถยนต์ น�้ามันเชื้อเพลิง และ 
ยางมะตอย เป็นต้น ซึง่สามารถตอบสนองกลุม่ผูบ้รโิภคเป็นจ�านวนมาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ วธิหีนึง่ทีส่ามารถเพิม่ความพงึพอใจ
ของลูกค้าคือการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผูใ้ช้ ผ่านการสร้างสรรค์นวตักรรมซึง่ถอืเป็นแนวทางการจดัการ
ที่ส�าคัญ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ไออาร์พีซีพัฒนานั้นจะมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์
เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  
วสัดนุ�า้หนกัเบา และผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เป็นต้น

ปัจจุบันสายงานวิจัยและพัฒนาของไออาร์พีซีมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ผ่านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและ
พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ โดยนวตักรรมทีโ่ดดเด่นในผลติภณัฑ์น�้ามนั
หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Treated Distillated 
Aromatic Extract หรือ TDAE และ Residue Aromatic Extract 

หรือ RAE  ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย 
ต่อการใช้งาน และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นน�า 
ในระดับสากล รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไปสู่
เกรดพเิศษ ท�าให้มสีดัส่วนการจ�าหน่ายในปี 2555 ทีร้่อยละ 32 ซึง่
เพิ่มจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 30

ไออาร์พซีมีุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความแขง็แกร่งด้านนวตักรรมทีเ่กีย่วข้อง
กบัธรุกจิขององค์กร โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะสร้างยอดขายผลติภณัฑ์
เกรดพิเศษได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด ภายใน 
ปี 2557

CREATE UNIQUE
สร้างความเป็นเอกลักษณ์

16.40%
21.93%

30.45% 31.84%

83.60% 78.07%
69.55% 68.16%

25532552 2554 2555

Polymer Marketing Mix Towards Specialty Product

 ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ 

 ผลิตภัณฑ์เกรดทั่วไป
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TA:  TECHNOLOGICALLY ADVANCED

G: GREEN ROADMAP

TDAE

BIO-BASE
POLYMER / CHEMICAL

GREEN ABS SOLAR POWER

BIO-BASE FUEL

CATALYST FOR
POLYMERIZATION

COMPOUNDING
OF POLYMER

PROCESS LICENSE

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การแบ่งปันความคิด
ไออาร์พีซีเชื่อว่าการแบ่งปันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้ 
เชงิเทคนคิสามารถกระตุน้ให้เกดินวตักรรมขึน้ได้ ด้วยเหตนุีไ้ออาร์พซีี
จงึจดัให้มกีารประกวดนวตักรรมองค์กรอย่างต่อเนือ่งทกุปี ซึง่ในปี 
2555 มโีครงการทีเ่ข้าประกวดทัง้สิน้ 160 โครงการ และมโีครงการ
ทีด่�าเนนิการจนส�าเรจ็และสร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิได้ถงึ 7 โครงการ 
เช่น Advanced HA2PO Catalyst for Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene (UHMWPE) Production ซึง่เป็นโครงการ
พัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการผลิต
พลาสตกิโพลเีอทลีนีน�า้หนกัโมเลกลุสงู เป็นต้น นอกจากนีย้งัมกีาร
แบ่งปันความคิดผ่าน Innovation Web Portal ซึ่งเป็นช่องทาง
ส�าคญัในการสือ่สาร แบ่งปันความรู ้และกระตุน้ให้เกดิความคดิใหม่ๆ 
ตลอดจนมีการผนึกความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
กับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยชั้นน�าต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 10 สถาบนั เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ด้านนวัตกรรมของไออาร์พีซี

การลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา
ไออาร์พีซีก�าหนดงบประมาณประจ�าปีให้กับงานวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ 1 ของผลก�าไรจากกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมี โดยในปี 2555 ไออาร์พีซีมีเงินลงทุนกว่า 250 ล้านบาท 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา มีพนักงานด้านการวิจัยและพัฒนาจ�านวน
ทัง้สิ้น 74 คน และท�าใหเ้กดิผลติภณัฑ์ใหม่ทัง้สิ้น 20 ชนดิ ทีพ่รอ้ม
จะออกสู่ตลาด

การวัดผลส�าเร็จ
ความส�าเรจ็ของงานวจิยัและพฒันาจะพจิารณาด้วย R&D Intensity 
Index (RII) โดยถือเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานส�าคัญประจ�าปี
ของสายงานวิจัยและพัฒนา

ผลการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีมีเป้าหมาย RII ของปี 2556 

อยู่ที่ 185

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม 
นวัตกรรมของไออาร์พีซีไม่เพียงแต่จะน�าไปสู ่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
มติรต่อสิง่แวดล้อมหรอืผลติภณัฑ์ทีม่คีณุสมบตัใินการท�างานทีด่ขีึน้ 
แต่ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ Green ABS 
ซึ่งมีการน�ายางธรรมชาติสัดส่วนร้อยละ 20 – 50 มาเป็นวัตถุดิบ
แทนยางสังเคราะห์ โดยมีคุณสมบัติและมาตรฐานเทียบเท่ากับ 
เม็ดพลาสติก ABS จากปิโตรเคมี นอกจากนี้ยังช่วยลดการน�าเข้า
วตัถดุบิบวิทาไดอนี จากต่างประเทศ มากกว่า 10,000 เมตรกิตนัต่อปี 
คิดเป็นมูลค่า 660 ล้านบาทต่อปี 

สิทธิบัตร
ไออาร์พีซีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผ่าน
นวัตกรรมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยมีฝ่ายบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไออาร์พีซี ท�าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรมขององค์กร ป้องกนัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และ
มุ่งเน้นสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้มีการคิดค้นขึ้น โดยในปี 
2554 ไออาร์พีซีได้พัฒนา Catalyst SAN Process ซึ่งเป็น 
กระบวนการผลิต SAN Resin แบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst 
Process) โดยจะได้ผลิตภัณฑ์ SAN ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าแบบใช้
ความร้อน (Thermal Process) ขณะเดียวกันท�าให้ไออาร์พีซี
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 90 
เมตริกตันต่อปี

 ค่าเป้าหมาย 

 รายงานผลการวิจัย

 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอจดสิทธิบัตร

 การจดสิทธิบัตร

 ได้รับสิทธิบัตร

 ส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

RII

400
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0
ค่าเป้าหมาย   ค่าเป้าหมาย   ค่าจริง ค่าจริง
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การขยายตลาดนวัตกรรม

แนวทางการด�าเนินงาน 

การตลาดส�าหรับสินค้านวัตกรรมเคมีภัณฑ์
หน่วยงานธุรกิจปิโตรเคมีมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมเีกรดพเิศษของไออาร์พซีเีข้าสูต่ลาด  ภายใต้ตราสญัลกัษณ์ 
“POLIMAX” ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึสนิค้านวตักรรมทีม่คีณุภาพ
สงู  และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทัง้นีไ้ออาร์พซีจีะพฒันาผลติภณัฑ์
ปิโตรเคมเีกรดพเิศษโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
และพจิารณาแนวโน้มทีส่�าคญัระดบัสากลประกอบใน 3 ด้านหลกั  

ได้แก่ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้า 

นอกจากนีไ้ออาร์พซียีงัได้จดัแสดงผลติภัณฑ์นวตักรรม เพือ่เปิดตวัสนิค้า
สูต่ลาด  อาทเิช่น งาน “Next Generation Polyolefins for Better 
Life”  เมื่อเดือนธันวาคม 2553 และงาน “IRPC Petrochemical 
Business Forum 2012 เพิม่มลูค่า สร้างโอกาส สูเ่วทโีลก” เมือ่วนัที่ 
1 พฤศจิกายน 2555 โดยได้มีการเปิดตัวยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
ต้นแบบ Green ABS EV Maxx-1 ซึ่งถือเป็นผลงานนวัตกรรม
พลาสติกเพื่ออนาคต

ปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ
ปริมาณจ�าหน่าย (ล้านลิตรต่อเดือน)

2553 2554 2555

การขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงทั้งหมด

423 396 475

แก๊สโซฮอล์ 36 30 34

ไบโอดีเซล 170 176 154

การขายเม็ดพลาสติก

ยอดขาย (ล้านบาท)

2553 2554 2555

การขายทั้งหมด 36,669 36,622 40,902

ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ 8,902 11,879 13,748

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวล้อม
การพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของสินค้า

การบริหารจัดการกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพิจารณาแนวโน้มที่ส�าคัญระดับสากล

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีไออาร์พีซีได้ริเริ่มคิดค้นรถยนต์ต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า “Green ABS EV MAXX-1” 
คันแรกที่น�าพลาสติก Polimaxx Green ABS รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกของไออาร์พีซี 
ผลิตขึ้นเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของรถ เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต ลดน�้าหนักของตัวรถ และประหยัดพลังงาน 
และเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ

GREEN ABS EV MAXX-1

BANBAX PP Compound
เม็ดพลาสติก PP ชนิดพิเศษ ที่ผสมสารต้าน
แบคทีเรียในเนื้อพลาสติก ระหว่างขั้นตอนการผลิต 
ท�าให้สารยับยั้งแบคทีเรียสามารถท�างานได้อย่างทั่วถึง 
และไม่ถูกชะล้างหลุดลอกออกไป ซึ่งสามารถปกป้อง
เชือ้แบคทเีรยีได้อย่างต่อเนือ่งและยาวนาน โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก

PU
โพลีเมอร์พิเศษที่มีความยืดหยุ่น 
ดีมาก ชิ้นงานไม่เสียรูปและคืนตัว
เมือ่มกีารกดทบั ให้ความนุม่สบาย 
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ABS 
พลาสติกที่มีความสมดุลทั้งในเรื่อง 
ความแข็งและความเหนียว จึงมีคุณสมบัติใน
การทนแรงกระแทกและแรงเสยีดสไีด้ดเียีย่ม 
คงสภาพรปูร่างได้ด ีทนความร้อน ทนสารเคมี 
และสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายวิธี 
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นวัตกรรม TDAE

Treated Distillated Aromatic Extract หรือ TDAE ถือ
เป็นการพัฒนาครั้งส�าคัญของไออาร์พีซีส�าหรับผลิตภัณฑ์
น�า้มนัหล่อลืน่และผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยสารสกดั 
TDAE เป็นประเภทสารสกัดอะโรเมติกส์ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตยางรถยนต์และยางชนิดอื่นๆ โดยคุณสมบัติ
พิเศษของ TDAE คือท�าให้การขึ้นรูปของยางสังเคราะห์มี
ความเสถียรมากขึ้น ซึ่งท�าให้ยางรถยนต์ที่ผลิตได้มี
คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีสารก่อมะเร็งในปริมาณต�่า  
ซึง่ผ่านตามมาตรฐานที ่EU ก�าหนด ผลติภณัฑ์นีส้ามารถลด
การเกดิความร้อนสะสมและลดแรงต้านการหมนุขณะใช้งาน 
อกีทัง้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ โดยไออาร์พซีี
เป็นผู ้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใช้วิทยาการชั้นสูง 
ในการผลิตสินค้าเหล่านี้ และยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด 
ในแถบเอเชียด้วยก�าลังการผลิตกว่า 50,000 ตันต่อปี  
ในปัจจบุนั TDAE ได้ส่งออกไปยงัประเทศไต้หวนัและเกาหลี 
และมีแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และจีนในอนาคตอันใกล้

PP Compound  
พลาสตกิกลุม่ PP ทีเ่ตมิสารเตมิแต่งทัง้ทีเ่ป็นสารเคมี
และสารเสริมแรงเพื่อให้ได้คุณสมบัติในเรื่อง  
ความแข็ง ความเหนียว ผิวเป็นมันเงา ทนต่อ 
แรงกระแทกได้ดี ทนสารเคมีและความร้อน รวมทั้ง
ทนต่อแสงแดดและน�้ามัน มีความหนาแน่นสูง

PP Blockcopo Cover 
ทนแรงกระแทก ลักษณะขาวขุ่น/
ทึบแสง มีความยืดหยุ่นตัวดี 
ความแข็งปานกลาง ความต้านทาน
แรงกระแทกดีกว่า PP ชนิดอื่น 
จึงเหมาะสมในการน�ามาผลิตเป็น
กล่องแบตเตอรี่

Green ABS 
ไออาร์พีซี เป็นรายแรกของโลกที่ผลิต Green ABS 
โดยใช้ส่วนผสมของยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ 
มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ด ABS  โดยเฉพาะการทนต่อ
แรงกระแทกและความยืดหยุ่น

TDAE 
วัตถุดิบส�าหรับการผลิตยางรถยนต์และยางสังเคราะห์ 
มีคุณสมบัติค่า VGC สูง ท�าให้ยางเกิดความร้อนต�่า 
ขณะใช้งานมีความต้านทานการหมุนของยางต�่า

UHMW-PE 
โพลีเอทิลีนชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่น
ของโมเลกุลสูง มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
จึงสามารถผลิตเป็นแผ่นฟิล์มทีี่มีรูพรุน
ท�าให้มีความคงทนสงู ถกูน�ามาผลติเป็น 
Battery Seperator ที่มีความคงทน 
ยดือายกุารใช้งาน และยงัต้านทานต่อการ
เกดิปฏกิริยิา Electrochemical 
Oxidation

	 ผลิตภัณฑ์ Green ABS

Green ABS เป็นผลงานจากนวัตกรรมการวิจัยผลิตภัณฑ์ ABS ที่สามารถใช้ยาง
ธรรมชาติแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิต ซึ่งการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวท�าให้ 
ไออาร์พีซีเป็นผู้ผลิตรายแรกที่สามารถผลิต ABS ด้วยยางธรรมชาติ โดย Green 
ABS ได้เข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2553 และไออาร์พีซีมีแผนที่จะขยายก�าลังการผลิต
ขึ้นอีก 3,200 ตันต่อปี

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา
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ผลิตภัณฑ์

TDAE

TDAE

RAE

RAE

DAE

DAE

การขยายตลาดนวัตกรรม
แนวทางการดำาเนินงาน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ไออาร์พีซีตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของไออาร์พีซี 
ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงถูกออกแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
แนวทางการด�าเนินงาน

ไออาร์พซีสีือ่สารข้อมลูจดัท�าฉลากบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั
ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดท�าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ (Safety Data Sheet) และฉลากของสินค้า สอดคล้อง
ตามกฎหมายของประเทศไทย มาตรฐานสากล ได้แก่ ระเบียบของ 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals หรอื GHS และกฎระเบยีบ ข้อก�าหนดของสหภาพยโุรป 
เช่น Regulation (EC) 1907/2006: Registration, Evaluation, 
Authorization and Restrictions of Chemicals หรือ REACH 
Directive 2011/65/EU: Restriction of Hazardous Substances 
หรือ RoHS และ Regulation (EC) No 1272/2008: CLP  
(Classification, Labelling and Packaging of Substance and 
Preparation) ซึ่งเป็นข้อก�าหนดในการจ�าแนกความเป็นอันตราย 
และข้อก�าหนดในการจัดท�าฉลากของสารเคมีของสหภาพยุโรป 
นอกจากนี ้ยงัได้จดัท�าเอกสารข้อมลูความปลอดภัย ตามระเบยีบของ 
GHS ไปสู่สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย ในปี 2555  
มีการจัดท�าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)  
ทีส่อดคล้องกบัระเบยีบดงักล่าวข้างต้น ในกลุม่ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมถีงึ 
140 รายการ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 38 รายการ

อีกทั้งไออาร์พีซียังได้น�าระบบการประเมินความเสี่ยง (Chemical 
Risk Assessment) มาใช้เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคม ีทัง้นีเ้พือ่จดัการสารเคมอีย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทั้งในการป้องกัน ควบคุม ลดหรือบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อสร้างความไว้วางใจด้าน 
ความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
ตามข้อก�าหนดแนวปฏบิตัด้ิานการจดัการตามโครงการดแูลด้วยความ
รับผิดชอบ หรือ Responsible Care

ผลการด�าเนินงาน

ไออาร์พีซีเข้าร่วมโครงการ JAMP (Joint Article Management 
Promotion Consortium) ซึง่เป็นความร่วมมอืของศนูย์เทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสภาอุตสาหกรรม (FTI) เพื่อ 
การเผยแพร่แนวทางการบรหิารจดัการสารเคมอีนัตรายในผลติภณัฑ์ 
และมี Software Tool ที่ช ่วยประเมินตนเองและอ�านวย 
ความสะดวกในการส่งต่อข้อมูลสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปแบบเดียวกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งโครงการนี้ด�าเนินการใน
ระหว่างปี 2551-2555

ไออาร์พีซี ร่วมลงนาม ในการจัดท�าระบบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
ตามข้อก�าหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ ในโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ
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จากสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ไออาร์พีซีจึงมุ่งมั่นแสดงให้ลูกค้าเห็นถึง
ศักยภาพและความพร้อม ในการแข่งขัน ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ 
การรับฟังข้อแนะน�าและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างไออาร์พีซีและลูกค้า เพื่อผลในการสืบสานสัมพันธ์อันดีในระยะยาวต่อไป

ลูกค้าสัมพันธ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

แนวทางการด�าเนินงาน

แนวทางการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างไออาร์พซีแีละลกูค้านัน้
มปัีจจยัสนบัสนนุมาจากการทีอ่งค์กรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า ทีเ่ปลีย่นแปลงตามแนวโน้มและสภาวะของตลาดในขณะนัน้ 
ธรุกจิของไออาร์พซีปีระกอบด้วยลกูค้า 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ลกูค้า
ในธรุกจิปิโตรเคมแีละลกูค้าในธรุกจิปิโตรเลยีม โดยลกูค้าแต่ละกลุม่
มีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ไออาร์พีซีจึงมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการอย่าง
สมบูรณ์เต็มรูปแบบ

• ลูกค้าในธุรกิจปิโตรเคมี
ลกูค้าในธรุกจิปิโตรเคมขีองไออาร์พซีแีบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ กลุม่โรงงานแปรรปูพลาสตกิ และ
กลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยลูกค้าแต่ละรายจะมี
ตัวแทนพนักงานของไออาร์พีซีเป็นผู ้ดูแลในทุกๆ เรื่อง เช่น  
ข้อก�าหนด การสัง่สนิค้า ตารางการส่งสนิค้า ข้อร้องเรยีน สนิค้า และ

ข้อมูลเรื่องราคา นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้า  
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า ผู ้บริหาร และ 
ตัวแทนพนักงานของไออาร์พีซี รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงาน 
เป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพื่อใช ้เป ็นโอกาสในการรับทราบถึง 
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการของ
องค์กร โดยในปี 2555 ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง

• ลูกค้าในธุรกิจปิโตรเลียม
ลกูค้าในธรุกจิปิโตรเลยีมของไออาร์พซีแีบ่งออกได้เป็น กลุม่ผลติภณัฑ์
น�า้มนั ผลติภณัฑ์น�า้มนัหล่อลืน่และผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง และอะโรเมตกิส์ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยไออาร์พซีี 
จะจดักจิกรรมเพือ่ลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อขอบคุณ
ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดี นอกจากนี้ยังจัดให้ลูกค้า 
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อีกทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การตลาด 
และเทคนิคของไออาร์พีซีจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้าเพื่อ 
ร่วมกนัพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์และบรกิารให้ดยีิง่ขึน้
ต่อไป

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศด้านการบรหิารงานลกูค้าสมัพนัธ์ของไออาร์พซีเีป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุทีช่่วยเพิม่ความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากฐานข้อมูลต่างๆ 
เพื่อจัดแสดงรายงานโดยมีวิธีการใช้ที่ง่าย และได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและก่อให้เกดิความพงึพอใจอย่างสงูสดุ นอกจากนี้  
ยังเป็น Data Mart ที่สามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดของลูกค้า ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
แนวทางแก้ไขส�าหรับการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนรู้ ปรับปรุง และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านทาง iPhone และ iPad ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการท�างาน 
มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันไออาร์พีซีมีระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์รองรับทั้งกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมผ่ีานระบบ IRPC Customer Oriented Network System หรอื ICONS และกลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีม
ผ่านระบบ IRPC Relationship Information System หรือ IRIS นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังมีการพัฒนา
ต่อไปอีกขั้นโดยมีแผนที่จะขยายระบบดังกล่าวไปถึงลูกค้า โดยในอนาคตลูกค้าจะสามารถรายงานและ
ติดตามสถานะของข้อร้องเรียนได้ โดยตรงผ่านระบบออนไลน์ของไออาร์พีซี

ผลการด�าเนินงาน

การรับฟังลูกค้า

ไออาร์พีซีไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูง
และตรงต่อความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ แต่ยงัมกีารสร้างเครอืข่าย
ทีแ่ขง็แรงระหว่างองค์กรและลกูค้า ผ่านการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพราะเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของความเหน็ของลกูค้าทีจ่ะสามารถ
แนะน�าสิ่งดีที่ควรรักษาไว้ หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง โดยไออาร์พีซี 
ได้เสนอช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเสนอ
ข้อคิดเห็นหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อแบบตัวต่อตัว 
บริการทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และอีเมล์ อย่างไรก็ดี ไออาร์พีซี 
มีระบบรักษาข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูก
ปกป้องตามกฎหมายไทย โดยในปี 2555 ไม่มกีารรัว่ไหลของข้อมลู
ลูกค้าและไม่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ช่องทางการสื่อสาร	

• โทรศัพท์: +66(0) 2649 7000 (ส่วนกลาง) 
• ไออาร์พีซีเว็บไซต์: www.irpc.co.th 
 ไออาร์พีซีเว็บไซต์ (ปิโตรเคมี): www.irpcmarket.com 
 ไออาร์พีซีเว็บไซต์ (ปิโตรเลียม): www.irpcpetroleum.com
• บริการงานขาย 

ในด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ไออาร์พีซีก�าหนด
ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาจากลกูค้า ภายในระยะเวลา 3 วนั นบัจาก
วันที่ข้อร้องเรียนของลูกค้านั้นได้รับแจ้งเข้าสู่ระบบ โดยตัวแทน
พนักงานของไออาร์พีซีจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในการรับเรื่อง
และแก้ไขข้อร้องเรยีนทัง้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงาน
ผ่านส่วนบรกิารลกูค้าเพือ่แก้ไขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
นอกจากนี้ ไออาร์พีซีมีระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ

กรณีศึกษา
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ลูกค้าผ่านระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์  
ซึ่งสามารถติดตามข้อร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่ง 
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ และจะน�าข้อร้องเรียน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จรงิ โดยในปี 2555 มข้ีอร้องเรยีน
จากธุรกิจปิโตรเลียมทั้งสิ้น 9 เรื่อง และจากธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสิ้น 
66 เรื่อง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการตามระบบ
ควบคุมคุณภาพ  โดยมีการด�าเนินการแก้ไขครบทุกเรื่อง ทั้งนี้ 
ไออารพ์ซีบีริหารจดัการในการแก้ไขและป้องกนัปัญหาขอ้รอ้งเรียน
โดยการประชมุระหว่างฝ่ายธรุกจิปิโตรเคมแีละฝ่ายผลติ เป็นประจ�า
ทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไข แนวทางการป้องกัน 
ในอนาคต และวธิกีารสือ่สารกบัลกูค้า ตลอดจนการพฒันาเครือ่งมอื
และระบบการจดัการเกีย่วกบัข้อร้องเรยีน รวมถงึการสร้างฐานข้อมลู 
และเชือ่มโยงกบัระบบสารสนเทศด้านการบรหิารงานลกูค้าสมัพนัธ์ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินการให้ถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละปีช่วยให้ไออาร์พีซี 
ได้ท�าการวเิคราะห์แนวโน้มและความคาดหวงัของลกูค้าเพือ่ใช้พฒันา
ผลการด�าเนินงานโดยรวมขององค์กร ไออาร์พีซีมอบหมายให้
หน่วยงานจากภายนอกด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า
เพื่อความโปร่งใสและเป็นกลางโดยใช้วิธีที่ได้มาตรฐานผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบสอบถาม การส�ารวจผ่านเว็บไซต์  
และการสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการส�ารวจที่สามารถ 
เปรยีบเทยีบได้ โดยในปี 2555 คะแนนความพงึพอใจของลกูค้าคอื
ร้อยละ 87 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 85

ผมเป็นลกูค้าผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิของ ไออาร์พซีมีานานกว่า 
20 ปี ตั้งแต่สมัยยังเป็นบริษัทเก่า ซึ่งคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม�่าเสมอตั้งแต่อดีต 
จนกระทั่งปัจจุบัน ข้อดีของผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซี คือมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมตัวใหม่ Marine Pipe Grade หรือท่อส�าหรับใช้
งานชายฝั่งทะเล ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือกันหอยเจาะ

ในส่วนของการบริการ พนักงานดูแลลูกค้าของไออาร์พีซี  
มคีวามสม�า่เสมอ เอาใจใส่ ตดิตามพดูคยุกบัลกูค้าตลอดเวลา 
มีความรับผิดชอบ เช่น ในเวลาที่โรงงานมีปัญหา พนักงาน
ไออาร์พซีเีข้ามาช่วยแก้ปัญหาทกุครัง้ด้วยความยนิด ีไออาร์พซีี 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาโดยตลอดโดยส่วนตัวผม 
ไม่ชอบนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ซึ่งไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากพนักงานไออาร์พีซี 
จะโทรศัพท์ติดต่อเพื่ออัพเดตราคาและข้อมูลข่าวสาร 
ให้ผมทราบตลอด

สิ่งที่อยากให้ไออาร์พีซีพัฒนาเพิ่มเติม คือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในบางประเภทให้ดีขึ้น เพื่อให้ทันกับคู ่แข่ง 
ในอุตสาหกรรม

สุชาติ ซื่อสัจจกุล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี. ไพ้พ์ จ�ากัด

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

2553 25552554

87 87

85
เป้าหมายคือ
ร้อยละ

86
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ระบบการบริหารจัดการเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

แนวทางการด�าเนินงาน

การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิของไออาร์พซี ีเริม่พฒันาขึน้ตัง้แต่ปี 2552 จากโครงการ Best Practice Sharing 
และ Zero Unplanned Shutdown จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนางานทางด้านการด�าเนินงาน
ทีเ่ป็นเลศิในโรงงาน ซึง่ประกอบด้วยกลยทุธ์หลกั 4 ด้าน คอื ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ด้านความน่าเชื่อถือของระบบการผลิต (Plant Reliability) ด้านค่าใช้จ่าย
ในการผลติ (Production Cost) และด้านการพฒันาบคุลากร (People Development) ซึง่จะด�าเนนิงาน
ให้สอดคล้องกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการภายในปี 2560 
โดยไออาร์พีซีได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานส�าหรับ 4 กลยุทธ์หลัก 
โดยมีส่วนประสิทธิภาพการผลิต ดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ในพื้นที่โรงงานของฝ่ายปฏิบัติการ
ระดับคอมเพล็กซ์ และส่วนแผนและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ดูแลและประสานงานการปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นเลศิในส่วนกลาง โดยด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและสอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิงานขององค์กร 
ตลอดจนด�าเนนิการร่วมกบัคณะท�างานเฉพาะด้านทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิในส่วนต่างๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

OPERATIONAL 
EXCELLENCE
การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

MIW
การพัฒนา

ผลกำไรขั�นตน

ZUS
การควบคุมและ

ปรับปรุงเพ��อลดปญหา
การหยุดของเคร�อ่งจักร

กระทันหัน

QSHE
ดานคุณภาพความ

ปลอดภัยอาช�วอนามัย
และสิ�งแวดลอม

การมุงเนนงานดานการผลิตของโรงงาน

(ปโตรเคมีและการกลั�น & ทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน)

การนำแบบอยางที่ดีมาแบงปนและปรับใชในองคกร/

คณะทำงานการปฏิบัติการที่เปนเลิศ

ความนาเช�อ่ถือ
ของระบบการผลิต

ประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน

ตนทุนการผลิต ความปลอดภัย
ผลตอบแทน
การลงทุน

ผลการดำเนินงานระดับชั�นนำ

OEI (แนวคิดการปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ)

กาวไปสูความเปนเลิศดานการปฏิบัติการในป 2557

กรอบแนวคิดการปฏิบัติการที่เปนเลิศ

PDW
การพัฒนา

พนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงาน
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การพัฒนาผลก�าไรขั้นต้น (MIW)
การด�าเนินการพัฒนาผลก�าไรขั้นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
และพฒันาระบบทีจ่ะใช้ในการลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถงึ
การแสวงหาช่องทางหรอืโอกาสในการสร้างผลก�าไรให้กบัไออาร์พซีี 
จากการปรบัปรงุระบบการผลติของโรงงาน อนัจะน�าไปสูเ่ป้าหมาย
ทีส่�าคญัคอืการพฒันาให้เกดิความสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 
นอกจากนี้การด�าเนินงานยังครอบคลุมไปถึงการเพิ่มศักยภาพ 
ด้านผลประกอบการของบริษัทด้วย ปัจจุบันมี 12 โรงงานที่ได้
ด�าเนนิการลดค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการต่างๆ อาทเิช่น โครงการปรบัปรงุ
พัฒนาโรงกลั่นน�้ามัน โครงการปรับปรุงและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในการใช้เชือ้เพลงิทีเ่ตาเผารวมถงึหอกลัน่ โครงการลดการใช้พลงังาน
ในการผลติเมด็พลาสตกิ โครงการปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
การผลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการ 
อนุรักษ์พลังงาน โครงการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยมี 
ความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 64 ตามแผนที่ก�าหนดไว้

แตงตั�ง
คณะทำงาน
และวางกรอบ
แนวความคิด

ระดมสมอง
และกลั�นกรอง
โครงการ

ผลักดัน
และสนับสนุน

การติดตาม
ตรวจสอบ
โครงการ

การตรวจสอบ
ผลกำไร
(EBIT)

การเปร�ยบเทียบ
คามาตรฐาน

การพัฒนาผลกำไรขั�นตน (MIW)

ผูนำดานตนทุน

การพัฒนาผลกำไรขั�นตน
อยางตอเนื่อง

ปรับปรุง
การดำเนินงาน

ปฏิบัติ

วางแผนตรวจสอบ

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การควบคุมและปรับปรุงเพื่อลดปัญหาการหยุดของ

เครื่องจักรกระทันหัน (ZUS) 
ด�าเนนิการผา่นการวางระบบการบริหารงานการซ่อมบ�ารงุโรงงาน 
ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึง
การควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการหยุดของเครื่องจักรโดยไม่ได้
วางแผนไว้ ปัจจุบันไออาร์พีซีได้ด�าเนินงานผ่านโครงการต่างๆ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความเชื่อถือ 
ของระบบการผลิต โครงการสร้างความมั่นคงและน่าเชื่อถือของ
อปุกรณ์การผลติ โครงการซ่อมบ�ารงุและสนบัสนนุงานบรกิารในด้าน
ความเชื่อมั่นอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบงานปฏิบัติการผลิต 
และโครงการสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นและสร้างความสามารถ
ของพนักงานปฏิบัติการ โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 
43 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จากผลลัพธ์ที่ดีของการด�าเนิน
งาน ท�าให้ในปี 2555 โรงงานไออาร์พีซ ี7 โรงงาน ไม่มกีารสูญเสีย
อนัเนือ่งมาจากการหยดุของเครือ่งจกัรโดยไม่ได้วางแผนไว้ ตลอดจน
ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ PTT Group Operational Excellence 
Awards ด้าน Zero Unplanned Shutdown

ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

(QSHE)
การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิในด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม (QSHE) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและปรับปรุง
ระบบการท�างาน รวมถึงการสร้างแนวทางในการจัดการงาน 
QSHE ของไออาร์พีซีให้มีสภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
สงัคมโดยรอบ โดยเฉพาะการบรหิารจดัการในการลดการปล่อยมลพษิ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไออาร์พีซีได้เริ่มโครงการ Blue Sky  
ขึน้เพือ่ช่วยเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการด้าน QSHE อนัเป็นหนึง่
ในรากฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้
จะด�าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ 1) การเป็น
ผู้น�าในอุตสาหกรรม 2) การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ และ 4) การสร้างจิตส�านึกและ
วฒันธรรม ซึง่การด�าเนนิโครงการดงักล่าวมคีวามก้าวหน้าสงูกว่า
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยไออาร์พซีไีด้ด�าเนนิการผ่านโครงการย่อย 
ตามกรอบยุทธศาสตร์หลัก เช่น โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบถาวร (Fixed Station) และแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit) ระบบ E-smart ISO ระบบ E-health Book โครงการ 
BBS และโครงการเฝ้าระวงัและสรา้งจติส�านกึด้านความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของโครงการดังกล่าว 
สามารถรบัทราบเพิม่เตมิในหวัข้อการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
เชิงนิเวศ (Operational Eco-efficiency) และการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety & Occupational 
Health) 

100.0%

99.5%

99.0%

98.5%

98.0%

97.5%

97.0%

99.21%

97.88%

99.59%

2553

ความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติการ

2554 2555

ความเปนเลิศเช�งกลยุทธดาน QSHE

การปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกำหนด

และความมุงมั�นตอผูมีสวนไดเสีย

การบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การเปนผูนำ
ในอุตสาหกรรม

การดำเนินงาน
ที่เปนเลิศ

การสราง
จ�ตสำนึกและ
วัฒนธรรม

ผูรวมธุรกิจ ความเปนมืออาช�พกระบวนการ บุคลากร
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การพัฒนาพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน (PDW)
มวีตัถปุระสงค์เพือ่วางแนวทางรวมถงึรเิริม่โครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการพฒันาพนกังานปฏบิตักิารรวมถงึหวัหน้างานและผูบ้รหิารต่างๆ 
ให้มีทักษะการท�างาน องค์ความรู้และสมรรถนะในการท�างาน 
ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร “VICTORIEs;  
V: Visioning & Strategic Execution, I: Inspiration & Engaging 
People, C: Change Leadership, T: Team Collaboration,  
O: Operational Competitiveness, R: Respect & Trust,  
I: Innovation และ E: Entrepreneurship” เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
โดยในปี 2555 ไออาร์พีซีได้ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมและแลกเปลีย่นความรูผ่้าน Knowledge Sharing Workshop 
และ KM Portal ตลอดจนการพฒันาทกัษะของพนกังาน เช่น ระบบการ
พฒันาบคุลากรในสายการผลติ (Operation Development System, 
ODS)  และ การฝึกอบรมพนักงานในสายการผลิตตามบทบาท
หน้าที ่ ด้วยศนูย์จ�าลองการควบคมุการผลติเสมอืนจรงิ (Operator 
Training Simulator, OTS) เป็นต้น นอกจากนีย้งัน�าระบบสนบัสนนุ
ทางด้านการจัดการองค์ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาความรู้ให้อยู่คู่กับ
องค์กรอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

แนวทางการด�าเนินงาน

โครงการ Blue sky ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อก�าหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี  
(ปี 2554–2558) ในการด�าเนินการที่เป็นเลิศด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนด
พันธกิจที่ส�าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของไออาร์พีซี 
จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร ตรงต่อความคาดหวัง 
ในปัจจุบันและมีมาตรฐานระดับสากล โดยมีการน�าแนวปฏิบัติที่
เป็นเลศิมาปรบัและประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงาน เพือ่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนมีการติดตามและ
รายงานผลการด�าเนนิงานอย่างถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และสามารถจัดท�ารายงานได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์สู ่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การด�าเนินงานของไออาร์พีซีสอดคล้องกับ 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตั ิเพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านคณุภาพ ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของทั้งองค์กรเป็นไปตามข้อก�าหนด 
พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลให้การปฏบิตังิานในแต่ละโรงงานสอดคล้องกนั
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปี 2555 มีการด�าเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้

1. การเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

ไออาร์พซีต้ีองการเป็นผูน้�าด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิง่แวดล้อม ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละการกลัน่ ผ่านนวตักรรม
ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ผลิตพลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วม ผลิตภัณฑ์ Green ABS รวมถึงการ
เฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยจดัตัง้สถานตีรวจวดั
คุณภาพอากาศแบบถาวร (Fixed Station) และแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)

2. การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม เช่น ระบบ E-smart ISO ระบบ E-health 
Book ระบบ E-productivityและระบบ SAP เพื่อบูรณาการ 
ฐานข้อมลูและตดิตามความสอดคล้องในการปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง 

3. การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ ได้แก่ การได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน
ด้านต่างๆ การได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการต่างๆ การได้รับการรับรอง Green  
Industry การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ปตท. และการจัดท�าฐานข้อมูล
ส�าหรับรายงานด้านความยั่งยืน เป็นต้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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4. การสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรม

ไออาร์พซีสีร้างจติส�านกึและวฒันธรรมด้านคณุภาพ ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม สูพ่นกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุระดบั 
เพื่อให้เกิดผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ 
BBS โครงการเฝ้าระวงัและสรา้งจติส�านกึด้านความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยั และการให้ความรูด้้านความปลอดภยั สขุภาพและสิง่
แวดล้อมต่อชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ไออาร์พีซียึดถือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายด้าน 
QSHE เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน มีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ซึ่งไออาร์พีซีมุ่งมั่นที่จะ
ปรบัปรงุกระบวนการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ ตามกฎหมายและมาตรฐานระดบัสากล ทัง้ในด้านการตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน�้าและคุณภาพเสียง ซึ่งผลการตรวจ
วดัทัง้หมดอยูใ่นระดบัมาตรฐาน และยงัมกีารเฝ้าระวงัเพิม่เตมิเพือ่
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน นอกจากนี้ไออาร์พีซีมียัง
จดัให้มกีารประเมนิความสอดคล้องกบักฎหมายด้าน อาชวีอนามยั 
ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม โดยหน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญภายนอก
อยา่งต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี เป็นผลใหไ้ออาร์พซีไีด้รับการรบัรอง
ระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 
9001:2008) การรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 
มอก. 14001-2547 (ISO 14001:2004) และการรับรองระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 
18001-2554 (TIS 18001-2554) และ BS OHSAS 18001:2007

ผลการด�าเนินงาน

ระบบฐานข้อมูลด้าน QSHE

ระบบฐานข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ด�าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ไออาร์พีซีจึงได้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลอันเป็นการจัดท�าระบบบริหารจัดการข้อมูล
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีการจัดท�ากรอบการ
ด�าเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม เพือ่เชือ่มโยงกบัระบบฐานข้อมลูอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในองค์กร อนัจะท�าให้ผูบ้รหิารได้รบัทราบผลการด�าเนนิ
งานด้านคณุภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ว่า
เป็นไปตามแผนงานหรอืตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีก่�าหนดหรอืไม่ 
หากไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดจะมีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงหรือจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ต่อไป นอกจากนี้ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมจะท�าให้
สามารถจัดท�ารายงานข้อมูลด้านด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องสมควร

การเป็นผู้น�า
ในอุตสาหกรรม

การบรูณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างจิตส�านึก
และวัฒนธรรม

การด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ

การเป็นผู้น�าด้านคุณภาพ

ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

(QSHE) ที่เป็นเลิศ
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โครงการบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ไออาร์พซีมีกีารจดัท�าบญัชปีรมิาณการระบายสารอนิทรย์ีระเหยง่าย 
(VOCs Emission Inventory) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 
จนถงึปัจจบุนั เพือ่ประเมนิและหาแนวทางในการจดัการด้านคณุภาพ
อากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ตัวอย่างโครงการควบคุมการ
ระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ การปรับปรุงระบบการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ในระบบปิด การปรับปรุงระบบก�าจัดกลิ่นของการบ�าบัด
น�า้เสยี การตดิตัง้เครือ่งก�าจดักลิน่ RTO (Regenerative Thermal 
Oxidizer) และการติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ามันเชื้อเพลิง VRU 
(Vapor Recovery Unit) เป็นต้น

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ไออาร์พซีดี�าเนนิการเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศและคณุภาพน�า้ โดยการ
ติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Emission System, CEMs) และระบบการติดตาม
ตรวจวัด COD ในน�้าแบบออนไลน์ (COD Online Analyzer)  
โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเชื่อมต่อ
ข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial 
Environment Monitoring Center) ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กรุงเทพฯ โดยได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการควบคุม
มลภาวะ ไออาร์พีซีได้ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล หรือ Display Board 
บริเวณด้านหน้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ด้านหน้า

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านก้นหนอง เพื่อเป็น 
อีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
ข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนทราบ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จ�านวน 5 สถานี ในหมู่บ้านรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี

โครงการเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E–nose)
โครงการเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-nose เป็นอีกโครงการ
หนึ่งที่ไออาร์พีซีได้ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหามลภาวะ 
ด้านกลิ่น โดยเป็นเครื่องมือแบบพกพาเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ และแจ้งเตอืนในกรณทีีม่ก๊ีาซมลพษิเจอืปนในอากาศ โดยใช้
หลักการเทียบเคียงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเชิงคุณภาพ 
กับฐานข้อมูลของคุณภาพอากาศที่ได้จากการวัดทางเทคนิค เช่น 
จากวธิแีก๊สโครมาโทกราฟี–แมสสเปกโตรมทิร ีซึง่เป็นวธิทีีส่ามารถ
ระบชุนดิและองค์ประกอบของสารได้อย่างแม่นย�า ซึง่ผลการตรวจวดั
คณุภาพอากาศจะถกูน�ามาวเิคราะหห์าประเภทและแหล่งของกลิน่ 
โดยได้เริม่มกีารใช้เครือ่งมอืนีใ้นปี 2555 และเมือ่วนัที ่18 กนัยายน 
2555 ไออาร์พซีลีงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัวทิยาลยั
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในการพัฒนาเครื่อง 
จมกูอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัตรวจวดักลิน่พร้อมระบบเครอืข่าย เพือ่ 
เฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมให้เป็นแบบตามเวลาจรงิ (Real-time)

 กรณีศึกษา

Energy efficiency management

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไออาร์พีซีได้สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน และผลักดันการด�าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการลดต้นทนุการใช้พลงังาน
ลงในแต่ละปี ที่ร้อยละ 1 หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า 150  
ล้านบาท

โดยได้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับองค์กร  
ระดับผลิตภัณฑ์และระดับเครื่องจักร ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พลงังาน โครงการประหยดัพลงังาน และโครงการฟีนกิซ์ รวมถงึ
โครงการและมาตรการด้านอนรุกัษ์พลงังานอืน่ๆ จ�านวนทัง้สิน้ 
25 โครงการ ท�าให้ในปี 2555 สามารถลดการใช้พลังงานลง 
3,775,519 กกิะจลู หรอืคดิเป็นมลูค่า 1,185 ล้านบาท และลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ระหว่างปี 
2552-2553 มากกว่า 50,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EII)

2553 2554 2555

120

100

80

60

40

20

0

ร้อ
ย

ล
ะ

 ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หมายเหตุ: ใช้ปี 2552 เป็นปีฐานในการค�านวณ

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ชาญศิลป ตร�นุชกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน

“ไออารพ�ซ�มุงมั�นท่ีจะดำเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและใหความสำคัญกับการดูแลผูมีสวนไดเสีย
ตลอดทั�งหวงโซธุรกิจใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
โดยดำเนินงานทั �งดานการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต 
ดานสุขอนามัย ดานพัฒนาการศึกษา ดานการอนุรักษ� 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมและดานศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม เพ� �อพัฒนาศักยภาพ 
ความเปนอยูของชุมชนรอบโรงงานใหมีคุณภาพช�ว�ต
ที่ดีข�้น ไออารพ�ซ�มีการกำหนดเสนทางการพัฒนา 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ทำอยางตอเนื ่อง 
โดยเพ� �มระดับคุณภาพช�ว�ต สิ �งแวดลอม ใหมี 
มาตรฐาน  ท่ีดีและสูงข�น้ เพ��อใหไออารพ�ซ�เติบโตไป 
พรอมๆ กับชุมชน”

ผูมีสวนไดเสียของไออารพ�ซ� ประกอบดวย พนักงาน ผูถือหุน ลูกคาและ

สาธารณชน พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขงทางการคาและเจาหนี้ ผูรับเหมาและ

ผูรับเหมาชวง ชุมชนและสิ�งแวดลอม ไออารพ�ซ�เช� ่อวาการมีสวนรวมและ 

การสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพในสังคมวงกวาง 

จะสงผลใหองคกรสามารถเติบโตไปพรอมๆ กับชุมชนสังคมและโลกได 

อยางแข�งแรงและยั�งยืน 

มิติดานสังคม
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ชาญศิลป ตร�นุชกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน

“ไออารพ�ซ�มุงมั�นท่ีจะดำเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและใหความสำคัญกับการดูแลผูมีสวนไดเสีย
ตลอดทั�งหวงโซธุรกิจใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
โดยดำเนินงานทั �งดานการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต 
ดานสุขอนามัย ดานพัฒนาการศึกษา ดานการอนุรักษ� 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมและดานศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม เพ� �อพัฒนาศักยภาพ 
ความเปนอยูของชุมชนรอบโรงงานใหมีคุณภาพช�ว�ต
ที่ดีข�้น ไออารพ�ซ�มีการกำหนดเสนทางการพัฒนา 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ทำอยางตอเนื ่อง 
โดยเพ� �มระดับคุณภาพช�ว�ต สิ �งแวดลอม ใหมี 
มาตรฐาน  ท่ีดีและสูงข�น้ เพ��อใหไออารพ�ซ�เติบโตไป 
พรอมๆ กับชุมชน”

ผูมีสวนไดเสียของไออารพ�ซ� ประกอบดวย พนักงาน ผูถือหุน ลูกคาและ

สาธารณชน พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขงทางการคาและเจาหนี้ ผูรับเหมาและ

ผูรับเหมาชวง ชุมชนและสิ�งแวดลอม ไออารพ�ซ�เช� ่อวาการมีสวนรวมและ 

การสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพในสังคมวงกวาง 

จะสงผลใหองคกรสามารถเติบโตไปพรอมๆ กับชุมชนสังคมและโลกได 

อยางแข�งแรงและยั�งยืน 

มิติดานสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการด�าเนินงาน

กลยุทธ์

ไออาร์พีซีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร  
ในการขับเคลื่อนองค์กรตามทิศทางกลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมาย 
ของสายงานบุคคลคือ “เพิ่มพูนความแข็งแกร่งในการบริหาร 
‘ทรัพยากรมนุษย์’ เพื่อให้ไออาร์พีซีประสบความส�าเร็จและ 
สร้างความยั่งยืนแก่องค์กร” ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความเป็นเลศิ (HPO : High Performance Organization) ภายใน
ปี 2560 ตามเส้นทางการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น
แผนการด�าเนินงานระยะยาวระหว่างปี 2552-2560

แนวทางสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
ไออาร์พซีจีงึได้พฒันาโครงการต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บคุคลให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผ่านการสนบัสนนุความสามารถ
ของบุคลากรในทางที่เหมาะสม ตลอดจนทบทวนและปรับปรุง
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบัสภาพธรุกจิ อกีทัง้ยงัมุง่มัน่
ที่จะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ใน 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้

• การจดัการองค์ความรู ้โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการโครงการ
จัดการความรู้องค์กร เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และ
สนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว 
อันน�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในปี 2558

• ระบบการบริหารสมรรถนะ เป็นการพัฒนาสมรรถนะของ
บคุลากรในระดบัผูบ้รหิารและพนกังาน โดยด�าเนนิการผ่านโครงการ
พัฒนาภาวะผู้น�าส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (EX-LDP) และโครงการ
พฒันาภาวะผูน้�าส�าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง (MLDP) เพือ่ให้มทีกัษะ
ความเป็นผู้น�า สามารถตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร (Competency Development Roadmap)  
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ของพนักงานให้มีขีด 
ความสามารถที่สูงขึ้น
• ไออาร์พีซีได้พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS: 
Performance Management System) ซึ่งเป็นระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดพฤติกรรม 
ที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร ตัวชี้วัด 
ดังกล่าวนั้นสามารถสะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของพนักงาน 
รายบุคคล ซึ่งส่งผลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการมอบรางวัลยกย่องชมเชยตาม 
ผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและส่งเสรมิให้เกดิการสร้างผลงาน 
ที่เป็นเลิศให้กับองค์กร

นอกจากนีย้งัมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลขึน้ โดยมี
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายบคุคลและบรหิารเป็นประธานกรรมการ 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะมีการจัดประชุม 
อย่างน้อยเดอืนละครัง้ เพือ่ทบทวนประเดน็ทางด้านทรพัยากรบคุคล 
โดยเฉพาะเรือ่งการปรบัปรงุการบรหิารจดัการด้านทรพัยากรบคุคล 
ด้านผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน และด้านเส้นทาง 
สายอาชีพอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการน�าเรื่องที่เป็นความ
ต้องการและความคาดหวังของพนักงานเข้ามาหารือในที่ประชุม
เพื่อหาทางออกร่วมกันอีกด้วย

เส้นทางการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

สร้างระบบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีประสิทธภาพ

เพ่ิมคุณค่าของ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้แข็งแกร่ง

ผังความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและการ
บริหารค่าตอบแทน

สร้างระบบการบริหารจัดการองค์
ความรู้ขององค์กร

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ออกแบบระบบงาน
ด้านทรัพยากร

บุคคล

องค์กรที่เป็นเลิศ

การพัฒนา
สมรรถนะ

การบริหารความ
ก้าวหน้าในสาย

อาชีพ

การบริหารจัดการ
องค์ความรู้

องค์กร
แห่งความรู้

องค์กร
แห่งนวัตกรรม

องค์กร
แห่งการเรียนรู้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

สร้าง
กระบวนการ
และระบบงาน

ด้านทรัพยากร
บุคคล

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของพนักงาน

วางแนวทาง
งานทรัพยากร

บุคคลให้
สอดคล้องกับ

กลยุทธ์

ประสิทธิภาพองค์กร องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (HPO)

ภาวะผู้นำา
วัฒนธรรมและความผูกพันของพนักงาน

การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง, กรอบอัตราพลัง

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ผลการด�าเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

วตัถปุระสงค์ในการจดัการองค์ความรู ้คอืการสร้างวฒันธรรมและ
พฤติกรรมของพนักงานให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 
ร่วมกัน โดยในปี 2554–2555 ไออาร์พีซีได้ด�าเนินการและจัดท�า
กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมโครงการจัดการองค์ความรู้ เช่น  
การพัฒนาเทคโนโลยี KM Portal ซึ่งสามารถจัดเก็บและน�า 
องค์ความรูม้าใช้งานอย่างสะดวก รวดเรว็ และถกูต้อง การจดัให้มกีาร
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น E-learning หรือ E-booking  
ซึ่งการจัดการองค์ความรู้นี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญของไออาร์พีซี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม Best 
Practice Sharing ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2555  
ไออาร์พีซีได้รับรางวัล Best Practice Sharing Award ในหัวข้อ 
We Go Together โดยมี 34 องค์ความรู้ ที่ได้รับการรับรอง 
และสามารถน�าไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบริษัท 
ในกลุ่ม ปตท.

ดฉินัรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้ท�ำงำนทีบ่รษิทั ไออำร์พซี ีจ�ำกดั (มหำชน) ดฉินัมคีวำมผกูพนักบัองค์กร
มำกค่ะ เพรำะดิฉันท�ำงำนกับบริษัทฯ มำ 17 ปี ไออำร์พีซีเป็นเหมือนบ้ำนหลังที่สอง  
ซึง่บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำและปรบัปรงุระบบกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อำทิ ด�ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ต�ำแหน่งและอัตรำก�ำลังคน
อยำ่งเหมำะสม และกำรจดักำรสวสัดกิำรต่ำงๆ รวมถงึกำรพฒันำสมรรถนะและศกัยภำพ
ของพนกังำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่ง โดยก�ำหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตำมแผนงำนหลกั
ในกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกรประจ�ำปี เสรมิสร้ำงควำมรู ้ควำมสำมำรถ ให้พนกังำน
เป็นคนเก่งและคนด ีและเปิดโอกำสในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ และกำรเตบิโตในสำยอำชพี
ของพนกังำนตำมแนวทำงของผูบ้รหิำร “พนกังำนทกุคนในองค์กร มสีทิธิไ์ด้รบักำรพฒันำ
ให้ขึ้นต�ำแหน่งสูงสุด ตรำบเท่ำที่ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของพนักงำนคนนั้น 
มีอยู่” ซึ่งถือว่ำบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงจริงจังมำกค่ะ และ 
ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยได้สำนต่อโครงกำร
ด้ำนกำรดแูลสิง่แวดล้อม กำรพฒันำด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ ศลิปวฒันธรรม และสำธำรณสขุ
อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่ดฉินัมคีวำมภำคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กรและจะน�ำควำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถที่มีอยู่ท�ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กรไออำร์พีซี  

ประภัสศร ทิพย์อาสน์  
เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
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กรณีศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการแรงงานและสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ที่ตรงกับความต้องการของไออาร์พีซีและอุตสาหกรรมของ
สถานประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
และอตุสาหกรรมส่วนอืน่ๆ โดยเน้นการสอนแบบให้นักศึกษา 
เข้ามาฝึกงานกับไออาร์พีซี เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู ้ 
ผ ่านการปฏิบัติจริง ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมงานกับไออาร์พีซี

เตบิโตในสำยอำชพี อกีทัง้ได้มกีำรสือ่สำรถงึโอกำสควำมก้ำวหน้ำ
ทำงสำยอำชีพให้กับพนักงำนได้รับทรำบ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 
ให้บคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถท�ำงำนและเตบิโตไปกบัองค์กร

โปรแกรมเกีย่วกบักำรรกัษำพนกังำนให้อยูก่บัองค์กรมรีำยละเอยีด 
ดังต่อไปนี้
• ระบบกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นโครงกำรที่กระตุ้นและส่งเสริม
พนักงำนทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รับผิดชอบงำน 
ในแต่ละด้ำนและแต่ละระดับเป็นไปตำมรูปแบบที่ก�ำหนดขึ้น  
และสนับสนุนให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อรองรับภำรกิจและสร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กร โดยได้ก�ำหนด
กลุ่มควำมช�ำนำญในสำยอำชีพ (Capability Cluster) เป็น  
8 กลุม่ควำมช�ำนำญ ทีจ่ะมุง่สร้ำงให้บรษิทัฯ มขีดีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน ใช้เป็นกลไกให้พนักงำนตั้งเป้ำหมำยและวำงแผน
พัฒนำตนเองเพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยมีกำรบริหำร 
ผ่ำนคณะกรรมกำรกลุม่ควำมช�ำนำญแต่ละสำยอำชพี (Capability 
Cluster Committee, CCC) เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำร
เลือ่นระดบัและแต่งตัง้เมือ่มตี�ำแหน่งงำนทีว่่ำง ยกเว้นกรณต้ีองกำร
พนกังำนทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ จงึจะพจิำรณำจำกบคุคลภำยนอก
• กำรจัดสรรค่ำตอบแทนพิเศษ มีกำรมอบค่ำตอบแทนพิเศษ 
ให้กบัพนกังำนในกลุม่ทีม่ศีกัยภำพซึง่มจี�ำนวนพนกังำนประมำณ
ร้อยละ 15–20 ต่อหน่วยงำนที่เป็นพนักงำนทรงคุณค่ำ ซึ่งให้ 
ควำมร่วมมือและทุ ่มเทควำมรู ้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย 

กรณีศึกษา

การสรรหาพนักงานและการสร้าง
แรงจูงใจ

แนวทางการด�าเนินงาน

ไออำร์พซีมีุง่สรรหำบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพ เพือ่เป็นทนุมนษุย์รองรบั
กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยให้โอกำสพนักงำน
ภำยในทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถก่อนกำรสรรหำบคุลำกรจำกภำยนอก

ไออำร์พซีดี�ำเนนิกำรเชงิรกุในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรทีด่ี
ทีส่ดุในทกุๆ ด้ำน โดยใช้ควำมได้เปรยีบในกำรทีไ่ออำร์พซีเีป็นทีรู่จ้กั
อย่ำงแพร่หลำยในธรุกจิปิโตรเคมคีรบวงจร และควำมเป็นพนัธมติร
กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อเสำะหำบุคคลที่มีทักษะตรงตำม 
ควำมต้องกำรขององค์กร นอกจำกนี ้ไออำร์พซียีงัใช้บรษิทัทีป่รกึษำ
ทีม่คีวำมเชีย่วชำญด้ำนกำรสรรหำพนกังำนจำกภำยนอกเพือ่สรรหำ
บุคลำกรในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้ำนเทคนิคเพิ่มอีกด้วย 

อกีทัง้ไออำร์พซียีงัคงมุง่มัน่ด�ำเนนิกำรเชงิรกุในกำรสรรหำพนกังำน
จำกภำยในองค์กรที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำร่วมงำนในส่วนที่จะ 
ช่วยให้องค์กรสำมำรถพฒันำได้อยำ่งเตม็ประสทิธภิำพ ตลอดจน
กำรวำงแผนทดแทนต�ำแหน่งงำนในหน้ำทีต่่ำงๆ เพือ่ให้ไออำร์พซีี
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

ในปี 2555 ไออำร์พีซีได้มีกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำสมรรถนะ
และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เพื่อสร้ำงควำมพร้อมในกำรที่จะ

องค์กรแห่งความสุข เติมเต็มความสุขสู่ชาวไออาร์พีซี
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับสภาพความเป็นอยู ่ของพนักงาน  
จึงสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งความสุข โดยให้ความส�าคัญกับ
การเข้าถงึพนกังานในเรือ่งความสขุพืน้ฐาน 8 ประการ ซึง่มส่ีวนช่วย
ในการสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นสถานที่ท�างานที่น่าอยู่ น่าท�างาน 
เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างความสุขในการท�างานกับความสุข 
ในชีวิตด้านอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการ
บริหารงาน และสามารถน�าไปต่อยอดในการก�าหนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่พนักงานมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน และด้วยความมุ่งมั่นในการ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง ไออาร์พีซีจึงได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2550-2554)
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หมำยเหตุ: จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมดและค่ำจ้ำงพนักงำนส�ำหรับไออำร์พีซีเท่ำนั้น 
ไม่รวม ไทยเอบีเอส ไออำร์พีซีโพลีออล และไออำร์พีซีออยล์

ผลการด�าเนินงาน

การสรรหาพนักงาน

ไออำร์พซีไีด้ท�ำกำรวเิครำะห์และวำงแผนกำรรบัพนกังำนเพือ่รองรบั
กำรเตบิโตของไออำร์พซีใีนแต่ละปี โดยมกีำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรรบัพนกังำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและเชีย่วชำญ
เฉพำะด้ำนผ่ำนบริษัทจัดหำงำนหรือตำมค�ำแนะน�ำจำกพนักงำน
ภำยในองค์กร นอกจำกนี้ยังร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ใน 
กำรจัดกำรประชำสัมพันธ์เพื่อรับสมัครพนักงำนในมหำวิทยำลัย
ชั้นน�ำของรัฐเป็นประจ�ำทุกปี

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

เพือ่กำรรกัษำพนกังำนทีม่คีณุค่ำให้อยูก่บัองค์กร ไออำร์พซีไีด้มุง่มัน่
ด�ำเนนิงำนเพือ่จงูใจพนกังำนในรปูแบบต่ำงๆ  ทัง้กำรมอบสวสัดกิำร
และค่ำตอบแทนที่ดี กำรมอบรำงวัลเพื่อสร้ำงแรงจูงใจและ 
แรงกระตุน้ให้กบัพนกังำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสร้ำงคณุค่ำให้กบั
องค์กร นอกจำกนี้ ไออำร์พีซียังได้ก�ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสำยงำนไว้อย่ำงชดัเจน เพือ่เปิดโอกำสให้มกีำรพฒันำควำมรู้
และควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม

จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงพนักงำนกลุ่มที่ท�ำงำน 
ในโครงกำรฟีนิกซ์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจให้กับ
พนกังำนทีท่�ำงำนอย่ำงทุม่เทเตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถด้วยควำมเตม็ใจ 
และสนบัสนนุให้กลยทุธ์ขององค์กรประสบผลส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย

2553 2554 2555

น่ือ่ีท      ฯพทเงุรก 
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การร้องเรียน

การใส่ใจในปัญหาของพนักงานในความรับผิดชอบถือเป็นหน้าที่
ของผู ้บังคับบัญชาทุกคนในไออาร์พีซี ทั้งนี้องค์กรได้ก�าหนด
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานไว้ในระเบียบข้อบังคับ
เกีย่วกบัการท�างานของบรษิทั อย่างชดัเจนในหมวดว่าด้วยการร้องทกุข์ 
นอกจากนีพ้นกังานยงัสามารถร้องเรยีนผ่านช่องทางสหภาพแรงงาน 
ซึ่งสหภาพแรงงานจะน�าข ้อร ้องเรียนทั้งหมดเข้าปรึกษากับ 
ฝ่ายบรหิารโดยตรงหรอืน�าเข้าพจิารณาในทีป่ระชมุของคณะกรรมการ
ลูกจ้าง โดยในปี 2555 มีข้อร้องเรียน 3 ข้อ ซึ่งได้รับการแก้ไข 
และรายงานผลกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

การดูแลพนักงาน
ผลการด�าเนินงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ไออาร์พซีจีดัสรรสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คง 
เพราะเชื่อว่าพนักงานจะเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ 
แจ้งประเด็นข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 
พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ซึ่งที่สุดแล้วจะช่วยลดอุบัติเหตุในการ
ท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานของไออาร์พีซี 
เน้นผ่านการสื่อสารทั้งในรูปแบบของการพูดคุยและผ่านเอกสาร 
นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู ้บริหาร  
ไม่ว่าจะเป็น จดหมาย ข่าวรายเดือน เว็บไซต์ภายในองค์กร อีเมล์ 
ป้ายประกาศและการส่งข้อความภายในองค์กร

อีกทั้งจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานประจ�าปี  
โดยวดัระดบัจากหน่วยงานภายนอกเพือ่ความโปร่งใสและเป็นกลาง 
มีการวิเคราะห์ผลการส�ารวจโดยผู ้บริหารและวางโปรแกรม 
เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนที่เป็นประเด็นคล้ายกันหรือประเด็นที่ 
ควรปรบัปรงุ ซึง่ผลการส�ารวจความพงึพอใจของพนกังานในปี 2555 
อยู่ที่ร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 และอัตรา 
การเข้าร่วมส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานมีแนวโน้มสูงขึ้น  
โดยมีพนักงานเข้าร่วมประเมินในปี 2555 กว่า 4,500 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด 

สหภาพแรงงาน

ไออาร์พีซีมีการท�างานร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานในรูปแบบของ
การประชมุคณะกรรมการลกูจ้างและการเจรจาต่อรองในประเดน็ต่างๆ 
เช่น สภาพการท�างานของพนักงาน สิทธิลูกจ้างและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของพนกังาน ซึง่เป็นไปตาม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ตามหลักการที่ 87 และ 98 โดยไออาร์พีซีเปิดโอกาสให้
พนักงานมีเสรีภาพและสิทธิในการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง 
ตามกฎหมายและหลักการของ UN Global Compact ทั้งนี้  
ข้อกงัวลจากสหภาพแรงงานจะได้รบัการดแูลจดัการอย่างเหมาะสม 
ปัจจบุนัมสีหภาพแรงงาน 2 กลุม่ ได้แก่ สหภาพแรงงานระดบับรหิาร 
(สมาชิก 866 คน) และสหภาพแรงงานระดับพนักงาน (สมาชิก 
3,202 คน) โดยร่วมกนัพจิารณาเกีย่วกบัการปรบัปรงุสภาพการจ้าง 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอ 
ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการและแนะแนวทางทีด่เีพือ่เพิม่ประสทิธผิล
และประสทิธภิาพในการท�างาน ตลอดทัง้ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน ผ่านการ
ประชุมซึ่งจะจัดขึ้นทุกสามเดือนเป็นอย่างน้อย และหากมีเรื่องใด 
ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน กรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน 
สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ไม่มีการรายงานข้อร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชา 

โปรแกรมเกษียณอายุพนักงาน

ไออาร์พีซีได้ให้ความส�าคัญกับพนักงานที่สร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กรตลอดระยะเวลาท�างาน และก�าลังจะเกษียณอายุ โดยมี 
การจัดโปรแกรมเพื่อพนักงานเกษียณอายุ เช่น การอบรมเพื่อ
เตรยีมความพร้อมในการเกษยีณอาย ุโดยเฉพาะเรือ่งการบรหิารเงนิ
และการใช้ชวีติหลงัเกษยีณอาย ุ รวมถงึการให้ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากส�านกังานประกนัสงัคม นอกจากนี ้ไออาร์พซีี
ยงัสนบัสนนุโครงการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีโดยสมทบเงนิมากกว่า 
265 ล้านบาทในปี 2555 ให้กบัพนกังานจ�านวน 4,756 คน ทีเ่ข้าร่วม
โครงการนี้
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ช่องทางการร้องเรียน

 ถึงสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารโดยตรง 
 ถึงการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง
 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
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ข้อร้องเรียนจากพนักงานและการแก้ไข

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั
แนวทางการด�าเนินงาน

การปฏิบัติงานในหน่วยผลิตของไออาร์พีซีนั้น พนักงานและ 
ผู้รับเหมาของไออาร์พีซีต่างยึดมั่นการด�าเนินงานด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสูง ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดตัวชี้วัดด้าน 
ความปลอดภยัขึน้ส�าหรบัพนกังานทกุคนโดยประยกุต์ใช้เครือ่งมอื
และตัวบ่งชี้ด้านความปลอดภัย ได้แก่ การสร้างพฤติกรรม 
ด้านความปลอดภัย (Behaviour-based Safety, BBS)  
อันเป็นการด�าเนินการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความ
ตระหนกัเรือ่งของความปลอดภยัในการท�างาน ซึง่สามารถประเมนิผล
การด�าเนนิงานของ BBS ผ่านสถติกิารเกดิอบุตัเิหตไุด้ โดยพจิารณา
จากสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ต่อ 1 ล้านชั่วโมง 
(Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) และอัตราการเกิด
อบุตัเิหตถุงึขัน้รกัษาทางการแพทย์ ต่อ 1 ล้านชัว่โมง (Total Reportable 
Injury Rate, TRIR) เป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานความปลอดภัย

ที่ตัวบุคคล และจ�านวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล 
ไฟไหม้ เป็นตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของกระบวนการความปลอดภัย 
โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ให้เป็นศูนย์ 
นอกจากนีไ้ออาร์พซียีงัมโีครงการสนบัสนนุให้พนกังานช่วยกนัดแูล
สถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย โดยสามารถรายงานกรณี
พบเหน็สภาวะการท�างานทีไ่ม่ปลอดภยัและด�าเนนิการตดิตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที

ในส่วนของการควบคมุความปลอดภยัของผูร้บัเหมานัน้ ไออาร์พซีี
มีหลักเกณฑ์การเลือกผู้รับเหมา โดยเลือกจากรายชื่อผู้รับเหมาที่
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการท�างานของไออาร์พซี ีซึง่ผูร้บัเหมาที่
ได้รับเลือกนี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย 
ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงาน ซึ่งขณะปฏิบัติงานจะมี 
เจ้าหน้าที่ของไออาร์พีซีตรวจสอบการด�าเนินงานเป็นประจ�า 
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเสร็จสิ้นการ 
ปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อทบทวนรายชื่อ
ผู้รับเหมาของ ไออาร์พีซีต่อไป
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ผมมีความมั่นใจว่า การสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัย
ที่ดีให้กับพนักงานโดยการให้ความส�าคัญกับพฤติกรรม 
การท�างานอย่างปลอดภยันัน้ เป็นปัจจยัหลกัในการป้องกนั
การเกดิอบุตัเิหตไุด้  โดยไออาร์พซีไีด้รเิริม่โครงการ BBS ขึน้  
เพื่อขจัดพฤติกรรมเสี่ยงในการท�างานของพนักงานและ 
ของผูร้บัเหมา และส่งเสรมิพฤตกิรรมการท�างานทีป่ลอดภยั
ของทัง้พนกังานและผูร้บัเหมา ตลอดจนให้ความส�าคญักบั
การลดความผดิพลาดจากการท�างานของบคุคลทีอ่าจน�าไปสู่
การเกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรง จากความผดิพลาดในกระบวนการ
ความปลอดภยั โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดอบุตัเิหตใุนโรงงาน
ให้เป็นศนูย์ จดัการพืน้ทีใ่นโรงงานให้เป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยั 
และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี ให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร  ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาความยัง่ยนืให้กบั
องค์กรในระยะยาว  
วินิจ เบญจพลวิวัฒน์
ผูจ้ดัการฝ่ายสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 2553 2554 2555

การสร้าง
พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัย

ร้อยละ ≥ 85 > 80 90 97

อัตราการเกิด 
อุบัติเหตุถึง  
ขั้นหยุดงาน

ครั้งต่อ 1 ล้าน
ชั่วโมงการ
ท�างาน

0 0.74 0.44 0.60

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้น
รักษาทางการ
แพทย์

ครั้งต่อ 1 ล้าน
ชั่วโมงการ
ท�างาน 

1 1.48 0.74 0.92

การหกรั่วไหล ครั้ง 0 0 0 0

ผลการด�าเนินงาน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการ BBS คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  
โดยใช้หลักการ คิดก่อนท�า เพื่อนบอกเพื่อน ด้วยความ
ห่วงใยและสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัย  
เพื่อลด หรือ ขจัดพฤติกรรมเสี่ยง ของแต่ละบุคคล 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภยั และสร้างวัฒนธรรม
ที่ดีให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

ผมคดิว่าโครงการ BBS มปีระโยชน์ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะ
เป็นการลดพฤตกิรรมเสีย่งของพนกังานหรอื สร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยัให้กบัองค์กร รวมทัง้ท�าให้พนกังานตระหนกั
ถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยลดพฤติกรรมเสี่ยง และ
อุบัติเหตุก็จะลดลง

โดยพนักงานยังสามารถน�าโครงการ BBS มาประยุกต์ใช้
กับชิวิตประจ�าวันได้ไม่ว่าจะเป็นการย�้าเตือนเมื่อเห็น 
การกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยั เช่น การขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดย 
ไม่สวมหมวกกนันอ็ค การขบัรถยนต์โดยไม่คาดเขม็ขดันริภยั 
เป็นต้น  
พัฒน จึงห่านสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ส่วนประสิทธิภาพการผลิต 3

การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย  

การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยคือโปรแกรมในการขจัด
พฤติกรรมเสี่ยงในการท�างานของพนักงานให้ตระหนักถึง 
ความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ สนับสนุนการ
ท�างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัให้เกดิขึน้
ในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการด�าเนินกิจการของบริษัท
ในระยะยาว โดยใช้หลักการ คิดก่อนท�า เพื่อนแนะน�าเพื่อน 
ด้วยความห่วงใย และสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัย 
เพื่อลดหรือขจัดพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของ
แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัย โดยใน
ปัจจบุนัได้มกีารเพิม่เตมิหลกัสตูรอบรม BBS: Human Performance 
against Human Error โดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันการ 
เกิดอุบัติการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงงานที่มีสาเหตุจากความ 
ผิดพลาดที่เกิดจากการท�างานของมนุษย์ (Human Error) ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการ
ความปลอดภัย (Process Safety Management) และส่งเสริม 
การด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Plant Reliability)

E-unsafe Report Tracking  

E-unsafe Report Tracking (EURT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับ
ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ท�างานทีห่น้างาน โดยใช้ Software และการท�างานบน Web-based 
ช่วยในการตดิตามงาน หลงัจากทีต่รวจพบพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยั 
(Unsafe Actions) หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe  
Conditions) ในพืน้ทีห่น้างาน ซึง่เป็นการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหา
ความปลอดภัยในการท�างานที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถน�าไปใช้เชื่อมโยงการบริหารงานความปลอดภัย
เชิงรุกอย่างเป็นระบบ
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การลดการสัมผัสตัวท�าละลายอินทรีย์ในสถานที่ท�างาน   

โครงการเฝ้าระวงัการสมัผสัตวัท�าละลายอนิทรย์ี  เป็นการด�าเนนิการ
เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ให้พนกังานทีท่�างานเกีย่วข้องกบัตวัท�าละลาย
อินทรีย์มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงอันตราย 
จากตัวท�าละลายอินทรีย์ ผ่านการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน  
การป้องกันการสัมผัส การตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน การตรวจทางชีวภาพเพื่อหาปริมาณตัวท�าละลาย
อินทรีย์ในร่างกาย และการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจประเมินความ
สอดคล้องของระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

การตรวจสอบความปลอดภยัในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน (Safety Inspection) 
หมายถึงการตรวจสอบสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรม 
ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงนั้นให้น้อยลง ซึ่งจะด�าเนินการ
ตรวจสอบการท�างานในพื้นที่โดยบุคลากรของไออาร์พีซีและ 
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนความสามารถในการ
ด�าเนินการผลิตของโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง (Plant Reliability) 
และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
อย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้ไออาร์พซียีงัได้ด�าเนนิการตรวจประเมนิความสอดคล้อง
ของระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยหน่วยงานภายใน 
นอกเหนอืจากการได้รบัการตรวจประเมนิความสอดคล้องในระบบ 
OHSAS 18001 โดยหน่วยงานรับรองภายนอก 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน    

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  เป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและ
กระตุน้ให้พนกังานทีท่�างานสมัผสัเสยีงดงัเฉลีย่เกนิ 85 เดซเิบลเอ
ในบริเวณสถานที่ท�างาน มีความรู ้ความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายจากเสียงดัง ผ่านการอบรมให้ความรู ้  
การป้องกนั การประเมนิ การตรวจสอบและปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน การตรวจสมรรถภาพและการดูแลการได้ยินของ
พนักงาน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ด้านสังคม
แนวทางการจัดการ

การเติบโตอย่างยั่งยืนของไออาร์พีซี จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการยอมรับใน 
การด�าเนนิงาน และไม่ได้รบัความเชือ่มัน่จากผูม้ส่ีวนได้เสยี ชมุชน และกลุม่บคุคลทัว่ไป 
(Social License and Trust)

เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ ไออาร์พีซีจึงได้พัฒนาต้นแบบ “Happy Rayong” ขึ้น 
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของกลยุทธ์ด้านสังคม โดยต้นแบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นจาก 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการส�ารวจและเข้าเยี่ยมชุมชน และจากประสบการณ์ของ
ทีมงานในการมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน

CORPORATE 
CITIZENSHIP
พลเมืองที่ดีของสังคม

การยอมรับและ
ความเช�่อมั�นทางสังคม

หวงใย แบงปน ใสใจ

ความปลอดภัย/

สุขภาพอนามัยท่ีดี/

เศรษฐกิจท่ีดี

การพัฒนา

ทางสังคม
สิ�งแวดลอม

CSR

ในทุกกระบวนการ

ดำเนินงาน

การส่ือสาร
เช�งกลยุทธ/

การบร�หารจัดการ
ประเด็นขอสงสัย

การรับฟ�งความคิดเห็น

การปฎิบัติตามขอบังคับ/ระบบมาตรฐาน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

หวงใย แบงปน ใสใจ ในสายเลือดชาวไออารพ�ซ�

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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HAPPY RAYONG
    ต้นแบบ “Happy Rayong” มีการด�าเนินงานผ่าน 5 กลยุทธ์ ได้แก่

1.	 เสริมสร้างความปลอดภัย	สุขภาพอนามัย	และเศรษฐกิจ
ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียของไออาร์พีซี	เช่น	สถานประกอบ
การที่ปลอดภัย	 สุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของพนักงาน	
เป็นต้น

2.	 สนับสนุนการพัฒนาสังคม	 เช่น	 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชน	การใช้ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นอย่างพอเพียง

3.	 พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารจัดการประเด็น
ต่างๆ	เช่น	การมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างสม�า่เสมอ	
เปิดกว้างด้วยความจริงใจ	และการสื่อสารเชิงรุก	เป็นต้น

4.	 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 โครงการอนุรักษ์	
สิ่งแวดล้อม	 และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรรัฐในระดับท้องถิ่น	ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

5.	 การใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น		
การเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด	 การลดการใช้ทรัพยากร	
ตามหลกั	3R	และการผลติผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิอนัตราย
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

นอกจากนี	้การด�าเนนิงานของกลยทุธ์จะส�าเรจ็ได้	จ�าต้องด�าเนนิการ
บนพื้นฐานหลัก	4	ประการตามหลักของการเป็นพลเมืองที่ดี	
ได้แก่
	 การมส่ีวนร่วมกบัประชาชน	เช่น	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนในการตัดสินใจต่างๆ	 และจัดตั้งคณะกรรม	
การการมีส่วนร่วมของชุมชน	

	 ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ	 ข้อก�าหนดทางกฎหมาย	
เช่น	 การประยุกต์ใช้กรอบการด�าเนินงานด้าน	 CSR		
ให้เป็นไปตาม	 CSR-DIW	 และ	 ISO26000	 พร้อมทั้ง	
สร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความยั่งยืน

	 การสร้างอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	เช่น	โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

	 การสร้างจิตส�านึก	 หรือ	 DNA	 ของพนักงานไออาร์พีซี		
ผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคมและจติอาสา	โดยเน้นการมส่ีวนร่วม
ระหว่างพนักงานกับชุมชน
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ธรรมชาติที่คลองก้นปึก 

พื้นที่ปลายเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
เป็นที่ตั้งของคลองก้นปึก  ซึ่งเป็นที่อาศัยและแหล่งอนุบาล 
สัตว์น�้า รวมถึงเป็นแหล่งอาศัยของนกชนิดต่างๆ ชาวบ้าน
มักมาวางแหจับปลา และวางลอบดักปูอยู่เสมอ 

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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บ่อน�้าส�ารองของไออาร์พีซี
จะถูกใช้เป็นแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	
อุปโภคและบริโภคของชุมชนระยอง
รอบเขตประกอบการฯ	เมื่อเกิด
สถานการณ์ภัยแล้ง

ตั้งแต่ที่มีโครงการแจกจ่ายน�้าส�ารองของไออาร ์พีซี 
ในปี 2553 ชาวบ้านหมู่ 1 2 และ 3 ในต�าบลบ้านแลง 
มากกว่า 1,000 ครัวเรือน ก็ได้มีน�้ากินน�้าใช้ โดยไม่ต้อง
เสียเงิน เราได้ใช้น�า้ปลกูทเุรยีน เงาะ มงัคดุ แถมยงัได้รบั
มอเตอร์อีก 27 ตัว มาหมุนน�้าไปสู่พื้นที่เกษตร ท�าให้ 
ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

สมัยก่อนเรามีแค่น�้าที่มาจากการประปาส่วนภูมิภาคและ 
น�้าบ่อหลังบ้าน ที่เป็น “น�้ากร่อย” หรือ “น�้าเปรี้ยว” ซึ่งถ้า
ในหน้าแล้งน�้าก็จะแล้ง ชาวบ้านก็ต้องไปขอน�้าจาก
ชลประทาน หรือซื้อน�้าคันรถละ 500 บาท หลังจากมี
โครงการนี้ชาวบ้านในชุมชนก็ประหยัดเงินค่าน�้าได้มาก

ขอขอบคุณไออาร์พีซีที่มีโครงการแจกจ่ายน�้าส�ารอง  
ซึ่งเป็นโครงการที่ดีท�าให้ชาวบ้านมีความสุข มีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท�าให้มีน�้ากิน น�้าใช้ และสามารถท�าอาชีพ
เกษตรกรรมได้ดีอย่างยั่งยืน

สุวิทย์ สุนทรเวชพงษ์
อบต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ไออาร์พีซีไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง
ผ่านการช�าระภาษีและค่าตอบแทนต่างๆ	 การด�าเนินงานและ
โครงการต่างๆ	 ของไออาร์พีซียังมีส่วนช่วยพัฒนาและรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน	 อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น	 เช่น		
การสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตะพง		
การซ่อมแซมระบบประปาชมุชน	การสร้างถนนในชมุชนคลองขนนุ	
การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้สถานศึกษาต่างๆ	เป็นต้น

แบ่งปันน�้าเพื่อชุมชนของเรา

การพัฒนาให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น
เป็นสิ่งจ�าเป็น	 ไออาร์พีซีจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดย	
มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยี	 ซึ่งถือปฏิบัติ	
ต่อเนื่องมาผ่านโครงการต่างๆ	 เช่น	 โครงการต้นแบบโรงผลิต	
น�้าประปาชุมชน	 ต�าบลบ้างแลง	 จังหวัดระยอง	 โดยไออาร์พีซี	
ได้ด�าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน�้าและสภาพปัญหา	 เพื่อจัดท�า
แนวทางปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาให้ได้ค่าตามมาตรฐาน	 โดยมี
ขอบเขตของโครงการเพือ่การปรบัปรงุคณุภาพน�า้ประปา	เครือ่งมอื
เครือ่งจกัร	ระบบการบรหิารจดัการ	และภูมทิศัน์	ซึง่มกีารด�าเนนิการ
ร่วมกนัระหว่างชมุชนและพนกังานของไออาร์พซี	ี โครงการดงักล่าวนี้
สามารถช่วยเหลอืชมุชนได้กว่า	2,200	ครวัเรอืน	ให้มนี�า้ทีม่คีณุภาพดี
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 นอกจากนี้	 ยังมีการอบรมสมาชิกชุมชน	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดการระบบประปาชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี	้ไออาร์พซียีงัได้แจกจ่ายน�า้ให้กบัชมุชนจากบ่อน�า้ส�ารอง
ของไออาร์พซี	ีทัง้นีส้บืเนือ่งจากเหตกุารณ์น�า้แล้งในปี	2549	ไออาร์พซีี
จงึได้ด�าเนนิการสร้างบ่อน�า้เพือ่เป็นแหล่งน�า้ส�ารองในช่วงหน้าแล้ง	
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การสร้างงานท้องถิ่น

ในโครงการและพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีมีการ
จ้างงานจากชาวระยองถึง	 4,581	 คน	 โดยเป็นพนักงานประจ�า	
3,558	 คน	 และพนักงานสัญญาจ้าง	 (Outsourced	 Employee)	
1,023	 คน	 โดยที่พนักงานสัญญาจ้างทุกคนเป็นคนจากจังหวัด
ระยอง	 (Rayong	 Residence)	 ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์	
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบัชมุชนท้องถิน่	รวมถงึช่วยสร้างความ
มั่งคั่งและพัฒนาทักษะต่างๆ	 ผ่านการได้รับค่าตอบแทนและ	
การฝึกอบรมทีไ่ออาร์พซีจีดัให้	นอกเหนอืจากนี	้ไออาร์พซีเีชือ่มัน่ว่า
ชมุชนท้องถิน่จะรกัษาความภาคภูมใิจและความมุง่มัน่ในเป้าหมาย
ขององค์กร	 อันจะส่งผลให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น	
สืบเนื่องต่อไป

การจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่น

ด้วยการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุปทานเป็นจ�านวนกว่า	 2,500	 ล้านบาท	
ส่งผลให้การจดัซือ้จดัจ้างของไออาร์พซีสีามารถสร้างเศรษฐกจิทีด่ี
ให้กับจังหวัดระยอง	ชุมชนและคู่ค้าท้องถิ่น	เช่น	การคัดเลือกคู่ค้า
จากจังหวัดระยอง	 ในโรงอาหารของไออาร์พีซี	 เป็นต้น	 รวมถึง	
การก�าหนดให้ใช้วสัดแุละบรกิารจากท้องถิน่ในกรณทีีส่ามารถท�าได้	
อาทิเช่น	ผ้าอเนกประสงค์	 และงานโยนเชือก	 เป็นต้น	นอกจากนี้	
เพื่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อชุมชนจากการจัดซื้อจัดจ้าง		
และสร้างความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	ไออาร์พซีจีงึได้เริม่พฒันา
นโยบายการจัดซื้อจากท้องถิ่น	 เพื่อสร้างผลประโยชน์แก่คู ่ค้า	
ในท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดระยอง

	 ประเภทของการช่วยเหลือ 2555

	 การช่วยเหลือด้านการเงิน	 124,109,082	 บาท
	 จ�านวนพนักงานร่วมท�ากิจกรรม	 1,356	 คน
	 จิตอาสาระหว่างเวลาท�างาน	
	 หมายเหตุ:	ศูนย์วิจัยเกษตรเพื่อชุมชน	ค่าแพทย์	ค่ายา

ผลการด�าเนินงาน

 การจัดหาสินค้าและบริการ
 จากระยอง  2553 2554 2555

	 จ�านวนผู้ค้าในระยอง	 119	 139	 339
	 ในรอบปี	(ราย)	
	 มูลค่าการจัดหาจากผู้ค้าในระยอง	 1,625	 2,396	 2,539
	 ในรอบปี	(ล้านบาท)	
	 สดัส่วนการจดัหาในระยองเทยีบกบั	 16.10	 16.49	 19.86
	 การจัดหาทั้งหมด	(ร้อยละ)	
หมายเหตุ	:	บริษัทที่จดทะเบียนในระยอง

พนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้างในจังหวัดระยอง

ซึ่งสามารถกักเก็บน�้าได้ถึง	 5	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 หรือเทียบเท่า
ปรมิาณน�า้ส�ารองส�าหรบัการผลติได้ถงึ	8	เดอืน	อย่างไรกด็	ีเพือ่เป็น
ประโยชน์แก่ชมุชน	ไออาร์พซีจีงึได้จดัสรรน�า้จากบ่อส�ารองเพือ่แจกจ่าย
น�้าให้กับชุมชนใกล้เคียง	 ครอบคลุมชุมชนต�าบลบ้านแลง	 ชุมชน
ต�าบลตะพง	และชุมชนต�าบลเชิงเนิน	รวมทั้งสิ้น	6,700	ครัวเรือน	
ที่ได้รับประโยชน์ทั้งในการอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร

พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
ในจังหวัดระยองแบ่งตามหน่วยธุรกิจ

จ�า
น

วน
ค

น

ไออาร์พีซี

 พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีที่เป็นชาวระยอง

 พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีในโรงงานระยอง

ไออาร์พีซี 
ออยล์

ไทย เอบีเอส ไออาร์พีซี
โพลีออล
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พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
ในจังหวัดระยอง

 พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี  
    ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง

 พนักงานประจ�าของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี  
    ที่ไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง

15%

85%

ประเภทของกิจกรรมเพื่อสังคม

69%

27%

4%

 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
 ด้านการบริจาค
 ด้านภาพพจน์บริษัท

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการสร้างป่าธรรมชาติรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม

โครงการสร้างป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการ
มีพื้นที่ป่านิเวศรอบเขตอุตสาหกรรม	 เพื่อเป็นการ
สร้างพื้นที่สีเขียว	 และช่วยสร้างความสมดุลทาง
ระบบนิเวศคืนให้กับธรรมชาติ
เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พซี	ีได้เริม่ด�าเนนิการ
จัดท�าแนวรั้วสีเขียวระหว่างโรงงานกับชุมชนโดยรอบ	
เขตประกอบการฯ	มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2554	ระยะทาง
ยาวกว่า	8	กิโลเมตร	บนพื้นที่	200	ไร่	ซึ่งได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากทกุภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	ในการร่วมจัดท�าเนินปลูกต้นไม้	
การเพาะพันธุ์กล้าไม้	 รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	
ส่งผลให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น	 ไออาร์พีซี	
หวงัให้พืน้ทีป่ลกูต้นไม้ของโครงการเป็นพืน้ทีส่เีขยีว	ทีม่กีารเตบิโต
อย่างยัง่ยนื	สร้างความสมดลุให้แก่ธรรมชาต	ิและเป็นส่วนหนึง่
ของการก้าวไปสู ่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		
เพือ่การอยูร่่วมกนัระหว่างอตุสาหกรรมและชมุชนอย่างยัง่ยนื
สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

	 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการมีแนวรั้ว	
สีเขียวระหว่างเขตประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชน

	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขตประกอบการฯ	 รองรับ	
การก้าวสู่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

	 เพือ่สนองนโยบายภาครฐัเรือ่งการจดัท�าแนวป้องกนัมลพษิ	
(Protection	Strip)	

	 เพือ่ปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบและตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพสิง่แวดล้อม	(Mitigation	and	Monitoring	Measure)	
ทีร่ะบไุว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ	หรือ	EHIA

ความคืบหน้า 

จดัท�าโครงการสร้างป่าธรรมชาตริอบเขตประกอบการอตุสาหกรรม
เพือ่ป้องกนัมลพษิจากอตุสาหกรรม	เป็นระยะทาง	8	กิโลเมตร	
บนเนื้อที่	200	ไร่	ด้วยต้นไม้กว่า	220,000	ต้น	โดยไออาร์พีซี
รับซื้อต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงโดยชุมชน	 ทั้งนี้ได้ด�าเนินการปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2555	
ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	 29.38	 ล้านบาท	 โดยมี
พนกังาน	92	คน	และชมุชน	600	คน	ร่วมในโครงการสร้างป่า
ธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมในวันปลูกต้นไม้	
ที่แปลงสาธิต		

ผลการด�าเนินงาน

•	 ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนที่เข้ามาด�าเนินการในโครงการ		
	 เช่น	 การจดัท�าเนนิปลกูและวสัดปุรบัปรงุดนิ	 การเพาะพนัธุ์	
	 กล้าไม้	การปลกูต้นไม้ในพืน้ทีโ่ครงการ	ประมาณ	19	ล้านบาท	
ผลการด�าเนนิการโครงการในช่วง	1	ปี	ทีผ่่านมา	พบว่า	การเจรญิ
เติบโตของต้นไม้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรม
ชดัเจน	นอกจากการเจรญิเตบิโตของต้นไม้จะเป็นแนวป้องกนั
มลภาวะจากอุตสาหกรรมไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนแล้วยัง
ช่วยเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพให้แก่พืน้ทีเ่ขตประกอบการ
อตุสาหกรรมไออาร์พซี	ีอกีทัง้	เมือ่ต้นไม้ในพืน้ทีโ่ครงการมกีาร
เจรญิเตบิโตมาได้ระยะหนึง่	จะมต้ีนไม้ในชนดิพนัธ์ทีท่างโครงการ
ไม่ได้ปลูก	งอกงาม	เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมา	นอกจากนี้ยังพบ
สัตว์เล็ก	 อาทิเช่น	 นกชนิดต่างๆ	 งูบางชนิด	 เข้ามาอาศัยใน
พืน้ทีโ่ครงการ	แสดงให้เหน็ถงึการพฒันาของระบบนเิวศ	และ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เริ่มเกิดขึ้น
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รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ไออาร์พีซีมีการพัฒนาโครงการดีๆ ที่เอื้อประโยชน์ 
อย่างแท้จริงให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจาก 
ความจรงิใจในการช่วยเหลอืชมุชนผ่านโครงการทีด่ต่ีางๆ 
ที่ผ่านมา ช่วยลดผลกระทบความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อ 
การด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมให้น้อยลงมาก จนเกือบ
จะเรียกได้ว่า ชุมชนอยู่ได้ อุตสาหกรรมอยู่ได้แบบ 
ช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โครงการทีอ่ยากให้ขยายการพฒันาเพิม่ขึน้ คอืโครงการ
เฝ้าระวงัสขุภาพชมุชน จากเดมิทีม่กีารสุม่ตรวจสขุภาพ
ชาวบ้านที่ติดโรงงงานอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้านที่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ประทับใจที่สุดคือโครงการ 
มอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชนเพราะเป็นโครงการ 
ที่ ให ้ประโยชน ์แก ่ เด็กและเยาวชนที่ เรียนดีและ 
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสที่จะ
พัฒนาตนเอง เนื่องจากการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญ 
ในการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นพลังส�าคัญของชาติ
ต่อไปในอนาคต

สีกัญญา ไชยพินิจ
ก�านันเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

คลินิกปันน�้าใจ
ไออาร์พีซีตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนรอบ	
เขตสถานประกอบการ	 ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม	
ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ
โรงงาน	 จึงได้จัดตั้งคลินิกปันน�้าใจขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย
ชุมชนไออาร์พีซี	 เพื่อตรวจและรักษาให้กับคนในชุมชนโดยไม่คิด	
ค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

	 ส่งเสรมิสขุภาพ	ของประชาชนรอบเขตสถานประกอบการไออาร์พซีี
	 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไออาร์พีซีกับชุมชน
	 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ	จากไออาร์พีซีสู่ชุมชน

ความคืบหน้า

	 ยอดผู้ใช้บริการถึง	5,480	คน	ในปี	2555
	 ปัจจุบันมีบุคคลากรประจ�าคือ	แพทย์	1	คน	พยาบาล	1	คน	
และผู้ช่วยพยาบาล	1	คน

	 งบประมาณโครงการทัง้หมด	ปี	2555	เป็นจ�านวน	4,938,000	บาท	
	

ผลการด�าเนินงาน

	 ไออาร์พีซีได้ให้บริการโดยไม่หวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจจาก	
การลงทุนด้านสังคม	

	 ในปี	 2555	 ระดับความพึงพอใจของโครงการคลินิกปันน�้าใจ
สูงถึง	 4.42	 จากคะแนนเต็ม	 5	 ซึ่งประเมินโดยผู้ใช้บริการ	
1,355	คน

	 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจต่อบริการ
ของคลินิก

ปี 2555
ระดับความพอใจ

4.42 
จากคะแนนเต็ม 5

ประเมินจากผู้ใช้บริการ
 1,355 คน

ปี 2555
ยอดผู้ใช้บริการ

5,480 
คน

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนเป็นต้นแบบการอยู่ร่วมกัน	
อย่างมีความสุขระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม	 โดยมีการ
สนบัสนนุการเรยีนรูข้องชมุชนพร้อมทัง้สร้างความสมัพนัธ์กบั
ไออาร์พีซีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

•	 เป็นต้นแบบศนูย์เรยีนรูแ้บบบรูณาการในการอนรุกัษ์วถิชีวีติ
และดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน

•	 ส่งเสรมิการใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรยีนรู้	
และส่งเสริมรายได้	

•	 สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย	 กับโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ	

ความคืบหน้า

•	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี	12	ครั้งต่อปี
•	 ไฮไลท์ประจ�าเดือน	โดยในแต่ละเดือนทางศูนย์การเรียนรู้

เครอืข่ายชมุชนจะจดักจิกรรมตามความต้องการของชมุชน	
•	 รายได้หลักของศูนย์ฯ	 มาจากการขายสินค้า	 OTOP		

ซึง่เป็นสนิค้าจากต�าบลบ้านแลง	ต�าบลนาตาขวญั	ต�าบลตะพง	
เทศบาลต�าบลเชิงเนิน	 และเทศบาลนครระยอง	 สินค้า	
ที่น�ามาขาย	 ได้แก่	 ของช�าร่วย	 อาหาร	 เสื้อผ้า	 เป็นต้น		
ร้านกาแฟ	และนวดเพื่อสุขภาพ	เป็นต้น	 	

ผลการด�าเนินงาน

•	 ในปี	2555	มยีอดผูม้าใช้บรกิารทัง้สิน้	66,853	คน	สามารถ
สร้างเครือข่ายและรายได้ให้กับ	 สถาบันการศึกษา	 และ
หน่วยราชการในจังหวัดระยองผ่านกิจกรรมต่างๆ

ปี 2555

ยอดผู้ใช้บริการ

66,853 คน กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

12 ครั้ง
ต่อปี

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

89



พัฒนาเขตอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบ Eco Concept ที่มีองค์ประกอบไตรภาค
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่สามารถ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโรงงานอื่นๆ 
และสร้างความเชื่อมั่น การสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์

โครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศไออาร์พซี	ีหรอื	
โครงการ	 EIZ	 ได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยความเห็นร่วมกันระหว่าง	
กรมโรงงานอตุสาหกรรมและไออาร์พซี	ีวตัถปุระสงค์ของการเป็น
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคือเพื่อสร้างสภาวะ	
การอยู่ร่วมกันระหว่างเขตอุตสาหกรรมและชุมชนที่สงบสุข	
โดยก�าหนดกลยทุธ์	4	ด้าน	ทีจ่ะท�าให้ไออาร์พซีก้ีาวไปสูก่ารเป็น
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(1)	การจัดการเชิงรุก	 -	 โดยมีความพร้อมและมีการประเมิน

ตนเองให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดกฎหมายอย่างสม�า่เสมอ	
อีกทั้งยังต้องตอบสนองต่อความคาดหวังจากชุมชน

(2)	การด�าเนินงานที่ เป ็นเลิศ	 -	 โดยเน้นการดัดแปลง
กระบวนการผลิต	 ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
และการน�าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อ	
สิง่แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ	อกีทัง้ยงัมเีป้าหมายในการป้องกนั
การหยุดการผลิตนอกแผนบ�ารุงรักษาเพื่อลดการเกิด	
ของเสีย

(3)	เพิ่มความใส่ใจต่อชุมชน	 -	 โดยที่ไออาร์พีซีวางแผน	
การด�าเนินธุรกิจในทางที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชน	ให้ชุมชนใช้ชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

(4)	การสือ่สารเชงิกลยทุธ์	-	การมคีวามพร้อมด้านการสือ่สาร
ข้อมูลที่สะท้อนข้อกังวลของชุมชนด้วยความโปร่งใสและ
ความสมบูรณ ์	 อีกทั้งยังมีช ่องทางการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพและเข้าถงึได้ง่าย	เพือ่การเสนอความคดิเหน็
จากชุมชนและการตอบกลับจากองค์กร

ปัจจุบันแผนแม่บทของโครงการ	 EIZ	 ได้ถูกก�าหนดขึ้น
เรียบร ้อยแล้ว	 โดยประกอบด้วยโปรแกรมเพื่อรองรับ	
การด�าเนนิงานการตามกลยทุธ์	และแผนงานเพือ่เป็นแนวทาง
และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	 (KPI)	 ที่ชัดเจน	 อย่างไรก็ดี		
การที่ไออาร์พีซีจะบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้	 ต้องได้รับ
ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	ในการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน
ร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ	
ทั้งนี้	 ไออาร์พีซีมีความมุ่งมั่นที่จะรายงานผลการด�าเนินงาน
ตามแผนแม่บทในรายงานเล่มถัดไป

โครงการความร่วมมือกับกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม

ไออาร์พีซีร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)	ลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
(Eco-Industrial	 Development)	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	
2555	ณ	ห้องประชุม	509	ชั้น	5	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
วัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือนี้	 ได้แก่	 1)	 เพื่อน�าแนวคิด
การพัฒนาด้วยรูปแบบ	 Eco	 Concept	 ที่มีองค์ประกอบ
ไตรภาค	 ได้แก่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้มี	
การพฒันาอย่างยัง่ยนื	2)	เพือ่เป็นต้นแบบการพฒันาทีส่ามารถ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและ	
ผู้ประกอบการโรงงานอื่นๆ	ได้	และ	3)	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วน	
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้	ไออาร์พีซีและ	กรอ.	จะร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ของไออาร์พีซี	 และบริเวณชุมชนโดยรอบ	 โดยใช้แนวทาง	
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน	 5	 มิติ	 ประกอบด้วย		
มติทิางกายภาพ	มติเิศรษฐกจิ	มติิสิง่แวดล้อม	มติิการบริหาร
จัดการ	และมิติสังคม	เป็นกรอบในการพัฒนา
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ต้นแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

“แนวทางการด�าเนนิการนัน้ก็
พอทราบมาคร่าวๆ ว่ามลีกัษณะ
การท�างานอยู ่5 มติ ิครอบคลมุ
ประโยชน์รอบด้าน ซึง่ถ้าท�าได้
ตามทีเ่สนอ ผมคดิว่าเป็นสิง่ที่
ดมีาก  แต่ปัญหาทีช่าวบ้าน
ส่วนใหญ่ กงัวลกค็อื ผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ เพราะ
บางครัง้เมือ่เกดิปัญหาขึน้
ในชมุชนกอ็าจจะไม่ได้รบัการ
ตอบสนองหรือจัดการได้
ทันท่วงที ถ้าจะให้ดีก็ควรจะ
มีการจดัตัง้คณะกรรมการอสิระ
ขึน้มาท�างานร่วมกบัชาวบ้าน 
เพือ่การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
ทีถ่กูต้องร่วมกนั รวมถงึอยากให้
ไออาร์พซีสีนบัสนนุ ให้คนท้องถิน่
ได้มีโอกาสเข้าถงึต�าแหน่งงาน
ต่างๆ ของไออาร์พซี ีด้วยครับ”
สุกิจ ชินนิยมพาณิชย์
ผูใ้หญ่บ้านหมู ่5 ต�าบลเชงิเนนิ

“เป็นแนวคิดที่อุตสาหกรรม 
ชุมชน และสิง่แวดล้อม ต้อง
เตบิโตไปในทาง ทีด่พีร้อมกนั 
ผูป้ระกอบการและชาวบ้านใน
ชมุชนมคีวามจรงิใจต่อกนั ทัง้นี้ 
ถ้าต้องการให้ชาวบ้านรูแ้ละเข้าใจ
มากขึน้ กต้็องเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านเข้าไปศกึษาดงูาน 
มวีทิยากรมาชีแ้จงข้อด-ีข้อเสยี 
และเมือ่มคีวามคบืหน้า 
กค็วรจะมกีารประชาสมัพนัธ์
ให้ชดัเจน”

ประวิทย์ ธรรมเจริญ
ก�านันต�าบลนาตาขวัญ

“การพฒันาอะไรกต็ามทีท่�าให้
เกดิผล กระทบต่อชมุชนและ
สิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ ผมเหน็ด้วย
อย่างมาก ชาวบ้านเองกใ็ห้ความ
สนใจ  ดงันัน้ ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากให้จดักจิกรรมหรอืเวที
เสวนาทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญเรือ่งนีจ้าก
ไออาร์พีซีมาให้ความรู้แก่
ชาวบ้านในชมุชนโดยตรง 
เมือ่มอีะไรไม่เข้าใจกส็ามารถ
สอบถามและได้ค�าตอบในทนัที 
เป็นการช่วยสร้างความเข้าใจ
เป็นคณะกรรมการร่วมใน
ลกัษณะพหภุาค ีการพฒันากจ็ะ
สามารถเกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม
มากขึน้ครบั”
วิรัช สกุลพงษ์ 
ก�านันต�าบลบ้านแลง

“ชมุชนกบัโรงงานจะต้อง
อยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ 
ถ้อยทถ้ีอยอาศยักนั โดยที่
โรงงานกต้็องเข้ามส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมของชมุชน หรอื
มอีะไรกส็ามารถปรกึษาหารอื
กนัได้ ส่วนข้อกงัวลใจทีอ่ยาก
จะฝากไออาร์พซีใีห้ช่วยพจิารณา
เป็นส�าคญักค็อื เรือ่งการจดัการ
พืน้ทีจ่ราจร เพราะชมุชนเองก็
หนาแหน่นขึน้ การจราจรในช่วง
เร่งด่วนจงึตดิขดัประกอบกบั
รถบรรทกุขนส่งของโรงงานเอง
กใ็ช้เส้นทางร่วมกนั ไฟจราจร
บางจดุกไ็ม่ม ีท�าห้เกดิอนัตราย
แก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน กอ็ยากให้ช่วย
ดแูลตรงนีด้้วยค่ะ”
ฐาปณีย์ เกิดศรีสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลตะพง หมู่ที่ 4

“ทีผ่่านมากไ็ด้รบัทราบข้อมลู
เรือ่งอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
อยูต่ลอด เพราะเจ้าหน้าที่ของ
ไออาร์พีซีก็ลงพื้นที่มาใกล้ชิด
กับชาวบ้านในชุมชนมากขึ้น 
ผมกับชาวบ้านในชมุชนมากขึน้  
ผมกบัชาวบ้านกเ็หน็ด้วยกบั
แนวทางนี ้ถงึแม้เมือ่ก่อนอาจจะ
มปัีญหาเรือ่งกลิน่อยูบ้่าง 
แต่ตอนนีด้ขีึน้ ปัญหาเรือ่งการ
จดัการของเสยีจากโรงงาน  
กอ็ยากให้โรงงานจดัการให้ดขีึน้
อย่างนีเ้รือ่ยไป อกีประการหนึง่
กค็อื อยากให้ ไออาร์พีซี
สนับสนุนเรื่องการส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ เมือ่ชาวบ้าน
มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีชมุชนกจ็ะ
เข้มแขง็ ส่งผลดต่ีอการพฒันา
ในภาพรวมครบั”
สุทน โพธิ์แก้ว
ก�านันต�าบลตะพง

	 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ	(ECO-FORUM)

	 บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	เพื่อแสดงเจตจ�านงในการพัฒนา	

	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
	 สร้างศักยภาพด้านวิชาชีพ	เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะยาว

	 บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 โดยค�านึงถึงการใช้น�้าตามฤดูกาลของชุมชนรอบ

โครงการซึ่งเป็นพื้นที่น�้าแล้ง
	 บริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งแบบองค์รวม	เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกฎหมายและระเบียบของ
เขตประกอบการเชิงนิเวศ

	 บริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและ	
ป้องกนัผลกระทบด้านมลภาวะอนัเนือ่งมาจากไฟฟ้าดบั
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สรุปผลการด�าเนินงาน

 
รายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ปริมาณการผลิต

ค่าจ้างและค่าตอบแทน

รายได้จากการขายในปี 2555 เท่ากับ 292,430 ล้านบาท ซึ่ง
มากกว่ารายได้จากการขายที่ได้จากปี 2554 ถึง 45,542 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 18

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานในปี 2555 นัน้ สงูกว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานในปี 2554 คิดเป็นจ�านวน 54,279 ล้านบาท

ปรมิาณการผลติในปี 2555 โดยรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.3 เมือ่เทยีบกบั
ปี 2554

ในปี 2555 ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท 
เมือ่เทยีบกบัปี 2554 โดยไออาร์พซีไีด้สร้างแรงจงูใจและขวญัก�าลงัใจ
ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามอายุ

อัตราการลาออกของพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

การกลับมาท�างานของพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด

พนักงานทั้งหมด และพนักงานใหม่

จ�านวนพนักงานทั้งหมดในปี 2555 มีจ�านวนใกล้เคียงกับปี 2554 
โดยพนักงานส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุ
พนกังานทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของไออาร์พซี ีคดิเป็น
ร้อยละ 87 ของพนักงานทั้งหมด
หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะพนักงานไออาร์พีซีเท่านั้น 
(ไม่รวม THAI ABS IRPC POLYOL และ IRPC OIL)

อตัราการลาออกของพนกังานต�า่กว่า ร้อยละ 1 ของพนกังานทัง้หมด 
โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของการลาออกลดลงร้อยละ 15  
เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากการที่ไออาร์พีซีได้สร้างแรง
จูงใจให้กับพนักงานทั้งในด้านค่าตอบแทน และการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจในการท�างาน เช่น รายได้และสวัสดิการ รางวัลยกย่อง
พนักงาน เป็นต้น
หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะพนักงานไออาร์พีซีเท่านั้น 
(ไม่รวม THAI ABS IRPC POLYOL และ IRPC OIL)

ในช่วงปี 2553-2555 พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดทั้งหมดกลับมา
ท�างานตามปกติหลังจากการลา
หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะพนักงานไออาร์พีซีเท่านั้น 
(ไม่รวม THAI ABS IRPC POLYOL และ IRPC OIL)

ไออาร์พซี ีเปิดโอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัในการรบัพนกังานชายและ
หญิงเข้ามาร่วมงาน แต่เนื่องด้วยลักษณะของธุรกิจของไออาร์พีซี 
ท�าให้จ�านวนพนักงานชายนั้นมีมากกว่าจ�านวนพนักงานหญิง 
อย่างไรกต็าม หลายปีทีผ่่านมาพบว่าจ�านวนพนกังานหญงินัน้เพิม่
ขึน้ ในปี 2555 จ�านวนต่างระหว่างพนกังานใหม่ทีเ่ป็นชายและหญงิ
นั้นต่างกันเพียง 36 คนเมื่อเทียบกับปี  2554
หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะพนักงานไออาร์พีซีเท่านั้น 
(ไม่รวม THAI ABS IRPC POLYOL และ IRPC OIL)
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อตัราการเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานของพนกังานในปี 2555 ลดลงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกบัปี 2554 ซึง่เป็นผลมาจากการทีไ่ออาร์พซีใีห้การ
สนบัสนนุโครงการด้านความปลอดภยั และเสรมิสร้างความตระหนกัถงึความปลอดภยัแก่พนกังานและผูร้บัเหมา เช่น โครงการ BBS: Human 
Performance against Human Error เป็นต้น ในปี 2555 LTIFR ของพนักงานมีแนวโน้มลดลงจากปี 2554 ส่วนของผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น
เนือ่งจากเหตกุารณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในทีส่งู ไออาร์พซีไีด้มกีารสบืสวนกรณดีงักล่าวและได้ก�าหนดมาตรการและการอบรม เพือ่เป็นการ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ�้าอีก
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ฟีนิกซ์และโครงการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ท�าให้ไออาร์พีซีสามารถ
ประหยัดพลังงานในปี 2555 ได้มากถึง 3,775,519 กิกะจูล 

นอกเหนอืจากการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนือ่ง ไออาร์พซีมีุง่มัน่
ทีเ่ปลีย่นการใช้พลงังานในปัจจบุนัเป็นการใช้พลงังานทีส่ะอาดด้วย
การใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2554
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ในปี 2555 ปริมาณของเสียที่เป็นวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่จาก
กระบวนการผลิตลดลงจากปี 2554 เนื่องจากประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ในปี 2554
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การหกรั่วไหล

ปริมาณการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์

ในปี 2555 มกีารหกรัว่ไหลในปรมิาณทีน้่อยและไม่มนียัส�าคญั โดย
ลดลงจากปี 2553 และ 2554 ซึ่งมีการหกรั่วไหล 50 ลูกบาศก์
เมตร และ 0.22 ลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ เป็นผลมาจากการ
บริหารจัดการการจัดเก็บและการขนถ่ายที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ปริมาณการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2553 และ 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการเลิกใช้หม้อต้ม
บางส่วนที่ใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในปี 2554 โดยมีโครงการพลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CHP I) ขึ้นมา
ทดแทน นอกจากนี้ไออาร์พีซียังมีการเปลี่ยนมาใช้น�้ามันเตาที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ต�่าเพิ่มขึ้น

ในปี 2555 ปริมาณของเสียอันตรายลดลงร้อยละ 86 เนื่องจากใน
ปี 2554 มีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ท�าให้เกิดของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น
อย่างมนียัส�าคญั ส่วนปรมิาณของเสยีไม่อนัตรายเพิม่ขึน้ร้อยละ 13 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 อย่างไรก็ตาม ของเสียที่ไม่อันตราย
ส่วนใหญ่นัน้เป็นประเภทของเสยีทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
เถ้าลอย ซึ่งมีการน�าไปใช้ในการท�าอิฐก้อน เป็นต้น
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ทรัพยากรบุคคล

เศรษฐศาสตร์

การผลิต

Remark: 
(1) Restatement

ค่าจ้างและค่าตอบแทนของ 

พนักงาน 5,914 ล้านบาท

รายได้จากการขาย 

292,430 ล้านบาท

การจ่ายภาษี 

8,189 ล้านบาท

พนักงานของบริษัท
ในกลุ่มไออาร์พีซี

มีจ�านวนทั้งสิ้น 5,247 คน

เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
ที่ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ที่ใช้สิทธิลาคลอดและกลับมา
ท�างานหลังจากการลา

GRI Data Unit Year Total

EC1 Sales Revenue Million Baht 2010 221,611

2011 246,888

2012 292,430

Operating Costs Million Baht 2010(1) 212,319

2011 235,491

2012 289,770

Employee Salary and Benefits Million Baht 2010(1) 5,229

2011 5,885

2012 5,914

Dividend Payments for the Performance of the Year Million Baht 2010 3,600

2011 3,666

2012 816

Payments to Government (Gross taxes) Million Baht 2010 22,635

2011 9,785

2012 8,189

EC4 Tax Privileges from the Board of Investment, Thailand Million Baht 2010 47

2011 212

2012 144

GRI Data Unit Year Total
TotalMale Female

LA1 Total Employee Manpower 2010 3,844 772 4,616
2011 3,908 831 4,739
2012 3,913 835 4,748

LA13 Total Employees by Area
Bangkok Manpower 2010 295 384 679

2011 299 410 709
2012 311 416 727

Others Manpower 2010 3,549 388 3,937
2011 3,609 421 4,030
2012 3,602 419 4,021

Total Employees by Level
Executive (Level 13-18) Manpower 2010 53 15 68

2011 54 15 69
2012 66 17 83

Middle Management  
(Level 10-12)

Manpower 2010 215 58 273
2011 226 57 283
2012 215 52 267

Senior (Level 8-9) Manpower 2010 571 127 698
2011 609 156 765
2012 613 157 770

Employee (Level 7 and 
Below)

Manpower 2010 3,005 572 3,577
2011 3,019 603 3,622
2012 2,940 608 3,548

Employees by Age
Over 50 Years Old Manpower 2010 221 51 272

2011 172 40 212
2012 212 52 264

30-50 Years Old Manpower 2010 3,462 675 4,137
2011 3,430 699 4,129
2012 3,440 703 4,143

Below 30 Years Old Manpower 2010 161 46 207
2011 306 92 398
2012 261 80 341

GRI Required Data Unit Year Petrochemical Refinery Total

Annual Production Tonnes 2010 1,417,259 8,372,649 9,789,908  

2011 1,283,612 7,684,770 8,968,382  

2012 1,473,273 8,505,358 9,978,631
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Remark: 
Only employee satisfaction data 
includes all employees in the IRPC 
Group. For all other data the  
scope of employees covers  
employees from IRPC only  
(excluding THAI ABS, IRPC POLYOL, 
and IRPC OIL). 

GRI Data Unit Year Total
TotalMale Female

LA2 Total Turnover Manpower 2010 28 9 37
2011 39 9 48
2012 32 9 41

Turnover Rate Turnover 
rate (%)

2010 0.61 0.19 0.80
2011 0.82 0.19 1.01
2012 0.67 0.19 0.86

Turnover by Area
Bangkok Manpower 2010 4 9 13

2011 8 6 14
2012 7 6 13

Turnover 
rate (%)

2010 0.09 0.19 0.28
2011 0.17 0.13 0.30
2012 0.15 0.13 0.28 

Others Manpower 2010 24 0 24
2011 31 3 34
2012 25 3 28

Turnover 
rate (%)

2010 0.52 0.00 0.52
2011 0.65 0.06 0.71 
2012 0.53 0.06 0.59

Turnover by Age
Over 50 Years Old Manpower 2010 6 0 6

2011 7 0 7
2012 4 2 6

Turnover 
rate (%)

2010 0.13 0.00 0.13
2011 0.15 0.00 0.15
2012 0.08 0.04 0.12 

30-50 Years Old Manpower 2010 13 3 16
2011 24 7 31
2012 17 5 22

Turnover 
rate (%)

2010 0.28 0.06 0.34
2011 0.51 0.15 0.66 
2012 0.36 0.11 0.47 

Below 30 Years Old Manpower 2010 9 6 15
2011 8 2 10
2012 11 2 13

Turnover 
rate (%)

2010 0.19 0.13 0.32
2011 0.17 0.04 0.21
2012 0.23 0.04 0.27

New Employee Manpower 2010 120 33 153
2011 94 47 141
2012 49 13 62

New Hire Rate New Hire 
Rate (%)

2010 2.60 0.71 3.31
2011 1.98 0.99 2.97 
2012 1.03 0.27 1.30

New Employees by Area
Bangkok Manpower 2010 9 18 27

2011 14 31 45
2012 15 10 25

New Hire 
Rate (%)

2010 0.19 0.39 0.58
2011 0.30 0.65 0.95
2012 0.32 0.21 0.53

Others Manpower 2010 111 15 126
2011 80 16 96
2012 34 3 37

New Hire 
Rate (%)

2010 2.40 0.32 2.72
2011 1.69 0.34 2.03
2012 0.72 0.06 0.78

New Employees by Age
Over 50 Years Old Manpower 2010 3 0 3

2011 1 2 3
2012 1 0 1

New Hire 
Rate (%)

2010 0.06 0.00 0.06
2011 0.02 0.04 0.06
2012 0.02 0.00 0.02

30-50 Years Old Manpower 2010 12 7 19
2011 9 13 22
2012 8 6 14

New Hire 
Rate (%)

2010 0.26 0.15 0.41
2011 0.19 0.27 0.46
2012 0.17 0.13 0.30

Below 30 Years Old Manpower 2010 105 26 131
2011 84 32 116
2012 40 7 47

New Hire 
Rate (%)

2010 2.27 0.56 2.84
2011 1.77 0.68 2.45
2012 0.84 0.15 0.99

LA7 Absentee Rate (AR) Rate 2010 1.80 1.14 2.94
2011 2.39 1.50 3.89
2012 2.07 1.48 3.55

Employee Satisfaction % 2010 - - 78.52
2011 - - 90.76
2012 - - 85.51

Data Coverage of Employee 
Satisfaction

Number of 
Employee

2010 - - 5,061
2011 - - 5,167
2012 - - 4,500
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Remark: 
(1)  No data prior to 2012 due to  
 the allowance of male   
 employees to take parental   
 leave in 2012 (announced  
 17 December 2012)

ความปลอดภัย

ไม่มีอุบัติเหตุ
ร้ายแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต

Remark: 
(1)  Restatement of 2011 data – due  
 to change in scope of reporting 
(2)  The scope of safety data covers  
 employees from IRPC only   
 (excluding THAI ABS, IRPC   
 POLYOL, and IRPC OIL).

GRI Data Unit Year
Total Total

Male Female

LA15(1) Employee Entitle for Parental Leave % 2010 Not Available 100

2011 Not Available 100

2012 Not Available 100

Number of Employee Taken Parental Leave Manpower 2010 Not Available 20

2011 Not Available 21

2012 Not Available 19

Number of Employee Returned to Work After 
Parental Leave

Manpower 2010 Not Available 20

2011 Not Available 21

2012 Not Available 19

Return to Work Rate % 2010 Not Available 100

2011 Not Available 100

2012 Not Available 100

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

% 2010 Not Available 100

2011 Not Available 100

2012 Not Available 100

Retention Rate % 2010 Not Available 100

2011 Not Available 100

2012 Not Available 100

Reporting Scope: 
Safety(2) Year
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Near Miss Report Employee
2012

•
Contractor •
Employee

2011
•

Contractor •
Employee

2010
•

Contractor •
Occupational Illness 
Frequency Rate 
(OIFR)

Employee
2012

• • • •
Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
Fatalities Employee

2012
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
Lost Workday Case 
(LWC)

Employee
2012

• • • •
Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
Total Recordable 
Injuries Case

Employee
2012

• • • •
Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
Total Recordable 
Injuries Rate (TRIR)

Employee
2012

• • • •
Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
Lost Time Injury 
Frequency Rate 
(LTIFR)

Employee
2012

• • • •
Contractor • • • •
Employee

2011
• • • •

Contractor • • • •
Employee

2010
• • • •

Contractor • • • •
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สิ่งแวดล้อม

ในปี 2555 
ปริมาณของเสียอันตรายลดลง
ร้อยละ 86

แม้ว่าการผลิตในปี 2555 จะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.3 
แต่ปริมาณการใช้น�้าในปี 2555 
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เพียงร้อยละ 
1.4

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปี 2555 
ลดลงจากปี 2553 
คิดเป็นร้อยละ 76.5

Remark: 
(1) Restatement of 2011 data – due to  
 change in scope of reporting
(2) The scope of environmental data  
 covers employees from IRPC only  
 (excluding THAI ABS, IRPC POLYOL,  
 and IRPC OIL).

GRI LA7/ Data Year
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Near Miss (Case)(1) Employee 2010 - - - 4,035
Contractor - - -
Employee 2011 - - - 4,480
Contractor - - -
Employee 2012 - - - 6,021
Contractor - - -

Occupational Illness 
Frequency Rate 
(OIFR) (N/Million Work 
Hours)

Employee 2010 0 0 0 0
Contractor 0 0 0 0
Employee 2011 0 0 0 0
Contractor 0 0 0 0
Employee 2012 0 0 0 0
Contractor 0 0 0 0

Fatalities (Person) Employee 2010 0 0 0 0
Contractor 0 1 0 1
Employee 2011 0 0 0 0
Contractor 0 0 0 0
Employee 2012 0 0 0 0
Contractor 0 0 0 0

Lost Workday Case 
(LWC)

Employee 2010 3 0 0 3
Contractor 0 0 2 2
Employee 2011 1 1 4 6
Contractor 2 1 2 5
Employee 2012 1 1 1 3
Contractor 2 1 4 7

Total Recordable  
Injuries Case (TRIC)

Employee 2010 4 1 1 6
Contractor 0 2 4 6
Employee 2011 4 2 5 11
Contractor 2 1 3 6
Employee 2012 2 1 3 6
Contractor 2 1 8 11

Total Recordable  
Injuries Rate (TRIR)(2,3)

Employee 2010 2.51 0.79 0.16 1.07
Contractor 0.90 0.00 1.80 2.70 
Employee 2011 2.62 2.62 0.59 1.23
Contractor 0.15 0.07 0.22 0.44 
Employee 2012 0.81 0.00 0.65 0.65
Contractor 1.30 0.00 0.23 1.37

Lost Time Injury 
Frequency Rate 
(LTIFR) (N/Million 
Work Hours)(2,3)

Employee 2010 1.79 0.00 0.00 0.66
Contractor 0.60 0.00 0.90 1.50
Employee 2011 0.44 1.31 0.47 0.61
Contractor 0.15 0.07 0.15 0.37
Employee 2012 0.12 0.00 1.44 0.37
Contractor 1.30 0.00 0.53 0.95

Reporting Scope: 
Environment(1,2) Year
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Raw Material 2010 • •
2011 • •
2012 • •

Direct GHG 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Energy Consumption 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Water 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Wastewater 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Waste 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Spills 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Emissions 2010 • • • •
2011 • • • •
2012 • • • •

Flare 2010 • • •
2011 • • •
2012 • • • •

Remark: 
(1)  Near miss – IRPC collects near  
 miss data, however data is currently  
 not segregated by business type.
(2)  The increase of TRIR and LTIFR in  
 2012 was due to an injury case of  
 contractors working in altitude. IRPC  
 had investigated this incident and  
 issued several measures to prevent  
 this kind of incident from happening  
 again.
(3)  For TRIR and LTIFR data for   
 contractor in 2010 and 2011, the  
 numbers of work hours are the  
 combination of all 3 businesses  
 (petrochemical, refinery, and other)

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
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Materials

Remark: 
(1)  Hydraulic fracturing agents   
 such as acids, biocides,   
 breakers, clay stabilizers,   
 corrosion inhibitors,   
 crosslinkers, friction reducers, 
 gelling agents, iron 
 controllers, scale inhibitors,   
 surfactants.
(2) For slop oil

Remark: 
(1) Direct GHG emissions  
 from Others (including  
 office) are not included in  
 the calculation for the  
 total GHG intensity since  
 there is no production for  
 this sector.

Remark: 
(1) Energy consumptions from others (including office) are not included in the calculation for the total   
 energy intensity since there is no production for this sector.

GRI Data Unit Year Total

EN1 Total Material Use 
Petrochemical

Tonnes (Naphtha) 2010 724,039
2011 601,586
2012 740,741

Total Material Use Refinery Tonnes (Crude) 2010 8,333,040
2011 7,590,783
2012 8,443,110

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery Others 
(including 

office)

Total

EN2 Chemical Use(1) Tonnes 2010 15,377 4,047 5,777 25,201 
2011 15,778 4,533 6,824 27,135
2012 18,184 4,094 6,009 28,287

Recycled Materials Tonnes 2010 0 73,310(2) 0 73,310
2011 0 131,623(2) 0 131,623
2012 0 47,455(2) 0 47,455

Greenhouse Gas

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others 

(including 
office)

Total

EN16 Direct GHG Million Tonnes of CO2 
Equivalent

2010 0.785 1.116 1.462 3.363
2011 0.606 0.842 1.397 2.845 
2012 0.881 0.873 1.652 3.406

GHG Intensity Tonnes CO2 
Equivalent/Tonne of 
Production

2010 0.554 0.133 - 0.194(1)

2011 0.472 0.120 - 0.161(1)

0.598 0.103 - 0.176(1)

Energy Consumption

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others 

(including 
office)

Total

EN3 Total Direct Energy  Con-
sumption

GJ 2010 11,294,974 7,681,658 7,314,375 26,291,007
MWh 3,140,003 2,135,501 2,033,396 7,308,900
GJ 2011 11,536,814 9,020,760 18,311,957 38,869,531
MWh 3,207,234 2,507,771 5,090,724 10,805,729 
GJ 2012 10,427,409 10,050,162 17,022,891 37,500,462
MWh 2,898,820 2,793,945 4,732,364 10,425,129 

Energy Intensity GJ/Tonne of Production 2010 7.97 0.92 - 1.94(1)

2011 2.22 0.26 - 0.54(1)

2012 8.99 1.17 - 2.29(1)

Natural Gas GJ 2010 0 0 0 0
MWh 0 0 0 0
GJ 2011 0 0 12,888,717 12,888,717
MWh 0 0 3,583,063 3,583,063
GJ 2012 0 0 12,795,741 12,795,741
MWh 0 0 3,557,216 3,557,216

LPG GJ 2010 501,418 3,746,437 0 4,247,855
MWh 139,394 1,041,509 0 1,180,903 
GJ 2011 574,439 2,930,538 0 3,504,977
MWh 159,694 814,690 0 974,384
GJ 2012 1,060,887 4,006,012 0 5,066,899
MWh 294,927 1,113,671 0 1,408,598

Diesel GJ 2010 747,239 0 0 747,239
MWh 207,733 0 0 207,733
GJ 2011 358,307 0 69,233 427,540
MWh 99,609 0 19,247 118,856
GJ 2012 250,801 0 1,040 251,841
MWh 69,723 0 289 70,012

Others GJ 2010 10,046,317 3,935,221 7,314,375 21,295,913
MWh 2,792,876 1,093,992 2,033,396 5,920,264
GJ 2011 10,604,069 6,090,222 5,354,008 22,048,299 
MWh 2,947,931 1,693,082 1,488,414 6,129,427
GJ 2012 9,115,721 6,044,150 4,226,110 19,385,981
MWh 2,534,170 1,680,274 1,174,859 5,389,303
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Water

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN4(1,2) Total Indirect Energy 
Consumption (Supply from 
IRPC own Power Plant)

GJ 2010 2,548,805 6,228,443 3,610,984 12,388,232
MWh 708,568 1,731,507 1,003,854 3,443,928
GJ 2011 2,039,951 3,777,360 31,033 5,848,344
MWh 567,106 1,050,106 8,627 1,625,840
GJ 2012 2,627,437 3,511,730 23,890 6,163,057
MWh 730,427 976,261 6,641 1,713,330

Electricity GJ 2010 920,982 1,659,764 3,610,984 6,191,730
MWh 256,033 461,414 1,003,854 1,721,301
GJ 2011 770,942 1,385,325 31,033 2,187,300
MWh 214,322 385,120 8,627 608,069
GJ 2012 1,029,645 1,441,900 23,890 2,495,435
MWh 286,241 400,848 6,641 693,731

Steam GJ 2010 1,627,823 4,568,679 - 6,196,502
MWh 452,535 1,270,093 - 1,722,628
GJ 2011 1,269,009 2,392,035 - 3,661,044
MWh 352,785 664,986 - 1,017,770
GJ 2012 1,597,792 2,069,830 - 3,667,622
MWh 444,186 575,413 - 1,019,599

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN5 Energy Saving (1) GJ 2010 202,603 99,048 0 301,651
MWh 56,324 27,535 0 83,859
GJ 2011 29,963 444,875 2,303,853 2,778,691 
MWh 8,330 123,675 640,471 772,476
GJ 2012 389,744 1,446,997 1,938,778 3,775,519
MWh 108,349 402,265 538,980 1,049,594

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN7 Electricity or Steam Saving GJ 2010 104,286 63,874 - 168,160
MWh 28,991 17,757 - 46,748
GJ 2011 85,734 226,706 - 312,440

MWh 23,834 63,024 - 86,858
GJ 2012 133,042 468,282 - 601,324

MWh 36,986 130,182 - 167,168

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN8 Total Water Withdrawal Million m3 2010 5,917,374 3,507,929 22,510,484 31,935,787
2011 5,248,132 3,314,126 22,779,284 31,341,542 
2012 5,761,388 3,496,699 22,507,275 31,765,362 

Surface Water Million m3 2010 5,917,374 3,507,929 4,990,484 14,415,787
2011 5,248,132 3,314,126 5,259,284 13,821,542 
2012 5,761,388 3,496,699 4,987,275 14,245,362 

Seawater Million m3 2010 0 0 17,520,000 17,520,000
2011 0 0 17,520,000 17,520,000
2012 0 0 17,520,000 17,520,000

Water from all other sources(2) Million m3 2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0

EN8 Water intensity(1) Million m3/ 
Tonne of Production

2010 4.18 0.42 - 0.96(3)

2011 4.09 0.43 - 0.95(3)

2012 3.91 0.41 - 0.93(3)

Remark:     
(1) Starting from 2011, new equipment with low sulfur emission (CHPI) has been used 100% in IRPC.
(2) Electricity and steam were supplied from IRPC’s own power plant.    

Remark:     
(1) Energy saving (fuel) was calculated as relative savings to the year 2009 .

Remark:          
(1)  High water usage of some plants was due to long operational time of machines used in production and before the turnaround schedule. 
(2)  No “Once through Cooling Water” and “Groundwater”       
(3) Water withdrawal from Others (including office) are not included in the calculation for the total water intensity since there is no  
 production for this sector.        

Remark:
(1) Electricity or stream saving was calculated as relative savings to the year 2009

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
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Waste

SPILLS 

Waste/Water

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN21 Total Water Discharge(1) Million m3 2010 0.538 0.918 2.096 3.552 
2011 0.572 1.019 2.160 3.751 
2012 0.496 1.052 2.242 3.790

Chemical Oxygen Demand 
(COD)

Tonnes 2010 704 344 175 1,223 
2011 699 427 139 1,265
2012 684 364 255 1,303

Biochemical Oxygen Demand 
(BOD)

Tonnes 2010 169 58 17 244
2011 182 60 15 257
2012 184 59 15 258 

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN23 Number of Hydrocarbon 
Spills

Number of Spills 2010 1 1 1 3
2011 4 1 2 7
2012 1 0 0 1

Volume of Hydrocarbon Spills m3 2010 0 50 0 50
2011 0.10 0.00 0.12 0.22
2012 0 0 0 0

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN22 Total Hazardous Waste Dis-
posal(1,3)

Tonnes 2010 831 1,380 154 2,365
2011 4,865 5,194 142 10,201
2012 770 533 111 1,414

· Landfill Tonnes 2010 138 35 0 173
2011 252 203 56 511
2012 210 40 3 253 

· Recover Tonnes 2010 0 0 0 0
2011 715 0 0 715
2012 0 0 0 0

· Recycle Tonnes 2010 546 1,259 154 1,960
2011 3,447 2,480 86 6,013
2012 248 370 108 726

· Other Tonnes 2010 147 86 0 233 
2011 451 2,511 0 2,962 
2012 312 123 0 435

Total Non-Hazardous Waste 
Disposal(1,2)

Tonnes 2010 210 40 34,416 34,666 
2011 169 105 17,141 17,415 
2012 63 101 19,502 19,666 

· Landfill Tonnes 2010 210 40 2,341 2,591
2011 169 105 955 1,229 
2012 63 101 947 1,111

· Recycle Tonnes 2010 0 0 29,803 29,803
2011 0 0 16,186 16,186
2012 0 0 18,554 18,554

· Other Tonnes 2010 0 0 2,271 2,271
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0

Waste from non-routine 
operation (e.g. construction 
waste, spill clean-up waste)

Tonnes 2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 153 1,492 0 1,645

Remark:       
(1) Standards used for quality of produced water discharged, including hydrocarbon content and salinity.      

Remark:        
(1) The amount of certain waste was high due to the accumulation of waste for certain years before disposal.  In 2011, the amount of hazardous 
 waste was particularly high due to a major turnaround.       
(2) No “Recover” for non-hazardous waste.       
(3) “Reuse” for hazardous waste is not applicable.       
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Flare

Emission

การช่วยเหลือสังคม

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

EN20 Nitrogen Oxide (NOx) Tonnes 2010 871 596 2,224 3,691
2011 840 337 1,599 2,776
2012 603 504 1,638 2,745

NOx intensity Tonnes / Thousand Tonnes 
of Production

2010 0.615 0.071 - 0.150(1)

2011 0.654 0.044 - 0.131(1)

2012 0.409 0.059 - 0.111(1)

Sulfur Dioxide (SO2) Tonnes 2010 386 1,563 3,829 5,778
2011 244 1,261 562 2,067
2012 161 1,096 100 1,357

SOx intensity Tonnes / Thousand Tonnes 
of Production

2010 0.272 0.187 - 0.199(1)

2011 0.190 0.164 - 0.168(1)

2012 0.109 0.129 - 0.126(1)

GRI Data Unit Year Petrochemical Refinery
Others (including 

office)
Total

OG6 Volume of flared 
hydrocarbon(1)

Cubic meters (m3) 2010 6,522 5,763 Not Available 12,285
2011 8,906 2,899 Not Available 11,805 
2012 3,978 9,021 118 13,117 

GRI Data Unit Year Total

EC1 Cash Contributions 
These include contributions to charities, 
NGOs and research institutes (unrelated to 
the company’s commercial R&D), funds to 
support community infrastructure (e.g., 
recreational facilities) and direct costs of 
social programs (including arts and 
educational events).

Baht 2010 155,460,058
2011 154,123,422
2012 124,109,082

Management Overheads(1) Baht 2010 25,621,728
2011 30,681,552
2012 368,178,624(2)

Remark:        
(1)  NOx and SOx from Office/Others are not included in the calculation for total intensity of NOx and SOx since there is no production for  
 this sector.       

Remark:        
(1)  High flare emissions was a result of the turnaround in 2011 and the production of special grade products.        
(2)  Efficiency of the devices to detect flare in unidentified loss was improved. Thus, the volume of flared was increased due to higher    
 efficiency.       

Remark:    
(1) Total salary of employees in CSR function
(2) Due to the change in CSR structure.

การช่วยเหลือสังคม

กว่า 124 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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รางวัลและการยอมรับ

มาตรฐานมงกุฎไทย (ปี 2554)

ระดับประเทศ

รางวัลและการยอมรับ

โครงการผลิตพลังไอน�้าและไฟฟ้าร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CHP I) ของ      
ไออาร์พีซี ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยผลิต จ�านวน 6 หน่วย โดยมีก�าลังการผลิตไอน�้า 408 ตันต่อชั่วโมง และก�าลังการ
ผลติไฟฟ้า 220 เมกะวตัต์ โครงการนีส้ร้างขึน้เพือ่ทดแทนการใช้หม้อน�า้ทีใ่ช้น�า้มนัเตาเป็น
เชื้อเพลิงมาเป็นก๊าซธรรมชาติ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 85 ท�าให้สามารถลดกลิ่นที่
เกดิจากการผลติและลดการระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์จากการใช้น�า้มนัเตาได้ถงึร้อยละ 
40 รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้สูงถึง 260,000 ตัน
ต่อปี โดยไออาร์พีซี ได้หยุดและยกเลิกหน่วยผลิตที่ใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงดังกล่าวครบ
ทุกหน่วยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

โครงการดังกล่าวนี้ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) การพฒันาทีย่ัง่ยนื การให้การสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาสงัคม วฒันธรรมและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัล Crown Standard ซึ่งเป็นรางวัลที่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบให้กับองค์กร เพ่ือเป็น
มาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย เทียบเท่า
มาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้พัฒนาโครงการ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจาก
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่า
สูงขึ้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ระดับนานาชาติ

UN Global Compact (ปี 2554)

รางวัล Golden Peacock Awards (ปี 2555)

ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของไออาร์พีซี บริษัทมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
สร้างสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ให้เกดิขึน้พร้อมกนั ซึง่เป็นสิง่ทีส่อดคล้อง 
และเป็นไปตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ไออาร์พีซีได้สมัครใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของไออาร์พซี ี ในการเป็นบรษิทัพลเมอืงทีด่ทีีจ่ะมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิภายใต้ 
หลักสากล 10 ประการ อันประกอบด้วยสาระส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน
แรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต้านการทุจริต เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างเสริมและ
พัฒนาสังคมโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ไออาร์พซีไีด้รบัรางวลั Golden Peacock Awards ปี 2555 สาขา Excellence in Corporate 
Governance จาก สถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นรางวัล
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล อกีทัง้ยงัแสดงถงึฐานะทีบ่รษิทัมกีารด�าเนนิการ 
ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคณะท�างานพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ที่สามารถส่งผ่านและประยุกต์ใช้นโยบายและแผนงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าเร็จ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไออาร์พีซีได้รับรางวัล Golden Peacock Award ปี 2555 ใน
งาน London Global Convention 2012: 12th International Conference on Corporate 
Governance & 3rd Global Summit on Sustainability ภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน
ภาครัฐและเอกชนของหลายประเทศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เม่ือวันที่ 11-12 
ตุลาคม 2555

รางวัล Golden Peacock Awards ถือเป็นรางวัลที่มีความส�าคัญในระดับนานาชาติ      
ทางด้าน Corporate Excellence (The Holy Grail of Corporate Excellence) โดยเปิด
โอกาสให้องค์กรจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ 
Corporate Governance (CG) Corporate Social Responsibility (CSR) และ 
Sustainability โดยในปี 2555 ไออาร์พีซีได้รับรางวัลในสาขา Corporate Governance 
ซึง่เป็นสาขาเดยีวกบัทีบ่รษิทัชัน้น�าของโลกได้รบัเช่นกนั ได้แก่ BASF SE (ประเทศเยอรมน)ี 
Starbucks Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) Allianz SE (ประเทศเยอรมนี) และ 
NTPC Limited (ประเทศอินเดีย) 

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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GRI CONTENT INDEX & 
UNGC GLOBAL COMPACT

 Indicator Description Page UNGC Remarks

 2.1-2.9 Organizational profile 6-9  - IRPC is public company listed in the  
      Stock Exchange of Thailand. 
      For more information about IRPC 
      please visit our website: 
      http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html 

 2.10 Awards 12, 104-105  - IRPC Awards:
      http://www.irpc.co.th/awards.php

2. Organizational Profile

Note:
 GRI core indicators
 GRI additional indicators
	 •	 AR:	Annual	Report	(http://www.irpc.co.th/en/library.php?typeID=7)[English/Thai]
	 •	 CG:	Corporate	Governance	Handbook	(http://www.irpc.co.th/pdf/CG/MANUAL_CG_2552.pdf)	[Thai]
	 	 o	 CG	Policy:	http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_good.php	[English/Thai]
	 	 o	 Code	of	Ethics:	http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_ethics.php	[English/Thai]
	 	 o	 Code	of	Conduct:	http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_conduct.php	[English/Thai]
	 •	 UNGC	COP:	UNGC	Communication	on	Progress	2012	(http://www.irpc.co.th/pdf/CG/irpc-communication_		
	 	 en.pdf)	[English]

 Indicator Description Page UNGC Remarks

 1.1 CEO statement 5 Statement of 

	 1.2	 Description	of		 5-7,	34	 Continuing	Support
  key impacts, risks, 
  and opportunities    

1. Strategy and Analysis

3. Report Parameters

 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 3.1-3.3,	 Reporting	parameters	 2-3	 	 -	 Financial	reporting	cycle	is	annually.		
	 3.6-3.11	 	 	 	 	 Full	sustainability	reporting	cycle	is		
      every 2 years.  Summary of our  
      environmental and social performance 
      is published on annual basis.     

	 3.4		 Contact	point	 3	 	 -	

	 3.5		 Process	for	defining	 2,	25	 	 -	
  report content

	 3.12	 GRI	content	index	 106-112	 	 -	

	 3.13	 External	assurance	 106	 	 -	 Financial	data	are	externally	audited	
	 	 policy	and	practice	 	 	 	 by	Third	party.		Non-financial	data	are		
      internally reviewed. 

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 4.1-4.7,	 Governance	and		 10-19	 Actions	Taken	to		 For	more	information	about	our			 	
 4.9-4.10 remuneration   Implement Principles governance, please visit our website:
			 	 	 1-10	 	 •	 Organization	Structure:		 	 	
       http://www.irpc.co.th/en/cg_organiz.php
	 	 	 	 	 	 •	 Board	of	Directors:	
       http://www.irpc.co.th/en/about_board.php
	 	 	 	 	 	 •	 Management	Team:	
       http://www.irpc.co.th/en/about_manage.php 
	 	 	 	 	 	 •	 Annual	Report:	
      	 http://www.irpc.co.th/en/library.php?typeID=7
	 	 	 	 	 	 •	 Third	Party	Assessment	of	Board:	
       http://www.irpc.co.th/en/cg_level.php 
	 	 	 	 	 	 •	 Roles	of	Board	and	Executives:		 	
       http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_  
       good.php 

 4.6 Processes in place  20-21  - CG handbook: 6. Conflict of Interest
  for the highest     (http://www.irpc.co.th/en/cg_policy_
  governance body to    best.php).  
  ensure conflicts of 
  interest are avoided.   

 4.8 Internally developed  11, 20  -
  statements of mission 
  or values, codes of 
  conduct and principles    

	 4.11	 Precautionary	principle	 32-34	 Actions	Taken	to	
	 	 	 	 	Implement	Principle	7	

	 4.12	 Agreements,	principles,		 32,	34,	54	 Actions	Taken	to
  or external initiatives   Implement Principle
  on economic,    1-10
  environmental and 
  social aspects   

	 4.13	 Memberships	in	 107	 	 -	 IRPC	is	member	in	various	associations
  associations and    and national/international sustainability 
	 	 national/international	 	 	 	 organizations	such	as	CSR-DIW,		
	 	 advocacy	 	 	 	 UNGC,	Responsible	Care.		For	more	of		
  organizations    details the standards IRPC adopts visit  
      please our website 
      http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html  

	 4.14-	 Stakeholder		 22-23	 	 -
	 4.17	 engagement

4. Governance, Commitments, and Engagement

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 EC1	 Direct	economic	value	 83,	96	
  generated and 
  distributed   

	 EC2	 Implications	of		 45	 Principle	7
  climate change   

	 EC3	 Defined	benefit	plan		 70-71
  obligations   

 EC4 Financial assistance 96  

	 EC6	 Locally	based		 83
  suppliers   

	 EC7	 Local	hiring	 83,	96	 Principle	6	

 EC8-EC9 Indirect economic  82-89
  impacts   

Disclosures on Management Approach

Performance Indicators
Economics

 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 DMA	EC	 Economics	 29	 Principles	1,	4,6,7	 For	more	information,	please	refer	to		 	
     our Annual Report. 

	 DMA	EN	 Environment	 45,	58-61	 Principles	7,8,9	 For	more	information,	please	refer	to		 	
	 	 	 	 	 UNGC	COP	(http://www.irpc.co.th/pdf/	 	
	 	 	 	 	 CG/irpc-communication_en.pdf)

	 DMA	LA	 Labor	Rights	 67,	70,		 Principles	1,3,6	 For	more	information,	please	refer	to		 	
	 	 	 73-74	 	 UNGC	COP	(http://www.irpc.co.th/pdf/	 	
	 	 	 	 	 CG/irpc-communication_en.pdf)

	 DMA	HR	 Human	Rights	 20,	73,	41	 Principles	1,2,3,4,5,6	 For	more	information,	please	refer	to		 	
	 	 	 	 	 UNGC	COP	(http://www.irpc.co.th/pdf/	 	
	 	 	 	 	 CG/irpc-communication_en.pdf)

	 DMA	SO	 Society	 38-41,		 Principle	10	 For	more	information,	please	refer	to		 	
	 	 	 79-80	 	 UNGC	COP	(http://www.irpc.co.th/pdf/	 	
	 	 	 	 	 CG/irpc-communication_en.pdf)

	 DMA	PR	 Product	Responsibility	 48,	54	 Principle	1,8	

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 EN1,	EN2	 Materials		 99-100	 Principles	7,8,9	

	 EN3-EN4	 Energy	consumption		 99-101	 Principle	8	

	 EN5,	EN7	 Energy	saved	 7,	29,	63,		 Principles	8,9
   99, 101  

	 EN8	 Water	withdrawal	 99,	101	 Principle	8	

	 EN11-	 Biodiversity	 Not	Material	 Principle	8	 Not	material	to	business.
	 EN15	

	 EN16,	 Greenhouse	gas		 47,	99-100	 	 Principle	8	
	 EN18	 emissions	&	reduction		

	 EN19	 Ozone-depleting		 Not	Material Principle 8 IRPC is in the process of phasing 
	 	 	 	 substances		 the	ozone-depleting	substances	(ODS)		 	
	 	 	 	 	 by	substituting	ODS	with	non-ODS		 	
     refrigerants in which we hope to   
     complete the phase-out process in   
     near future.

	 EN20	 NOx,	SOx,	and	other	 63,	99,	103	 Principle	8
  emissions   

	 EN21	 Water	discharge		 99,	102	 Principle	8	 Wastewater	treatment	process	of	
     IRPC is effectively designed, operated   
     and monitoring to assure qualities of   
     treated wastewater are incompliance   
     with relevant standards, prior to   
     discharging to the industrial estate   
     receiving canal and to the sea.

	 EN22	 Waste	 99,	102	 Principle	8	

	 EN23	 Spills	 75,	99,	102		 Principle	8	

	 OG6	 Volume	of	flare	and		 99,	103	 	 	
  vent hydrocarbons   

	 EN26	 Initiatives	to	mitigate		 50-51	 Principles	7,8,9
  environmental impacts 
  of products and 
  services  

	 EN27	 Percentage	of	 Not	Material Principles 8,9 Reporting of percentage of packaging  
	 	 products	sold	and		 	 	 materials	is	not	material.	Due	to	highly
  their packaging    varied end uses in which IRPC products
  materials that are   are consumed, no estimate of the   
  reclaimed by category   downstream product reclamation rates   
     have been undertaken.  Customers   
     receive IRPC products in bulk.  

	 EN28	 Environmental	fines	 109	 Principle	8	 No	significant	fine	and	non-monetary		 	
  and sanctions   sanction for non-compliance with   
     environmental law and regulations in   
     2012

Environment

 

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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	 LA1,		 Employee	profile	and		 71,	96-97	 Principle	6
	 LA2	 diversity	 	 	

	 LA3	 Benefits	provided	to		 70-71	 -
  full time employees    

	 LA4	 Collective	bargaining		 73	 Principles	1,3
  agreements   

	 LA5	 Minimum	notice		 Not	Material	 Principle	3	 Reporting	on	the	minimum	notice
	 	 period(s)	operational		 	 	 regarding	significant	period	regarding
   changes    significant operational changes is not   
     material. IRPC keeps employees well   
     informed of operational changes through  
	 	 	 	 	 a	variety	of	channels.	Business	and		 	
     functional specific news is communicated  
     through our intranet that can be accessed  
     by any employee in Thai language. In   
     addition, leaders consistently cascade   
     communications through the organization to  
     IRPC employees. These communications  
     occur in a time frame that is both timely  
     and effective and does not cause conflict  
	 	 	 	 	 with	the	potential	insider	trading.		While		
     there is no minimum time frame for   
     notifying our employees of significant   
     operational changes, IRPC makes every  
     effort to give a reasonable amount of   
     notice to all employees in the event of a  
     significant change.

	 LA7	 Health	and	safety	data		75,	98-99	 Principle	1	

	 LA10	 Employee	training	and		69,	67,	73	 -
	 LA11	 career	management	
	 LA12	 data	and	programs	 	 	 	

	 LA13	 Diversity	 14-17,	96	 Principles	1,6	 IRPC	reports	diversity	data	on	the			 	
	 	 	 	 	 composition	of	our	Board	of	Directors.			
	 	 	 	 	 We	also	report	diversity	data	on		 	
     employees by gender and age group.   
	 	 	 	 	 However	data	on	minority	employees		 	
	 	 	 	 	 (i.e.	disabled	employees)	are	not		 	
     aggregated at group level as this   
     depends on individual wish for   
     declaration.

	 LA14	 Ratio	of	basic	salary		 Not	Material Principles 1,6 The performance indicator is not
  of men to women    material.  IRPC provides equal basic   
     salary level for male and female   
     employees at the same employee   
	 	 	 	 	 categories	(i.e.	employee	level)	and		 	
     years of experience.  

	 LA15	 Return	to	work	after	 98	 -	
  parental leave

Labor Practices and Decent Work

 Indicator Description Page UNGC Remarks

รายงานความยั่งยืน ปี 2554-2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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Human Rights

 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 HR1	 Significant	investment		 111	 Principles	1,2,3,4,5,6	 All	business	partners	and	contractors
	 	 agreements	and	 	 	 (100	percent)	shall	company	with	the		
	 	 contracts	undergone	 	 	 Thai	Labor	law.	
  human rights screening  
	 HR2	 Significant	suppliers	 111	 Principles	1,2,3,4,5,6	 All	business	partners	and	contractors
	 	 and	contractors		 	 	 (100	percent)	shall	company	with	the		 	
	 	 undergone	human	 	 	 Thai	Labor	law.
  rights screening
	 HR4	 Non-discrimination	 111	 Principles	1,2,6	 No	incidents	of	discrimination	in	2012
	 HR5	 Freedom	of	association	 111		 Principles	1,2,3	 There	was	no	case	of	child	labor,	 	
  and collective    or any obstruction against forced labor,
  bargaining   employee dismissal the assembling of   
     employees for negotiation process. 
	 HR6	 Child	labor	 111	 Principles	1,2,5	 There	was	no	case	of	child	labor,		 	
     forced labor, employee dismissal or   
     any obstruction against the assembling   
     of employees for negotiation process. 
	 HR7	 Forced	and		 111	 Principles	1,2,4	 There	was	no	case	of	child	labor,	
  compulsory labor   forced labor, employee dismissal or   
     any obstruction against the assembling   
     of employees for negotiation process. 
 OG9 Operations where  Not	 	 None	of	our	site	is	involved	with
  indigenous Applicable  indigenous communities according to   
	 	 communities	are		 	 	 UN	definitions.
  present or affected        
  by activities   

Society

 Indicator Description Page UNGC Remarks

	 SO1,		 Impacts	of	operations	 39-41	 Principle	10
 SO9,  on communities
 SO10  
 OG10 Significant disputes  Not	 	 None	of	our	site	is	involved	with
  with local communities  Applicable  indigenous communities according to   
	 	 and	indigenous	people	 	 	 UN	definitions.
	 	 	 	 	 No	incident	of	significant	disputes	with			
     local communities and indigenous people.
		SO4	 Managing	risks	related		 111	 Principle	10	 Rules	regarding	actions	in	case	of		 	
  to corruption   failure to comply with CG handbook   
     including corruption are stated in CG   
	 	 	 	 	 handbook.		However	in	2012,	there	was		
     no finding with regards to corruption, 
     thus no action was taken. 
 SO8 Compliance 111  Refer to Financial Statement submitted to  
	 	 	 	 	 the	Stock	Exchange	of	Thailand	(Form		 	
	 	 	 	 	 56-1	Note)	Clause	38	Significant	claims			
     and legal proceedings http://irpc.  
     listedcompany.com/form_561.html 
 OG12 Involuntary resettlement  Not   All IRPC capital projects and operations
   Applicable  are located within IRPC property to avoid  
     impacts to communities and resettlement.   
     Therefore in 2012, none of our projects or  
     operations has required relocation.
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Product Responsibility

 Indicator Description Page UNGC Remarks

 PR3,	PR4	 Product	and	service		 54	 Principle	8
  labeling 

	 PR5	 Customer	satisfaction	 57	 	 -	

	 PR6,	PR7	 Responsible	marketing	 112	 	 -	 No	significant	fine	and	non-monetary
  behavior    sanction for non-compliance with laws   
      and regulations and voluntary codes   
      concerning marketing communications,   
      including advertising, promotion, and   
      sponsorship in 2012.

	 PR8	 Breaches	of	customer	 56	 	 -	 No	substantiated	complaint	regarding
  privacy and losses of     breach of customer privacy and losses 
  customer data    of customer data in 2012.

		PR9	 Products	and	services		 112	 	 -	 No	significant	fine	and	non-monetary	
  significant fines and     sanction for non-compliance with laws   
  monetary sanctions.    and regulations concerning the provision
      and use of products and services in 2012.

	 OG14	 Biofuels	 51	 	 -
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอาน

กรุณาทำเคร�่องหมาย  X  ลงในช�อง     และข�อคิดเห็นของท�านลงในช�องว�าง

1. ท�านอ�าน “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” จากที่ใด (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

สถานที่ทำงาน ห�องสมุด หน�วยงานราชการ/สถานศึกษา อื่นๆ โปรดระบุ

2. ความพึงพอใจต�อรูปแบบของ “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)”

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย

คู�ค�า ลูกค�า นักลงทุน / ผู�ถือหุ�น
พนักงานที่ทำงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
นักเร�ยน นักศึกษา สื่อ หน�วยงานราชการ

มาก ปานกลาง น�อย
เล็กไป พอดี ใหญ�
มาก ปานกลาง น�อย
เข�าใจง�าย เข�าใจยาก ไม�เข�าใจ

ความพึงพอใจโดยรวมต�อเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

ปก   ความน�าสนใจ
เนื้อหา   ความน�าสนใจ
   นำไปใช�ประโยชน�ได�
ภาพประกอบ  ความน�าสนใจ
   สอดคล�องเนื้อหา
   ขนาดภาพ
   เพิ่มความเข�าใจเนื้อหา
ภาษาที่ใช�ในการเข�ยน

3. ท�านสนใจเนื้อหาใดใน “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” มากน�อยเพียงใด

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ธุรกิจของไออาร�พีซ�
การจัดการความยั่งยืน
ประเด็นสำคัญต�อความยั่งยืน
ว�สัยทัศน�เพื่อการเติบโตอย�างมีกลยุทธ� และการลงทุน
การบร�หารจัดการความเสี่ยงและว�กฤตการณ�
การบร�หารผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมจากโครงการใหม�
การจัดการสภาพภูมิอากาศ
การสร�างความเป�นเอกลักษณ�
การดำเนินงานที่เป�นเลิศ
ทรัพยากรบุคคล
พลเมืองที่ดีของสังคม
สรุปผลการดำเนินงาน

4. ท�านต�องการให� “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” เพิ่มเนื้อหาเร�่องใดบ�าง

5. ในฐานะผู�อ�านรายงาน กรุณาระบุว�าท�านเป�นผู�อ�านจากมุมมองไหน

6. ข�อเสนอแนะอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

พนักงานที่ทำงานด�านสิ่งแวดล�อม
หน�วยงานว�จัย หร�อ สถาบันการศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรุณาส�งแบบสอบถามมาตามที่อยู� ฝ�ายแผนกลยุทธ�องค�กร

เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยีคอมเพล็กซ� อาคารบี ชั�น 10 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

……………………..



แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอาน

กรุณาทำเคร�่องหมาย  X  ลงในช�อง     และข�อคิดเห็นของท�านลงในช�องว�าง

1. ท�านอ�าน “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” จากที่ใด (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

สถานที่ทำงาน ห�องสมุด หน�วยงานราชการ/สถานศึกษา อื่นๆ โปรดระบุ

2. ความพึงพอใจต�อรูปแบบของ “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)”

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย

คู�ค�า ลูกค�า นักลงทุน / ผู�ถือหุ�น
พนักงานที่ทำงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
นักเร�ยน นักศึกษา สื่อ หน�วยงานราชการ

มาก ปานกลาง น�อย
เล็กไป พอดี ใหญ�
มาก ปานกลาง น�อย
เข�าใจง�าย เข�าใจยาก ไม�เข�าใจ

ความพึงพอใจโดยรวมต�อเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย
มาก ปานกลาง น�อย

ปก   ความน�าสนใจ
เนื้อหา   ความน�าสนใจ
   นำไปใช�ประโยชน�ได�
ภาพประกอบ  ความน�าสนใจ
   สอดคล�องเนื้อหา
   ขนาดภาพ
   เพิ่มความเข�าใจเนื้อหา
ภาษาที่ใช�ในการเข�ยน

3. ท�านสนใจเนื้อหาใดใน “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” มากน�อยเพียงใด

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ธุรกิจของไออาร�พีซ�
การจัดการความยั่งยืน
ประเด็นสำคัญต�อความยั่งยืน
ว�สัยทัศน�เพื่อการเติบโตอย�างมีกลยุทธ� และการลงทุน
การบร�หารจัดการความเสี่ยงและว�กฤตการณ�
การบร�หารผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมจากโครงการใหม�
การจัดการสภาพภูมิอากาศ
การสร�างความเป�นเอกลักษณ�
การดำเนินงานที่เป�นเลิศ
ทรัพยากรบุคคล
พลเมืองที่ดีของสังคม
สรุปผลการดำเนินงาน

4. ท�านต�องการให� “รายงานความยั่งยืน ป� 2554-2555 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)” เพิ่มเนื้อหาเร�่องใดบ�าง

5. ในฐานะผู�อ�านรายงาน กรุณาระบุว�าท�านเป�นผู�อ�านจากมุมมองไหน

6. ข�อเสนอแนะอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

พนักงานที่ทำงานด�านสิ่งแวดล�อม
หน�วยงานว�จัย หร�อ สถาบันการศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรุณาส�งแบบสอบถามมาตามที่อยู� ฝ�ายแผนกลยุทธ�องค�กร

เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยีคอมเพล็กซ� อาคารบี ชั�น 10 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

……………………..


