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Drive the 
Sustainability
ขับเคลื่อนความยั่งยืน

ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค�กร IRCTG

“จุดประกายความคิด          สรางสรรคสังคม 
      ดวยใจ เปนหนึ่ง          สูวัฒนธรรมสีเขียว”

Inspiration and Creativity

จุดประกายความคิด

Respect in Society

สรางสรรคสังคม

Care and Accountability

ดวยใจ 
(การดูแลและรับผิดชอบ)

Team Spirit 

เปนหนึ่ง 
(ความเปนหนึ่งเดียวกัน)

Green Culture

สูวัฒนธรรมสีเขียว

ว�สัยทัศน� และพันธกิจ
“มุ�งสู�การเป�นบริษัทชั้นนําในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ�ยางอีลาสโตเมอร� 

และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต�ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

I R C T G

4. สรางโอกาสใหมีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานทักษะ

ความสามารถในทุกระดับ

5. ดําเนินการวิจัยพัฒนาสําหรับนวัตกรรมใหมๆ 

ผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิต และการ

ตลาดใหมๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงมุงสราง

ผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ ในปจจุบัน

6. มีสถานะการเงินที่เขมแข็งและมีผลตอบแทน

ที่จูงใจใหกับผูถือหุน

7. เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท

บนฐานของนโยบาย 

7 
ประการ3. ระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในมิติ 

4 ดาน ของผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งไดแก

• ราคา/ต�นทุน : 

ให�อยู�ในระดับที่แข�งขันได�ดีที่สุดสําหรับลูกค�า

• การจัดส�ง : 

ให�อยู�ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ�ในการจัดส�งที่ลูกค�าตั้งไว�

• คุณภาพ : ให�อยู�ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ�คุณภาพที่ลูกค�าตั้งไว�

• การบริการ/การแก�ไขป�ญหา : การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย�างดีที่สุดต�อลูกค�า

ตลอดเวลา

1. การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานความปลอดภัยและ
การรักษาสิ่งแวดลอม

2. สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑทุกชิ้นดวยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล
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สารจาก 

ประธานกรรมการบริหาร

ในนามของไออาร์ซี ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต

อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะยึดมั่นในการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนิน

ธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2562 มีปัจจัยท้าทายต่างๆ ที่กระทบต่อการดำาเนิน 

ธุรกิจของไออาร์ซี อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

ทิศทางของการพัฒนายานยนต์สู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Electric  

Vehicle: EV) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ

เปลี่ยนแปลงสู่ ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี ตลอดจนการ 

เปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562 

ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์-สวัสดิการท่ีดียิ่งข้ึนให้คนไทย ทั้งนี้ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ี “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำา 

ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยาง

อีลาสโตเมอร์และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไออาร์ซียังคงมุ่งสู่ความเป็น

องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่น 

ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบ

อัตโนมัติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของ 

ลูกค้า ตลอดจนเป็นโรงงานอัจฉริยะท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน 

(Innovate for Growth) ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้  

7 โครงการหลัก เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

(Responsibility to Stakeholders) ตลอดจนสร้างจิตสำานึก

และวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กรอย่างเข้มแข็ง (Create Green 

Culture) 

โดยบรษัิทฯ ยงัคงยดึมัน่ใน “กลยทุธส์ูค่วามยัง่ยนื” ซึง่ประกอบไป

ด้วยรากฐาน IRC - DNA ที่มั่นคง มีแผนงานสู่ความยั่งยืนที่ชัดเจน 

ตลอดจนมีกรอบการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ 
(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งอำานวยให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง

ยั่งยืนและสัมฤทธ์ิผล สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ 

สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Developments Goals: SDGs) 

จากการดำาเนินงานอย่างมุ่งมั่นเสมอมา ส่งผลให้ปี 2562 นี้ 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Winner under the category of 17 

Priorities Integration Sectors: Rubber-Based (Large-

Tier)” จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 และ

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำาปี 2562 (Thailand Sustainability 

Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3
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เกี่ยวกับ 

รายงานฉบับนี้

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 5 ที่ไออาร์ซี ได้จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกปี ซึ่งสอดคล้อง

กับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives Standards : GRI Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก 

(core options) โดยเน้ือหาท่ีรายงานจะสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ การประเมินประเด็นที่สำาคัญต่อ

ความยั่งยืนของไออาร์ซีและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการประเด็นที่สำาคัญ และรายงาน

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 

เพื่อเป ็นประโยชน ์ต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เสียที่สนใจนำาข ้อมูลไปใช ้ ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

และเป็นข้อมูลในการสื่อสารให้ผู ้มีส่วนได้เสียทราบว่าบริษัทมีการดำาเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

(non-financial) ด้วย ซึ่งรายงานฉบับนี้รายงานผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561   

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

ในปีนี้ไออาร์ซียังคงนำา ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs)   

มาเป็นเข็มทิศ ในการขับเคล่ือนการดำาเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของ

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

การเปิดเผยรายงานฉบับนี้ครอบคลุมสายธุรกิจยางนอก-ยางใน

รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจ 

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่

ดำาเนินการผลติอยู่ ณ โรงงานรงัสติ และโรงงานวงัน้อย ตามลำาดบั  

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โดยบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ 

แนวทางการจัดทำารายงาน

ขอบเขตการรายงาน

ในส ่วนของข ้อมูลการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธภิาพและลดต้นทนุ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพฒันา 

กระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต 

เครื่องจักรอัตโนมัติ ถูกรายงานไว้ในหัวข้อการบริหารนวัตกรรม 

และข้อมูลการดำาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  

สังคมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบบห่วงโซ่คุณค่าเขียว 

การส่งเสริมคู่ค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลยุทธ์ 

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ถูกรายงานไว้ในหัวข้อการ 

บริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการบริหารนวัตกรรมและการบริหาร 

ห่วงโซ่อุปทานเป็นการดำาเนินงานที่สร้างกำาไรและรายได้สุทธิ 

ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจึงรายงานไว้ในส่วนของผลการ

ดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย)  

รีเสิร์ช จ�ากัด

บริษัท คินโนะโฮชิ  

เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด
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สีเขียวภายในองค์กร และส่งเสริม 

ให ้พนักงานมีส ่วนร ่วมในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม เช่น การ

ประหยัดพลังงาน การแยกขยะ

ให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งการรายงาน 

ในส่วนน้ีจะอยู่ในผลการดำาเนิน

งานด้านสิ่งแวดล้อม (Create 

Green Culture)

ขอบเขตการรายงานในปี 2562 น้ี เป็นไปตามสาระสำาคัญ 

(Theme) ที่กำาหนดไว้คือ

Innovate for Growth

Responsibility to Stakeholders และ 

Create Green Culture 

ซึ่งเป็นสาระสำาคัญในการดำาเนินงานของไออาร์ซีที่ต้องการ 

เปิดเผยในปี 2562

ความรับผิดชอบต่อชุมชน ทั้งภายในและนอกองค์กร ในปีน้ี 

การรายงานจะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับชุมชน 

ภายนอกและภายใน ความรับผิดชอบต่อพนักงานสวัสดิการใน 

รูปแบบเงินและไม่ใช่เงิน การสร้างศักยภาพให้พนักงานจัดการ 

อบรมและส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศและภายในประเทศ 

การเสริมทักษะใหม่ (upskill) และการเพิ่มทักษะใหม  ่

ที่จำาเป็น (reskill) การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ในการทำางาน เพื่อให้ไออาร์ซีเป็นท่ียอมรับต่อพนักงานและ 

ชุมชนรอบข้าง ภายใต้การรายงานผลการดำาเนินงานด้านสังคม 

(Responsibility to Stakeholders)

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการนำ้า 

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต การประเมินผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงเป็นการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล

และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเป้าหมายต่อไป

ของบริษัทฯ คือการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ

ที่ 4 (Green Industry) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability    

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment

Green Industry



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256206

กลุ�มธุรกิจผลิตภัณฑ�ชิ้นส�วนยางอุตสาหกรรม
โรงงานไออารซี วังนอย

กอตั้งเมื่อ 18 มกราคม 2538 

ผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑชิ้นสวนยางเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอื่นๆ

สถานที่ตั้ง : 157 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เบอรติดตอ : 02-9961471

กลุ�มธุรกิจ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต�
โรงงานไออารซี รังสิต

กอตั้งเมื่อ  15 ธันวาคม 2512

ผลิตภัณฑ : ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต

สถานที่ตั้ง : 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 

ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

เบอรติดตอ : 02-9960890

บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
“ไออารซี” เปนบริษัทรวมทุนไทย-ญี่ปุน กอตั้งขึ้นดวยความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจดานการผลิตผลิตภัณฑยางอีลาสโตเมอร

เพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอืน่ๆ  และธรุกจิดานการผลิตยางนอก-ยางในของรถจกัรยานยนตทีม่คุีณภาพสูง

มาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยูที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย

IRC

วันเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
25 กันยายน 2537

กลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ยานยนต

ทุนจดทะเบียน
200 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา)

วันกอตั้ง
15 ธันวาคม 2512

จํานวนหุน
หุนสามัญ 

200,000,000 หุน

รู้จัก 

IRC



Supply Chain
•  ยกระดับขีดความสามารถของ SMEs supply chain 

•  ยกระดับความสามารถในการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหชุมชนสวนยาง

“มุ�งสู�การเป�นบริษัทช้ันนําในการพัฒนานวัตกรรม
และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ�ยางอีลาสโตเมอร� และ

ยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต�ที่มีคุณภาพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” บนพื้นฐานของนโยบาย 7 ประการดังนี้

การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดลอม

สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑ
ทุกชิ้นดวยระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล

ระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ลูกคาในมิติ 4 ดานของผลิตภัณฑ

และการบริการ ซึ่งไดแก

มีสถานะการเงินที่เขมแข็งและ
มีผลตอบแทนที่จูงใจใหกับผูถือหุน

เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัท

สรางโอกาสใหมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายดานทักษะความสามารถ
ในทุกระดับ

ดําเนินการวิจัยพัฒนาสําหรับ
นวัตกรรมใหมๆ ผลิตภัณฑใหม 

กระบวนการผลิต และ การตลาดใหมๆ 
อยางตอเนื่องรวมถึงมุงสรางผลิตภาพ

และผลงานของผลิตภัณฑในปจจุบัน

Production

•  สงเสริมกระบวนการผลติเพ่ิมประสทิธิภาพ
 และประสทิธผิล

•  ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมในกระบวนการผลติ
•  3Rs
•  อนรัุกษพลงังาน
•  มุงสู circular economy (เศรษฐกิจหมนุเวียน)

R&D

•  นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
•  ผลิตภัณฑใหมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
•  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ   

 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูบริโภค
•  นวัตกรรมรองรับยานยนตแหงอนาคต

Customers / Consumers / Communities
•  สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และปลอดภัยใหกับผู ใชงาน

•  ขยายขอบเขตการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา
•  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ห่วงโซ ่

คุณค่า
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สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ปี 2562
แนวทางการจัดทำารายงาน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

รายไดรวม EBIT กําไรสุทธิ เงินปนผล

5,481.27 196.93 166.54 0.4164
ลานบาท ลานบาท ลานบาท บาท/หุน

34.27%

9.83%

33.87%

22.03%

ยางนอกรถจักรยานยนต� ยางในรถจักรยานยนต�

ชิ้นส�วนยานยนต� กลุ�มอุตสาหกรรมอื่นๆ 

28
โครงการ

63.85 
ล�านบาท

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ประกาศตัวในการเขารวม
โครงการการสรางแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต 
หรือ Collective Action 

Coalition Against 
Corruption (CAC)

ตั้งแตวันที่ 
10 สิงหาคม 2561

การแจงขอมูล
ความขัดแยงทาง

ผลประโยชนออนไลน

รอยละ 100

No Gift Policy ตอเนื่อง

ปที่ 4

ผูบริหารและพนักงาน  
เขาตอบรับนโยบาย
และทดสอบความรู
การตอตานทุจริต

รอยละ 100

จํานวนเหตุการณ
ที่เกิดจากการทุจริต

 0 กรณี

ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 256208



แนวทางการจัดทำารายงาน

ความเข�มข�นของการปล�อย
ก�าซเรือนกระจก 

(GHGs Emission Intensity) 

1.46
 (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า /

ตันการผลิต)

การปล�อยก�าซเรือนกระจก
โดยตรงจากกระบวนการผลิต 

(ขอบเขต 1)

14,457
ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

การใช�พลังงานรวม

341,831
กิกะจูล

การใช�นํ้า แบ�งตามชนิด

นํ้าการประปาส�วนภูมิภาค 
0.074 ล�าน ลบ.ม.

นํ้าบาดาล 
0.016 ล�าน ลบ.ม.

จัดการของเสียด�วย 3Rs

82.8 %

การรั่วไหลของสารเคมี

0 %

การใช�พลังงานหมุนเวียน

126.88
กิกะจูล

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

จุดประกายความคิด สร�างสรรค�สังคม ด�วยใจ 
(การดูแลและรับผิดชอบ)

เป�นหนึ่ง 
(ความเป�นหนึ่งเดียวกัน)

สู�วัฒนธรรมสีเขียว

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Value for Society)

ความปลอดภัย ชม.ในการทํางาน 
ที่ไม�เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน

ความพึงพอใจของลูกค�า พนักงาน
จํานวนพนักงานทั้งหมด 

โครงการ CSR 
ทั้งหมดในป�งบประมาณ 2562

รังสิต

2,618,403  ชม.

วังน�อย

1,355,456  ชม.

รังสิต

100.00%
7 โครงการ1,582 คน

64.10% 
35.90% 

วังน�อย

94.50%
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รางวัลแห่งความสำาเร็จของ 

ไออาร์ซี
ด้านความยั่งยืน และด้านเศรษฐกิจ

ได้รับคัดเลือกให้อยู ่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG 100) 

จากทั้งสิ้น 771 บริษัท ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินการด้าน 

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ ต่อเนือ่ง 

เป็นปีที่ 4

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำาปี 2562 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ เป็นหนึ่ง

ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ ได ้รับคัดเลือกที่ดำาเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ได้รับรางวัล “Winner under the category of 17 Priorities 

Integration Sectors: Rubber-Based (Large-Tier)” จาก

งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่

ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการ

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร ่วม 

ภาคเอกชน

ด้านสังคม ด้านความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 

ได้รับรางวัลความสำาเร็จสู ่  Thailand 

Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคม

ส ่ ง เสริมความปลอดภัยและอนามัย 

ในการทำางาน (ประเทศไทย)

ได้รับเกียรติบัตรการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานในสถานประกอบ

กิจการ ‘ระดับทอง’ จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ซึ่งเป ็นสถาบันส ่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 256210
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ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน

เมื่อมีการกำาหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท จะทำาการพิจารณาประเมิน 

ประเด็นสำาคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย

และการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality 

Assessment) ตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักการของ GRI 

ดังนี้

1.   การระบุประเด็นส�าคัญ

• จากปัจจยัภายใน คือ ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ เช่น 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง 

เป็นต้น

• จากปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน

ของโลก หรืออยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป  

รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น ภาวะ 

โลกร้อน สิทธิมนุษยชน พลังงานทดแทน เป็นต้น

2.   การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ

นำาประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอก
มาพิจารณาและให้ความสำาคัญโดยกลุ ่มของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
และผู้บริหาร ดังแสดงตามภาพ
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High

การประเมินประเด็นที่สำาคัญ และการเชื่อมโยงกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย
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1.   การกำากับดูแลกิจการ

2.   การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

3.   การบริหารความเสี่ยง

4.   การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

5.   การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

6.   นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

7.   การแข่งขันด้านราคา

8.   คุณภาพที่ไว้ใจได้

 9.   พนักงาน

10.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

        ในการทำางาน, การส่งเสริมคุณภาพ 

        ชีวิตที่ดี

11.   ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

14.   สิทธิมนุษยชน

12.   การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

13.   การอนุรักษ์พลังงาน 

         และลดภาวะโลกร้อน

*หมายเหตุ: แนวตั้ง คือ ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์จากผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
   แนวนอน คือ ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อองค์กร วิเคราะห์จากผลกระทบต่อองค์กร และความเสี่ยงในระยะยาว

3.  การทบทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 

ในปี 2562 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นท่ีมีความสำาคัญต่อ
ความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคล่ือน
ประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่ Thailand 
Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและ
ความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก  
การทบทวน และการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนของ
ไออาร์ซนีัน้ ครอบคลุมสาระสำาคญัในทศิทางทีถ่กูต้อง ตามบรบิท
และสอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั

4.  การก�าหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วน 

ได้เสียในประเด็นต่างๆ

การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึง

ความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจท่ีอยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสาน

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน

จากการประเมินประเด็นสำาคัญท่ีมีผลต่อความยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจของไออาร์ซีดังแสดงในหัวข้อการประเมินประเด็นสำาคัญต่อ

ความยั่งยืน พบว่าประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่

เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment)

มุ่งพัฒนากลยุทธ์

มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำา

ในระดับแผนงาน 
โครงการ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการของทาง IRC ผลลัพธ์ปี 2562

ตอบสนองเป้าหมาย
ความย่ังยืน

1. ผู้ถือหุ้น 1. การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

2. ความโปร่งใสใน 
การบริหารกิจการ

3. การบริหารความ
เสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทำาหน้าที่

1. กำาหนดนโยบายและคู่มือการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำากับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนให้มีการจัดทำา ‘รายงานความ
ยั่งยืน’

4. จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. จัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยง

1. ความเข้าใจและการตระหนักร่วมกัน
ในเป้าหมายและทิศทางที่ไออาร์ซีจะ
ดำาเนินต่อไป ในระยะยาว

2. ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2019

3. ได้รับการประเมิน CGR อยู่ในระดับ 
‘ดีมาก’

4. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้น
ยั่งยืน (THSI) ประจำาปี 2562

5. กิจกรรม Analyst Meeting โดย
เป็นการ นำาเสนอผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ จากประธานกรรมการ 
แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2. คู่แข่งทาง 
การค้า

1. การพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจและสังคม

2. การแข่งขันทางด้าน
ราคาและคุณภาพ

1. รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับ
มาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า 

2. พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขั้น

3. ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ตลอดจนต่อต้านการผูกขาดและการ
ทุ่มตลาด

4. ไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติ
หรือสังคม เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รักษาสภาพ
แวดล้อม รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่นำาไปสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจ 
และการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน 
ภาพรวม

3. คู่ค้า 1. การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

1. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อ 
คู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ 

2. มีการเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส โดยการ
กำาหนดคุณสมบัติของคู่ค้า และ 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ 
หลักมนุษยธรรม

3. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพใน 
การผลิตให้กับคู่ค้า

4. ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน

1. คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำา
ส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่
บริษัทฯ

2. ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)  
ได้ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันเป็นกำาลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ

3. โครงการเพื่อสังคมต้นแบบ สหกรณ์
กองทุนสวนยางคลองปาง

4. พนักงาน 1. พนักงานได้รับสิทธิ
ประโยชน์และค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรม

2. มีสุขภาพที่ดี ทำางาน
ด้วยความปลอดภัย 
และมีความเป็น
อยู่ที่ดี

1. กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมตาม
ทักษะและความรู้ที่ จำาเป็นต่อการปฏิบัติ
งานในแต่ละตำาแหน่งงาน

2. จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ
ดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันธ์ของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร

- Thank you party

- โครงการ Happy Workplace

- ส่งพนักงานกลับบ้านช่วงวันหยุด 
  เทศกาล

- ฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส

- โครงการอิ่มบุญ

- QCC / Innovation Day 

- Safety Day 

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและเพื่อนร่วมงาน

- กิจกรรม IRC Share

- กิจกรรมกีฬาสี
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการของทาง IRC ผลลัพธ์ปี 2562

ตอบสนองเป้าหมาย
ความย่ังยืน

5. สังคม /
ชุมชน /  
สิ่งแวดล้อม

1. นวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม

2. การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

3. การอนุรักษ์พลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ กำาหนด

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2. ค่านิยมและวัฒนธรรมสีเขียวขององค์กร 

3. ถ่ายทอดความรู้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้เกิดขึ้นในไออาร์ซี ชุมชนโดยรอบ
โรงงาน ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศ
ชาติ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก (Sustainable Development 
Goals: SDGs)

1. เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและ 
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว 
เพื่อให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความ
ยั่งยืนในระดับโลก ผ่านกิจกรรมและ
การดำาเนินต่างๆ ของบริษัทฯ

2. โครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

    - โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต

    - โครงการ 3Rs 

    - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย   
   ช่วงเทศกาล

    - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

    - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น 
ถือศีล 5 ทำาบุญตักบาตรวันสำาคัญ
ทางศาสนา ประเพณีรดนำ้าดำาหัว
ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์

3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนรอบรั้ว รอบบ้าน ในปี 2561 
มากว่า 90%

6. ลูกค้า 1. การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี

2. คุณภาพที่เชื่อถือได้

ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห่ง
คุณภาพ’ ที่ว่า 

1. คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา 
ลูกค้าพึงพอใจ

2. การรักษากฎ รักษามาตรฐานตลอดเวลา

3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุม
คุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของ
กระบวนการผลิต

4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ
ของหน่วยงานประกันคุณภาพ

1. รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ และ
ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ 
ได้รับ ทั้งจากลูกค้าและการประเมิน
จากสถาบันภายนอก

2. กิจกรรม DID Ride for Life และ
การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ปีที่ 22/2562 เป็นต้น

7. หน่วยงาน
ภาครัฐ

1. การขอใบอนุญาติ
ต่างๆ 

2. การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3. ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงานให้อยู่
ในเกณฑ์ที่กำาหนด

1. บริษัทฯ ขอใบอนุญาตหน่วยงานที่กำากับ
ดูแลก่อนเริ่มดำาเนินการ

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมดูแลรักษา 
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี ข้อพิพาท
ทางกฎหมายใดๆ อีกทั้งไม่มีคดีที่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่
เป็นคู่ความกับบริษัทฯ
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

IRC มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคงนั่นก็คือพนักงาน 
IRC ทุกคน ให้ทุกคนมี IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. วัฒนธรรมองค์กร และ 3. การพัฒนา
ทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่มั่นคงนั้น ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงได้รับการกำากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับการกำากับดูแลโดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการกำากับดูแลจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำาเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำาคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นวัตกรรม ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า

3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้

4. กระบวนการผลิตได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการผลิต 2. โรงงานอัจฉริยะ 3. การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 4. นโยบาย 3Rs  
และ 5. ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

โดยในแต่ละทุกแผนการดำาเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลเป็น
รายวัน / รายเดือน / รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

ผลจากแผนงานดังกล่าวนี้ นำาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไป 
กับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่ 
เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

การบริหารจัดการ 

ความยั่งยืน

1. บริษัทฯ ของเรา บานของเรา
2. วัฒนธรรมองคกร
3. การพัฒนาขีดความสามารถ  และความกาวหนาในอาชีพ

IRC-DNA

1. นวัตกรรม
- การวิจัยและพัฒนา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. ความพึงพอใจ  
   และความสัมพันธกับลูกคา
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ 
   และเปนที่เชื่อถือมั่นใจของผูใช

4. กระบวนการผลิต
- การพัฒนากระบวนการผลิต
- โรงงานอัจฉริยะ
- การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
- นโยบาย 3Rs
- ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน

1. ตลาดใหม
2. ผลิตภัณฑใหม
3. ผลิตภัณฑที่มีอยู

การเติบโต
ของรายได
ผาน 3 ชองทาง ความสามารถ

ในการแข�งขันทางด�าน
ราคา & คุณภาพ

ความยั่งยืนของ

กา
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การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (‘คณะกรรมการฯ’) ได้แต่งตั้ง ‘คณะทำางาน’ ที่ประกอบด้วย 

ผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มขององค์กรตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์ซีที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

นอกจากนี้ ในประเด็นที่ เกี่ยวข ้องกับ สิ่ งแวดล ้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ(Environment, Social, and 

Governance: ESG) เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได ้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะทำางาน 

จะรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำา 

ทุกไตรมาสหรือทันทีหากมีเหตุการณ์เร ่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการจัดการ 

กับผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียแต ่ละกลุ ่มได ้อย ่างเหมาะสมและทันท ่วงที ทั้ ง น้ี  หากมีประเด็นสำาคัญที่จะกระทบต่อกลยุทธ  ์

ในการดำาเนินงานหรือเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณารับทราบ 

และกำาหนดแนวทางในการจัดการต่อไป

• รางวัลที่ไดรับจากลูกคา 
  หนวยงานภาครัฐ และอื่นๆ
• จายเงินปนผลแกผูถือหุน
  อยางตอเนื่อง
• ผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มขึ้น

• ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
• โอกาสในการสงผานความรู
  และสิ่งดีๆ สู SMEs ไทย

• การใชพลังงานลดลง
• ลดมลพิษ และภาวะโลกรอน
• ไดรับรองมาตรฐาน ISO14001
• ไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอม

รางวัลด�าน ESG 
จากสถาบันไทยพัฒน�

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล�อม สังคม

ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบาย 

สู่ความย่ังยืน
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดีเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นกรอบแนวทางสำาคัญสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ 

จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

สอดคล�องตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560
(Corporate Governance Code: CG Code 2017) 
หลักปฏิบัติ 8 ขอหลัก ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของไออาร�ซีแบ�งเป�น 5 หมวด ได�แก�

สิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน 

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส 

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

 I.

II.

III.
IV.

V.

บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อปฏิบัติท่ีดีและนโยบายต่างๆ ของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ

กรรมการและพนักงานไว้ใน “คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี” โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้

สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตลอดจนความเหมาะสมของบริบท

บริษัทฯ ตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน
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บังคับใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ทั้งในส�วนของบริษัทฯ และบริษัทย�อย

ส�งเสริมให�มีการสื่อสารแก�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนให�ได�รับ
การอบรมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการผู�บริหารและพนักงาน
ทุกคนต�องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มีช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน กระบวนการตรวจสอบที่โปร�งใสยุติธรรม 
อีกทั้งมีการเก็บข�อมูลการร�องเรียนเป�นความลับและเคารพสิทธิของผู�ร�องเรียน

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและ
แบบรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข�อคิดเห็นในการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการ
ในทุกๆ ป� เพื่อนํามาแก�ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทํางานโดยหลักเกณฑ�ในการประเมิน
มีความสอดคล�องกับกฎบัตรของกรรมการแต�ละชุดและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยกําหนด อาทิ แบบฟอร�มการประเมินความรู�ความชํานาญเฉพาะด�าน 
(Board Skill Matrix)

ผลการด�าเนินงาน

“Very Good” CG scoring

ปี 2562 ไออาร์ซีได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 4 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
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การประเมนิผลการปฏบิติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ครอบคลมุหวัข้อการประเมนิดงัน้ี

การประเมินความรู้ความชำานาญ
เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)

หัวข้อประเมินรายคณะ
(Self-Assessment as a whole)

หัวข้อประเมินรายบุคคล
(Self-Assessment as an individual)

1. ด้านการบริหารธุรกิจ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ

2. ด้านอุตสาหกรรม 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ 3. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

4. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. ด้านกฎหมาย 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

7. ด้านบัญชี

8. ด้านการเงิน

9. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

10. ด้านเศรษฐศาสตร์

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

0
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3.84

3.77
3.81

3.95

3.86

หมายเหตุ:  จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

  0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

  1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

  2 =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

  3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

  4 =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย ประจำาปี 2562

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินกิจการอย่าง

โปร่งใส ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่

อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี

ในฐานะพลเมืองบรรษัทภิบาลท่ีดี ไออาร์ซีกำาหนดหลักการ

ดำาเนินกิจการที่ ไม ่สนับสนุนกิจการของกลุ ่มหรือบุคคลที่

กระทำาการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำาเนินกิจการอันปราศจาก

การทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

เริ่มจากการสร้างความตระหนักและจิตสำานึกในการ ‘เคารพ

ตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง’ บนความเชื่อที่ว่าหากคนเรา

มีความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองแล้วจะเป็นพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์และความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตนเองไม่

ให้เข้าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซ่ึงเปรียบเสมือนเกราะในการ

ป้องกันความคิดหรือการกระทำาที่ไม่ดีต่างๆ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน 

เพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 

ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง 

ในการเรียนรู้และสื่อสารท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรมคู่มือการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่แีละนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนั 

ของบริษทัฯ ประจำาปี รวมทัง้ระบเุป็นหลักสตูรของการปฐมนิเทศน์ 

พนกังานใหม่และหลกัสตูรบงัคบัประจำาปี โดยจดัทำาแบบทดสอบ 

ภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้ง 

บริษัทฯ ได ้จัดทำาสื่อการเรียนรู ้ เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

ในช่วงเวลาพักกลางวัน ณ โรงอาหารบริษัทฯ

No Gift Policy

บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงาน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำาหนดช่องทางสำาหรับการแจ้งเบาะแสและข้อ

ร้องเรียน ได้แก่

• การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท

• ทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท 
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 หรือหากผู้ร้องเรียนไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ 

ก็จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่

• Email: listen@ircthailand.com

• Website: www.ircthailand.com/th/investor/

corporate/whistleblowing

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพ่ือ 

ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายและ 

จะรายงานผลการสืบสวน/ดำาเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบ

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเป็นผู้ประเมินความเส่ียงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจำา  

ตลอดจนมกีารกำาหนดนโยบาย แนวทาง/ระเบยีบการปฏบิตังิาน  

และตารางอำานาจดำาเนนิการของบริษทัฯ เป็นหนึง่ในกระบวนการ 

บริหารความเส่ียง เพื่อให้มีการตรวจสอบและสอบทานกัน

ภายใน ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่ือสารเรื่องการจัดการ

ความเส่ียง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทาง

เดียวกันทั้งองค์กร

 ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2562 ไออาร์ซี ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสำาคญัของการบริหารความเสีย่งภายใต้ 

ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็น 

องค์ประกอบท่ีสำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ

ที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการ

บริหารความเสี่ยงคือการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือ 

กระบวนการสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและนำาพาธุรกิจสู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ 

หลกัการกำากบัดแูลกิจการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG Code) 

ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดำาเนนิ 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย 

แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 2015 

และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุม

ปัจจัยความเสี่ยงหลักท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการปฏบิติัการ ด้านการเงนิ และด้านการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ 

ภายใต้กรอบการบรหิารความเสีย่งทีย่อมรับได้ (Risk Appetite) 

ซึ่งนำาไปสู ่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายหลกัได้ดยีิง่ขึน้ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ได้กำาหนด

บทบาทหน้าท่ีของคณะทำางานด้านการบริหารความเส่ียง 

โดยเน้นยำ้าเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงท่ีจะต้องรับรู ้

และเข้าใจความเสี่ยงของงานท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการ

ส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมี 

ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำาไปสู่ 

การรายงานความเสีย่งอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการทบทวน

ดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่ง

ครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยาง

ในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 

เพื่อใช้ในการประเมินความเส่ียงที่สำาคัญ (Key Risks) มีการ

จัดทำาและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan: BCP) สำาหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณี

วิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือ

กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการ

ดำาเนินงานของคณะทำางานบริหารความเส่ียง เพื่อสรุปผลและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

 ผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ได ้มี โครงการด ้านการบริหารความเสี่ ยงและ

วิกฤตการณ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจ (เช่น ลดต้นทุน 

ลดความเสี่ยง เพิ่มการเติบโตของรายได้ ผลกระทบด้านบวก

ต่อไออาร์ซี หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งระบุประโยชน์

ในเชิงตัวเลข โดยแบ่งเป็น 4 ตัวอย่างตามความเสี่ยง 4 ด้าน 

นั่นคือ
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1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการ

ทำาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการ

ตลาด สร้างนวัตกรรม ตลอดจนการเป็นโรงงาน

อัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู ่

ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเตม็ภาคภูม ิไม่เพยีงเท่านัน้ บรษิทัฯ ได้

คำานงึถงึเร่ืองของความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม และดำาเนนิการตาม

นโยบายการจดัการการสญูเสยีให้เป็นศนูย์ (Zero Waste Policy) 

โดยการนำาแนวคดิ 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำากลบั

มาใช้ซำ้า (Reuse) และการแปรรูปสิ่งของเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ 

(Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน

และค่าใช้จ่าย

2.  ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร (Operational Risk)

บริษัทฯ ได้นำาแนวคิดการผลิตแบบลีน 

(Lean) และระบบอัตโนมัติ (Automation) 

เข้ามาพฒันาร่วมกบัเทคโนโลยอีจัฉรยิะต่างๆ 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ลดต้นทนุ และลดความ

สูญเสียในด้านต่างๆ ของกระบวนการผลิต 

โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมองค์กร เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของ 

บริษัทฯ รวมถึงสภาพการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 อันนำาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อ

เป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็

ให้ความสำาคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักร

และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดำาเนินกระบวนการผลิตได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อประเดน็ทางด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเตรยีม

ความพร้อมในการรับมอืและจดัการความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ี

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ได้บริหารจดัการและปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้

เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีกำาหนดอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้าง 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชมุชนใกล้เคยีงให้น้อยทีส่ดุ โดยมุง่มัน่

ทีจ่ะรกัษาความสมัพันธ์และความเข้าใจอนัดทีีม่ต่ีอชมุชนรอบข้าง

ของบรษัิทฯ

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิต่างๆ ส่งผลกระทบ 

ต่อความเสี่ยงทางด ้านการเงินของบริษัทฯ  

ในประเด็นความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

เนือ่งจากบรษิทัฯ มธีรุกรรมในสกลุเงนิต่างประเทศ 

ทัง้สกลุเงนิเยน (JPY) และดอลลาร์สหรฐั (USD) 

ซ่ึงล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ 

จึงได้ติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความ

เคล่ือนไหวของราคาวตัถดุบิต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำาหนด

นโยบายการทำาสัญญาการซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศและ

วัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเส่ียงใน 

ด้านนี ้ โดยได้ทำารายงานสรปุต่อผูบ้ริหารเพือ่รับทราบเป็นประจำา 

และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในทกุๆ ไตรมาส 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มแีนวทางการบรหิารเงนิเพือ่จดัการสภาพ

คล่องทางการเงนิสงู โดยการจ่ายเงินปันผลในอตัราทีส่งูกว่าอตัรา

ดอกเบีย้ทีบ่รษัิทฯ ได้รบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ ตลอดจนวางแผน

การลงทนุในช่องทางอืน่เพ่ิมเตมิ อาท ิการลงทนุในงานวจิยัด้าน

นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการลงทุนเพื่อพัฒนา

ไปสูก่ารเป็นโรงงานอจัฉรยิะ (Smart Factory) เป็นต้น อกีทัง้มี

การรายงานอายุของลูกหน้ีการค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำา เพื่อ

ดำาเนินการติดตามหากพบรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง 

ตลอดจนแสดงในงบการเงนิทกุไตรมาส

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์    
    (Compliance Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการ 

ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑ์ 

ทั้ งด ้ านการผลิตและการดำ า เ นินงาน 

ด ้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านการทุจริต 

คอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำาเป็นและ

เก่ียวข้องในการดำาเนินธุรกิจ โดยจากการด�าเนินการท่ีผ่านมา 

บรษิทัฯ ไม่เคยละเมดิกฎหมายหรอืข้อบงัคบัใด
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ความส�าคัญทางธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำาคัญยิ่งต่อธุรกิจของ

ไออาร์ซีทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังเป็นโอกาสให้ ไออาร์ซี

ผลักดันการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความยั่งยืน 

โดยไออาร์ซีมีการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ที่

มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการบริหารความเสี่ยง

ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี (ESG) เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการท่ีรวดเร็ว 

ทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและระบบนิเวศธุรกิจ ซึ่งอยู่

บนพื้นฐานของราคาต้นทุนการผลิตตำ่า กำาไรสูงสุด และการผลิต

ในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางบริหารจัดการ 

ไออาร์ซีนำาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management) มาใช้ ซ่ึงเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่ 

มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบการ

บริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือชิ้นงานให้กับหน่วยงาน 

ถัดไปได้อย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  

ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงระบบห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว’ (Green Value Chain) ที่

ไออาร์ซีนำามาปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ทั้ง

ในมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย

การขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดความ

สูญเสียในรูปของตัวเงิน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ

ผลการด�าเนินงาน

• การประเมนิความเส่ียงและการตรวจสอบ 

การด�าเนนิงานของคูค้่า

เพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของคู่ค้าทั้งหมด ไออาร์ซี

ได้มีการจัดทำาคู่มือในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงมีการส่งสัญญาท่ี

มีการระบุว่าคู ่ค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ

แรงงาน และคำานงึถึงผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยคูค้่า       

ทกุรายของไออาร์ซจีะต้องมกีารลงนามในสญัญาเงือ่นไขดังกล่าว 

• การจัดวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การจัดซ้ือจัดหาของไออาร์ซีแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  

การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ 

คาร์บอนแบล็ค เป็นต้น และการจัดซื้อจัดหาทั่วไป เช่น 

เครื่องจักรในการผลิต และผู้รับเหมาให้บริการ โดยมีสัดส่วน 

ร้อยละ 67.79 และ ร้อยละ 32.21 ตามลำาดับ

คาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้า 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/

หรือเจ้าหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการที่ดี การประชาสัมพันธ์การ 

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บริษัทคู่ค้ารับทราบ รวมถึง

ปฏิเสธการรับของขวัญในทุกกรณี 

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ความ

สำาคัญกับการประเมินความเส่ียงที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่

อุปทาน เพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 

รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวทุกสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบ

ต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

เหล่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน สร้างกำาไรที่พึงพอใจ

แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไออาร์ซี ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ

ผลิตภายในบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การพัฒนาในระดับ

ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้าของห่วงโซ่อุปทาน โดยไออาร์ซี

ได้มีการจัดทำาแบบสำารวจผู้ขาย ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ 

ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และการประเมิน 

ผู้ส่งมอบ (Supplier) เป็นประจำาทุกเดือน พร้อมทั้งมีการตรวจ

ประเมินผู้ขาย ณ แหล่งผลิต/คลังสินค้าเป็นประจำาทุกปีด้วย  

ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำาให้เราทราบปัญหาและปัจจัยเสี่ยง

เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
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• การจดัซือ้จดัหาในประเทศ

การจัดซื้อจัดหาในประเทศถือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่

ชุมชนและสังคมประเทศไทยของเรา เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการจ้างงานในประเทศ โดยไออาร์ซี 

ได้ทำาการจัดซื้อจัดหาภายในประเทศสูงถึง 4,625 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด โดยสัดส่วน 

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปีจากการจัดซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ 

วัตถุดิบสำาหรับการผลิต และการจ้างเหมางานต่างๆ เป็นต้น

เป้าหมายในปี 2563

ในปี 2563 ไออาร์ซี มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลงจากปี 2562 และควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้อยู ่ใน

ปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาดของสินค้า

โภคภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับ 

คู่ค้าโดยการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเพิ่มจำานวนแหล่ง

ส่งมอบให้มากขึ้นเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงในการจัดซื้อ

จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดหาในประเทศ
ร�อยละ 86.39

ของงบประมาณการจัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด

วัตถุดิบ 67.79 %
ยางธรรมชาติ

ยางสังเคราะห�

คาร�บอนแบล็ค

จัดซื้อทั่วไป 32.21 %
เครื่องจักรในการผลิต

ผู�รับเหมา

เครื่องใช�สํานักงาน

อะไหล�

คอมพิวเตอร�

67.79% 32.21%
สัดส่วน 

การจัดซื้อจัดจ้าง  
ปี 2562

• การส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วม CAC 

ไออาร์ซีให้ความสำาคัญการการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยนอกจากจะประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วต้ังแต ่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในการเข้าร่วมโครงการการสร้าง 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ 

เรียกสั้นๆ ว่า CAC ซึ่งย่อมาจากคำาว่า Collective Action 

Coalition Against Corruption ยิ่งไปกว่านั้นไออาร์ซียังได้มี

การเชิญชวนคู่ค่าทุกรายให้เข้ามาร่วมโครงการ CAC ด้วยเช่นกัน 

เพื่อให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู ้ ปกป้องผลประโยชน์

ของประเทศชาติรวมทั้งตระหนักว่าคนไทยสามารถเอาชนะ

คอร์รัปชันได้ ที่สำาคัญเพื่อตอกยำ้าการดำาเนินงานของไออาร์ซีที่

ให้ความสำาคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
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คิดค�นเพื่อการเติบโตR
C
Innovate for Growth
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ไออาร์ซีมุง่มัน่ในการผลติและพฒันาผลติภณัฑ์ เพือ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการสร้างงานทีย่ัง่ยนืให้เกดิขึน้ในชุมชนและสงัคม โดยให้
ความสำาคญัตัง้แต่กระบวนการคดัเลอืกและทดสอบวตัถุดิบ การพฒันากระบวนการและเทคนคิในการผลติ รวมถงึการคดิค้นและพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ลาดอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ในปี 2562 บรษัิทฯ มรีายได้รวมทัง้ส้ิน 5,481.27 ล้านบาท และสามารถทำากำาไรได้ 
166.54 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุน้ (Earnings per Share: EPS) 0.83 บาท โดยมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (Return on Assets: 
ROA) และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (Return On Equity: ROE) ทีใ่กล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่ในกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรพัย์ 
ในขณะเดยีวกนัอัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity ratio: D/E) ตำา่กว่าค่าเฉลีย่ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ จากผล
การดำาเนนิงานโดยรวม บรษิทัฯ สามารถจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่ง ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนการแบ่งปันแก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ในรปูแบบของโครงการต่างๆ

การรายงานทางการเงิน

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ รกัษามาตรฐานในการรายงานทางการเงนิโดยจัดให้มกีารทำางบการเงนิทีถ่กูต้อง โปร่งใส น่าเชือ่ถอื และ
ตรวจสอบได้ ซึง่ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นไว้อย่างไม่มเีงือ่นไข จากผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัอนญุาตเสมอมา ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้จัด
ทำาคำาอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) และเปิดเผยพร้อมงบการเงนิรายไตรมาส
และรายปีต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสือ่สารและสร้างความเข้าใจในผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุ้นและผูท้ีส่นใจ 
ตลอดจนการมีวินัยทางการเงินที่ดี ในการวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ จะได้รับในการลงทุนทางด้านเครื่องจักร การ
ผลติ และโครงการต่างๆ รวมถึงการไม่นำาเงนิทนุของบริษทัฯ ไปลงทนุธุรกจิทีไ่ม่มคีวามถนัด ตลอดจนการรกัษาระดับเงนิทนุหมนุเวยีนใน
บรษัิทฯ ให้เพียงพอต่อการดำาเนนิการโดยปกต ิเพือ่รักษาความน่าเชือ่ถือของบริษทัฯ และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น

ยอดขายโดยรวมของบริษัท

5,427.10
ล�านบาท

ยางในรถจักรยานยนต 
9.83%

ชิ้นสวนยานยนต 
33.87%

กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ
22.03%

ยางนอกรถจักรยานยนต 
34.27%

ยอดขาย

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ IRC จำานวนผูถ้อืหุน้ 1,637 ราย 
(ข้อมลู ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562)

วันก่อตั้ง 15 ธนัวาคม 2512 จำานวนพนกังาน 1,582 คน (FY 2019)

วนัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 25 กนัยายน 2537 รายได้รวม • 5,614.13 ล้านบาท (FY2018) 
• 5,481.27 ล้านบาท (FY 2019)

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (ชำาระเตม็มลูค่า) กำาไรสุทธริวม • 358.62 ล้านบาท (FY2018) 
• 166.54 ล้านบาท (FY 2019)

จำานวนหุ้น หุน้สามัญ 200,000,000 หุน้

ผลิตภัณฑ์ของไออาร์ซี

(ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย)

(ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย)
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ยอดขายโดยรวม

2,393.20
ล�านบาท

ตลาดสงออก (EXP)
40.99%

ตลาดทดแทน (REP)
27.37%

กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต (OEM)

31.64%

ยอดขาย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดขายโดยรวม

3,033.89
ล�านบาท

กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถยนต 4 ลอ

และ 4 ลอขึ้นไป
49.72%

กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต 

10.87%

กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ
39.41%

ยอดขาย

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 
(Industrial Elastomer Parts: IED)

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 
(Motorcycle Tires and Tubes)
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นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความส�าคัญทางธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นอีกหน่ึงจุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได ้

ตั้งเป้าการเติบโตเพียงแค่การผลิตสินค้าท่ีดีและมีคุณภาพสู ่

ตลาดเท่านั้น แต่ยังมุ ่งม่ันไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ

นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่

ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart 

factory) เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให ้เป ็นท่ีเชื่อถือ  

ไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าท้ังในและ

ต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการปฏิบัติงาน จริยธรรมธุรกิจ

และจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการ

พัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต รวมถึงการเก็บรักษาและปกป้อง

ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูล

การวิจัย ข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ปลูกฝัง 

และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ 

เพื่อนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวก

ให้เกิดขึ้นในระยะยาว

แนวทางบริหารจัดการ 

IRC Asia Research Company Limited (IAR) ภายใต้การ

สนับสนุนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำา

เครื่องจักรอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย

โดยไออาร์ซีจัดทำาโครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายใน

องค์กรหลากหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง

ความต ้องการของลูกค ้าและแนวโน ้มที่สำาคัญในอนาคต  

(Mega Trend) โดยได้มกีารจดั Innovation Day เป็นประจำาทกุปี

นอกจากนี้ ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า

เป็นอีกปัจจัยสำาคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

เพื่อนำาไปสู ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย 

ร่วมกับหน่วยงานรัฐ อันนำาไปสู ่ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของภาครัฐ ดังน้ัน IAR จึงเป็นหนึ่งในตัวขับ

เคล่ือนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

03
Step

02
Step

01
StepCustomers

R&D

Products

Customers

R&D

Products
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ผลการด�าเนินงาน

• Eco – Carbon Black

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย 3Rs: รีดิวซ์ (Reduce), รียูส 

(Reuse), รีไซเคิล (Recycle)] ของบริษัทฯ ทางหน่วยงานวิจัย

และพัฒนา ได้ทำาการศึกษา “อีโค คาร์บอนแบล็ค (Eco-Carbon 

black)” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลของยาง

รถยนต์เก่า นำามาผ่านกระบวนการพเิศษ จนได้สารตวัเตมิ (Filler)  

ทีม่คีณุสมบตักิึง่เสรมิแรง สามารถนำามาใช้ทดแทนคาร์บอนแบลค็ 

ซึ่งเป็นวัถุดิบดั้งเดิมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ยางท่ีได้มีคุณสมบัติท่ีเทียบเท่ากับสาร 

ตวัเตมิคาร์บอนแบลค็สตูรปกต ิทัง้นี ้ เพือ่เป็นการลดปรมิาณการ

ใช้วตัถดุบิจากอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอกีทัง้ยงัเป็นการลดปรมิาณ

ขยะยางรถยนต์เก่าท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการ 

ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

• Cellulose Fiber

นอกจากนั้นทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนายังได้ทำาการศึกษา  

การเสริมความแข็งแรงของยางด้วยเส ้นใยจากธรรมชาติ 

(Cellulose Fiber) ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีได้จากเนื้อไม้ ราคาถูก  

มคีณุสมบตัเิด่นด้านความเหนยีว แขง็แรงทนทาน และมคีวามหนา

แน่นน้อยหรอืนำา้หนกัเบา สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

จากแหล่งที่มาจากธรรมชาติจึงไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

ลดการใช้ผลติภัณฑ์จากปิโตรเลยีม 

ไออาร์ซจีงึได้วจิยัและพัฒนาสตูรยาง เพือ่นำา Cellulose Fiber มา 

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ยางที่

ได้มีความแข็งแรงสูง และนำ้าหนักเบากว่าการใช้สารเพ่ิมความ

แขง็ชนดิ High Styrene Resin (HSR) ทีไ่ด้จากกลุม่ปิโตรเลยีม  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ท่ีจดทะเบียนอยู่ในบัญชี

นวตักรรมอกี 9 รายการท่ีจะออกสู่ตลาดในอนาคต

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

• เสาล้มลกุจราจร (Flexible Delineator Post)

แบ่งเขตถนนให้ชัดเจน ป้องกันรถวิ่งผิดเลน
ถนน ใช้แบ่งทางเดินรถ ทางสวนเข้า-ออก  
อีกทั้งยังช่วยบอกตำาแหน่งของเส้นแบ่งช่อง
จราจร บ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง หรือใช้ป้องกนั
เขตพื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่ห้ามจอดของรถยนต์

• อุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อน 
จากไฟหน้ารถ (Glare Screen)

เพื่อลดแสงจ้าจากไฟหน้ารถที่วิ่งอยู่ในช่อง
จราจรตรงข้าม ซึง่จะช่วยลดอบุตัเิหตทุีอ่าจ
จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต้อง
ใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษในช่วงกลางคนื

• พืน้ยางสนามกฬีา Vi-Pafe

พืน้สนามกฬีา ประกอบด้วย ช้ันเมด็ยางธรรมชาติ
ผสมสารยดึเกาะ (ขนาดเมด็ยาง 1-3 mm) และ
เคลอืบผวิหน้าช้ันเมด็ยางด้วยโพลยีรีูเทน สามารถ
เลอืกสขีองพืน้สนามกฬีาได้หลากหลาย สามารถ
รองรับแรงกระแทกได้ดี ดูแลรักษาง่าย นำ้าไม่
สามารถซมึผ่านได้ สามารถตดิตัง้ได้ท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร

• พื้นสนามเอนกประสงค์ Vi-Pafe

พื้นสนามเอนกประสงค์ ประกอบด้วย 
ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ 
(ขนาดเม็ดยาง 1-3 mm) มีคุณสมบัติ 
เป็นฉนวนความร้อน ช่วยป้องกนัความร้อน 
จากภายนอกอาคาร และช่วยรักษา
อุณหภูมิ ภายในอาคารรองรับแรง

กระแทกได้ดี จากกิจกรรมการเดิน ว่ิง หรือ ออกกำาลังกาย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายตามข้อกำาหนด Rohs2

• บลอ็กยางปพูืน้ Vi-Pafe

บล็อกยางปูพื้น มีความหนาตั้งแต ่ 20-25 
mm ประกอบด้วย ช้ันเม็ดยางธรรมชาติผสม  
สารยึดเกาะ (ขนาดเม็ดยาง 1-3 mm) และขึ้น
รูปด้วยแม่พิมพ์กดอัด รองรับแรงกระแทกได้ดี  
ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการเดิน วิ่งการออก 
กำาลังกาย ติดต้ังได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก
อาคารสามารถเลือกวัสดุเม็ดยางสีและออกแบบ
พื้นที่ติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า

• WR-001 (Rain Tire)

ยางขนาด 17 นิ้ว พัฒนามาเพื่อการแข่งขัน
ในประเทศ สำาหรับถนนเปียกโดยเฉพาะ
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต

ความส�าคัญทางธุรกิจ

การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ในการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ 

ความมุ ่ งมั่นสร ้างสรรค ์นวัตกรรมท้ังด ้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้

เป็นระบบอัตโนมัติ ในจุดต่างๆ ให้มากขึ้น และมุ่งเป้าสู่ระบบ 

“ลีน ออโตเมชั่น” (Lean Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ อีกทั้งการควบคุม

ต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางไออาร์ซี

ได้มีการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรในส่วน 

ของนวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์และนวตักรรมด้านกระบวนการผลติ 

โดยมีการให้รางวัลเป็นการไปดูงานที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ 

ส่งเสริมขวัญกำาลังใจของพนักงาน รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมอง

ใหม่ๆ ให้กับทีมงานที่ได้รางวัลด้วย 

สำาหรับการนำาระบบ “อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์” (Internet 

of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและลดต้นทุน  

ทางบริษัทได้ทำาการทดลองติดตั้งระบบโปรแกรมวิเคราะห์ใน

ส่วนของเครื่องจักรหลัก โดยอยู่ในช่วงของการปรับตั้งและแก้ไข

โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต จากการทดลอง

เฝ้าติดตามผลเบื้องต้นทำาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสีย

ที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Loss Time) เพื่อที่จะนำาข้อมูล

เหล่านั้นมาทำาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall 

Equipment Effectiveness) เมื่อทำาการเก็บผล ปรับปรุงและ

พัฒนาเป็นที่น่าพอใจ จึงจะทำาการขยายผลและติดตั้งโปรแกรม

ในเครื่องจักรส่วนอื่นๆ ต่อไป 

แนวทางบริหารจัดการ 

การขยายผลด้านระบบอัตโนมัติเพื่อก ้าวไปสู ่ระบบ “ลีน  

ออโตเมช่ัน” (Lean Automation) และการใช้โปรแกรมระบบ

โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการสนันสนุนจากสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานราชการ 

อาทิ สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

รวมถึงการจัดกิจกรรม Activity Day และ Innovation Day 

เป็นประจำาทุกปี ณ โรงงานวังน้อย ซึ่งมีการประกวดผลงานด้าน

นวัตกรรมของพนักงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(Product Innovation) ซึ่งเป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ

นวัตกรรมในกระบวนการทำางาน (Process Innovation) คือ

การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อ

สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

โดยบริษัทฯ ร่วมกับสำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งทีมชนะเลิศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

เกาหลีใต ้ โดยได ้เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนานวัตกรรมของ 

ซัมซุง ศึกษาดูกระบวนการผลิตของฮุนได โรงงานอัจริยะของ

อุตสาหกรรมเหล็กยังชิน รวมถึงการเข้าร่วมงาน International 

Seoul Smart Factory Conference and Expo 2019
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โดยไออาร์ซีจัดทำาโครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรหลากหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) 

กิจกรรม Kaizen รวมถึงการจัด Innovation Day เป็นประจำาทุกปี

เครื่องมือ / โครงการ รายละเอียด กลุ่มพนักงาน

กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control Circle: QCC)  

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำางาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี 

ส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองผ่านการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งเกิดขึ้นจาก

พนักงานต้ังแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำาให้เกิดความสามัคคี อีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์

ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งองค์กร

ไคเซน (Kaizen) การปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมการทำางานแบบง่ายๆ เป็นรายบุคคล

ทั้งองค์กร

การจัดประกวดโครงการ 

ด้านนวัตกรรม (Innovation Day)

โครงการจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม ซ่ึงประกอบด้วยนวัตกรรม

กระบวนผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Process Innovation & Product 

Innovation) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

อย่างสมำ่าเสมอ

ทั้งองค์กร

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ  

(Automation)

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนกวิศวกรรม

โครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร

ผลการด�าเนินงาน โดยในปี 2562 ทางไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการ 

ติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต เช่น เครื่องชั่งอัตโนมัติ

สำาหรับสารเคมีและนำ้ามัน เครื่องประกอบหมุดแบบอัตโนมัติ 

เป็นต้น รวมถึงการทดลองติดตั้งโปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบ

บ๊ิกดาต้าและโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory) 

เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

ลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต 2560-2562

ชื่อโครงการ
จำานวนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (บาท)

2560 2561 2562 2560 2561 2562

กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ  

(Quality Control Circle: QCC)
163 160 65 20,801,427 7,624,617 1,179,213

ไคเซน (Kaizen) 826 516 755 6,824,092 17,764,485 8,274,154

การจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม* - 8 5 - 3,600,480 7,701,204

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation) 43 26 28 80,834,560 53,631,520 63,852,000

หมายเหตุ: * โครงการการจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม (Innovation Day) เริ่มครั้งแรกในปี 2561 

42 โมเดล 23 โมเดล 28 โมเดล
ชิ้นส่วน

ยางอุตสาหกรรม
ยางนอก

รถจักรยานยนต์
โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 
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รางวลั Excellence Award และรางวลัชนะเลิศ
อันดับที่หนึ่ง QCC Kaizen 

บริษัทฯ ในนามของทีม THE AVENGERS จากโรงงาน 
รังสิต ได้รับรางวัล Excellence Award จากการนำาเสนอ 
ผลงานในงาน INOAC QC / Kaizen International Convention 
จดัโดย บริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน 
QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดยบริษัท  
อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

รางวัลและความส�าเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิต

รางวัล Automation Award  
และ New Business Development Award 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Automation Award สำาหรับการพัฒนา

กระบวนการผลิตและลดต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิตโดยใช ้

หุ่นยนต์ และรางวัล New Business Development Award 

สำาหรับการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL จาก 

INOAC CORPORATION เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

รางวัล Platinum IQPC 2018 

บรษัิทฯ ในนามของทมีเฟ่ืองฟ้า ได้รบัรางวลั Platinum 

จากการนำาเสนอผลงานในงาน International 

Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC 

2018) จัดโดย WAHANA KENDALI MUTU (WKM) 

ร่วมกับ INDONESIAN QUALITY & PRODUCTIVITY 

MANAGEMENT ASSOCIATION (IQPMA) เม่ือวันที่ 

27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
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งาน QCC Award 2019

บริษัทฯ ในนามของทีม ฅ.คนขั้นเทพ จากโรงงานวังน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Production จากการเข้าร่วมงาน  

The 15th QCC IRCT Group Contest 2018 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านการแก้ปัญหาตามหลักการของ Quality Control Circle อันมีผลต่อ 

การพัฒนาบุคลากรแบบ Bottom-Up และช่วยลดการสูญเสียในการทำางาน 

รางวัล Gold Award จากงาน ICQCC 2019 

บริษัทฯ ในนามของทีม Siam Tulip 

Circle จากโรงงานวังน้อย ได้รับ

รางวัล Gold Award จากการนำาเสนอ

ผลงาน QCC ในงาน ICQCC 2019 

จัดโดย สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรประเทศญี่ปุ่น (JUSE) ที่จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 23 – 26 กันยายน 2562  

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล Best Presentation Team 
จากงาน APQO International 

Awards 2019 

บริษัทฯ ในนามของทีม รวมมิตร จากโรงงานวังน้อย 

ได้รับรางวัล Best Presentation Team จากการ 

นำาเสนอผลงาน QCC ในงาน APQO International 

Awards 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ณ 

จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
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ความส�าคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซีให้ความสำาคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำาเนินกิจการไปได้ 

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไออาร์ซีได้มุ ่งเน้นถึงความสำาคัญของลูกค้า 

รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส่งมอบให้กับ

ลูกค้า ว่าจะต้องมีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”

คุณภาพที่ไว้ใจได้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไออาร์ซียึดมั่นเพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจของไออาร์ซีเป็นธุรกิจ 

ที่ต้องผลิตสินค้าจำานวนมาก (Mass Production) ซึ่งต้องแข่ง

กับเวลา และลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร (Business to 

Business: B2B) ที่ต้องการม่ันใจในมาตรฐานการดำาเนินงาน

และการควบคุมคุณภาพสินค้า ไออาร์ซีจึงให้ความสำาคัญและ

ให้การสนับสนุนหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างมาก

แนวทางบริหารจัดการ

ไออาร์ซี เคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อปฏิบัติ

โดยระบุไว้ใน “คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” ในเรื่องของ

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงเวลา หรือสูงกว่า

ความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรม โดย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 

เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอ

ในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการ

โฆษณาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า

หรือบริการ อีกประเด็นที่สำาคัญคือการรักษาความลับของ

ลูกค้า ซ่ึงบริษัทฯ ไม่มีการนำาข้อมูลใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ 

ได้ทำาการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว 

และจัดให้มีระบบตลอดจนช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป

ถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปข้อมูลเพื่อ

นำาไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู ่การทบทวนระบบคุณภาพและการ

พัฒนาการต่อไป

ไออาร�ซี ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห�งคุณภาพ’ ที่ว�า 

คุณภาพเป�นหนึ่ง ส�งของถึง

ตรงเวลา ลูกค�าพึงพอใจ

การรักษากฎ รักษา

มาตรฐานตลอดเวลา

การส�งเสริมให�มีการผลิต

ที่มีการควบคุมคุณภาพ

ภายใน ในแต�ละหน�วย

ของกระบวนการผลิต

ประธานกรรมการบริหาร

และ กรรมการผู�จัดการ

ให�การสนับสนุนการตัดสินใจ

ของหน�วยงานประกัน

คุณภาพ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
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ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็น 1 ใน 7 นโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำาหนด ซ่ึงจะนำาพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงประกอบด้วย

ราคา/ตนทุน 
ใหอยูในระดับที่แขงขัน
ไดดีที่สุดสําหรับลูกคา

คุณภาพ  
ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑคุณภาพ
ที่ลูกคาตั้งไว

การจัดสง  
ใหอยูในระดับที่ดี

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการจัดสง

ที่ลูกคาตั้งไว

การบริการ/
การแกไขปญหา  

การบริการที่สัมฤทธิ์
ผลอยางดีที่สุด

ตอลูกคาตลอดเวลา

มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปีหน้า ทางไออาร์ซียังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้ผลิตช้ินส่วนยางสำาหรับรถรุ ่นใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์

กับลูกค้า ทั้งในประเทศญี่ปุ ่นและที่ประเทศไทย เป็นการ

เพิ่มจุดแข็งในการออกแบบของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากน้ี 

เรายงัมกีารพฒันาการใช้ยางธรรมชาตสิำาหรบัชิน้ส่วนบางรายการ 

เพื่อชดเชยการใช้ยางสังเคราะห์และสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

ในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ ร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เช่น กิจกรรม

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561 การทำาบุญ 

ทอดกฐิน ณ วัดพระบาทนำ้าพุ จ.สระบุรี และการเข้าร่วม

กิจกรรมการกุศลของลูกค้า โดยไปแจกของให้กับโรงเรียนใน

ชนบทตามที่ต่างๆ เป็นต้น 

การระบุประเด็นส�าคัญและประเด็นที่มีความกังวล
ไออาร์ซีมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต

ช้ินส่วนยางสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ในอนาคต และ 

มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อรองรับตลาด

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำาลังเติบโต  

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับศูนย์ และ

มีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้าในทุกๆ เดือน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน

ต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015 และ ISO/

IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้า รวมถึง

ระเบียบจำากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances 

2: RoHS2*) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันไออาร์ซี

ผ่านมาตรฐานการควบคุมน้ีเรียบร้อยแล้ว 

คุณภาพ จะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์

คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในระดับความพึงพอใจสูงสุด

ที่จะให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน (1.ราคา / ต้นทุน 2.คุณภาพ 

3.การจัดส่ง 4.การบริการ / การแก้ปัญหา) ของผลิตภัณฑ์และ

การบริการ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำาหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ 

ที่จะนำาพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
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 ผลการด�าเนินงาน

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ไออาร์ซีได้จัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็น

ประจำาทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า 

การขนส่งสินค้า และการให้บริการ โดยแบบสำารวจดังกล่าว

สามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย

 ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพของสินค้า

  ความพึงพอใจในการใช้สินค้า

  ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัด

ลำาดับของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ

  ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา 

ความถูกต้องของจำานวนสินค้า และเอกสารการจัดส่ง

สินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่

  ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร  

ความครบถ้วนและถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า  

การประสานงาน รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

โรงงานรังสิต

ร�อยละ 

100.00
ร�อยละ 

94.50

โรงงานวังน�อย

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
(คะแนนเต็ม 100%)

*ข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจในปี 2561

 การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้นำาข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมไปถึงการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางอำานวยความสะดวกต่อลูกค้าในการเสนอความคิดเห็น ดังน้ี

สํานักงานรังสิต: บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 258 ซ. รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิป�ตย� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร: (66) 2 9960890

สํานักงานวังน�อย: บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 157 ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: (66) 35 214932-3

http://www.ircthailand.com/th/contact/rangsit



 รางวัลและความส�าเร็จจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รางวัล COST AWARD 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล COST AWARD 2018  

จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รางวัล THE BEST IN QUALITY 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล THE BEST IN QUALITY  

จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018  

จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Regional Supplier Quality Award 

Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด  

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2562

รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award 

2018 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด  

เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2562
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Responsibility to Stakeholders
ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียC

I



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 39

ความพึงพอใจของชุมชน

ผูเขารวมเขารวมโครงการ
ใหอาชีพ ใหชีวิตในป 2562

206 คน

สนับสนุนนํ้าดื่มใหโครงการรณรงค
ขับขี่ปลอดภัย…ชวงเทศกาลในชวง 
7 วันอันตราย

7,000 ขวด

ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการ 
ไออารซี เซฟไรด 

8 โรงเรียน

จัดทําปายรณรงคขับขี่ปลอดภัย
รวมกับกรมทางหลวงจํานวน 37 ปาย

จํานวนโครงการ CRM

12 โครงการ

สมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง
คลองปาง277 คน

ผลประเมินความพึงพอใจชุมชน ป 2016-2019
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ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิด

การจ้างงานอย่างมีคุณค่า เพื่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 

ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีกับชุมชน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และนำาประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนมาพัฒนาเป็น

จุดแข็งขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
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ความส�าคัญของชุมชน

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (VALUE CHAIN) ของบริษัทฯ มีการสร้าง

คุณค่าในมิติทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำาเนินงาน 

และกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองต่อพันธะสัญญา

ของบริษัทฯ คือ “รักษาความยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์” และการสร้างการยอมรับและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำางานให้เกิดความยั่งยืนแก่

บริษัทฯ และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลกำาไรอย่าง

ยั่งยืน

แนวทางการสร้างการยอมรับต่อชุมชน

ในปี 2562 บริษทัฯ กำาหนดกรอบการดำาเนนิงานในการขบัเคลือ่น 

กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ และ

กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ควบคู่

ไปพร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและ

ชุมชน ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)

IRC

รอบรั้ว 
รอบบ�าน

ประเทศชาติ/ 
ชุมชน

พัฒนาความรูและทักษะการทํางาน 
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี 
และสงเสริมวัฒนธรรมสีเขียวภายในองคกร 

มีความสัมพันธที่ดี และสานสัมพันธกิจกรรม 
ดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย

สงเสริมการพัฒนา และชวยแกไขปญหา
ของประเทศ บนจุดแข็งของบริษัทฯ 
ผลักดันใหเกิดการสรางคุณคารวมกัน
ใหกับสังคม (Share Value) 
และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

บริษัทฯ มีกรอบการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอมที่ตองตอบสนองตอ
เปาหมายความยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เชน 
การลดภาวะโลกรอนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เปนตน

ระดับสากล

โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร่วมกัน

กำาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังน้ี
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 ผลการด�าเนินงาน

สังคม / ชุมชน
ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการ
แบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเป็นการดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าเรามิได้ 
มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาสังคมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
การพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรด้วยเพ่ือการเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ในปี 2562 เราได้มีการดำาเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบการ
ดำาเนินงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้าง
มูลค่าให้ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
พิจารณาจากประเด็นท่ีสังคมให้ความสำาคัญ ความคาดหวัง / 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
ของโลก สถานการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติ นำามา
วิเคราะห์เพื่อสร ้างกรอบการดำาเนินงานที่ตรงตามพันธะ
สัญญาของบริษัทฯ ผ่าน 7 โครงการหลักของบริษัทดังน้ี

1. โครงการ SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT 

 เป็นโครงการเพื่อมุ ่งพัฒนา ผู ้รับเหมาช่วงอบยาง และผู้ 
ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบการผลิตประเภทเหล็ก (Maker) 
ทั้งหมด 15 บริษัท ให้สามารถนำาความรู ้ความเข้าใจ
และแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำางาน จากผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา 
พบว่า ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายจำานวน 1,210,776 บาท 
จากจำานวนของเสียที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้น (คำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ)

จํานวนผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น
226,080
15%

จํานวนขยะที่ลดลง
483,276
39%

จํานวนต�นทุนที่ลดลง
501,420
46%

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
ในการดำาเนินงาน การตรวจประเมิน และปรับปรุงแบบเป็นวงล้อ 

PDCA แบบต่อเนื่อง

2. โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม
ไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ท่ีจะเน้น
ฝึกอาชีพให้ผู ้ต้องขังหญิง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนสามารถหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ ไม่นำาไปสู่การหวนกลับเข้าสู่วงจร
ของส่ิงผิดกฎหมายอีก

‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’

ไออาร์ซี นำาโดยคุณพิมพ์ใจ ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 
จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต 
และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาผู ้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานบำาบัดหญิงคลองห้า 
ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ภายใต้ความ
ร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู ้ในเรื่อง 
พื้นฐานการผลิต เช่น การทำา 5 ส ความปลอดภัยในการทำางาน 
จิตวิญญาณด้านคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
กับคณะผู้คุมฝ่ายฝึกวิชาชีพทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน
สถานที่ผลิตจริง

เป้าหมายในปี 2563

ประสิทธิภาพการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%

แผนการด�าเนินงานปี 2563 

ดำาเนินการอบรมผู้ต้องขังและผู้คุมตามแผนที่กำาหนดไว้ และ 

เสรมิสร้างความรู้ในด้านการดำาเนินชีวิตในด้านอื่นๆ 

เป้าหมายในปี 2563

ผู้เข้าร่วมการอบรมนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหลังพ้นโทษ 

แผนการด�าเนินงานปี 2563 



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256242

3. โครงการสวนยางสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง

 IRC ได ้ดำาเนินการพัฒนาระบบ ISO 9001 สำาหรับ
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มีมาตรฐานสากล และ
ลดความแปรปรวนของคุณสมบัติยางแผ่นรมควัน และ
สามารถสอบกลับได้ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 
โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และดำาเนินงาน 
รักษาระบบได้ดีเสมอมา จากผลการดำาเนินงานปี 2562 
มีจำานวนสมาชิกสหกรณ์สวนยางคลองปางจำานวน 227 
ครัวเรือน และนำ้ายางที่ได้จากสหกรณ์ฯ สามารถสอบกลับ
แหล่งที่มาของนำ้ายางได้ 100%

1.  ติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนำ้ายาง 

3.  พัฒนาระบบการติดตามนำ้ายางจากแหล่งผลิต 

4.  สนับสนุนการจัดการสวนป่าตามมาตรฐานการจัดการอย่าง

ยั่งยืนของ FSC (Forest Management Certification) 

เป้าหมายในปี 2563

1. นำ้ายางที่ผลิตสามารถสอบกลับแหล่งที่มาของนำ้ายางได้  
> 50%  

2. จำานวนสมาชิกสหกรณ์ > 225 คน

แผนการด�าเนินงานปี 2563 

ฉะเชิงเทรา

บุรีรัมย�

 สุพรรณบุรี

อ�างทอง

อยุธยา

ลําปาง

ระยอง

ประจวบคีรีขันธ�

4. SAFE RIDE (IRC CARE)
 โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการบำารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ใน 4 ภาค 
ทัว่ประเทศไทยโดยในปี 2562 บรษิทัฯ ได้เดนิทางไปให้ความรู้แก่เยาวชนท้ังหมด 8 จังหวัด

สร้างความรู้ความเข้าในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช ้

รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

เป้าหมายในปี 2563

ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนทั้ง 8 จังหวัด

แผนการด�าเนินงานปี 2563 
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5.  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล

 เป็นโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถอำานวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งแจกนำ้าดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณ
ทางหลวงวังน้อยและสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน เม่ือปี 2562 เราได้ดำาเนินกิจกรรม
ทั้งหมด 2 ครั้ง คือเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ในช่วง 7 วัน อันตราย

เป้าหมายในปี 2563

ร่วมจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…
ช่วงเทศกาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

แผนการด�าเนินงานปี 2563 

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พระนครศรีอยุธยา 
26 ธันวาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พหลโยธิน กม.73-74 
27 ธันวาคม 2561

ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ถ.พหลโยธิน ถ.สายเอเชีย 
ทั้งหมด 17 จุด

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พระนครศรีอยุธยา 
10 เมษายน 2562

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พหลโยธิน กม.73-74 
11 เมษายน 2562

ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ถ.พหลโยธินและ ถ.สายเอเชีย 
ทั้งหมด 17 จุด

ช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วงเทศกาลสงกรานต์
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6. 3Rs

3Rs

Reduce 

Reus

e
Recycle

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ยึดม่ันตามหลัก 3Rs ลดมลพิษและผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก เพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์การลดขยะอาหาร (Reduce) ภายในโรงอาหาร 
และเชิญชวนพนักงานร่วมใช้ถุงผ้าและลดการใช้แก้วพลาสติก (single cup) เพื่อส่งเสริมการใช้ซำ้า (Reuse) และรณรงค์ให้ทิ้งขยะ
ให้ถูกถัง (Recycle) เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำาขยะเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เป้าหมายในปี 2563

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 37% จากปีก่อน 1.  จัดการอบรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

2.  ส่งเสริมระบบการจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3.  ส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมสีเขียว

4.  สร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

5.  ติดตามความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน

แผนการด�าเนินงานปี 2563 

7.  กิจกรรมกับชุมชน

 เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย มีการบริจาคและทำาบุญตาม
เทศกาลและวันสำาคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและส่ิงของแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ
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ช่วงสงกรานต์ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบของขวัญ และรดนำ้าขอพร 
ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต และ
แสดงออกถึงความกตัญญู ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่วมทำาบุญเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เทศกาลวันเด็ก ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยรังสิต-นครนายก 51 
และหมู่บ้านศรีประจักษ์ ซอยรังสิตนครนายก 47

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

เป้าหมายในปี 2563

ความพึงพอใจของชุมชนมากว่า 70%

แผนการด�าเนินงานปี 2563 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี 
ให ้เป ็นที่รู ้จักมากยิ่ง ข้ึน โดยผ่านการผ่านกิจกรรมดังกล่าวเช ่น รายการการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลงปีที่  22  
ณ ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและ 
มอบคุณค่าสู่สังคม

เป้าหมายในปี 2563

ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 80%

แผนการด�าเนินงานปี 2563 
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การมีสุขภาพดี เป ็นพื้นฐานของการ
ทำางานอย่างมีความสุข IRC ส่งเสริม
ความปลอดภัยในการทำางาน และป้องกัน
การบาดเจ็บ เพื่อลดการสูญเสีย รวมทั้ง
ส ่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ด ้วยการจัด
กิจกรรมการออกกำาลังกาย และสถานที่

ออกกำาลังกายที่เหมาะสม

IRC มีนโยบายการปฏิบัติต ่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อเพศใดเพศหนึ่ง ประชากรของ IRC มี
ความหลากหลายทางเพศ 

การสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะ
ความสามารถในทุกระดับ ถือเป็นหนึ่ง
ในพันธะกิจของ IRC ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ 
ความสามารถในการพัฒนาด ้านการ
ทำางาน และการดำารงชีวิตของพนักงาน

IRC ส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีคุณค่า 
ในตำาแหน่งที่เหมาะสม เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน  

จํานวนโครงการ 
Reskill – Upskill

จํานวนพนักงานที่เข�าร�วม
กิจกรรม Safety day (%)

จํานวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต�อป�ของพนักงาน

จํานวนพนักงานเข�าร�วมการอบรม
หลักสูตร Safety Simulation Room  

13 โครงการ 

*ตัวอย�างเช�น UpSkill QC TIRE
ฝ�กทักษะการควบคุมเครื่องจักร

การใช�เครื่องจักรใหม� เป�นต�น

51.38% 

เป�าหมาย 
50%

36.29 ชม./คน

เป�าหมาย 80%
95%

90%

85%

80%
2017           2018            2019          2020
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ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
และมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานสู่ความมั่นคงที่แข็งแรงด้วยการ
สร้าง IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.  บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 

2.  วัฒนธรรมองค์กร 

3.  การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ภายใต้การสร ้างความรับผิดชอบ “Responsibility to 
Stakeholders” แก่ชาวไออาร์ซีทุกคนได้รับการดูแลครอบคลุม 

4 ด้านหลักๆ ได้แก่

เรามคีวามมัน่ใจว่าพนกังานทกุท่านทีก้่าวเข้าสู่องค์กรไออาร์ซีนัน้ 
ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ต้อนรับบุคลากรทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับทักษะและประสบการณ์
ทำางานที่ต้องสอดคล้องกับตำาแหน่งงาน รวมถึงพิจารณาถึง
ศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมกับการ
ขยายเติบโตขององค์กร

แนวทางบริหารจัดการ 

โครงการ Smile & Smart Employee

พนักงานทุกระดับของไออาร์ซีได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม  
เท่าเทียม และได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาม
หลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่
การสรรหาว่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน การอบรมตามทักษะและความรู้ที่จำาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำาแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิดให้เหมาะสมตาม 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการ
อบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

BABY BOOMER
55 - 73 ปี

GEN X
40 - 54 ปี

GEN Y
22 - 39 ปี

GEN Z
น้อยกว่า 22 ปี

จ�านวน 28 คน

จ�านวน 613 คน

จ�านวน 905 คน

จ�านวน 36 คน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออาร์ซี

พนักงานรวมทั้งสิ้น 1,582 คน

พนักงานชาย 1,014 คน คิดเป็นร้อยละ 64

พนักงานหญิง 568 คน คิดเป็นร้อยละ 36

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โดยไออาร์ซีมีการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจน
นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และต่อพนักงานผู ้อื่น  
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ไออาร์ซ ี
ยังให้ความสำาคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพ อาชีวอนามัย  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ในการทำางานของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม 
เช่น โรงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ หรือการเข้าถึงบริการ
ทางแพทย์ที่บริษัทฯ จัดหาให้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไออาร์ซี 
ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามแนว
นโยบาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Happy Workplace 
เป็นต้น
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จากนโยบายภายใต้วสิยัทศัน์ 

และพันธกิจ ที่มุ่งสู่การเป็น 

บริษัทชั้นนำาในการพัฒนา

นวตักรรมและโรงงานอจัฉรยิะ 

บริษทัฯ จงึดำาเนนิการสรรหา 

บุคลากรรุ ่นใหม่เข ้าสังกัด

หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้ง

หน่วยงานสายปฎิบัติการและหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อยก

ระดบัการผลติให้มคีวามทนัสมยัและสามารถส่งมอบผลติภณัฑ์ทีมี่

คณุภาพสงูสดุถึงลกูค้า

ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายในปี 2563

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายด้านการสรรหาบุคคลากรในเชิงคุณภาพ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในด้านการพัฒนา

นวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ โดยกำาหนดอัตรากำาลังคนของ

ทุกส่วนงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการ

ดำาเนินงานของทุกหน่วยงานแบบบูรณาการ ประกอบกับ

การกำาหนดเป้าหมายสรรหาพนักงานในกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่มี

คุณสมบัติหรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และมีศักภาพสูงที่

สามารถพัฒนาต่อได้

อัตราพนักงานเข�าใหม�

4.79%

7.39%
8.85%

25612560 2562

จากเป้าหมายในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำาจัดแผนการจัดหา

ทรัพยากรบุคคลในปี 2563 โดยการแบ่งเป็นกลุ่มหลัก 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มพนักงานระดับเทคนิค และ กลุ่มพนักงานระดับบริหาร

1. กลุ่มพนักงานระดับเทคนิค บริษัทได้

มีแผนดำาเนินการจัดหาทรัพยากรบุคคล 

โดยเริม่สร้างความพร้อมตัง้แต่การร่วมมือ 

กบัสถาบนัพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรม

ยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

หรือ AHRDA และได้ลงนามข้อตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษา

ในระดับปวส. เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ

พนักงานกับบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ที่มากขึ้น และเมื่อสำาเร็จการศึกษายังสามารถเข้าร่วมงานกับ

บริษัทได้ในอนาคต

2. กลุ่มพนักงานระดับบริหาร บรษิทัยงั

คงเน้นกลุม่เป้าหมายคนรุน่ใหม่ทีส่ามารถ

แสดงศักยภาพการพัฒนากระบวนการ

ดำาเนินงานในเชิงคุณภาพเพื่อเข ้ามา 

บริหารงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหมายของแต่ละ

หน่วยงาน ซึ่งมีแผนการร่วมศึกษาและพัฒนากับมหาวิทยาลัย 

ชัน้นำาด้าน Automation ในกระบวนการผลิต

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายบริหารและควบคุม 135

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 703

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 594

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด 131

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 24

สัดส่วนพนักงานประจ�าปี 2562 (ราย) แบ่งตามระดับงาน 

70%
15%

3%
1%

11%

1,111 คน
พนักงาน12 คน

ผูบริหารระดับสูง
44 คน
ผูจัดการ

173 คน
หัวหนางาน

242 คน
หัวหนาสวน

suwanit_k
Textbox
132

suwanit_k
Textbox
701
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ผลการด�าเนินงาน
• สทิธแิรงงาน

ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแล

สภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและเท่าเทียม  

และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำาหรับพนักงานใน 

รูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

เพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี  

สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษาหารือกบัสหภาพ

อย่างเป็นประจำา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้าง

ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก

การแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง  

เพือ่ทำาหน้าทีป่รกึษาหารอืร่วมกบัตวัแทนซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสูง 

แนวทางบริหารจัดการ 

เพื่อเป็นแรงผลักดันและตอบแทนพนักงานไออาร์ซี เราได้

จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ 

ด้วยความเป็นธรรม พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึง 

ต้องปฏิบัติต ่อผู ้ร ่วมงานอื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค

และเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ  

การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับ

การค้าแรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม

ทางเพศ และบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้

รับการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการรับโทษจาก

การพิจารณาที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของตัวพนักงาน โดยสำารวจและเปรียบเทียบ

กับตลาดแรงงาน ตลอดจนคำานึงถึงผลกระทบของสภาวะการ

ครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของเราจะได้รับ

ผลตอบแทนพิเศษท่ีสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังยังเปิดโอกาสและผลักดัน

ให้พนักงานได้รับการปรับเล่ือนขั้นตำาแหน่ง พัฒนาขีดความ

สามารถของตนเอง โดยประเมินขอบเขตตามตำาแหน่งงานและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ไออาร์ซียังเล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ

จิตของพนักงาน จึงจัดตั้งหน่วยงานให้คำาปรึกษากับบุคลากร 

เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือปรึกษาหารือ เพิ่ม 

มุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้านมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี 

มุมบริการให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาหรือ HR CLINIC 

สำาหรับดูแลและบริการบุคลากร เพื่อบรรเทาปัญหาในหลายๆ 

ด้านที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในอนาคต

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี

ในการดแูลเรือ่งสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน 

อย่างเหมาะสม

• สวสัดิการในรปูเงิน

นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานโดยตรงแล้วนั้น  

ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน  

โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณี

บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร และ 

การสมรส เป็นต้น สำาหรับปีบญัช ี2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงิน

สมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม และสวสัดิการต่างๆ 

เป็นเงนิทัง้สิน้ 966.06 ล้านบาท โดยสวสัดกิารต่างๆ สามารถแบ่ง

รายละเอยีดคร่าวๆ ได้ดังนี้

• ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ เราเปิดโอกาสให้

พนกังานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดยอัตราการสะสม

รวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเร่ิมตั้งแต่ 3% จนถึง 6% 

เพิม่ขึน้ตามอายงุานทีบ่รษัิทฯ กำาหนด 

• ค่ารกัษาพยาบาลของตวัพนกังาน รวมไปถงึคู่สมรสและบุตร 

• เงนิช่วยเหลือครอบครัวพนกังานในกรณเีสียชวีติ การคลอดบตุร 

การสมรส

• ประกนัชวีติ

• สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั 

ไออาร์ซใีห้ความสำาคัญต่อสุขภาพกายทีแ่ขง็แรงซึง่นำาไปสูส่ขุภาพ

จติท่ีดขีองพนกังาน โดยจัดให้มสีวัสดกิารด้านสขุภาพ ดงัต่อไปนี้

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้อง
พยาบาล โดยบริษัทฯ ได้
จัดแพทย์ดูแลรักษาและให้
คำาปรึกษาแก่พนักงาน 

การตรวจสุขภาพพนกังานประจ�าปีกจิกรรมการแข่งขันกฬีาเพือ่สขุภาพ 

โรงยิมและห้องออกก�าลงักาย 
(ห้อง Fitness)

โรงอาหารถกูสขุอนามยั
ราคาย่อมเยา



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256250

การพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน

แนวทางการจัดการ

ไออาร์ซีให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) 

และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute) 

เพื่อที่พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่

สอดคล้องไปกับวันฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรก

ของการเข้ามาเป็นสมาชิกไออาร์ซี ซึ่งก็คือการเข้าร่วมการ

ปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรม

และพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and 

Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านสำาคัญๆ ขององค์กร เช่น 

ความปลอดภัย โดยสมาชิกใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัย

ภาคปฏิบัติด้วยระบบจำาลอง (Simulation) เพราะบริษัทฯ 

คำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ สมาชิกใหม่ต้อง

ตระหนักและเข้าใจระบบการทำางานพื้นฐานของเครื่องจักรและ

การหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน จากนั้นฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการทำางาน (On-the-

Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการทำางานในระดับ

ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมินประสิทธิภาพการทำางานและ

การปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่ทุกระดับ

ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต 

และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่

ทำามากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากร

จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ

สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการ

ทำางานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตรา

การลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้าง

ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความ

ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทำางาน เพื่อบรรลุถึงผลสำาเร็จของ

องค์กร

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

การบริการห้อง HR CLINIC ในพื้นที่สำานักงานใหญ่และสาขา

วังน้อย เพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือ

ปรึกษาหารือ เพ่ือเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้าน 

มากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีมุมบริการให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหา

หรือ HR CLINIC สำาหรับดูแลและบริการบุคลากร

• สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั 

ไออาร์ซใีห้ความสำาคญัต่อสขุภาพกายทีแ่ขง็แรงซึง่นำาไปสูส่ขุภาพ

จติท่ีดขีองพนกังาน โดยจัดให้มสีวัสดกิารด้านสขุภาพ ดงัต่อไปนี้

• สวสัดิการด้านอืน่ๆ

• เคร่ืองแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจัดชุดและรองเท้าเซฟต้ี 

ให้แก่พนักงานเป็นประจำาทุกปี

• รถรับส่งพนักงาน

• ห้องพักผ่อนและห้องอินเตอร์เน็ต

• สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี

• กจิกรรมสงัสรรค์ อาท ิThank you party / New Year party

เป้าหมายสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี
ในปี 2563

ไออาร์ซีเล็งเห็นความสำาคัญกับบุคลากรไปพร้อมกับการส่ง

เสริมกิจกรรมและการดูแลสวัสดิการที่ดีเสมอมา โดยเป้าหมาย

ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำาคัญต่อการดูแลให้คำา

ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น ทั้งด้านการทำางานและการ

ดำาเนินชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม IRC
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 ผลการด�าเนินงาน

ในเรื่องของการผลักดันศักยภาพพนักงาน เราได้จัดการอบรมทบทวนความรู ้และทักษะการทำางานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ  

2 ครั้ง เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำางานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการ

ทำางาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ทำาให้

สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำางานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของ

ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะนำาไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออก

มาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำางานและการเลื่อนตำาแหน่ง การอบรมภายนอก 

(Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำาแหน่ง และการฝึกอบรมในงาน (on the job training) การเรียนรู้งาน 

โดยครูฝึก (Trainer) เป็นการสอนงานแบบใกล้ชิดตั้งแต่พนักงานเริ่มงาน จนผ่านทดลองงาน การสังเกตุการทำางานของพนักงาน 

ที่มีความชำานาญและลงมือปฏิบัติจริง โดยให้พนักงานมีทักษะตามที่กำาหนดเป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบ คุณภาพมาตรฐานสากล 

(ISO 9001:2015)
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โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ

ในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด และมีจำานวนช้ัวโมงเฉล่ียของการ 

ฝึกอบรมเท่ากับ 36.29 ต่อชั่วโมง/ คน/ ปี

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรปี 2563 
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หัวหนางาน พนักงาน/พนักงานทักษะเจาหนาที่หัวหนาสวน

จํานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยตอปของพนักงาน
(แบงตามระดับพนักงาน)

บุคลากรทุกระดับพัฒนา 

ทางด้านความรู้ความ 

สามารถ ทักษะ และ 

ทัศนคติ

สามารถประยุกต์ความรู้ 

จากกระบวนการพัฒนา 

ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการคิดปรับปรุง 

วิธีการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 53

แผนการ 
ด�าเนินงาน 
ในอนาคต

การพัฒนาบุคลากร 
ตามกรอบมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
 (Competency)

การจัดการ 
องค์ความรู้ในองค์กร  

(Knowledge  
Management)

การพัฒนาบุคลากร 
ตามกรอบมาตรฐาน
ทักษะการปฏิบัติงาน 

(Skill System)

การวัดและ 
การประเมินผล 

การพัฒนา

การพัฒนาแนวทาง 
การเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย

การพัฒนาบุคลากร 
ด้านทักษะการผลิตและ 

ระบบการผลิตแบบ 
อัตโนมัติ/ 

โรงงานอัจฉริยะ

กำาหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency) ให้กับบุคลากรทุกระดับ กำาหนดเส้นทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
และเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency) ไปสู่การบริหารงานบุคคลในทุกส่วนงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Successor Planning)

กำาหนดกรอบมาตรฐานทักษะการปฏิบัติงาน (Skill System) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่สูง
ขึ้นตามระดับ และ/หรือมีทักษะที่หลากหลาย โดยการจำาแนกงานออกเป็นงานย่อย ๆ และกำาหนดเกณฑ์การวัดผลในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด

สร้างกรอบแนวทางการเรียนรู้ผ่านวิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามหลักการการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 หมายถึง การสร้าง
การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ 70% การสร้างการเรียนรู้จากผู้อื่น 20% และการเรียนรู้ผ่านการเข้าอบรมหรือการเรียนรู้ที่
เป็นรูปธรรม 10% เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและลดข้อจำากัดด้านต่าง ๆ เช่น เวลา สถานที่ เป็นต้น

ส่งเสริมทักษะด้านการผลิต และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ/อัจฉริยะ โดยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกระบวนการ
ผลิตให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Innovation, QCC, Kaizen เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลกร 
ให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ

ออกแบบแนวทางการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมให้สามารถวัดผลได้ถึงในระดับผลลัพธ์ขององค์การเพื่อเป็นการ 
ตอบสนองเป้าหมายหลักของหน่วยงานและองค์การ

จัดการและบริหารองค์ความรู้ในองค์การที่อยู่ในตัวบุคคล โดยการพัฒนาผู้สอนในกระบวนการผลิต และสร้างเวทีเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรม Community of Practice

แผนการด�าเนินงานการพัฒนาบุคคลากรในอนาคต
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กิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงาน

นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับความสุขใจจากการให้ในสถานที่ทำางาน เรายังขยายความสุขจากการให้ไปยังผู้อื่นและ

สังคมเช่นกัน โดยกิจกรรมหลักๆ มี ดังนี้

การจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรตามวันสำาคัญทางศาสนาอาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา เป็นต้น

ไออาร์ซีจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานถึงโทษจากการเสพ หรือการ

มีสารเสพติดในครอบครอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงงาน 

“สีขาว” นอกจากนี้ ไออาร์ซียังได้ใบรับรอง มาตรฐาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ จากจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

โครงการอิ่มบุญ

การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความเข้าใจด้านยาเสพติด
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การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความส�าคัญทางธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจการโดยคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้กำาหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดย

กำาหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมใน การทำางานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

จากการทำางาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานความปลอดภัย

ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานท่ี

ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งสุขภาพ

อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุน การดำาเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยต่างๆ ของทุกฝ่าย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำานึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ 

ประชาสัมพันธ์ แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ กำาหนดให้ความปลอดภัยในการทำางาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้อง

มีส่วนร่วมและความร่วมมือในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์ในการนำาเสนอความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัย

ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยในการทำางานของผู้ใต้บังคับ

บัญชาและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำา อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฎิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย ให้เป็น

ไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยในการทำางานที่กำาหนดขึ้น

พนักงานทุกคนต้องคำานึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดการ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของไออาร์ซี
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กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย

กิจกรรม Safety Talk จัดเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย รวมถึงการ 

ส่งสารจากผู้บริหาร (Top management speech) ที่จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยลงไปสู่พนักงาน 

ทุกระดับและทุกกะการทำางาน 

กิจกรรม Safety Day จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

• ผู้บริหารให้โอวาทแก่พนักงาน และมอบรางวัลประกวดบอร์ดและคำาขวัญด้านความปลอดภัยฯ

• พนักงานนำาเสนอผลงานการประกวดบอร์ดผลการดำาเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละแผนก

• ร่วมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ 
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กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร

และบุคคลอื่นๆที่เข้ามาภายในโรงงาน ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ จัดทำาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์, Safety talk ให้พนักงานรับทราบ 

พร้อมทั้งวัดผลการปฏิบัติตาม Safety culture ทุกๆ 3 เดือน

กิจกรรม TCC (Toyota Co-Operation Club)  

Safety Activity เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย และเป็น Assistant task force โดยมวัีตถปุระสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่น 

งานด้านความปลอดภัยในกลุ่ม Suppliers ของ TOYOTA โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้ความรู้ ให้คำาปรึกษา ตรวจสอบ ติดตามการแก้ไข

และประเมินผลภายใต้เป้าหมาย Zero Accident 

10 SAFETY CULTURE

Working culture

General culture

ไม�สัมผัสเครื่องจักร / อุปกรณ�ที่

กําลังจะเคลื่อนไหวและขณะที่

เคลื่องจักรเคลื่อนไหว

ไม�ยื่นร�างกายเข�าไปยังพื้นที่

ที่มองไม�เห็น

ตัดพลังงานทุกครั้ง

ก�อนเข�าไปในเครื่องจักร

เดินบนทางเท�า /

 ทางสีเขียว

สวมใส�อุปกรณ�ป�องกันอันตราย

ส�วนบุคคลให�ถูกต�องก�อน

ปฏิบัติงาน

ไม�ใช�มือในการจัดการ

สิ่งผิดปกติภายในเครื่องจักร

ไม�โทรศัพท�

ขณะเดิน

ไม�เดินล�วงกระเป�า

ไม�เดินล�วงประเป�า

หยุดและชี้นิ้ว 

ก�อนข�ามถนน

และทางแยก

ติดบัตร / สวมรองเท�านิรภัย

ก�อนผ�าน Safety gate
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กิจกรรม Risk Management Activity โดยดำาเนินกิจกรรมและจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan) รวมถึงการฝึกซ้อมแผนและทบทวนปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าในการตอบโต้ และรับมือเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้การดำาเนินธุรกิจของเราหยุดชะงัก

การจัดอบรม Safety Simulation Room

การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำางาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 

อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Safety Simulation Room โดยการจำาลองการปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งให้พนักงานได้

ทดลองปฏิบัติจริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า (KY Ability) 

และข้อควรระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะนั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน และ

กลุ่มพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

โดยมุ่งเน้นการรับรู้ถึงปัจจัยที่ทำาให้

เกิดอันตรายต่อพนักงาน และการ

ควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

อุบัติภัย

โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงอุบัตเิหตุจาก

การทำางาน สาเหตุ ผลกระทบ และ 

วิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงการ 

คาดการณ์อันตรายเบื้องต้น

โดยมุ ่งเน้นการทราบถึงความเสี่ยง

หรืออันตรายเพื่อที่จะนำาไปทบทวน 

และปรับปรุงในเชิงการบริหารจัดการ

ต่อไป

อบรม Safety Simulation Room 

กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน

อบรม Safety Simulation Room 

กลุ่มพนักงาน 

อบรม Safety Simulation Room 

กลุ่มผู้จัดการ
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การเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน

ไออาร์ซี ให้ความสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสมำ่าเสมอ อาทิ 

•  จัดการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นสูง ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

•  จัดการแข่งขันทีมดับเพลิงขั้นสูงทั้งโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และกระตุ้นให้พนักงานเห็นความ 

 สำาคัญของการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เป็นต้น

ไออาร์ซี เข้าร่วมโครงการ: “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 

(Towards Sustainable Safety Culture of Prevention)” ตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรระดับสากลด้านการประกันสังคม 

ISSA (International Social Security Association) โดยกำาหนดกลยุทธในเชิงป้องกัน คือ “การมุ่งม่ันที่จะท�าให้การสูญเสียจาก

อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการท�างานเป็นศูนย์” เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำางานรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน 

ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อกำาจัดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง

แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำางานและอื่นๆ ได้

“Vision Zero” คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะนำามาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำางาน โดยการบูรณาการแบบ  

3 มิติ คือ

ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ ด้านความผาสุก  
ในทุกระดับของการทำางาน
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นอกจากการดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในบริษัท 

โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 

•  การติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED (Automated external defibrillators) จำานวน 2 เครื่อง

•  การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการกดนวดหัวใจ (CPR) และวิธีการใช้งานเครื่อง AED 

ผลการด�าเนินงาน

จุดที่ 1 หน้าห้องพยาบาล จุดที่ 2 หน้าแผนกอบยางในอาคาร

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ไม�มีอุบัติเหตุร�ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ความปลอดภัยส�วนบุคคล

อันตรายในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตที่ส�งผลกระทบ
อย�างรุนแรงต�อบุคคล ทรัพย�สิน 
สิ่งแวดล�อม และชื่อเสียง

ชั่วโมงการทํางานของพนักงานที่ไมมีการบาดเจ็บถึงขั้น
สูญเสียเวลาทํางาน จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

00

    โรงงานวังน�อย 1,159,242
    โรงงานรังสิต 2,598,571

ผลของการดำาเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้บริษัทไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดการผลิตหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผลของการอบรมหลักสูตร Safety Simulation Room ที่ได้ให้ความรู ้

กับพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจำาลองการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่ตำ่ากว่า 80%
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ในปี 2563 IRC มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง และมีแผนการยกระดับการควบคุม 

การทำางานในตำาแหน่งพิเศษ (Safety Skill control) โดยพนักงานจะต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตจึงจะสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งรณรงค์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

01 02

GOALS

1

$$

03
04

05

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี 2563 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ 

จากการทำางาน โดยตั้งเป้าหมาย

อุบัติเหตุนอกงานจาก

การเดินทางโดยรถรับส่ง

พนักงานและการสัญจร

ภายในบริษัทเป็นศูนย์

อุบัติเหตุจาก 

เพลิงไหม้เป็นศูนย์

02

04

05

03

01

การฝึกอบรมทบทวนด้านความ

ปลอดภัย Safety Simulation 

Room 2563 > 95% จาก 

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

อุบัติเหตุที่ไม่หยุดงาน

จะต้องลดลง 50% 

จากปี 2562

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจะต้องเป็นศูนย์ 

เป้าหมายปี 2563

แผนการด�าเนินงานในปี 2563
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สร�างสรรค�วัฒนธรรมสีเขียว
Create Green Culture

I
R
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสีเขียว

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย 

การลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ 

เป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงเกิดของเสียและ 

มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียน้อย

ที่สุด รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และส่งเสริม 

การมีวัฒนธรรมสีเขียวร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อให้เกิด 

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและส่งมอบโลก 

สีเขียวแก่คนรุ่นต่อไป

แนวทางบริหารจัดการ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เกิดขึ้น

ภายในบริษัทฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม และ

ประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้าง

การตอบสนองต ่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ใน 3 เป้าหมายหลัก ที่บริษัทฯ 

สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้คือ 

ไออาร์ซีกำาหนด ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’  

ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกันปฏิบัติ  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  

และการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

2)  ดำาเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรนำ้า และอื่นๆ อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3)  พัฒนากระบวนการจัดการไม่ให้มีของเสีย และมลพิษ 

ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ 

ภายในบรษิทั รวมทัง้ดำาเนนิการป้องกนัมลภาวะต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้น

สร้างสรรค ์

วัฒนธรรมสีเขียว

1  การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (GHGs Gas)

2  การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร

และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

3  การยกระดับคุณภาพน�้า 

และเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่
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4) ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรของบรษิทั ให้มจีติวญิญาณ 

สเีขียวเพ่ือสร้างให้เกดิวัฒนธรรม และความมสีำานกึรกัษ์ 

สิ่งแวดล้อมด้วยการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด 

จากการกระทำา อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ระดับต่างๆ ร่วมรณรงค์รกัษาส่ิงแวดล้อมทีด่แีก่บรษิทั

และชมุชนรอบข้าง

5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้ได้ 

รับทราบโดยทัว่กนั

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลักการสำาคัญ 

6 ประการซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีความโปร่งใส ความยุติธรรม และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ทำาให้เกิด

กระบวนการตัดสินที่เหมาะสม ท้ังในระดับนโยบาย และการ

ปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  

ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลทีเ่ป็นท่ียอมรบัในเชงิเศรษฐกจิ 

และสังคม ที่เป็นผลมาจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบาย

ส่ิงแวดล้อมและกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยสามารถนำามาสู่ผลด ี

ในด้านต่างๆ ดังนี้

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

• ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

• มรีะบบบำาบดันำา้เสยีทีไ่ด้มาตรฐานสามารถนำานำา้กลบัมา 

ใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว และระบบหอหล่อเย็น (cooling 

tower)

• เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

เป้าหมายในปี 2563

ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4:  

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว 

(Green System) และมี เป ้าหมายเพื่อได ้การรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry 

Level 4 : Green Culture) และระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว 

(Green Industry Level 5 : Green Network) ต่อไป



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 65

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการปล่อยมลพิษ

ทางอากาศ โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย

เท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง 

รวมถึงมีการลงทุนเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านฝุ่น กล่ิน และ

เสียงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้

ระบบบำาบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิต

บางจุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดข้อกังวลของชุมชน 

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและกลิ่น

ชื่อโครงการ รายละเอียด ผลการดำาเนินงาน

1. ติดตั้งระบบบำาบัดอากาศแบบเปียก  
(Wet Scrubber) และระบบดูดซับด้วย 
ผงถ่านกัมมันต์ Activated Carbon) 
ที่อาคารผสมยาง B1 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัดมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ก๊าซ และไอ เช่น ฝุ่น 
(Dust) ฟูม (Fume) ละออง (Mist)  
และสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในอากาศ
ระบายทิ้งจากปล่อง Dust collector 
อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศที่เป็นข้อห่วงกังวลของชุมชน
•   สนบัสนนุงบประมาณ 2.2 ล้านบาท
•   ลดการปล่อยของ VOCs ได้ 

ร้อยละ 63
•   ลดจำานวนข้อร้องเรียนหรือแจ้ง

ประเด็นเรื่องมลพิษทางอากาศ
เหลือศูนย์

เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
หลังจากเดินระบบฯ ไม่มีการแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนประเด็นกลิ่นเหม็นจากชุมชน 

2. ติดตามตรวจสอบปรมิาณสารอนิทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่ทำางาน และ
การตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำาบัด
มลพิษทางอากาศ ของระบบ Wet scrubber  
บริเวณอาคารผสมยาง B1 ร่วมกับ 
ทีมงานคณะผู้เชี่ยวชาญภาควิชา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) 
บริเวณพื้นที่ทำางาน โดยใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดกล่ินสำาเร็จรูปและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบำาบัดอากาศ 
เพื่อนำาไปสู่กระบวนการปรบัปรงุแก้ไขใน
ลำาดบัต่อไป

1. ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศ (VOCs) บริเวณพื้นที่ทำางาน 
และบริเวณจดัเกบ็วตัถดิุบ ระดบัความเข้ม
ข้นเฉลีย่ 0.6 ppm และบริเวณที่มีความ
เข้มข้นมากที่สุดคืออาคารผสมยาง B1 
ระดับความเข้มข้น 2 ppm เป็นไปตามค่า
มาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบ Wet scrubber ที่อาคารผสมยาง 
B1 No.1 มีประสิทธิภาพในการบำาบัด 
ตำ่ากว่าร้อยละ 80 สำาหรับผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
นั้นยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้จะนำาไป
ปรับปรุงเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการบำาบดั
ในลำาดบัต่อไป

โรงงานรังสิต

จํานวนข�อร�องเรียน
เรื่องกลิ่นจากชุมชน

ป� 2562

จํานวน

1 เคส
เป�น

0

กรณีละเมิดกฎหมาย
และข�อกําหนด

ด�านสิ่งแวดล�อม
ที่มีนัยสําคัญ

แนวทางบริหารจัดการ 



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256266

ชื่อโครงการ รายละเอียด ผลการดำาเนินงาน

1. ติดตั้งเครื่องบำาบัดอากาศแบบเปียก 
(Wet Scrubber)

ติดต้ังท่ีบริเวณแผนกเป่ายาง (CV) แผนก 
อบยาง (Press) จำานวน 5 เครื่อง และ
แผนกอบยาง 2 (Press2) จำานวน 1 เคร่ือง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำาบัดสารเคมี  
กลิ่น ไอระเหยจากกระบวนการผลิต 

ค่าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย บริเวณพื้นที่ทำางาน และ
บรรยากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เรื่องกำาหนดค่าปริมาณของสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

2. ติดตั้งเครื่องบำาบัดอากาศ กำาจัดฝุ่น 
(Dust Collector)

ติดตั้งที่บริเวณแผนกผสมยาง จำานวน 12 
เครื่อง และแผนกอบยาง (Press) จำานวน 
1 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาจัดฝุ่น 
สารเคมีที่ฟุ้งกระจายจากแผนกผสมยาง
ด้วยถุงกรอง รวมถึงเพื่อกำาจัดฝุ่นจาก
กระบวนการยิงทรายของแผนกอบยาง

ค่าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย บริเวณพื้นที่ทำางาน และ
บรรยากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เรื่อง กำาหนดค่าปริมาณของสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

โรงงานวังน้อย

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ (ร้อยละ) 

หมู่บ้าน
ปี

2559 2560 2561 2562

อยู่เจริญ 75 80 97 93.5

ศรีประจักษ์ 72 74 97 94

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

• รังสิต
1.   ปรบัปรงุระบบบำาบดัอากาศแบบเปียก (Wet scrubber) 

No.1 ที่อาคารผสมยาง B1

2.  ติดตั้งระบบบำาบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber) 
ที่อาคารผสมยาง B2

3. ติดตั้งกำาแพงผนังกั้นเสียงที่ระบบทำานำ้าเย็น (Chiller  
system) บริเวณด้านข้างอาคาร Topping

แผนงานปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ลำาดับ โครงการ แผนก วัตถุประสงค์

1 เครื่องดูดซับไอเสีย แบบฉีดพ่นนำ้าเป็นฝอย (Spray tower)  

ระบบบำาบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber)

อบยาง ลดกลิ่นจากตู้อบ

2 เครื่องกำาจัดควัน (Smoke collector) อบยาง ลดกลิ่นอบยาง Hose (RG01)

3 เพิ่มพัดลมระบาย + ฟิลเตอร์ใหม่ 6 ตัว ผสมยาง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

4 ย้ายพัดลมระบายเดิม + ฟิลเตอร์ 8 ตัว ผสมยาง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

5 เครื่องวัดฝุ่น ผสมยาง Dust Monitoring

6 ติดตั้งระบบติดตามค่าฝุ่น ผสมยาง Dust Monitoring

7 เครื่องดูดและทำาความสะอาดท่อไฟบอยเลอร์ วิศวกรรม ลดการฟุ้งกระจายของเขม่า

• วังน้อย

มแีผนดำาเนนิการแก้ไขปัญหาในเรือ่งฝุน่และกลิน่ทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ โดยส่วนใหญ่เกดิจากแผนกผสมยาง อบยาง และเป่ายาง 

และการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบบำาบัดอากาศ Wet Scrubber และเครือ่ง Dust Collector รวมถงึการควบคมุการเกดิมลภาวะทาง

อากาศทีแ่หล่งกำาเนดิ ป้องกนัการแพร่กระจายออกไปสูส่ิง่แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
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• รังสิต
1.  ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของ 
บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.  ลดจำานวนข้อร ้องเรียนและการแจ้งประเด็นด ้าน 
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา 

3. ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลงร้อยละ 1 จากการดำาเนนิ 
ธรุกิจตามปกติภายในปี 2563 โดยเทียบจากปีฐาน 2561

เป้าหมายในปี 2563

• วังน้อย
 ควบคุมค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป ็นไปตาม 
 ค ่ ามาตรฐานตามความในพระราช บัญญั ติ โ ร ง งาน 
  พ.ศ. 2535 เรือ่ง กำาหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศ 
 ที่ ระบายออกจากโรงงาน และที่ สำ า คัญคือควบคุม 
 ข้อร้องเรียนในเร่ืองของกลิ่นและฝุ่น เน้นลดผลกระทบท่ี 
 อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างโรงงานให้ได้ 
 มากที่สุด

การบริหารจัดการน�้า

ความส�าคัญทางธุรกิจ

การเพิ่มข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นแรงขับเคล่ือนต่อการเพิ่มปริมาณการใช้นำ้าในทุกภาคส่วน 

ส่งผลให้ในอนาคตมีความเป็นไปได ้ที่จะเกิดวิกฤติการณ์

เรื่องนำ้าขึ้น นอกจากนี้ สภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศยังคงเป็นอีกสาเหตุท่ีกระทบต่อวัฏจักรนำ้า

บนโลก ทำาให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมถึง

เกิดภัยแล้งหรือนำ้าท่วมได้ เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบ

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ตั้งคณะทำางานเพื่อ

ติดตามสถานการณ์นำ้า และสถานการณ์นำ้าในเข่ือนหลักและ

เขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ทำาการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสามารถบริหารจัดการนำ้าที่มีอยู่อย่างจำากัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางบริหารจัดการ 

วางระบบบริหารจัดการนำ้า เพื่อการใช้นำ้าอย่าง
ยั่งยืนและรู้คุณค่า

นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
และเพิ่มคุณภาพนำ้าเสีย

ใช้หลักการ 3Rs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า  
ด้วยการลดการใช้นำ้า (Reduce) และการนำานำ้าที่ได้
ภายหลังการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

วิเคราะห์คุณภาพนำ้าให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ 
ที่กฎหมายกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ

ผลการด�าเนินงาน

• โรงงานรังสิต

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ใช้นำา้จากการประปาส่วนภมูภิาคจำานวน  

 0.049 ล้านลูกบาศก์เมตร และนำ้าบาดาล จำานวน 0.040  

 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทัง้ส้ิน จำานวน 0.089 ล้านลูกบาศก์เมตร 

  คิดเป็น 4.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตนัการผลิต เพิม่ขึน้ร้อยละ 2  

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน

• โรงงานวังน้อย

 ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้นำ้าจากการประปาส่วนภูมิภาคจำานวน  

 0.074 ล้านลูกบาศก์เมตร และนำ้าบาดาล จำานวน 0.016  

 ล้านลกูบาศก์เมตร รวมท้ังสิน้ จำานวน 0.09 ล้านลกูบาศก์เมตร  

 คิดเป็น 4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 3  

 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

1

2

3

4
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ลำาดับ แผนงาน ผลการดำาเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพนำ้า

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุง
และยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยผลิตนำ้าจากแร่ธาตุ
คุณภาพสูง (ECO-CURE) 

สามารถลดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Dissolved 
Solids (TDS) ) ในนำ้าป้อนสู่หม้อไอนำ้าลงร้อยละ 50

โครงการรีไซเคลินำา้เพือ่นำากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)

2. ใช้เทคโนโลยีอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น (Electrocoagulation) 
ที่อาศัยการทำาปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมาก 
ในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถ
แยกสารต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย นำ้ามัน โลหะหนัก ออกจาก
นำ้าได้โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มคุณภาพนำ้าจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย ให้สามารถ
หมุนเวียนนำานำ้ากลับมาใช้ในการอุปโภค อาทิ รดนำ้าต้นไม้ 
ระบบหล่อเย็น สำารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ 
เป็นต้น 

ปริมาณนำ้าคิดเป็น 1% ของการใช้นำ้ารวมทั้งปีของโรงงาน
วังน้อย

3. ใช้กระบวนการบำาบัดนำ้าเสียแบบชีวภาพ ที่เรียกว่า ระบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ในการปรับปรุงคุณภาพ
นำ้าเสียจากกระบวนการผลิต ห้องนำ้า และโรงอาหาร
ของโรงงาน สามารถควบคุมค่า BOD COD และค่า
พารามิเตอร์นำ้าเสียอื่นๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ
หน่วยงานราชการ ก่อนปล่อยออกสู่ลำารางสาธารณะ  
นำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว จะเข้าสู่ถังกรองทราย และ 
ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อให้
สามารถนำานำ้าเสียวนกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้รดนำ้าต้นไม้ 
ใช้สำารองในกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้ในห้องนำ้า 
ทดแทนการใช้นำ้าประปา

ลดการใช้นำ้า 523 ลูกบาศก์เมตร / ปี สามารถประหยัดค่า 
นำ้าประปาของบริษัทฯ 14,644 บาท / ปี

โครงการนำานำา้กลบัมาใช้ใหม่ (Water Reuse) 

4. โครงการนำานำ้าจากระบบบำาบัดมาใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว 
เพ่ือลดปริมาณการใช้นำา้ประปา และลดค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณนำ้าที่นำากลับ
มาใช้ซำ้า ทำาให้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาตรนำ้าที่นำากลับมา
ใช้ซำ้าได้

โครงการลดการใช้นำา้ (Water reduction)

5. โครงการรณรงค์ลดการใช้นำ้า ตามสถานที่ต่างๆ ภายใน
โรงงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกการใช้นำ้าอย่างรู้คุณค่า 
โครงการรณรงค์ลดการใช้นำ้า มีการติดป้ายรณรงค์ในที่
ต่างๆ ภายในโรงงาน ให้พนักงานช่วยกันประหยัดนำ้า  
โดยการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs เข้ามาร่วมด้วย

ผลักดันให้พนักงานเห็นความสำาคัญของทรัพยากรนำ้า และ
เป็นการกระตุ้นเตือนพนักงานให้ช่วยกันประหยัดนำ้า 
เมื่อเห็นป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการที่ดำาเนินงานในปี 2562

น�้าทิ้ง หน่วยงานส่ิงแวดล้อมได้ตรวจวดัและติดตามปรมิาณสารอนิทรีย์ในนำา้ทีผ่่านการบำาบดั พบว่า 

BOD มาตรฐาน
ไม�เกิน 20 mg/lวังน�อยรังสิต

COD มาตรฐาน
ไม�เกิน 120 mg/l

COD เฉลี่ย 19.75 mg/l 
ลดลงร�อยละ  36.8  จากป�ก�อน

(ป�ก�อน 31.25 mg/l)

BOD เฉลี่ย 3.5 mg/l 
ลดลงร�อยละ 54.8 จากป�ก�อน

(ป�ก�อน 7.75 mg/l)

COD เฉลี่ย 35.4 mg/l
ลดลงร�อยละ 15.3 จากป�ก�อน

(ป�ก�อน 41.80 mg/l)

BOD เฉลี่ย 4.2 mg/l
ลดลงร�อยละ 2.4 จากป�ก�อน

(ป�ก�อน 4.10 mg/l)
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การบริหารจัดการของเสีย

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะจัดการของเสียที่เกิดข้ึนภายใน 

บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึง 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง ที่ เป ็นส ่วนสำาคัญใน 

การประกอบธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อม 

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

สำาหรับการลดนำ้าทิ้งภายในองค์กร บริษัทฯ มีการควบคุม และ

ดำาเนินการจัดการนำ้าก่อนทิ้งโดยนำ้าหลักการ 3Rs มาใช้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

• ดำาเนินการจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณการ

นำ้าทิ้ง เช่น การลดการใช้นำ้า การนำานำ้าเสียกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ และการรีไซเคิลนำ้าเสียมาใช้ใหม่ เป็นต้น

• มีการตรวจติดตามคุณภาพนำ้าเสีย และมีการตรวจสอบ 

คุณภาพนำ้าเสียโดยหน่วยงานภายนอกที่ได ้รับการ

ยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพนำ้าที่ปล่อยไปจัดเก็บ

ในบ่อขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดใน

กฎหมาย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าเสียโดยหน่วยงาน 

ภายนอกที่ได้รับการรับรอง และปรับปรุง พัฒนา 

ประสิทธิภาพของระบบบำาบัดนำ้าเสีย เพื่อให้สามารถ

ผลิตนำ้ารีไซเคิลที่มีคุณภาพ นำาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ภายในโรงงาน เพื่อทดแทนการซื้อนำ้าประปาจากการ

ประปาส่วนภูมิภาค

• ในด้านการบรหิารจดัการการใช้นำา้ภายในโรงงาน มกีาร

ควบคุมการใช้นำา้ในกจิกรรมต่างๆ ของโรงงานให้เป็นไป

ตามความเหมาะสม มกีารจดบนัทกึปรมิาณนำา้ท่ีใช้ไปใน

กิจกรรมพิเศษต่างๆ เชน่ Big cleaning day ทำาความ

สะอาด Wet scrubber และคอยตรวจสอบจุดรั่วใน

บรเิวณต่างๆ ของโรงงานทีอ่าจก่อให้เกดิการสิน้เปลืองนำา้ 

มกีารรณรงค์สร้างจติสำานกึให้พนกังานตระหนักถงึความ

สำาคญัของทรพัยากรนำา้ และช่วยกนัลดการใช้นำา้ภายใน

โรงงาน

• โรงงานรังสิต

กำาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้นำ้าต่อหน่วยการ

ผลิตลงร้อยละ 1 จากการดำาเนินธุรกิจตามปกติในปี 2563  

โดยเทียบจากปีฐาน 2562

• โรงงานวังน้อย

มีแผนในการบริหารจัดการนำ้า โดยตั้งเป้าหมายว่าจะลด

ปริมาณการใช้นำ้าให้เหลือเพียง 5.357 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน

การผลติ จากเดมิ 5.639 ลกูบาศก์เมตรต่อตนัการผลติ และ

พัฒนาระบบผลิตนำ้ารีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี

เป้าหมายจะผลตินำา้รไีซเคลิจากนำา้เสยีทีผ่่านระบบบำาบดัให้ได้ 

3% จากเดมิ 1% 

เป้าหมายในปี 2563
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แนวทางบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ได้นำาหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการทำางาน 

ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของพนักงาน เพื่อให้มีของเสียที่น้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดการของเสียแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย และตามศักยภาพในการใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก 3Rs ซ่ึงประกอบด้วย การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำาเป็น 

(Reduce) การใช้ซำ้า (Reuse) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable) และการ

ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Reject) รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยของเสียในกระบวนการทำางาน 

เช่น ระบบอัตโนมัติที่ช่วยของเสียในกระบวนการผลิต และการนำาโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้กระดาษและระยะเวลาใน

กระบวนการทำางาน

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

ดำาเนินโครงการยกเลิกการแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์

การใช้ถุงผ้า

1.  ลดปริมาณขยะอาหารลง 5% จากปี 2562

2.  ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลง 5%  
จากปี 2562

เป้าหมายในปี 2563

การนําเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ 
ไปขายเป�นอาหารสัตว�

เศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ 
นําไปจําหน�ายต�อเพื่อแปรรูปเป�นเชื้อเพลิงทดแทน 
ลดการใช�เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให�ได�มากที่สุด 
ตลอดจนเศษยางบางส�วนได�ถูกนําไปผลิตแผ�นยาง
ปูพื้น (Vi-Pafe) ภายใต�แบรนด�ไออาร�ซี 
รวมถึงจําหน�ายต�อให�กับโรงงานแปรรูปเศษยาง
เพื่อนําไปทํายางรีไซเคิลซึ่งถือเป�นหนึ่งใน
กระบวนการ 3Rs ของบริษัทฯ

ปริมาณขยะอาหารในป� 2562 เฉลี่ย 63.26 ตัน 
เทียบกับป�ที่แล�ว ลดลง 20.61 %

สําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม�ใช�แล�ว 
บริษัทฯ มีการรณรงค�คัดแยกขยะก�อนทิ้งมา
อย�างต�อเนื่อง เพื่อให�สามารถใช�ประโยชน�จากวัสดุ 
ที่ไม�ใช�แล�ว ตลอดจนสามารถจัดการได�อย�าง 
เหมาะสม และเป�นระบบ โดยขยะอันตราย บริษัทฯ 
ได�มอบหมายให�หน�วยงาน/บรษัิททีม่มีาตรฐานการ
ดําเนินการและได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป�นผู�ให�บริการบําบัด/ 
กําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไม�ใช�แล�วเป�นผู�ดําเนินงาน 
นอกจากนี้ ในส�วนของขยะที่สามารถรีไซเคิลได� 
บริษัทฯ ได�ดําเนินการขายให�กับหน�วยงาน/บริษัท
ที่รับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิลต�อไปสุดท�ายคือขยะทั่วไป 
บริษัทฯ ได�ว�าจ�างให�เทศบาลเป�นผู�รับผิดชอบใน 
การดําเนินการ

โครงการลดของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ส่งขาย   2,262  ตัน 

คิดเป็นมูลค่า    6.3  ล้านบาท

ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมด   469  ตัน

รวมปริมาณขยะทั้งหมด   2,731  ตัน

โครงการแจกถุงผ้าให้พนักงานในบริษัทฯ การงดการแจกถุง
พลาสติกทุกวันพุธและศุกร์ในโรงอาหาร เพ่ือรณรงค์การใช ้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างวัฒนธรรมสีเขียว รวมถึงเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic bag) ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากร การย่อยสลายที่ใช้ระยะเวลานาน และความรุนแรง
ของภาวะโลกร้อน
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การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

ไม�เกิดการรั่วไหลที่มีนัยสําคัญของนํ้ามันและสารเคมี

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน

เป้าหมายในปี 2563

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์หกร่ัวไหลที่มีนัยสำาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอีกท้ังเพื่อเสริมความเชื่อมั่น

ของธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติกรณีสารเคมี

รั่วไหล และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกรณีสารเคมี

รั่วไหล รวมถึงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้  

0 
ครั้ง

0 
ครั้ง

0 
ครั้ง

0 
ครั้ง

2559 2560 2561 2562

ผลการด�าเนินงาน

จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์หกรั่วไหล
ที่มีนัยส�าคัญของสารเคมีหรือก๊าซ LPG

แนวทางบริหารจัดการ 

สำาหรับมาตรการด้านความปลอดภัย บริษัทฯ จัดทำาแผนโต้ตอบ 

ฉุกเฉินจำานวน 5 แผนดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

แผนปองกันระงับอัคคีภัย

แผนโตตอบเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้าทวม

แผนโตตอบฉุกเฉินกรณีเหตุหมอไอนํ้าระเบิด

แผนโตตอบฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

แผนโตตอบเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุการณ LPG รั่วไหล

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมิน ทบทวน 

และเพิ่มเติมมาตรการที่จำาเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ร่ัวไหลขึ้น
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ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ

อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

ฝึกซ้อมแผนโต้ตอบฉุกเฉินกรณีเหตุหม้อไอนำ้าระเบิด

อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

1

2

แผนการด�าเนินงานในอนาคต 
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การบริหารการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความส�าคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง ปัญหา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายต่อชีวิต 

ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้กำาหนดแผนการ

ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อบรรเทาปัญหา เพื่อ

ตอบสนองต ่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ความตกลงปารีส (Paris 

Agreement) จึงได้ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ

ยั่งยืน จึงได้วางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตและการดำาเนินงาน รวมถึงส ่งเสริมการจัดหาและ 

การใช้พลังงานที่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด

โครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

แนวทางบริหารจัดการ 

• การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้าง

ค่านิยมและจิตสำานึกการใช้พลังงาน 

• วางแผนและควบคมุการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธภิาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงาน 

ทกุข้ันตอน มกีารตรวจสอบและดแูลการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน 

• การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จาก

ธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

• เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ หลอดไฟ 

LED รวมถึงเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

นำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา

โครงการลงทุนในอนาคต

การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
ผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   

(Carbon Footprint for Organization: CFO) บริษัทฯ เข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

ระยะที่ 8 ซ่ึงเป็นเครื่องมือสำาคัญที่สนับสนุนให้การจัดทำา 

ข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก และเพื่อร่วมกันลดและควบคุมการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

วนัที ่19 กนัยายน 2562 คณะผูแ้ทนบริษทัเข้ารับประกาศนยีบตัร 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ 

ลดโลกร้อน” ประจำาปี 2562 จากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

(องค์การมหาชน)
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ผลการด�าเนินงาน

โรงงานรังสิต

 การลดการใช้งาน Vacuums Pump  

และ Cooling Tower พื้นที่อบยางนอก

  

    344,282 บาท/ป ี

 ก่อนปรับปรุง พื้นที่อบยางนอกมีการใช้ Vacuums 

Pump จำานวน 4 เครื่องเพื่อ Vacuum Steam ออกจาก 

กระบวนการผลิต และ Cooling Tower จำานวน  

1 เครื่องหล่อเย็นและเป็นซีลให้กับเครื่อง Vacuums 

 หลังปรับปรุง ติดตั้งถัง Vacuum ถังใหญ่ 1 ถังเพื่อเป็น

ถังพักสำาหรับการ Vacuum Steam ทำาให้สามารถลด

การใช้ Vacuums Pump ลงได้ 2 เครื่อง และติดตั้ง

ถังนำ้าแทน Cooling Tower แล้วปั๊มนำ้าจาก Cooling 

Tower Tire 2 มาที่ถังนำ้าแทน Cooling Tower ตัวเดิม 

ทำาให้ลดการใช้ Cooling Tower ลงได้ สามารถลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 89,424 kWh/ปี และประหยัด

ค่าไฟฟ้าได้ 344,282.4 บาท/ปี และลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ 52.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

 

 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ประสิทธิภาพสูง

  

    18,666 บาท/ป ี

 

 จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วนพบว่ามีเครื่องปรับอากาศจำานวน 3 เครื่องมี

ประสิทธิภาพตำ่าและควรปรับปรุงแก้ไข จึงได้ทำาการ

เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

สามารถที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 4,848.57 

kWh/ปี และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 18,666.99 บาท/ปี 

และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 2.86 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์/ปี 
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 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED

      297,956 บาท/ป ี

 เปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลท์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) เนื่องด้วย 

หลอดไฟ LED ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟทั่วไปขนาด 40 วัตต์ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหลอดขนาด 5 วัตต์ และ

มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอื่นๆ ในปี 2562 มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาใช้เป็นหลอดไฟ 

LED จำานวน 418 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 77,592 กิโลวัตต์ช่ัวโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้  

297,956 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 41.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

 โครงการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED 180 วัตต์

      132,992 บาท/ป ี

 เปลี่ยนจากโคมไฟไฮเบย์รุ่นเก่าท่ีใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียม เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED ซ่ึงให้แสงเท่าเดิม 

แต่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า โดยผลทางเศรษฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 34,992  

กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 132,992 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 18.79  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

 โครงการติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับความถี่ของมอเตอร์ของปั๊ม chiller supply ในกระบวนการผสมยาง (Mixing) 

      74,207 บาท/ป ี

 ติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม chiller supply ให้ตำ่ากว่า 50 Hz เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า พบว่าโครงการน้ีสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 19,324.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 

74,207 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 10.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

 โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน�้าประสิทธิภาพสูง  

      368,402 บาท/ปี  

 ติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม chiller supply ให้ตำ่ากว่า 50 Hz เพื่อลดการ 

 ใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าโครงการนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้ได้ 19,324.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้  

 74,207 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 10.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

 โครงการเปลี่ยนปั๊มลม (Air Compressor)  

      217,725 บาท/ป ี

 เปลีย่นป๊ัมลมสำาหรับกระบวนการอบยางและกระบวนการเป่ายาง เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า พบว่าบรษิทัฯ สามารถลด 

 การใช้ไฟฟ้าได้ 57,445 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 217,725 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  

 30.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โรงงานวังน้อย
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สรุปผลการดำาเนินงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
GRI  

Standard
DATA UNIT FY 2017 FY 2018 FY 2019 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance)

GRI 201-1 รายได้ของกิจการ

รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท  5,232.57  5,562.41  5,429.64 

รายได้รวม ล้านบาท  5,331.47  5,614.13  5,481.27 

กำาไรสุทธิ ล้านบาท  423.79  348.95  166.54 

EBITDA ล้านบาท  510.52  432.47  196.93 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ (COGs) ล้านบาท  4,465.93  4,788.68 4865.66

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefit 
obligations) / ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ล้านบาท  179.81  207.18 260.55

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) /  
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

ล้านบาท  86.28  73.84 30.39

การลงทุนในชุมชน (Community Investment) / ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาชุมชน-สังคม / บริจาคให้สังคม / โรงเรียน

ล้านบาท  7.08  4.08 1.87

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น  
(รอผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 อนุมัติ) 

ล้านบาท 169.52 179.31 83.27

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) ล้านบาท 0.85 0.90 0.42

GRI 204-1 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น ล้านบาท  4,297.79  4,421.82  4,625.05 

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น ร้อยละ 84.89 85.04 86.39

GRI 205-2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานที่รับทราบนโยบายและการสื่อสารแนวปฏิบัติ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ร้อยละ 0 0 0

เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการเพื่อแก้ไข กรณี 0 0 0

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)

การใช้พลังงาน (Energy)

GRI 302-1 การใช้พลังงานรวมสุทธิภายในองค์กร GJ  347,250.60  350,897.62  341,576.42 

การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน GJ

เชื้อเพลิง:

- ก๊าซธรรมชาติสำาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (LPG) GJ  NONE  NONE  3,588.51 

- นำ้ามันเตา / นำ้ามันเชื้อเพลิง GJ  185,868.67  188,208.34  178,800.35 

ไฟฟ้าและไอนำ้า :

- ไฟฟ้า GJ  154,174.46  156,698.50  153,246.53 

- ไอนำ้า GJ 0 0 0

เชื้อเพลิงอื่นๆ: GJ 0 0 0

การใช้พลังงานหมุนเวียน

- ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ GJ  150.61  68.26  126.88 

- เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ GJ 0 0 0
GRI 302-3 อัตราการใช้พลังงาน GJ/ตันการผลิต  758.22 NONE  3,588.51 
GRI 302-4 พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงาน 

และปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ไฟฟ้า GJ  154.17  156.70 6,082.21

ไอนำ้า GJ 0 0 0

นำ้ามันเตา / นำ้ามันเชื้อเพลิง GJ  185.87  188.21 105.52
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GRI  
Standard

DATA UNIT FY 2017 FY 2018 FY 2019 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต  
(ขอบเขต 1) 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 13,782.87  13,892.52  14,456.68 

GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอนำ้า และ
ก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 13,785.34  13,357.29  13,325.15 

GRI 305-4 ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(GHGs Emission Intensity)

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า / ตันการผลิต)

1.38 1.36 1.41

รังสิต (ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า / ตันการผลิต)

1.38 1.36 1.41

วังน้อย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า / ตันการผลิต)

 0.06  0.05 0.05

การปล่อยมลพิษทางอากาศ 
GRI 305-7 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ตัน  40,733  22,852  NONE 

CO
2
 Intensity ตัน / ตันการผลิต  NONE  NONE  NONE 

ฝุ่นละอองรวม  
(Total Suspended Particulate Matter: TSP) 

ตัน  0.29  0.18  NONE 

TSP Intensity ตัน / ตันการผลิต  NONE  NONE  NONE 

น�้า (Water)
GRI 303-1 ปริมาณการใช้นำ้ารวม m3  201,667  192,074  199,818 

นำ้าประปาที่ใช้ m3  181,596  155,306  143,646 

นำ้าบาดาลที่ใช้ m3  20,071  36,768  56,172 

นำ้าจากแหล่งอื่นๆ m3 0 0 0

อัตราการใช้นำ้า (Water Intensity) m3 / ตันการผลิต  4.83  4.50  4.71 
GRI 303-3 นำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ และนำ้ารีไซเคิล m3  NONE  NONE  NONE 

นำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ต่อนำ้าที่ใช้ทั้งหมด ร้อยละ  NONE  NONE  NONE 

น�้าทิ้ง (Effluent)
GRI 306-1 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน

นำ้า(BOD)
mg/l 4.92 8.115 8.71

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
ในนำ้า (COD)

mg/l 40.63 46.71 43.21

นำ้ามันและไขมัน mg/l 2.66 2.19 2.52

ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l 10.54 20.875 20.29

ค่าของแข็งละลายนำ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 501.25 447.915 624.665

ของเสีย (Waste Disposal) 

GRI 306-2 ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน  2,305  4,892  2,731 

ของเสียอันตราย

- ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัดขายไม่ได้ ตัน 256.96 367.88  404.68 

- ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัดขายได้ ตัน 26.42 412.58  64.62 

- รายได้จากการขาย บาท  158,160  378,280  266,940 

ของเสียไม่อันตราย

- การรีไซเคิลของเสียไม่อันตราย ตัน  2,022  4,111  2,262 

- รายได้จากการขาย บาท  4,947,597  8,327,776  6,347,995 

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี

GRI 306-3 การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมีที่มีนัยสำาคัญ  
(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

กรณี 0 0 0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 308-1 คู่ค้ารายใหม่ / คู่ค้าสำาคัญที่ได้รับการคัดกรอง ด้วยเกณฑ์ด้านสิ่ง
แวดล้อม ความยั่งยืน 

ร้อยละ 100 100 100

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

GRI 307-1 จำานวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณีละเมิดกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

กรณี 0 0 0

มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณีละเมิดกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

บาท 0 0 0

GRI 308-1 คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ราย 17 11 10

GRI 308-2 จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ราย 0 0 0
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GRI  
Standard

DATA UNIT FY 2017 FY 2018 FY 2019 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม (Social Performance)

1. การจ้างงาน 

GRI 102-8 
GRI 401-1

พนักงาน* (คน) 
*บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจำา และเต็มเวลาเท่านั้น 
ไม่มีการว่าจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงาน 
แบบ Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรากำาลังตาม 
ฤดูกาล

พนักงาน คน  1,713  1,679  1,582 

- จ�าแนกตามเพศ:

*ชาย คน  1,067  1,052 1014

* หญิง คน 646 627 568

- จ�าแนกตามระดับ :

* พนักงานระดับ Worker / Skilled Worker

ชาย คน 735 702 653

หญิง คน 514 479 421

รวม คน 1249 1181 1074

* พนักงานระดับ Staff

ชาย คน 13 14 13

หญิง คน 29 27 24

รวม คน 42 41 37

* พนักงานระดับ Foreman

ชาย คน 144 148 152

หญิง คน 17 17 21

รวม คน 161 165 173

* พนักงานระดับ Chief 

ชาย คน 129 143 153

หญิง คน 71 88 89

รวม คน 200 231 242

*พนักงานระดับ Specialist 

ชาย คน 4 6 7

หญิง คน 1 1 1

รวม คน 5 7 8

*พนักงานระดับ Manager 

ชาย คน 31 28 27

หญิง คน 11 12 9

รวม คน 42 40 36

*พนักงานระดับ Division Manager 

ชาย คน 8 8 7

หญิง คน 1 1 1

รวม คน 9 9 8

*พนักงานระดับ Top Management 

ชาย คน 3 3 2

หญิง คน 2 2 2

รวม คน 5 5 4

- จ�าแนกตามอายุ :

อายุตำ่ากว่า 30 ปี คน 178 175 336

ระหว่าง 30-50 ปี คน 573 560  1,107 

อายุเกิน 50 ปี คน 33 42 139

- จ�าแนกตามพื้นที่ :

โรงงานรังสิต คน 929 902 826

โรงงานวังน้อย คน 784 777 756

- จ�าแนกตามสายธุรกิจ :

Admin & Control คน 149 151 135

ยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์ คน 794 766 703

suwanit_k
Textbox
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GRI  
Standard

DATA UNIT FY 2017 FY 2018 FY 2019 

ชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ คน 623 615 594

บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช คน 119 123 131

บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง คน 28 24 24

GRI 401-1 สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย) 

พนักงานพ้นสภาพทั้งหมด คน 141 159 200

- จ�าแนกตามเพศ:

* ชาย คน 98 95 120

* หญิง คน 43 64 80

- จ�าแนกตามอายุ :

อายุตำ่ากว่า 30 ปี คน 59 69 59

ระหว่าง 30-50 ปี คน 75 66 129

อายุเกิน 50 ปี คน 7 24 12

- จ�าแนกตามพื้นที่ :

โรงงานรังสิต คน 96 98 138

โรงงานวังน้อย คน 45 61 63

พนักงานใหม่ทั้งหมด คน 82 124 140

- จ�าแนกตามเพศ:

* ชาย คน 66 78 105

* หญิง คน 16 46 35

- จ�าแนกตามอายุ :

อายุตำ่ากว่า 30 ปี คน 66 70 131

ระหว่าง 30-50 ปี คน 16 54 9

อายุเกิน 50 ปี คน 0 0 0

- จ�าแนกตามพื้นที่ :

โรงงานรังสิต คน 53 75 81

โรงงานวังน้อย คน 29 49 59

GRI 401-3 การลาคลอดบุตร

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร คน 57 49 17

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร คน 57 49 17

2. การพัฒนาพนักงาน

GRI 404-1 จำาแนกตามเพศ

* ชาย ชั่วโมงต่อคนต่อปี 41.94 41.82 36.62

* หญิง ชั่วโมงต่อคนต่อปี 40.58 32.59 34.94

- จำาแนกตามระดับ :

* พนักงานระดับ Worker/ Skilled Worker ชั่วโมงต่อคนต่อปี 74.07 47.33 30.84

* พนักงานระดับ Staff ชั่วโมงต่อคนต่อปี 31.56 23.17 18.72

* พนักงานระดับ Foreman ชั่วโมงต่อคนต่อปี 52.12 45.21 41.95

* พนักงานระดับ Chief ชั่วโมงต่อคนต่อปี 59.16 49.03 53.11

* พนักงานระดับ Manager ขึ้นไป ชั่วโมงต่อคนต่อปี 61.36 69.66 63.53

3. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

GRI 412-2 พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ 100 100 100

ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน กรณี 0 0 0

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

GRI 403-1 ร้อยละของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย

- สมาชิกความปลอดภัยแรงงาน  
(Worker health & safety members) 

ร้อยละ 100 100 100

การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต 

ชั่วโมงการท�างานรวม 

- พนักงาน ชั่วโมง 3,863,846 3,071,110 4,556,612

- Worker controlled by IRC ชั่วโมง 561,578 565,766 589,900
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GRI  
Standard

DATA UNIT FY 2017 FY 2018 FY 2019 

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)

- พนักงาน คน 16 19 15

- Worker controlled by IRC คน 2 3 6

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

- พนักงาน กรณี 1 5 3

-  Worker controlled by IRC กรณี 0 0 0

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 

- พนักงาน กรณี 0 0 0

- Worker controlled by IRC กรณี 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

- พนักงาน คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 0.37 2.01 1.21

- Worker controlled by IRC คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) 

- พนักงาน คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 4.49 6.28 4.02

- Worker controlled by IRC คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 3.56 5.30 10.16

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) 

- พนักงาน คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 0.37 2.00 1.21

- Worker controlled by IRC คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำางาน 0 0 0

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (ODR)

- พนักงาน คน 0 0 0

- Worker controlled by IRC คน 0 0 0

อัตราการหยุดงาน 0 0 0

- พนักงาน ร้อยละ 10.84 44.19 18.51

การเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต กรณี 18 22 21

* การคำานวณการบาดเจ็บจากการทำางาน โดยคำานวณจากกรณีที่
มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทำางานขึ้นไป ไม่นับรวม 
การบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

GRI 102-43 ความพึงพอใจของลูกค้า 

- สายธุรกิจยางใน - ยางนอกรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 99.87 100 100

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ ร้อยละ 87 94.5 N/A

GRI 416-2 การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและความปลอดภัย กรณี 0 0 0

GRI 417-2 การละเมิดกฎหมายด้านสินค้า บริการ และเครื่องหมายการค้า กรณี 0 0 0

GRI 417-3 การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ กรณี 0 0 0

GRI 418-1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล กรณี 0 0 0

6. การประเมินคู่ค้าด้วยเกณฑ์ด้านสังคม

GRI 414-1 คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100 100 100

คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน ร้อยละ 100 100 100

คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านผลกระทบด้านลบ 
ต่อสังคม 

ร้อยละ 100 100 100

GRI 414-2 จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ราย 0 0 0

จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน ราย 0 0 0

จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านผลกระทบด้านลบต่อสังคม ราย 0 0 0

7. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 

GRI 419-1 จำานวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณีละเมิดกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กรณี 0 0 0

มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณีละเมิดกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

บาท 0 0 0
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GRI Content Index
GRI Standards Disclosure

Reported page in AR / 
SR 2019

Omission / Remarks SDGs

GRI 101: Foundation  
General Disclosures

General Disclosure

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1 Name of the organization 6 - -

102-2 Activities, brands, products, and services 6 - -

102-3 Location of headquarters 6 - -
102-4 Location of operations 6 - -
102-5 Ownership and legal form Annual Report 

 37
- -

102-6 Markets served 27 - -
102-7 Scale of the organization 6 - -
102-8 Information on employees and other workers 48 - 5, 8 
102-9 Supply chain 23-24 - -
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain This page no significant changes -
102-12 External Intiatives 64 - -
102-13 Membership of associations This page Does not being a member to any international 

organization
-

STRATEGY    
102-14 Statement from senoir decision-maker 3 - -
102-15 Key impacts, risk, and opportunities Annual Report 

56-60
- -

ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 12-14 
Annual Report  

40-54

- 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 20 - 16
GOVERNANCE    
102-18 Govenance structure Annual Report 

41
- -

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

Annual Report 
41-42, 46

- -

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

Annual Report 
42-54

- 5

102-24 Nominating and selecting the highest governance body Annual Report 
53

- 5, 16 

102-25 Conflicts of interest 20 - 16
102-26 Role of higest governance body in setting purpose, values, 

and strategy
Annual Report 

41
- 16

102-28 Evaluating the highest governance body's performance 19 - -
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 

social impacts
25-75 - 16

102-33 Communicating critical concerns 20 - -
STAKEHOLDER ENGAGEMENT    
102-40 List of stakeholder groups 13-14 - -
102-41 Collective bargaining agreements 49 - 8
102-42 Identifying and selecting stakeholders 11-12 - -
102-43 Approach to stakeholder engagement 12 - -
102-44 Key topics and concerns raised 11-14 - -
REPORTING PRACTICE    
102-45 Entities included in the consolidated financial statement 78 - -
102-46 Defining report content and topic boundaries 4 - -
102-47 List of material topics 12 - -
102-49 Changes in reporting This page No report data changed
102-50 Reporting period 4 - -
102-51 Date of most recent report This page Latest report is Sustainability Report (SD 

Report) for 2018, as of September 30, 2018

102-52 Reporting cycle 4 - -
102-53 Contact point for questions regarding the report 5 - -
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4 - -
102-55 GRI content index 81 - -
102-56 External assurance This page IRC plan for data reviewed by External 

Assurrance in the future
-

Material Topics 
GRI 200 Economic Standard Series     

GRI 201: Economic 
Performance

ECONOMIC PERFORMANCE    
201-1 Direct economic value generated and distributed 26 - 7, 8,9
203-1 Infrastructure investments and services supported This page None 7,9,11
203-2 Significant indirect economic impacts This page None 3, 8,17

GRI 204: Procurement 
Practices 

PROCUREMENT PRACTICE    
204-1 Proportion of spending  on local suppliers 76 - 12



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256282

GRI Standards Disclosure
Reported page in AR / 

SR 2019
Omission / Remarks SDGs

GRI 205:  
Anti-Corruption

ANTI-CORRUPTION    
205-2 Communication and training about anti-corruption policies 

and procedures
76 - 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 76 - 16
Material Topics 
GRI 300 Environmental Standard Series    

GRI 302: Energy 

ENERGY    
302-1 Energy consumption within the organization 76 - 7, 8, 12, 13
302-3 Energy intensity 76 - 7, 8, 12, 13
302-4 Reduction of energy consumption 76 - 7, 8, 12, 13

GRI 303: Water
WATER    

303-1 Water withdrawal by source 77 - 6
303-3 Water recycled and reused 77 - 6

GRI 305:  
Emissions

EMISSIONS    
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 77 - 3, 12, 13 
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 77 - 3, 12, 13 
305-4 GHG emissions intensity 77 - 13
305-5 Reduction of GHG emissions This page None 13
305-7 Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxides (SOx), and other 

significant air emissions 
This page The data is not available SDG 3 

SDG 12

GRI 306:  
Effluents and Waste

EFFLUENT AND WASTE    
306-1 Water discharge by quality and destination 67-68 - 3, 6, 12
306-2 Waste by type and disposal method 77 - 3, 6, 12
306-3 Significant spills 77 - 3, 6, 12

GRI  307: 
Environmental 
Compliance

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE    

307-1 Non-compliance with environmental law and regulation 77 - 16

GRI 308:  
Supplier 

Environmental 
Assessment

SUPPLIER ENVIRONMENT ASSESSMENT    

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

77 - -

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken

This page None -

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series      

GRI 401: 
Employment

EMPLOYMENT    

401-1 New employee hires and employee turnover 79 - 5, 8
401-3 Parental leave 79 - 8

GRI 403: 
Occupational Health 

and Safety

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY    

403-1 Occupational health and safety management system 55-61 - 8
403-2 Types of injury and rate of injury, occupational diseases, lost 

days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
79-80 - 3, 8

GRI 404:  
Training and 
Education

TRAINING AND EDUCATION    

404-1 Average hours of training per year per employee 79 - 4, 8
404-3 Percentage of employees receiving regular performance 

and career development reviews 
This page The data will be available in 2020 11

GRI 405:  
Diversity and Equal 

Opportunity

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY    
405-1 Diversity of governance bodies and employees 47 - -

GRI 412: Human 
Rights Assessment

Human Rights Assessment

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 79 - -

GRI 413: Local 
Communities 

LOCAL COMMUNITIES    
413-1 Operations with local community engagement, impact 

assessments, and development programs
14, 40-45 - -

413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities

This page None -

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT     
414-1 New suppliers that were screened using social criteria 80 - 8, 16
414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken This page None 8, 16

GRI 415: Public 
Policy

PUBLIC POLICY    

415-1 Political contributions This page None -

GRI 416: Customer 
Health and Safety

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY     

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

80 - -

GRI 417: Marketing 
and Labeling

MARKETING AND LABELING     

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and 
service information and labeling

80 - 16

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

80 - 16

GRI 418: Customer 
Privacy

CUSTOMER PRIVACY    

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

80 - 16

GRI 419: 
Socioeconomic 

Compliance 

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE     

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

This page None 16


