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ว�สัยทัศน และพันธกิจ
“มุงสูการเปนบริษัทชั้นนําในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑยางอีลาสโตเมอร
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนตที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
4. สรางโอกาสใหมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานทักษะ
ความสามารถในทุกระดับ

1. การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานความปลอดภัยและ
การรักษาสิ่งแวดลอม

2. สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑทุกชิ้นดวยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล

5. ดําเนินการวิจัยพัฒนาสําหรับนวัตกรรมใหมๆ
ผลิตภัณฑ ใหม กระบวนการผลิต และการ
ตลาดใหมๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงมุงสราง
ผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ ในปจจุบัน

บนฐานของนโยบาย

7

ประการ

3. ระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในมิติ
4 ดาน ของผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งไดแก

6. มีสถานะการเงินที่เขมแข็งและมีผลตอบแทน
ที่จูงใจใหกับผูถือหุน

• ราคา/ตนทุน :
ใหอยูในระดับที่แขงขันไดดีที่สุดสําหรับลูกคา
• การจัดสง :
ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑในการจัดสงที่ลูกคาตั้งไว
• คุณภาพ : ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพที่ลูกคาตั้งไว
• การบริการ/การแก ไขปญหา : การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอยางดีที่สุดตอลูกคา
ตลอดเวลา

7. เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท

คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร IRCTG
“จุดประกายความคิด
ดวยใจ เปนหนึ่ง

02

สรางสรรคสังคม
สูวัฒนธรรมสีเขียว”

I

R

C

T

G

Inspiration and Creativity
จุดประกายความคิด

Respect in Society
สรางสรรคสังคม

Care and Accountability
ดวยใจ
(การดูแลและรับผิดชอบ)

Team Spirit
เปนหนึ่ง
(ความเปนหนึ่งเดียวกัน)

Green Culture
สูวัฒนธรรมสีเขียว

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

สารจาก

ประธานกรรมการบริหาร
ในนามของไออาร์ซี ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะยึดมั่นในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนิน
ธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปี 2562 มี ปั จ จั ย ท้ า ทายต่ า งๆ ที่ ก ระทบต่ อ การดำ � เนิ น
ธุรกิจของไออาร์ซี อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ทิศทางของการพัฒนายานยนต์สู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicle: EV) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ
เปลี่ ย นแปลงสู่ ยุ ค ดิ จิ ต อลและเทคโนโลยี ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562
ซึ่ ง เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ - สวั ส ดิ ก ารที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ค นไทย ทั้ ง นี้
ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ “มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ �
ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยาง
อีลาสโตเมอร์และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไออาร์ซียังคงมุ่งสู่ความเป็น
องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่น
ในการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม เทคโนโลยี และระบบ
อั ต โนมั ติ เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจของ
ลู ก ค้ า ตลอดจนเป็ น โรงงานอั จ ฉริ ย ะที่ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
(Innovate for Growth) ในด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้
7 โครงการหลั ก เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
(Responsibility to Stakeholders) ตลอดจนสร้างจิตสำ�นึก
และวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กรอย่างเข้มแข็ง (Create Green
Culture)
โดยบริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ใน “กลยุทธ์สคู่ วามยัง่ ยืน” ซึง่ ประกอบไป
ด้วยรากฐาน IRC - DNA ที่มั่นคง มีแผนงานสู่ความยั่งยืนที่ชัดเจน
ตลอดจนมี ก รอบการดำ � เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและ

ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งอำ�นวยให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ยั่งยืนและสัมฤทธิ์ผล สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Developments Goals: SDGs)
จากการดำ�เนินงานอย่างมุ่งมั่นเสมอมา ส่งผลให้ปี 2562 นี้
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Winner under the category of 17
Priorities Integration Sectors: Rubber-Based (LargeTier)” จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 และ
รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำ�ปี 2562 (Thailand Sustainability
Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

(นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับ

รายงานฉบับนี้
แนวทางการจัดทำ�รายงาน
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 5 ที่ไออาร์ซี ได้จัดท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives Standards : GRI Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก
(core options) โดยเนื้อหาที่รายงานจะสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ การประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อ
ความยั่งยืนของไออาร์ซีและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการประเด็นที่ส�ำคัญ และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ส นใจน�ำข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพิ จ ารณาประกอบการตั ด สิ น ใจ
และเป็นข้อมูลในการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
(non-financial) ด้ ว ย ซึ่ ง รายงานฉบั บ นี้ ร ายงานผลการด�ำเนิ น งานตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ในปีนี้ไออาร์ซียังคงน�ำ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็นเข็มทิศ ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน
การเปิดเผยรายงานฉบับนี้ครอบคลุมสายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่
ด�ำเนินการผลิตอยู่ ณ โรงงานรังสิต และโรงงานวังน้อย ตามล�ำดับ
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรายงาน ได้แก่

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย)
รีเสิร์ช จ�ำกัด
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

บริษัท คินโนะโฮชิ
เอ็นจีเนียริ่ง จ�ำกัด

ในส่ ว นของข้ อ มู ล การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต
เครื่องจักรอัตโนมัติ ถูกรายงานไว้ในหัวข้อการบริหารนวัตกรรม
และข้อมูลการด�ำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบห่วงโซ่คุณค่าเขียว
การส่งเสริมคู่ค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลยุทธ์
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ถูกรายงานไว้ในหัวข้อการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการบริหารนวัตกรรมและการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานเป็นการด�ำเนินงานที่สร้างก�ำไรและรายได้สุทธิ
ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจึงรายงานไว้ในส่วนของผลการ
ด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน ทั้งภายในและนอกองค์กร ในปีนี้
การรายงานจะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับชุมชน
ภายนอกและภายใน ความรับผิดชอบต่อพนักงานสวัสดิการใน
รูปแบบเงินและไม่ใช่เงิน การสร้างศักยภาพให้พนักงานจัดการ
อบรมและส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศและภายในประเทศ
การเสริ ม ทั ก ษะใหม่ (upskill) และการเพิ่ ม ทั ก ษะใหม่
ที่จ�ำเป็น (reskill) การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการท�ำงาน เพื่อให้ไออาร์ซีเป็นที่ยอมรับต่อพนักงานและ
ชุมชนรอบข้าง ภายใต้การรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
(Responsibility to Stakeholders)

สีเขียวภายในองค์กร และส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การ
ประหยัดพลังงาน การแยกขยะ
ให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งการรายงาน
ในส่วนนี้จะอยู่ในผลการด�ำเนิน
งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Create
Green Culture)

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน�้ำ
การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายต่อไป
ของบริษัทฯ คือการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 4 (Green Industry) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

Innovate for Growth
Responsibility to Stakeholders และ
Create Green Culture

Green Industry

ขอบเขตการรายงานในปี 2562 นี้ เป็นไปตามสาระส�ำคัญ
(Theme) ที่ก�ำหนดไว้คือ

ซึ่ ง เป็ น สาระส�ำคั ญ ในการด�ำเนิ น งานของไออาร์ ซี ที่ ต ้ อ งการ
เปิดเผยในปี 2562

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รู้จัก

IRC
บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
“ไออารซี” เปนบริษัทรวมทุนไทย-ญี่ปุน กอตั้งขึ้นดวยความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจดานการผลิตผลิตภัณฑยางอีลาสโตเมอร
เพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ และธุรกิจดานการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนตทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูง
มาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยูที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย
IRC

06

วันเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
25 กันยายน 2537

กลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ยานยนต

ทุนจดทะเบียน
200 ลานบาท
(ชําระเต็มมูลคา)

วันกอตั้ง
15 ธันวาคม 2512

จํานวนหุน
หุนสามัญ
200,000,000 หุน

กลุมธุรกิจผลิตภัณฑชิ้นสวนยางอุตสาหกรรม
โรงงานไออารซี วังนอย
กอตั้งเมื่อ 18 มกราคม 2538

กลุมธุรกิจ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต
โรงงานไออารซี รังสิต
กอตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2512

ผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑชิ้นสวนยางเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอื่นๆ
สถานที่ตั้ง : 157 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอรติดตอ : 02-9961471

ผลิตภัณฑ : ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต
สถานที่ตั้ง : 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอรติดตอ : 02-9960890

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

ห่วงโซ่

คุณค่า
Supply Chain
• ยกระดับขีดความสามารถของ SMEs supply chain
• ยกระดับความสามารถในการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหชุมชนสวนยาง

“มุงสูการเปนบริษัทชั้นนําในการพัฒนานวัตกรรม
และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑยางอีลาสโตเมอร และ
ยางนอก - ยางในรถจักรยานยนตที่มีคุณภาพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” บนพื้นฐานของนโยบาย 7 ประการดังนี้
การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดลอม

R&D
• นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ผลิตภัณฑ ใหมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
• พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูบริโภค
• นวัตกรรมรองรับยานยนตแหงอนาคต

สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑ
ทุกชิ้นดวยระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล

ระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ลูกคาในมิติ 4 ดานของผลิตภัณฑ
และการบริการ ซึ่งไดแก

สรางโอกาสใหมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดานทักษะความสามารถ
ในทุกระดับ

ดําเนินการวิจัยพัฒนาสําหรับ
นวัตกรรมใหมๆ ผลิตภัณฑ ใหม
กระบวนการผลิต และ การตลาดใหมๆ
อยางตอเนื่องรวมถึงมุงสรางผลิตภาพ
และผลงานของผลิตภัณฑ ในปจจุบัน

มีสถานะการเงินที่เขมแข็งและ
มีผลตอบแทนที่จูงใจใหกับผูถือหุน

เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท

Production
• สงเสริมกระบวนการผลิตเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในกระบวนการผลิต
• 3Rs
• อนุรกั ษพลังงาน
• มุง สู circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)

Customers / Consumers / Communities
• สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และปลอดภัยใหกับผู ใชงาน
• ขยายขอบเขตการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา
• ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ปี 2562

แนวทางการจัดทำ�รายงาน
การแจงขอมูล
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนออนไลน

รอยละ

100

ประกาศตัวในการเขารวม
โครงการการสรางแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต
หรือ Collective Action
Coalition Against
Corruption (CAC)

ผูบริหารและพนักงาน
เขาตอบรับนโยบาย
และทดสอบความรู
การตอตานทุจริต

รอยละ

100

จํานวนเหตุการณ
ที่เกิดจากการทุจริต

No Gift Policy ตอเนื่อง

0 กรณี

ตั้งแตวันที่

ปที่

4

10 สิงหาคม 2561

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
รายไดรวม

5,481.27
ลานบาท

EBIT

196.93
ลานบาท

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
ยางนอกรถจักรยานยนต

ยางในรถจักรยานยนต

9.83%
34.27%
ชิ้นสวนยานยนต

กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ

22.03%
33.87%
08
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กําไรสุทธิ

166.54
ลานบาท

เงินปนผล

0.4164
บาท/หุน

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

28 63.85

โครงการ

ลานบาท

แนวทางการจัดทำ�รายงาน
ความเขมขนของการปลอย
กาซเรือนกระจก
(GHGs Emission Intensity)

การปลอยกาซเรือนกระจก
โดยตรงจากกระบวนการผลิต
(ขอบเขต 1)

การใชพลังงานรวม

การใชพลังงานหมุนเวียน

1.46

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

14,457

341,831

126.88

(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา /
ตันการผลิต)

กิกะจูล

จัดการของเสียดวย 3Rs

การใชนํ้า แบงตามชนิด
นํ้าการประปาสวนภูมิภาค
ลาน ลบ.ม.
นํ้าบาดาล
ลาน ลบ.ม.

การรั่วไหลของสารเคมี

82.8 %

0.074
0.016

กิกะจูล

0%

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

จุดประกายความคิด

สรางสรรคสังคม

ดวยใจ
(การดูแลและรับผิดชอบ)

เปนหนึ่ง
(ความเปนหนึ่งเดียวกัน)

สูวัฒนธรรมสีเขียว

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Value for Society)
ความปลอดภัย ชม.ในการทํางาน
ที่ไมเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน
รังสิต

ความพึงพอใจของลูกคา
รังสิต

2,618,403 ชม.

100.00%

วังนอย

วังนอย

1,355,456 ชม.

94.50%

พนักงาน
จํานวนพนักงานทั้งหมด

1,582 คน
64.10%
35.90%

โครงการ CSR
ทั้งหมดในปงบประมาณ 2562

7 โครงการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จของ

ไออาร์ซี

ด้านความยั่งยืน และด้านเศรษฐกิจ
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG 100)
จากทั้งสิ้น 771 บริษัท ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินการด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 4

ได้รับรางวัล “Winner under the category of 17 Priorities
Integration Sectors: Rubber-Based (Large-Tier)” จาก
งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จั ด โดย สภาที่
ปรึ กษาธุ ร กิ จอาเซี ย น (ASEAN-BAC) ร่ว มกับ กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ และคณะกรรมการร่ ว ม
ภาคเอกชน

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�ำปี 2562
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ใน 98 บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กที่ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ด้านสังคม ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
ได้ รั บ รางวั ล ความส�ำเร็ จ สู ่ Thailand
Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคม
ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และอนามั ย
ในการท�ำงาน (ประเทศไทย)
ได้รับเกียรติบัตรการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานในสถานประกอบ
กิจการ ‘ระดับทอง’ จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
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ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร ร้ อ ยดวงใจ ร่ ว มใจลดโลกร้ อ น
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึ่ ง เป็ น สถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินประเด็นที่สำ�คัญ และการเชื่อมโยงกับ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำ�คัญต่อความยั่งยืน
เมื่อมีการก�ำหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท จะท�ำการพิจารณาประเมิน
ประเด็ น ส�ำคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
และการด�ำเนิ น ธุรกิจอย่างยั่งยืน ของไออาร์ซี (Materiality
Assessment) ตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักการของ GRI
ดังนี้

1. การระบุประเด็นส�ำคัญ
• จากปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเป้าหมาย
แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ เช่น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง
เป็นต้น
• จากปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน
ของโลก หรืออยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป
รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น ภาวะ
โลกร้อน สิทธิมนุษยชน พลังงานทดแทน เป็นต้น

2. การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ

Importance to Stakeholders

น�ำประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอก
มาพิ จ ารณาและให้ ค วามส�ำคั ญ โดยกลุ ่ ม ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
และผู้บริหาร ดังแสดงตามภาพ

Low
Medium
High
Importance to Business
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เศรษฐกิจ (Economic)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

สังคม (Social)
9. พนักงาน
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการท�ำงาน, การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

สิ่งแวดล้อม (Environment)
12. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
13. การอนุรักษ์พลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

11. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
14. สิทธิมนุษยชน

การแข่งขันด้านราคา
คุณภาพที่ไว้ใจได้

*หมายเหตุ: แนวตั้ง คือ ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์จากผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
แนวนอน คือ ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร วิเคราะห์จากผลกระทบต่อองค์กร และความเสี่ยงในระยะยาว

3. การทบทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ในปี 2562 คณะกรรมการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ได้ ท บทวนประเด็ น ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ
ความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่ Thailand
Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและ
ความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก
การทบทวน และการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ
ไออาร์ซนี นั้ ครอบคลุมสาระส�ำคัญในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ตามบริบท
และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปจั จุบนั

4. การก�ำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในประเด็นต่างๆ
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ�
มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ
มุ่งพัฒนากลยุทธ์
ในระดับแผนงาน
โครงการ

การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสาน
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน
จากการประเมินประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของการด�ำเนินธุรกิจของไออาร์ซีดังแสดงในหัวข้อการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อ
ความยั่งยืน พบว่าประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่
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ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การดำ�เนินการของทาง IRC

ผลลัพธ์ปี 2562

1. ผู้ถือหุ้น

1. การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
2. ความโปร่งใสใน
การบริหารกิจการ
3. การบริหารความ
เสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทำ�หน้าที่
1. กำ�หนดนโยบายและคู่มือการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนให้มีการจัดทำ� ‘รายงานความ
ยั่งยืน’
4. จัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทำ�แผนการบริหารความเสี่ยง

1. ความเข้าใจและการตระหนักร่วมกัน
ในเป้าหมายและทิศทางที่ไออาร์ซีจะ
ดำ�เนินต่อไป ในระยะยาว
2. ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2019
3. ได้รับการประเมิน CGR อยู่ในระดับ
‘ดีมาก’
4. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้น
ยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2562
5. กิจกรรม Analyst Meeting โดย
เป็นการ นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ จากประธานกรรมการ
แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2. คู่แข่งทาง
การค้า

1. การพัฒนานวัตกรรม 1. รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับ
ทางธุรกิจและสังคม
มาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า
2. การแข่งขันทางด้าน
ราคาและคุณภาพ
2. พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขั้น
3. ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ตลอดจนต่อต้านการผูกขาดและการ
ทุ่มตลาด
4. ไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติ
หรือสังคม เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รักษาสภาพ
แวดล้อม รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่นำ�ไปสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจ
และการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน
ภาพรวม

3. คู่ค้า

1. การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำ�
ส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่
บริษัทฯ
2. ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)
ได้ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันเป็นกำ�ลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
3. โครงการเพื่อสังคมต้นแบบ สหกรณ์
กองทุนสวนยางคลองปาง

4. พนักงาน

1. พนักงานได้รับสิทธิ 1. กำ�หนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร 1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันธ์ของ
ประโยชน์และค่า
ในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมตาม
พนักงานที่มีต่อองค์กร
ตอบแทนที่เป็นธรรม
ทักษะและความรู้ที่ จำ�เป็นต่อการปฏิบัติ - Thank you party
งานในแต่ละตำ�แหน่งงาน
2. มีสุขภาพที่ดี ทำ�งาน
- โครงการ Happy Workplace
ด้วยความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ
- ส่งพนักงานกลับบ้านช่วงวันหยุด
และมีความเป็น
ดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและ
เทศกาล
อยู่ที่ดี
ภายนอกองค์กร
- ฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส
- โครงการอิ่มบุญ
- QCC / Innovation Day
- Safety Day
2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและเพื่อนร่วมงาน
- กิจกรรม IRC Share
- กิจกรรมกีฬาสี

1. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อ
คู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
2. มีการเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส โดยการ
กำ�หนดคุณสมบัติของคู่ค้า และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักมนุษยธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตให้กับคู่ค้า
4. ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน

ตอบสนองเป้าหมาย
ความยัง่ ยืน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การดำ�เนินการของทาง IRC

ผลลัพธ์ปี 2562

5. สังคม /
ชุมชน /
สิ่งแวดล้อม

1. นวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม
2. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3. การอนุรักษ์พลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

1. เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและ
บริษัทฯ กำ�หนด
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เพื่อให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความ
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนในระดับโลก ผ่านกิจกรรมและ
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมสีเขียวขององค์กร
การด�ำเนินต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ถ่ายทอดความรู้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.
โครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ให้เกิดขึ้นในไออาร์ซี ชุมชนโดยรอบ
ต่
อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โรงงาน ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศ
- โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต
ชาติ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- โครงการ 3Rs
ของโลก (Sustainable Development
Goals: SDGs)
- โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ช่วงเทศกาล
- โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น
ถือศีล 5 ท�ำบุญตักบาตรวันส�ำคัญ
ทางศาสนา ประเพณีรดน�้ำด�ำหัว
ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนรอบรั้ว รอบบ้าน ในปี 2561
มากว่า 90%

6. ลูกค้า

1. การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี
2. คุณภาพที่เชื่อถือได้

ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห่ง 1. รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ และ
ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ
คุณภาพ’ ที่ว่า
ได้รับ ทั้งจากลูกค้าและการประเมิน
1. คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา
จากสถาบันภายนอก
ลูกค้าพึงพอใจ
2.
2. การรักษากฎ รักษามาตรฐานตลอดเวลา กิจกรรม DID Ride for Life และ
การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น
3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุม
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
คุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของ
ปีที่ 22/2562 เป็นต้น
กระบวนการผลิต
4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ
ของหน่วยงานประกันคุณภาพ

7. หน่วยงาน
ภาครัฐ

1. บริษัทฯ ขอใบอนุญาตหน่วยงานที่กำ�กับ
1. การขอใบอนุญาติ
ดูแลก่อนเริ่มดำ�เนินการ
ต่างๆ
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
2. การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมดูแลรักษา
และส่งเสริมสิง่ แวดล้อมให้น่าอยู่
3. ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงานให้อยู่
ในเกณฑ์ที่กำ�หนด
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี ข้อพิพาท
ทางกฎหมายใดๆ อีกทั้งไม่มีคดีที่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่
เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

ตอบสนองเป้าหมาย
ความยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ

ความยั่งยืน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

IRC มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคงนั่นก็คือพนักงาน
IRC ทุกคน ให้ทุกคนมี IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. วัฒนธรรมองค์กร และ 3. การพัฒนา
ทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่มั่นคงนั้น ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้รับการก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับการก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการก�ำกับดูแลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการด�ำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนส�ำคัญ 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
โดยในแต่ละทุกแผนการด�ำเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลเป็น
รายวัน / รายเดือน / รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ผลจากแผนงานดังกล่าวนี้ น�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไป
กับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่
เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

การเติบโต
ของรายได
ผาน 3 ชองทาง ความสามารถ
ในการแขงขันทางดาน
1. ตลาดใหม
ราคา & คุณภาพ
2. ผลิตภัณฑใหม
3. ผลิตภัณฑที่มีอยู
แผนงาน
4. กระบวนการผลิต
1. นวัตกรรม
- การพัฒนากระบวนการผลิต
- การวิจัยและพัฒนา
- โรงงานอัจฉริยะ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
2. ความพึงพอใจ
- นโยบาย 3Rs
และความสัมพันธกับลูกคา
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ - ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และเปนที่เชื่อถือมั่นใจของผูใช
IRC-DNA
1. บริษัทฯ ของเรา บานของเรา
2. วัฒนธรรมองคกร
3. การพัฒนาขีดความสามารถ และความกาวหนาในอาชีพ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารหวงโซอุปทาน

ความยั่งยืนของ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (‘คณะกรรมการฯ’) ได้แต่งตั้ง ‘คณะท�ำงาน’ ที่ประกอบด้วย
ผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มขององค์กรตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์ซีที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ(Environment, Social, and
Governance: ESG) เป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะท�ำงาน
จะรั บ ฟั ง และรวบรวมความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ จากผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย รายงานต่ อ คณะกรรมการฯ เป็ น ประจ�ำ
ทุ ก ไตรมาสหรื อ ทั น ที ห ากมี เ หตุ ก ารณ์ เ ร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ สามารถก�ำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางในการจั ด การ
กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย แต่ ล ะกลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ หากมี ป ระเด็ น ส�ำคั ญ ที่ จ ะกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์
ในการด�ำเนินงานหรือเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณารับทราบ
และก�ำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป

ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบาย
สู่ความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

รางวัลดาน ESG
จากสถาบันไทยพัฒน

• รางวัลที่ไดรับจากลูกคา
หนวยงานภาครัฐ และอื่นๆ
• จายเงินปนผลแกผูถือหุน
อยางตอเนื่อง
• ผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มขึ้น
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สิ่งแวดลอม

• การใชพลังงานลดลง
• ลดมลพิษ และภาวะโลกรอน
• ไดรับรองมาตรฐาน ISO14001
• ไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอม

สังคม

• ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
• โอกาสในการสงผานความรู
และสิ่งดีๆ สู SMEs ไทย

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดีเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบแนวทางส�ำคัญสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของไออารซีแบงเปน 5 หมวด ไดแก

สิทธิของผูถือหุน

I.

การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

V.
II.

IV.
III.

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย

สอดคลองตาม

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

บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อปฏิบัติที่ดีและนโยบายต่างๆ ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงานไว้ใน “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตลอดจนความเหมาะสมของบริบท
บริษัทฯ ตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บังคับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ
ทั้งในสวนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

สงเสริมใหมีการสื่อสารแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนให ไดรับ
การอบรมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนตองลงนามรับทราบและปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน กระบวนการตรวจสอบที่โปรงใสยุติธรรม
อีกทั้งมีการเก็บขอมูลการรองเรียนเปนความลับและเคารพสิทธิของผูรองเรียน

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและ
แบบรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลขอคิดเห็นในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ในทุกๆ ป เพื่อนํามาแก ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทํางานโดยหลักเกณฑในการประเมิน
มีความสอดคลองกับกฎบัตรของกรรมการแตละชุดและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด อาทิ แบบฟอรมการประเมินความรูความชํานาญเฉพาะดาน
(Board Skill Matrix)

ผลการด�ำเนินงาน

“Very Good” CG scoring

ปี 2562 ไออาร์ซีได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 4 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อการประเมินดังนี้

การประเมินความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)
1. ด้านการบริหารธุรกิจ

หัวข้อประเมินรายคณะ
(Self-Assessment as a whole)

หัวข้อประเมินรายบุคคล
(Self-Assessment as an individual)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

2. ด้านอุตสาหกรรม
3. ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ
4. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
5. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
6. ด้านกฎหมาย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

7. ด้านบัญชี
8. ด้านการเงิน
9. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
10. ด้านเศรษฐศาสตร์
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2562
3.95

3.95
3.9
3.85

3.86

3.84
3.77

3.8

3.81

3.75
3.7
3.65
3.6
0

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
คณะกรรมการกํากับ
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
ดูแลกิจการที่ดีและ
ความรั
บผิดชอบตอสังคม
หมายเหตุ: จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
		
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำ�เนินการในเรื่องนั้น
		
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
		
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
		
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดี
		
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินกิจการอย่าง
โปร่งใส ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่
อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี
ในฐานะพลเมื อ งบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี ไออาร์ ซี ก�ำหนดหลั ก การ
ด�ำเนิ น กิ จ การที่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น กิ จ การของกลุ ่ ม หรื อ บุ ค คลที่
กระท�ำการโดยมิ ช อบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่ อ ให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการด�ำเนินกิจการอันปราศจาก
การทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เริ่มจากการสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกในการ ‘เคารพ
ตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง’ บนความเชื่อที่ว่าหากคนเรา
มีความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองแล้วจะเป็นพื้นฐานของ
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความสามารถที่ จ ะควบคุ ม จิ ต ใจตนเองไม่
ให้เข้าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งเปรียบเสมือนเกราะในการ
ป้องกันความคิดหรือการกระท�ำที่ไม่ดีต่างๆ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน
เพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง
ในการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมคู่มือการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของบริษทั ฯ ประจ�ำปี รวมทัง้ ระบุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศน์
พนักงานใหม่และหลักสูตรบังคับประจ�ำปี โดยจัดท�ำแบบทดสอบ
ภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้ง
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท�ำสื่ อ การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
ในช่วงเวลาพักกลางวัน ณ โรงอาหารบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดช่ อ งทางส�ำหรั บ การแจ้ ง เบาะแสและข้ อ
ร้องเรียน ได้แก่
• การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
• ทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
หรือหากผู้ร้องเรียนไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ
ก็จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่
• Email: listen@ircthailand.com
• Website: www.ircthailand.com/th/investor/
corporate/whistleblowing
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อ
ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายและ
จะรายงานผลการสืบสวน/ด�ำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบ
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจ�ำ
ตลอดจนมีการก�ำหนดนโยบาย แนวทาง/ระเบียบการปฏิบตั งิ าน
และตารางอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบและสอบทานกั น
ภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งองค์กร

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 ไออาร์ซี ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ

No Gift Policy
บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งภายใต้
ความไม่ แน่ น อนต่างๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ ย งเป็ น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการ
บริหารความเสี่ยงคือการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือ
กระบวนการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำพาธุรกิจสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code)
ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนิน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย
แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 2015
และ ISO 9001: 2015 โดยเน้ น การบริ ห ารครอบคลุ ม
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งหลั ก ทั้ ง 4 ด้ า น อั น ได้ แ ก่ ด้ า นกลยุ ท ธ์
ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งน�ำไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักได้ดยี งิ่ ขึน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ข องคณะท�ำงานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยเน้นย�้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้
และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมี
ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งน�ำไปสู่
การรายงานความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting)
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวน
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่ ง
ครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยาง
ในรถจั ก รยานยนต์ และสายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม
เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risks) มีการ
จั ด ท�ำและทบทวนแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan: BCP) ส�ำหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณี
วิ ก ฤติ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผลเสี ย หายต่ อ กระบวนการธุ ร กิ จ หรื อ
กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ผลการด�ำเนินงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ มี โ ครงการด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
วิกฤตการณ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจ (เช่น ลดต้นทุน
ลดความเสี่ยง เพิ่มการเติบโตของรายได้ ผลกระทบด้านบวก
ต่อไออาร์ซี หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งระบุประโยชน์
ในเชิงตัวเลข โดยแบ่งเป็น 4 ตัวอย่างตามความเสี่ยง 4 ด้าน
นั่นคือ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกกลยุ ท ธ์ ส ่ ง เสริ ม ทางด้ า นการ
ท�ำวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาด สร้างนวัตกรรม ตลอดจนการเป็นโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านัน้ บริษทั ฯ ได้
ค�ำนึงถึงเรือ่ งของความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม และด�ำเนินการตาม
นโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy)
โดยการน�ำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การน�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำ (Reuse) และการแปรรูปสิ่งของเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
และค่าใช้จา่ ย

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความเสี่ ย งทางด้ า นการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ในประเด็นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีธรุ กรรมในสกุลเงินต่างประเทศ
ทัง้ สกุลเงินเยน (JPY) และดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ
จึงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความ
เคลือ่ นไหวของราคาวัตถุดบิ ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ ตลอดจนก�ำหนด
นโยบายการท�ำสัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศและ
วัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเสี่ยงใน
ด้านนี้ โดยได้ท�ำรายงานสรุปต่อผูบ้ ริหารเพือ่ รับทราบเป็นประจ�ำ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในทุกๆ ไตรมาส
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการบริหารเงินเพือ่ จัดการสภาพ
คล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราทีส่ งู กว่าอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากเงินลงทุนระยะสัน้ ตลอดจนวางแผน
การลงทุนในช่องทางอืน่ เพิม่ เติม อาทิ การลงทุนในงานวิจยั ด้าน
นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการลงทุนเพื่อพัฒนา
ไปสูก่ ารเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เป็นต้น อีกทัง้ มี
การรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจ�ำ เพื่อ
ด�ำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส

2. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)
บริ ษั ท ฯ ได้ น�ำแนวคิ ด การผลิ ต แบบลี น
(Lean) และระบบอัตโนมัติ (Automation)
เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอจั ฉริยะต่างๆ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความ
สูญเสียในด้านต่างๆ ของกระบวนการผลิต
โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม ทางด้ า นนวั ต กรรมให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงสภาพการด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย
4.0 อันน�ำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อ
เป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็
ให้ความส�ำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินกระบวนการผลิตได้อย่าง
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ป้ อ งกัน ปัญ หาจากการผลิต ซึ่งอาจส่ ง ผล
กระทบต่อประเด็นทางด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือและจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็นอย่างดี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ทกี่ �ำหนดอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชุมชนใกล้เคียงให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยมุง่ มัน่
ทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีทมี่ ตี อ่ ชุมชนรอบข้าง
ของบริษทั ฯ
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความส�ำคัญในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์
ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต และการด�ำเนิ น งาน
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น ตลอดจนมาตรฐานสากลต่ า งๆ ที่ จ�ำเป็ น และ
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ โดยจากการด�ำเนินการที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ไม่เคยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความส�ำคัญยิ่งต่อธุรกิจของ
ไออาร์ซีทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งเป็นโอกาสให้ ไออาร์ซี
ผลักดันการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความยั่งยืน
โดยไออาร์ซีมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการบริหารความเสี่ยง
ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว
ทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและระบบนิเวศธุรกิจ ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของราคาต้นทุนการผลิตต�่ำ ก�ำไรสูงสุด และการผลิต
ในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางบริหารจัดการ
ไออาร์ซีน�ำระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่
มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการ
บริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือชิ้นงานให้กับหน่วยงาน
ถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
รวมถึงระบบห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว’ (Green Value Chain) ที่
ไออาร์ซีน�ำมาปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ทั้ง
ในมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดความ
สูญเสียในรูปของตัวเงิน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้า
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/
หรือเจ้าหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ และการก�ำกั บดู แลกิ จ การที่ ดี การประชาสั ม พันธ์การ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บริษัทคู่ค้ารับทราบ รวมถึง
ปฏิเสธการรับของขวัญในทุกกรณี
การบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ ให้ ค วาม
ส�ำคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวทุกสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
เหล่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน สร้างก�ำไรที่พึงพอใจ
แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไออาร์ซี ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ผลิตภายในบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การพัฒนาในระดับ
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำของห่วงโซ่อุปทาน โดยไออาร์ซี
ได้มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจผู้ขาย ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ
ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการประเมิน
ผู้ส่งมอบ (Supplier) เป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้งมีการตรวจ
ประเมินผู้ขาย ณ แหล่งผลิต/คลังสินค้าเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
ซึ่งผลการประเมินจะช่วยท�ำให้เราทราบปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน
• การประเมินความเสีย่ งและการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของคูค่ า้
เพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของคู่ค้าทั้งหมด ไออาร์ซี
ได้มีการจัดท�ำคู่มือในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงมีการส่งสัญญาที่
มีการระบุว่าคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ
แรงงาน และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคูค่ า้
ทุกรายของไออาร์ซจี ะต้องมีการลงนามในสัญญาเงือ่ นไขดังกล่าว
• การจัดวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดหาของไออาร์ซีแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
คาร์ บ อนแบล็ ค เป็ น ต้ น และการจั ด ซื้ อ จั ด หาทั่ ว ไป เช่ น
เครื่องจักรในการผลิต และผู้รับเหมาให้บริการ โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 67.79 และ ร้อยละ 32.21 ตามล�ำดับ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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67.79%
สัดส่วน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2562

32.21
%

วัตถุดิบ 67.79 %

จัดซื้อทั่วไป 32.21 %

ยางธรรมชาติ
ยางสังเคราะห
คารบอนแบล็ค

เครื่องจักรในการผลิต
ผูรับเหมา
เครื่องใชสํานักงาน

• การจัดซือ้ จัดหาในประเทศ
การจั ด ซื้ อ จั ด หาในประเทศถื อ เป็ น การกระจายรายได้ ใ ห้ แ ก่
ชุมชนและสังคมประเทศไทยของเรา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการจ้างงานในประเทศ โดยไออาร์ซี
ได้ท�ำการจัดซื้อจัดหาภายในประเทศสูงถึง 4,625 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของการจัดซื้อจัดหาทั้งหมด โดยสัดส่วน
ดั ง กล่ าวเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี จากการจัด ซื้อสิน ค้าและบริก าร ได้ แก่
วัตถุดิบส�ำหรับการผลิต และการจ้างเหมางานต่างๆ เป็นต้น

การจัดซื้อจัดหาในประเทศ

รอยละ 86.39

ของงบประมาณการจัดซื้อจัดหาทั่วไปทั้งหมด
• การส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วม CAC
ไออาร์ซีให้ความส�ำคัญการการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยนอกจากจะประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในการเข้าร่วมโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า CAC ซึ่งย่อมาจากค�ำว่า Collective Action
Coalition Against Corruption ยิ่งไปกว่านั้นไออาร์ซียังได้มี
การเชิญชวนคู่ค่าทุกรายให้เข้ามาร่วมโครงการ CAC ด้วยเช่นกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศชาติ ร วมทั้งตระหนัก ว่าคนไทยสามารถเอาชนะ
คอร์รัปชันได้ ที่ส�ำคัญเพื่อตอกย�้ำการด�ำเนินงานของไออาร์ซีที่
ให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
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อะไหล
คอมพิวเตอร

เป้าหมายในปี 2563
ในปี 2563 ไออาร์ซี มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงจากปี 2562 และควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ใน
ปริ ม าณที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ราคาตลาดของสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับ
คู่ค้าโดยการติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั น ให้ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเพิ่มจ�ำนวนแหล่ง
ส่งมอบให้มากขึ้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ไออาร์ซมี งุ่ มัน่ ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานทีย่ งั่ ยืนให้เกิดขึน้ ในชุมชนและสังคม โดยให้
ความส�ำคัญตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือกและทดสอบวัตถุดบิ การพัฒนากระบวนการและเทคนิคในการผลิต รวมถึงการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 5,481.27 ล้านบาท และสามารถท�ำก�ำไรได้
166.54 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุน้ (Earnings per Share: EPS) 0.83 บาท โดยมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets:
ROA) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (Return On Equity: ROE) ทีใ่ กล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์
ในขณะเดียวกันอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity ratio: D/E) ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ จากผล
การด�ำเนินงานโดยรวม บริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสมแก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนการแบ่งปันแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในรูปแบบของโครงการต่างๆ

การรายงานทางการเงิน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ รักษามาตรฐานในการรายงานทางการเงินโดยจัดให้มกี ารท�ำงบการเงินทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และ
ตรวจสอบได้ ซึง่ ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นไว้อย่างไม่มเี งือ่ นไข จากผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั อนุญาตเสมอมา ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั
ท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) และเปิดเผยพร้อมงบการเงินรายไตรมาส
และรายปีตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ สือ่ สารและสร้างความเข้าใจในผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูท้ สี่ นใจ
ตลอดจนการมีวินัยทางการเงินที่ดี ในการวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ จะได้รับในการลงทุนทางด้านเครื่องจักร การ
ผลิต และโครงการต่างๆ รวมถึงการไม่น�ำเงินทุนของบริษทั ฯ ไปลงทุนธุรกิจทีไ่ ม่มคี วามถนัด ตลอดจนการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษทั ฯ ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินการโดยปกติ เพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ฯ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้

ผลิตภัณฑ์ของไออาร์ซี

ยอดขาย
ชิ้นสวนยานยนต

33.87%

ยางในรถจักรยานยนต

9.83%

ยอดขายโดยรวมของบริษัท

5,427.10
ลานบาท

กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ

22.03%

ยางนอกรถจักรยานยนต

34.27%

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

26

IRC

จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้

วันก่อตั้ง
15 ธันวาคม 2512
วันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 25 กันยายน 2537

จ�ำนวนพนักงาน
รายได้รวม

ทุนจดทะเบียน

200 ล้านบาท (ช�ำระเต็มมูลค่า)

ก�ำไรสุทธิรวม

จ�ำนวนหุ้น

หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

(ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)
(ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)

1,637 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
1,582 คน (FY 2019)
• 5,614.13 ล้านบาท (FY2018)
• 5,481.27 ล้านบาท (FY 2019)
• 358.62 ล้านบาท (FY2018)
• 166.54 ล้านบาท (FY 2019)

ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
(Industrial Elastomer Parts: IED)

ยอดขาย
กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต

10.87%

กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ

39.41%

ยอดขายโดยรวม

3,033.89
ลานบาท

กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถยนต 4 ลอ
และ 4 ลอขึ้นไป

49.72%

ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)

ยอดขาย
ตลาดสงออก (EXP)

40.99%

กลุมลูกคาโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต (OEM)

ยอดขายโดยรวม

31.64%

2,393.20
ลานบาท

ตลาดทดแทน (REP)

27.37%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
การวิจัยและพัฒนาถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได้
ตั้ ง เป้ า การเติ บ โตเพี ย งแค่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพสู ่
ตลาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่
ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart
factory) เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการปฏิบัติงาน จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต รวมถึงการเก็บรักษาและปกป้อง
ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูล
การวิจัย ข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้เกิดขึ้นในระยะยาว

แนวทางบริหารจัดการ
IRC Asia Research Company Limited (IAR) ภายใต้การ
สนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้น�ำ
เครื่องจักรอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย

Products
R&D
Customers

Step
03

Step
02

Step
01

นอกจากนี้ ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่ อ น�ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต กรรมที่ ต อบสนอง
ความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย

28

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ อั น น�ำไปสู ่ ผ ลการวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของภาครั ฐ ดั ง นั้ น IAR จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ขั บ
เคลื่ อ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

โดยไออาร์ซีจัดท�ำโครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายใน
องค์กรหลากหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และแนวโน้ ม ที่ ส�ำคั ญ ในอนาคต
(Mega Trend) โดยได้มกี ารจัด Innovation Day เป็นประจ�ำทุกปี

ผลการด�ำเนินงาน
• Eco – Carbon Black
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย 3Rs: รีดิวซ์ (Reduce), รียูส
(Reuse), รีไซเคิล (Recycle)] ของบริษัทฯ ทางหน่วยงานวิจัย
และพัฒนา ได้ท�ำการศึกษา “อีโค คาร์บอนแบล็ค (Eco-Carbon
black)” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลของยาง
รถยนต์เก่า น�ำมาผ่านกระบวนการพิเศษ จนได้สารตัวเติม (Filler)
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ งึ่ เสริมแรง สามารถน�ำมาใช้ทดแทนคาร์บอนแบล็ค
ซึ่งเป็นวัถุดิบดั้งเดิมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
โดยพบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ไ ด้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ที ย บเท่ า กั บ สาร
ตัวเติมคาร์บอนแบล็คสูตรปกติ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการลดปริมาณการ
ใช้วตั ถุดบิ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทัง้ ยังเป็นการลดปริมาณ
ขยะยางรถยนต์เก่าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

• Cellulose Fiber
นอกจากนั้นทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนายังได้ท�ำการศึกษา
การเสริ ม ความแข็ ง แรงของยางด้ ว ยเส้ น ใยจากธรรมชาติ
(Cellulose Fiber) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากเนื้อไม้ ราคาถูก
มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นด้านความเหนียว แข็งแรงทนทาน และมีความหนา
แน่นน้อยหรือน�ำ้ หนักเบา สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
จากแหล่งที่มาจากธรรมชาติจึงไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ไออาร์ซจี งึ ได้วจิ ยั และพัฒนาสูตรยาง เพือ่ น�ำ Cellulose Fiber มา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ยางที่
ได้มีความแข็งแรงสูง และน�้ำหนักเบากว่าการใช้สารเพิ่มความ
แข็งชนิด High Styrene Resin (HSR) ทีไ่ ด้จากกลุม่ ปิโตรเลียม
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ดทะเบี ย นอยู ่ ใ นบั ญ ชี
นวัตกรรมอีก 9 รายการทีจ่ ะออกสูต่ ลาดในอนาคต

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
• WR-001 (Rain Tire)
ยางขนาด 17 นิ้ว พัฒนามาเพื่อการแข่งขัน
ในประเทศ ส�ำหรับถนนเปียกโดยเฉพาะ
• เสาล้มลุกจราจร (Flexible Delineator Post)
แบ่ ง เขตถนนให้ ชั ด เจน ป้ อ งกั น รถวิ่ ง ผิ ด เลน
ถนน ใช้ แ บ่ ง ทางเดิ น รถ ทางสวนเข้ า -ออก
อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยบอกต�ำแหน่ ง ของเส้ น แบ่ ง ช่ อ ง
จราจร บ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง หรือใช้ปอ้ งกัน
เขตพื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่ห้ามจอดของรถยนต์
• อุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อน
จากไฟหน้ารถ (Glare Screen)
เพื่อลดแสงจ้าจากไฟหน้ารถที่ว่ิงอยู่ในช่อง
จราจรตรงข้าม ซึง่ จะช่วยลดอุบตั เิ หตุทอี่ าจ
จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงกลางคืน
• พืน้ ยางสนามกีฬา Vi-Pafe
พืน้ สนามกีฬา ประกอบด้วย ชัน้ เม็ดยางธรรมชาติ
ผสมสารยึดเกาะ (ขนาดเม็ดยาง 1-3 mm) และ
เคลือบผิวหน้าชัน้ เม็ดยางด้วยโพลียรู เี ทน สามารถ
เลือกสีของพืน้ สนามกีฬาได้หลากหลาย สามารถ
รองรับแรงกระแทกได้ดี ดูแลรักษาง่าย น�้ำไม่
สามารถซึมผ่านได้ สามารถติดตัง้ ได้ทงั้ ภายในและ
ภายนอกอาคาร
• พื้นสนามเอนกประสงค์ Vi-Pafe
พื้นสนามเอนกประสงค์ ประกอบด้วย
ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ
(ขนาดเม็ดยาง 1-3 mm) มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนความร้อน ช่วยป้องกันความร้อน
จากภายนอกอาคาร และช่ ว ยรั ก ษา
อุ ณ หภู มิ ภายในอาคารรองรั บ แรง
กระแทกได้ดี จากกิจกรรมการเดิน วิ่ง หรือ ออกก�ำลังกาย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายตามข้อก�ำหนด Rohs2
• บล็อกยางปูพนื้ Vi-Pafe
บล็ อ กยางปู พื้ น มี ค วามหนาตั้ ง แต่ 20-25
mm ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสม
สารยึดเกาะ (ขนาดเม็ดยาง 1-3 mm) และขึ้น
รูปด้วยแม่พิมพ์กดอัด รองรับแรงกระแทกได้ดี
ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการเดิน วิ่งการออก
ก�ำลังกาย ติดตั้งได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก
อาคารสามารถเลือกวัสดุเม็ดยางสีและออกแบบ
พื้นที่ติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ในการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้
ความมุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทั้ ง ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
เป็นระบบอัตโนมัติ ในจุดต่างๆ ให้มากขึ้น และมุ่งเป้าสู่ระบบ
“ลีน ออโตเมชั่น” (Lean Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ อีกทั้งการควบคุม
ต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางไออาร์ซี
ได้มีการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรในส่วน
ของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
โดยมีการให้รางวัลเป็นการไปดูงานที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจของพนักงาน รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับทีมงานที่ได้รางวัลด้วย
ส�ำหรับการน�ำระบบ “อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์” (Internet
of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ทางบริษัทได้ท�ำการทดลองติดตั้งระบบโปรแกรมวิเคราะห์ใน
ส่วนของเครื่องจักรหลัก โดยอยู่ในช่วงของการปรับตั้งและแก้ไข
โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต จากการทดลอง
เฝ้าติดตามผลเบื้องต้นท�ำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Loss Time) เพื่อที่จะน�ำข้อมูล
เหล่ านั้ น มาท�ำการแก้ไ ขปัญ หาที่เกิด ขึ้น ในกระบวนการผลิ ต
และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall
Equipment Effectiveness) เมื่อท�ำการเก็บผล ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นที่น่าพอใจ จึงจะท�ำการขยายผลและติดตั้งโปรแกรม
ในเครื่องจักรส่วนอื่นๆ ต่อไป
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แนวทางบริหารจัดการ
การขยายผลด้ า นระบบอั ต โนมั ติ เ พื่ อ ก้ า วไปสู ่ ร ะบบ “ลี น
ออโตเมชั่น” (Lean Automation) และการใช้โปรแกรมระบบ
โรงงานอั จ ฉริ ย ะ (Smart Factory) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการสนันสนุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานราชการ
อาทิ สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
รวมถึงการจัดกิจกรรม Activity Day และ Innovation Day
เป็นประจ�ำทุกปี ณ โรงงานวังน้อย ซึ่งมีการประกวดผลงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product Innovation) ซึ่งเป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
นวัตกรรมในกระบวนการท�ำงาน (Process Innovation) คือ
การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
โดยบริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งทีมชนะเลิศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
เกาหลี ใ ต้ โดยได้ เ ยี่ ย มชมศู น ย์ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมของ
ซัมซุง ศึกษาดูกระบวนการผลิตของฮุนได โรงงานอัจริยะของ
อุตสาหกรรมเหล็กยังชิน รวมถึงการเข้าร่วมงาน International
Seoul Smart Factory Conference and Expo 2019

โดยไออาร์ซีจัดท�ำโครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรหลากหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)
กิจกรรม Kaizen รวมถึงการจัด Innovation Day เป็นประจ�ำทุกปี

โครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร
เครื่องมือ / โครงการ

รายละเอียด

กลุ่มพนักงาน

กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Circle: QCC)

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำ�งาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี ทั้งองค์กร
ส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองผ่านการ
เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ทำ � ให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใจในผลงานซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
พนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำ�ให้เกิดความสามัคคี อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น

ไคเซน (Kaizen)

การปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง ทั้งองค์กร
สภาพแวดล้อมการทำ�งานแบบง่ายๆ เป็นรายบุคคล

การจัดประกวดโครงการ
ด้านนวัตกรรม (Innovation Day)

โครงการจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรม ทั้งองค์กร
กระบวนผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Process Innovation & Product
Innovation) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
(Automation)

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มศักยภาพ แผนกวิศวกรรม
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงาน

42 โมเดล

23 โมเดล

ชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม

ยางนอก
รถจักรยานยนต์

28 โมเดล

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

โดยในปี 2562 ทางไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการ
ติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต เช่น เครื่องชั่งอัตโนมัติ
ส�ำหรับสารเคมีและน�้ำมัน เครื่องประกอบหมุดแบบอัตโนมัติ
เป็นต้น รวมถึงการทดลองติดตั้งโปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบ
บิ๊กดาต้าและโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory)
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของเครื่ อ งจั ก ร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต 2560-2562
ชื่อโครงการ

จำ�นวนโครงการ
2560 2561 2562

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (บาท)
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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลและความส�ำเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิต
รางวัล Automation Award
และ New Business Development Award
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Automation Award ส�ำหรับการพัฒนา
กระบวนการผลิตและลดต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิตโดยใช้
หุ่นยนต์ และรางวัล New Business Development Award
ส�ำหรับการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL จาก
INOAC CORPORATION เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

รางวัล Excellence Award และรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่หนึ่ง QCC Kaizen
รางวัล Platinum IQPC 2018
บริษทั ฯ ในนามของทีมเฟือ่ งฟ้า ได้รบั รางวัล Platinum
จากการน�ำเสนอผลงานในงาน International
Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC
2018) จัดโดย WAHANA KENDALI MUTU (WKM)
ร่วมกับ INDONESIAN QUALITY & PRODUCTIVITY
MANAGEMENT ASSOCIATION (IQPMA) เมื่อวันที่
27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
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บริ ษั ท ฯ ในนามของที ม THE AVENGERS จากโรงงาน
รั ง สิ ต ได้ รั บ รางวั ล Excellence Award จากการน�ำเสนอ
ผลงานในงาน INOAC QC / Kaizen International Convention
จัดโดย บริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน
QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดยบริษัท
อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

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 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านการแก้ปัญหาตามหลักการของ Quality Control Circle อันมีผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรแบบ Bottom-Up และช่วยลดการสูญเสียในการท�ำงาน

รางวัล Gold Award จากงาน ICQCC 2019
บริษัทฯ ในนามของทีม Siam Tulip
Circle จากโรงงานวั ง น้ อ ย ได้ รั บ
รางวัล Gold Award จากการน�ำเสนอ
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
น�ำเสนอผลงาน QCC ในงาน APQO International
Awards 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ณ
จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
ไออาร์ซีให้ความส�ำคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไออาร์ซีได้มุ่งเน้นถึงความส�ำคัญของลูกค้า
รวมไปถึ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส ่ ง มอบให้ กั บ
ลู ก ค้ า ว่ า จะต้ อ งมี ม าตรฐาน ตรงต่ อ เวลา และสร้ า งความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”
ไออารซี ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแหงคุณภาพ’ ที่วา

คุณภาพเปนหนึ่ง สงของถึง
ตรงเวลา ลูกคาพึงพอใจ

การรักษากฎ รักษา
มาตรฐานตลอดเวลา

คุณภาพที่ไว้ใจได้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไออาร์ซียึดมั่นเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจของไออาร์ซีเป็นธุรกิจ
ที่ต้องผลิตสินค้าจ�ำนวนมาก (Mass Production) ซึ่งต้องแข่ง
กับเวลา และลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร (Business to
Business: B2B) ที่ต้องการมั่นใจในมาตรฐานการด�ำเนินงาน
และการควบคุมคุณภาพสินค้า ไออาร์ซีจึงให้ความส�ำคัญและ
ให้การสนับสนุนหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างมาก

แนวทางบริหารจัดการ
ไออาร์ซี เคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและข้อปฏิบัติ
โดยระบุไว้ใน “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ในเรื่องของ
การส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี คุ ณ ภาพและตรงเวลา หรื อ สู ง กว่ า
ความคาดหมายของลู ก ค้ า ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ เ ป็ น ธรรม โดย
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง
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การสงเสริมใหมีการผลิต
ที่มีการควบคุมคุณภาพ
ภายใน ในแตละหนวย
ของกระบวนการผลิต

ประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการผูจัดการ
ใหการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของหนวยงานประกัน
คุณภาพ

เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอ
ในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการ
โฆษณาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
หรื อ บริ ก าร อี ก ประเด็ น ที่ ส�ำคั ญ คื อ การรั ก ษาความลั บ ของ
ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการน�ำข้อมูลใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ
ได้ท�ำการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
และจัดให้มีระบบตลอดจนช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึ ง การสอบถามความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และสรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ
น�ำไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการ
พัฒนาการต่อไป

ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็น 1 ใน 7 นโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันก�ำหนด ซึ่งจะน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย

ราคา/ตนทุน
ใหอยูในระดับที่แขงขัน
ไดดีที่สุดสําหรับลูกคา

คุณภาพ
ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑคุณภาพ
ที่ลูกคาตั้งไว

มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปีหน้า ทางไออาร์ซียังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ
ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยางส�ำหรั บ รถรุ ่ น ใหม่ ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ารร่ ว มออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในประเทศญี่ ปุ ่ น และที่ ป ระเทศไทย เป็ น การ
เพิ่มจุดแข็งในการออกแบบของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้
เรายังมีการพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติส�ำหรับชิน้ ส่วนบางรายการ
เพื่อชดเชยการใช้ยางสังเคราะห์และสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ ร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เช่น กิจกรรม
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561 การท�ำบุญ
ทอดกฐิ น ณ วั ด พระบาทน�้ ำ พุ จ.สระบุ รี และการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการกุศลของลูกค้า โดยไปแจกของให้กับโรงเรียนใน
ชนบทตามที่ต่างๆ เป็นต้น

การจัดสง
ใหอยูในระดับที่ดี
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการจัดสง
ที่ลูกคาตั้งไว

การบริการ/
การแกไขปญหา
การบริการที่สัมฤทธิ์
ผลอยางดีที่สุด
ตอลูกคาตลอดเวลา

การระบุประเด็นส�ำคัญและประเด็นที่มีความกังวล

ไออาร์ซีมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต
ชิ้นส่วนยางส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ในอนาคต และ
มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อรองรับตลาด
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ก�ำลังเติบโต
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับศูนย์ และ
มีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้าในทุกๆ เดือน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
ต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015 และ ISO/
IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึง
ระเบียบจ�ำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances
2: RoHS2*) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันไออาร์ซี
ผ่านมาตรฐานการควบคุมนี้เรียบร้อยแล้ว
คุณภาพ จะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับความพึงพอใจสูงสุด
ที่จะให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน (1.ราคา / ต้นทุน 2.คุณภาพ
3.การจัดส่ง 4.การบริการ / การแก้ปัญหา) ของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันก�ำหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ
ที่จะน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ไออาร์ ซี ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารส�ำรวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ น
ประจ�ำทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า
การขนส่งสินค้า และการให้บริการ โดยแบบส�ำรวจดังกล่าว
สามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
(คะแนนเต็ม 100%)

รอยละ

ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพของสินค้า
ความพึงพอใจในการใช้สินค้า
ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัด
ล�ำดับของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ
ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา
ความถูกต้องของจ�ำนวนสินค้า และเอกสารการจัดส่ง
สินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร
ความครบถ้วนและถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า
การประสานงาน รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย

รอยละ

100.00

94.50

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

โรงงานรังสิต

โรงงานวังนอย

*ข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจในปี 2561

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้น�ำข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมไปถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางอ�ำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในการเสนอความคิดเห็น ดังนี้
สํานักงานรังสิต: บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซ. รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร: (66) 2 9960890
สํานักงานวังนอย: บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: (66) 35 214932-3

http://www.ircthailand.com/th/contact/rangsit
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รางวัลและความส�ำเร็จจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รางวัล COST AWARD 2018

รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist

บริษัทฯ ได้รับรางวัล COST AWARD 2018
จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Regional Supplier Quality Award
Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

รางวัล THE BEST IN QUALITY

รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล THE BEST IN QUALITY
จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award
2018 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018
บริษัทฯ ได้รับรางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018
จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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I
Responsibility
to Stakeholders
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
C
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ความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และ
ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีกับชุมชน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน�ำประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนมาพัฒนาเป็น
จุดแข็งขององค์กร

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิด
การจ้างงานอย่างมีคุณค่า เพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ความพึงพอใจของชุมชน
ผลประเมินความพึงพอใจชุมชน ป 2016-2019
120
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97
73.5

77

94

12 โครงการ

จํานวนโครงการ CRM

ผูเขารวมเขารวมโครงการ
ใหอาชีพ ใหชีวิตในป 2562

206 คน

20
0
2016

7,000 ขวด

2017

2018

2019

สนับสนุนนํ้าดื่มใหโครงการรณรงค
ขับขี่ปลอดภัย…ชวงเทศกาลในชวง
7 วันอันตราย

37 ปาย
277 คน

ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการ
ไออารซี เซฟไรด

8 โรงเรียน

จัดทําปายรณรงคขับขี่ปลอดภัย
รวมกับกรมทางหลวงจํานวน
สมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง
คลองปาง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ความส�ำคัญของชุมชน

แนวทางการสร้างการยอมรับต่อชุมชน

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (VALUE CHAIN) ของบริษัทฯ มีการสร้าง
คุณค่าในมิติทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการด�ำเนินงาน
และกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พั น ธะสั ญ ญา
ของบริษัทฯ คือ “รักษาความยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” และการสร้างการยอมรับและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำงานให้เกิดความยั่งยืนแก่
บริษัทฯ และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลก�ำไรอย่าง
ยั่งยืน

ในปี 2562 บริษทั ฯ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานในการขับเคลือ่ น
กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความส�ำคัญต่อการรับผิดชอบ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศทางธรรมชาติ และ
กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ควบคู่
ไปพร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและ
ชุมชน ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR)

โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร่วมกัน
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี้
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IRC

พัฒนาความรูและทักษะการทํางาน
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี
และสงเสริมวัฒนธรรมสีเขียวภายในองคกร

รอบรั้ว
รอบบาน

มีความสัมพันธที่ดี และสานสัมพันธกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย

ประเทศชาติ/
ชุมชน

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

ระดับสากล

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

2. โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต

ผลการด�ำเนินงาน
สังคม / ชุมชน
ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการ
แบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าเรามิได้
มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาสังคมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การพั ฒ นาสั ง คมภายนอกองค์ ก รด้ ว ยเพื่ อ การเติ บ โตอย่ า ง
สมดุลและยั่งยืน
ในปี 2562 เราได้มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบการ
ด�ำเนิ น งาน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า สร้ า ง
มู ล ค่ า ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตลอดจนการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม โดย
พิจารณาจากประเด็นที่สังคมให้ความส�ำคัญ ความคาดหวัง /
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ของโลก สถานการณ์ ท างการเมื อ ง และภั ย พิ บั ติ น�ำมา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งกรอบการด�ำเนิ น งานที่ ต รงตามพั น ธะ
สัญญาของบริษัทฯ ผ่าน 7 โครงการหลักของบริษัทดังนี้

1. โครงการ SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT
เป็นโครงการเพื่อมุ่งพัฒนา ผู้รับเหมาช่วงอบยาง และผู้
ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบการผลิตประเภทเหล็ก (Maker)
ทั้ ง หมด 15 บริ ษั ท ให้ ส ามารถน�ำความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และแนวคิ ด วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ไปปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการท�ำงาน จากผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
พบว่า ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1,210,776 บาท
จากจ�ำนวนของเสียที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น (ค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม
ไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะเน้น
ฝึ ก อาชี พ ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง เพื่ อ น�ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ประกอบอาชี พ หลั ง พ้ น โทษ ตลอดจนสามารถหาเลี้ ย ง
ตนเองและครอบครัวได้ ไม่น�ำไปสู่การหวนกลับเข้าสู่วงจร
ของสิ่งผิดกฎหมายอีก

‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’
ไออาร์ซี น�ำโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต
และการฝึ ก อาชี พ ตลอดจนจั ด ให้ มี สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานบ�ำบัดหญิงคลองห้า
ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ภายใต้ความ
ร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
โดยในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ ง
พื้นฐานการผลิต เช่น การท�ำ 5 ส ความปลอดภัยในการท�ำงาน
จิตวิญญาณด้านคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
กับคณะผู้คุมฝ่ายฝึกวิชาชีพทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน
สถานที่ผลิตจริง

จํานวนผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น
226,080
15%

จํานวนขยะที่ลดลง
483,276
39%

จํานวนตนทุนที่ลดลง
501,420
46%

เป้าหมายในปี 2563
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ใช้ เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน
ในการด�ำเนินงาน การตรวจประเมิน และปรับปรุงแบบเป็นวงล้อ
PDCA แบบต่อเนื่อง

เป้าหมายในปี 2563
ผู้เข้าร่วมการอบรมน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหลังพ้นโทษ

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
ด�ำเนินการอบรมผู้ต้องขังและผู้คุมตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และ
เสริมสร้างความรู้ในด้านการด�ำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3. โครงการสวนยางสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง
IRC ได้ ด�ำเนิ น การพั ฒ นาระบบ ISO 9001 ส�ำหรั บ
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มีมาตรฐานสากล และ
ลดความแปรปรวนของคุ ณ สมบั ติ ย างแผ่ น รมควั น และ
สามารถสอบกลับได้ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001
โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และด�ำเนินงาน
รักษาระบบได้ดีเสมอมา จากผลการด�ำเนินงานปี 2562
มี จ�ำนวนสมาชิ ก สหกรณ์ ส วนยางคลองปางจ�ำนวน 227
ครัวเรือน และน�้ำยางที่ได้จากสหกรณ์ฯ สามารถสอบกลับ
แหล่งที่มาของน�้ำยางได้ 100%

เป้าหมายในปี 2563
1. น�้ำยางที่ผลิตสามารถสอบกลับแหล่งที่มาของน�้ำยางได้
> 50%
2. จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์ > 225 คน

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
1.
2.
3.
4.

ติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน�้ำยาง
พัฒนาระบบการติดตามน�้ำยางจากแหล่งผลิต
สนับสนุนการจัดการสวนป่าตามมาตรฐานการจัดการอย่าง
ยั่งยืนของ FSC (Forest Management Certification)

4. SAFE RIDE (IRC CARE)

โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ตลอดจนการตรวจเช็ ค สภาพและการบ�ำรุ ง รั ก ษารถจั ก รยานยนต์ เ บื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ เ ยาวชนตามโรงเรี ย นต่ า งๆ ใน 4 ภาค
ทัว่ ประเทศไทยโดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้เดินทางไปให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งหมด 8 จังหวัด

ลําปาง

สุพรรณบุรี
อางทอง

บุรีรัมย
อยุธยา

ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ประจวบคีรีขันธ

เป้าหมายในปี 2563
ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนทั้ง 8 จังหวัด
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แผนการด�ำเนินงานปี 2563
สร้างความรู้ความเข้าในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

5. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล
เป็นโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถอ�ำนวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งแจกน�้ำดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณ
ทางหลวงวังน้อยและสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน เมื่อปี 2562 เราได้ด�ำเนินกิจกรรม
ทั้งหมด 2 ครั้ง คือเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ช่วงเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พระนครศรีอยุธยา
26 ธันวาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พหลโยธิน กม.73-74
27 ธันวาคม 2561

ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ถ.พหลโยธิน ถ.สายเอเชีย
ทั้งหมด 17 จุด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พระนครศรีอยุธยา
10 เมษายน 2562

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พหลโยธิน กม.73-74
11 เมษายน 2562

เป้าหมายในปี 2563
ร่วมจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…
ช่วงเทศกาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ถ.พหลโยธินและ ถ.สายเอเชีย
ทั้งหมด 17 จุด

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ในช่วง 7 วัน อันตราย

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ยึดมั่นตามหลัก 3Rs ลดมลพิษและผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก เพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์การลดขยะอาหาร (Reduce) ภายในโรงอาหาร
และเชิญชวนพนักงานร่วมใช้ถุงผ้าและลดการใช้แก้วพลาสติก (single cup) เพื่อส่งเสริมการใช้ซ�้ำ (Reuse) และรณรงค์ให้ทิ้งขยะ
ให้ถูกถัง (Recycle) เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�ำขยะเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เป้าหมายในปี 2563
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 37% จากปีก่อน

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมระบบการจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
สร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
ติดตามความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

7. กิจกรรมกับชุมชน
เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย มีการบริจาคและท�ำบุญตาม
เทศกาลและวันส�ำคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและสิ่งของแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ
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ช่วงสงกรานต์ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบของขวัญ และรดน�้ำขอพร
ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต และ
แสดงออกถึงความกตัญญู ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่วมท�ำบุญเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

เป้าหมายในปี 2563
ความพึงพอใจของชุมชนมากว่า 70%

เทศกาลวันเด็ก ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยรังสิต-นครนายก 51
และหมู่บ้านศรีประจักษ์ ซอยรังสิตนครนายก 47

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี
ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก มากยิ่ ง ขึ้ น โดยผ่ า นการผ่ า นกิ จ กรรมดั ง กล่ า วเช่ น รายการการแข่ ง ขั น ฮอนด้ า ประหยั ด เชื้ อ เพลงปี ที่ 22
ณ ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมายในปี 2563
ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 80%

แผนการด�ำเนินงานปี 2563
ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและ
มอบคุณค่าสู่สังคม
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
จํานวนโครงการ
Reskill – Upskill

13 โครงการ
*ตัวอยางเชน UpSkill QC TIRE
ฝกทักษะการควบคุมเครื่องจักร
การใชเครื่องจักรใหม เปนตน

จํานวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยตอปของพนักงาน

36.29 ชม./คน

จํานวนพนักงานที่เขารวม
กิจกรรม Safety day (%)

การมี สุ ข ภาพดี เ ป็ น พื้ น ฐานของการ
ท�ำงานอย่ า งมี ค วามสุ ข IRC ส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน และป้องกัน
การบาดเจ็บ เพื่อลดการสูญเสีย รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพที่ ดี ด้ ว ยการจั ด
กิจกรรมการออกก�ำลังกาย และสถานที่
ออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
การสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะ
ความสามารถในทุ ก ระดั บ ถื อ เป็ น หนึ่ ง
ในพันธะกิจของ IRC ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ
ความสามารถในการพั ฒ นาด้ า นการ
ท�ำงาน และการด�ำรงชีวิตของพนักงาน

51.38%
เปาหมาย
50%

จํานวนพนักงานเขารวมการอบรม
หลักสูตร Safety Simulation Room
95%

เปาหมาย 80%

90%
85%
80%
2017
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2019

2020

IRC มี น โยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งาน
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ต่อเพศใดเพศหนึ่ง ประชากรของ IRC มี
ความหลากหลายทางเพศ
IRC ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานอย่ า งมี คุ ณ ค่ า
ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออาร์ซี
ความส�ำคัญทางธุรกิจ

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
และมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานสู่ความมั่นคงที่แข็งแรงด้วยการ
สร้าง IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย
1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้ ก ารสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ “Responsibility to
Stakeholders” แก่ชาวไออาร์ซีทุกคนได้รับการดูแลครอบคลุม
4 ด้านหลักๆ ได้แก่

โครงการ Smile & Smart Employee

เรามีความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกท่านทีก่ า้ วเข้าสูอ่ งค์กรไออาร์ซนี นั้
ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้อนรับบุคลากรทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับทักษะและประสบการณ์
ท�ำงานที่ ต ้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ต�ำแหน่ ง งาน รวมถึ ง พิ จ ารณาถึ ง
ศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมกับการ
ขยายเติบโตขององค์กร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
พนักงานรวมทั้งสิ้น 1,582 คน
พนักงานชาย 1,014 คน คิดเป็นร้อยละ 64
พนักงานหญิง 568 คน คิดเป็นร้อยละ 36

พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของไออาร์ ซี ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม
เท่าเทียม และได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาม
หลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่
การสรรหาว่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน การอบรมตามทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิดให้เหมาะสมตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
อบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
โดยไออาร์ ซี มี ก ารก�ำหนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจน
นโยบายการปฏิ บั ติ ต นของพนั ก งาน และต่ อ พนั ก งานผู ้ อื่ น
ตามนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นอกจากนี้ ไออาร์ ซี
ยั ง ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ อาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
เช่น โรงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ หรือการเข้าถึงบริการ
ทางแพทย์ที่บริษัทฯ จัดหาให้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไออาร์ซี
ทุ ก คนได้ รั บ การปฎิ บั ติ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งตามแนว
นโยบาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Happy Workplace
เป็นต้น

BABY BOOMER
55 - 73 ปี

จ�ำนวน 28 คน

GEN X
40 - 54 ปี

จ�ำนวน 613 คน

GEN Y
22 - 39 ปี

จ�ำนวน 905 คน

GEN Z
น้อยกว่า 22 ปี

จ�ำนวน 36 คน
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สัดส่วนพนักงานประจ�ำปี 2562 (ราย) แบ่งตามระดับงาน
ผูจัดการ
44 คน

3%

ผูบริหารระดับสูง
12 คน

พนักงาน
1,111 คน

1%

15%

สายธุรกิจ

70%

11%

จำ�นวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายบริหารและควบคุม

132
135

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

701
703

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

594

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

131

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

24

หัวหนางาน
173 คน
หัวหนาสวน
242 คน

ผลการด�ำเนินงาน
จากนโยบายภายใต้วสิ ยั ทัศน์
8.85% และพันธกิจ ที่มุ่งสู่การเป็น
บริ ษั ท ชั้ น น�ำในการพั ฒ นา
7.39%
นวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ
4.79%
บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการสรรหา
บุ ค ลากรรุ ่ น ใหม่ เ ข้ า สั ง กั ด
2560
2561
2562 หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง
หน่วยงานสายปฎิบัติการและหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อยก
ระดับการผลิตให้มคี วามทันสมัยและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพสูงสุดถึงลูกค้า
อัตราพนักงานเขาใหม

เป้าหมายในปี 2563
บริษัทได้ตั้งเป้าหมายด้านการสรรหาบุคคลากรในเชิงคุณภาพ
เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถขององค์ ก รในด้ า นการพั ฒ นา
นวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ โดยก�ำหนดอัตราก�ำลังคนของ
ทุ ก ส่ ว นงานให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ แผนการ
ด�ำเนิ น งานของทุ ก หน่ ว ยงานแบบบู ร ณาการ ประกอบกั บ
การก�ำหนดเป้ า หมายสรรหาพนั ก งานในกลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่ ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม และมี ศั ก ภาพสู ง ที่
สามารถพัฒนาต่อได้
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
จากเป้ า หมายในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ท�ำจั ด แผนการจั ด หา
ทรัพยากรบุคคลในปี 2563 โดยการแบ่งเป็นกลุ่มหลัก 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มพนักงานระดับเทคนิค และ กลุ่มพนักงานระดับบริหาร
1. กลุ่มพนักงานระดับเทคนิค บริษัทได้
มีแผนด�ำเนินการจัดหาทรัพยากรบุคคล
โดยเริม่ สร้างความพร้อมตัง้ แต่การร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ย านยนต์
หรือ AHRDA และได้ลงนามข้อตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษา
ในระดับปวส. เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ
พนักงานกับบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่มากขึ้น และเมื่อส�ำเร็จการศึกษายังสามารถเข้าร่วมงานกับ
บริษัทได้ในอนาคต
2. กลุ่มพนักงานระดับบริหาร บริษทั ยัง
คงเน้นกลุม่ เป้าหมายคนรุน่ ใหม่ทสี่ ามารถ
แสดงศักยภาพการพัฒนากระบวนการ
ด�ำเนิ น งานในเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ เข้ า มา
บริหารงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหมายของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งมีแผนการร่วมศึกษาและพัฒนากับมหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำด้าน Automation ในกระบวนการผลิต

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้ชาวไออาร์ซี
แนวทางบริหารจัดการ
เพื่ อ เป็ น แรงผลั ก ดั น และตอบแทนพนั ก งานไออาร์ ซี เราได้
จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ
ด้วยความเป็นธรรม พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึง
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ร ่ ว มงานอื่ น บนพื้ น ฐานของความเสมอภาค
และเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ
การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับ
การค้ าแรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริม ความเท่ า เที ย ม
ทางเพศ และบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้
รับการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการรับโทษจาก
การพิจารณาที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของตัวพนักงาน โดยส�ำรวจและเปรียบเทียบ
กับตลาดแรงงาน ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบของสภาวะการ
ครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของเราจะได้รับ
ผลตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสและผลักดัน
ให้พนักงานได้รับการปรับเลื่อนขั้นต�ำแหน่ง พัฒนาขีดความ
สามารถของตนเอง โดยประเมินขอบเขตตามต�ำแหน่งงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ไออาร์ซียังเล็งเห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ
จิตของพนักงาน จึงจัดตั้งหน่วยงานให้ค�ำปรึกษากับบุคลากร
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ เพิ่ ม
มุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้านมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี
มุ ม บริ ก ารให้ ค�ำปรึ ก ษาและรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อ HR CLINIC
ส�ำหรับดูแลและบริการบุคลากร เพื่อบรรเทาปัญหาในหลายๆ
ด้านที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในอนาคต

ในการดูแลเรือ่ งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของพนักงาน
อย่างเหมาะสม
• สวัสดิการในรูปเงิน
นอกเหนื อ จากผลประโยชน์ ต ่ อ ตั ว พนั ก งานโดยตรงแล้ ว นั้ น
ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน
โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณี
บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร และ
การสมรส เป็นต้น ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ
เป็นเงินทัง้ สิน้ 966.06 ล้านบาท โดยสวัสดิการต่างๆ สามารถแบ่ง
รายละเอียดคร่าวๆ ได้ดงั นี้
• ส่วนของเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เราเปิดโอกาสให้
พนักงานวางแผนการสะสมได้ดว้ ยตนเอง โดยอัตราการสะสม
รวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเริ่มตั้งแต่ 3% จนถึง 6%
เพิม่ ขึน้ ตามอายุงานทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
• ค่ารักษาพยาบาลของตัวพนักงาน รวมไปถึงคูส่ มรสและบุตร
• เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานในกรณีเสียชีวติ การคลอดบุตร
การสมรส
• ประกันชีวติ
• สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
ไออาร์ซใี ห้ความส�ำคัญต่อสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรงซึง่ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพ
จิตทีด่ ขี องพนักงาน โดยจัดให้มสี วัสดิการด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้
ศู น ย์ ต รวจสุ ข ภาพ ห้ อ ง
พยาบาล โดยบริษัทฯ ได้
จัดแพทย์ดูแลรักษาและให้
ค�ำปรึกษาแก่พนักงาน

ผลการด�ำเนินงาน
• สิทธิแรงงาน
ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแล
สภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและเท่าเทียม
และรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก ารส�ำหรั บ พนั ก งานใน
รูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี
สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษาหารือกับสหภาพ
อย่างเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้าง
ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
การแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง
เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ รึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพือ่ สุขภาพ

โรงอาหารถูกสุขอนามัย
ราคาย่อมเยา

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี

โรงยิมและห้องออกก�ำลังกาย
(ห้อง Fitness)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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• สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
ไออาร์ซใี ห้ความส�ำคัญต่อสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรงซึง่ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพ
จิตทีด่ ขี องพนักงาน โดยจัดให้มสี วัสดิการด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้
• สวัสดิการด้านอืน่ ๆ
• เครื่องแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจัดชุดและรองเท้าเซฟตี้
ให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
• รถรับส่งพนักงาน
• ห้องพักผ่อนและห้องอินเตอร์เน็ต
• สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี
• กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party / New Year party

เป้าหมายสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี
ในปี 2563
ไออาร์ ซี เ ล็ ง เห็ น ความส�ำคั ญ กั บ บุ ค ลากรไปพร้ อ มกั บ การส่ ง
เสริมกิจกรรมและการดูแลสวัสดิการที่ดีเสมอมา โดยเป้าหมาย
ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญต่อการดูแลให้ค�ำ
ปรึ ก ษาและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทั้ ง ด้ า นการท�ำงานและการ
ด�ำเนินชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม IRC

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
การบริการห้อง HR CLINIC ในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และสาขา
วั ง น้ อ ย เพื่ อ เป็ น การเปิ ด ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อ
ปรึกษาหารือ เพื่อเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้าน
มากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีมุมบริการให้ค�ำปรึกษาและรับฟังปัญหา
หรือ HR CLINIC ส�ำหรับดูแลและบริการบุคลากร

การพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน
แนวทางการจัดการ
ไออาร์ ซี ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
ไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่
เรามุ่งเน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge)
และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute)
เพื่อที่พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่
สอดคล้องไปกับวันฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรก
ของการเข้ า มาเป็ น สมาชิ ก ไออาร์ ซี ซึ่ ง ก็ คื อ การเข้ า ร่ ว มการ
ปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and
Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านส�ำคัญๆ ขององค์กร เช่น
ความปลอดภัย โดยสมาชิกใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัย
ภาคปฏิบัติด้วยระบบจ�ำลอง (Simulation) เพราะบริษัทฯ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�ำคัญ สมาชิกใหม่ต้อง
ตระหนักและเข้าใจระบบการท�ำงานพื้นฐานของเครื่องจักรและ
การหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน จากนั้นฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการท�ำงาน (On-the-
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Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการท�ำงานในระดับ
ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานและ
การปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่ทุกระดับ
ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่
ท�ำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากร
จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ
สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ประโยชน์ ต ่ อ ตั ว บุ ค ลากร เมื่ อ บุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ท�ำงานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตรา
การลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้าง
ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความ
ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการท�ำงาน เพื่อบรรลุถึงผลส�ำเร็จของ
องค์กร

ผลการด�ำเนินงาน
ในเรื่ อ งของการผลั ก ดั น ศั ก ยภาพพนั ก งาน เราได้ จั ด การอบรมทบทวนความรู ้ แ ละทั ก ษะการท�ำงานเป็ น มาตรฐานทุ ก ปี ป ี ล ะ
2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการท�ำงานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการ
ท�ำงาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ท�ำให้
สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของ
ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะน�ำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออก
มาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการท�ำงานและการเลื่อนต�ำแหน่ง การอบรมภายนอก
(Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะต�ำแหน่ง และการฝึกอบรมในงาน (on the job training) การเรียนรู้งาน
โดยครูฝึก (Trainer) เป็นการสอนงานแบบใกล้ชิดตั้งแต่พนักงานเริ่มงาน จนผ่านทดลองงาน การสังเกตุการท�ำงานของพนักงาน
ที่มีความช�ำนาญและลงมือปฏิบัติจริง โดยให้พนักงานมีทักษะตามที่ก�ำหนดเป็นไปตามข้อก�ำหนดของระบบ คุณภาพมาตรฐานสากล
(ISO 9001:2015)
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โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ
ในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด และมีจ �ำนวนชั้วโมงเฉลี่ยของการ
ฝึกอบรมเท่ากับ 36.29 ต่อชั่วโมง/ คน/ ปี
จํานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยตอปของพนักงาน
(แบงตามระดับพนักงาน)
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หัวหนาสวน

หัวหนางาน

เจาหนาที่

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรปี 2563

บุคลากรทุกระดับพัฒนา
ทางด้านความรู้ความ
สามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ

สามารถประยุกต์ความรู้
จากกระบวนการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการคิดปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
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พนักงาน/พนักงานทักษะ

แผนการด�ำเนินงานการพัฒนาบุคคลากรในอนาคต

การพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะ
(Competency)

การพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบมาตรฐาน
ทักษะการปฏิบัติงาน
(Skill System)

การพัฒนาแนวทาง
การเรียนรู้
ที่หลากหลาย

การจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร
(Knowledge
Management)

แผนการ
ด�ำเนินงาน
ในอนาคต

การวัดและ
การประเมินผล
การพัฒนา

การพัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะการผลิตและ
ระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ/
โรงงานอัจฉริยะ

ก�ำหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency) ให้กับบุคลากรทุกระดับ ก�ำหนดเส้นทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency) ไปสู่การบริหารงานบุคคลในทุกส่วนงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor Planning)
ก�ำหนดกรอบมาตรฐานทักษะการปฏิบัติงาน (Skill System) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่สูง
ขึ้นตามระดับ และ/หรือมีทักษะที่หลากหลาย โดยการจ�ำแนกงานออกเป็นงานย่อย ๆ และก�ำหนดเกณฑ์การวัดผลในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
สร้างกรอบแนวทางการเรียนรู้ผ่านวิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามหลักการการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 หมายถึง การสร้าง
การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ 70% การสร้างการเรียนรู้จากผู้อื่น 20% และการเรียนรู้ผ่านการเข้าอบรมหรือการเรียนรู้ที่
เป็นรูปธรรม 10% เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและลดข้อจ�ำกัดด้านต่าง 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
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กิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงาน
นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับความสุขใจจากการให้ในสถานที่ท�ำงาน เรายังขยายความสุขจากการให้ไปยังผู้อื่นและ
สังคมเช่นกัน โดยกิจกรรมหลักๆ มี ดังนี้

โครงการอิ่มบุญ
การจัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรตามวันส�ำคัญทางศาสนาอาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา เป็นต้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจด้านยาเสพติด
ไออาร์ซีจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านยาเสพติด
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานถึงโทษจากการเสพ หรือการ
มีสารเสพติดในครอบครอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงงาน
“สีขาว” นอกจากนี้ ไออาร์ซียังได้ใบรับรอง มาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ จากจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
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การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�ำคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้ก�ำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดย
ก�ำหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมใน การท�ำงานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานความปลอดภัย
ของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของไออาร์ซี
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ความปลอดภัยในการท�ำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้อง
มีส่วนร่วมและความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์ในการน�ำเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพการท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย
บริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งสุขภาพ
อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชาและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�ำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฎิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย ให้เป็น
ไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยในการท�ำงานที่ก�ำหนดขึ้น

บริ ษั ท ฯ จะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยต่างๆ ของทุกฝ่าย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ
ประชาสัมพันธ์ แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
พนักงานทุกคนต้องค�ำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย
กิจกรรม Safety Talk จัดเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย รวมถึงการ
ส่งสารจากผู้บริหาร (Top management speech) ที่จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยลงไปสู่พนักงาน
ทุกระดับและทุกกะการท�ำงาน

กิจกรรม Safety Day จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
• ผู้บริหารให้โอวาทแก่พนักงาน และมอบรางวัลประกวดบอร์ดและค�ำขวัญด้านความปลอดภัยฯ

• พนักงานน�ำเสนอผลงานการประกวดบอร์ดผลการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละแผนก

• ร่วมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ
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กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร

และบุคคลอื่นๆที่เข้ามาภายในโรงงาน ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ จัดท�ำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์, Safety talk ให้พนักงานรับทราบ
พร้อมทั้งวัดผลการปฏิบัติตาม Safety culture ทุกๆ 3 เดือน

10 SAFETY CULTURE
Working culture
ไมสัมผัสเครื่องจักร / อุปกรณที่
กําลังจะเคลื่อนไหวและขณะที่
เคลื่องจักรเคลื่อนไหว

ไมยื่นรางกายเขาไปยังพื้นที่
ที่มองไมเห็น

ตัดพลังงานทุกครั้ง
กอนเขาไปในเครื่องจักร

สวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลใหถูกตองกอน
ปฏิบัติงาน

ไมใชมือในการจัดการ
สิ่งผิดปกติภายในเครื่องจักร

General culture

ไมเดินลวงประเปา
เดินบนทางเทา /
ทางสีเขียว

ไมโทรศัพท
ขณะเดิน

ไมเดินลวงกระเปา

หยุดและชี้นิ้ว
กอนขามถนน
และทางแยก

ติดบัตร / สวมรองเทานิรภัย
กอนผาน Safety gate

กิจกรรม TCC (Toyota Co-Operation Club)
Safety Activity เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย และเป็น Assistant task force โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
งานด้านความปลอดภัยในกลุ่ม Suppliers ของ TOYOTA โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจสอบ ติดตามการแก้ไข
และประเมินผลภายใต้เป้าหมาย Zero Accident

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรม Risk Management Activity โดยด�ำเนินกิจกรรมและจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity

Plan) รวมถึงการฝึกซ้อมแผนและทบทวนปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าในการตอบโต้ และรับมือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจของเราหยุดชะงัก

การจัดอบรม Safety Simulation Room
การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�ำงาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Safety Simulation Room โดยการจ�ำลองการปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งให้พนักงานได้
ทดลองปฏิบัติจริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า (KY Ability)
และข้อควรระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะนั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน และ
กลุ่มพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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อบรม Safety Simulation Room
กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน

อบรม Safety Simulation Room
กลุ่มพนักงาน

อบรม Safety Simulation Room
กลุ่มผู้จัดการ

โดยมุ่งเน้นการรับรู้ถึงปัจจัยที่ท�ำให้
เกิดอันตรายต่อพนักงาน และการ
ควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย

โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงอุบัตเิ หตุจาก
การท�ำงาน สาเหตุ ผลกระทบ และ
วิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงการ
คาดการณ์อันตรายเบื้องต้น

โดยมุ ่ ง เน้ น การทราบถึ ง ความเสี่ ย ง
หรื ออัน ตรายเพื่อ ที่จะน�ำไปทบทวน
และปรับปรุงในเชิงการบริหารจัดการ
ต่อไป
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การเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน
ไออาร์ซี ให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ
• จัดการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นสูง ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

• จัดการแข่งขันทีมดับเพลิงขั้นสูงทั้งโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และกระตุ้นให้พนักงานเห็นความ

ส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เป็นต้น

ไออาร์ซี เข้าร่วมโครงการ: “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน
(Towards Sustainable Safety Culture of Prevention)” ตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรระดับสากลด้านการประกันสังคม
ISSA (International Social Security Association) โดยก�ำหนดกลยุทธในเชิงป้องกัน คือ “การมุ่งมั่นที่จะท�ำให้การสูญเสียจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการท�ำงานเป็นศูนย์” เนื่องจากอุบัติเหตุจากการท�ำงานรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อก�ำจัดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�ำงานและอื่นๆ ได้
“Vision Zero” คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะน�ำมาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน โดยการบูรณาการแบบ
3 มิติ คือ

ด้านความปลอดภัย

ด้านสุขภาพ

ด้านความผาสุก
ในทุกระดับของการท�ำงาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากการดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในบริษัท
โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
• การติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED (Automated external defibrillators) จ�ำนวน 2 เครื่อง
จุดที่ 1 หน้าห้องพยาบาล

จุดที่ 2 หน้าแผนกอบยางในอาคาร

• การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการกดนวดหัวใจ (CPR) และวิธีการใช้งานเครื่อง AED

ผลการด�ำเนินงาน

0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ไมมีอุบัติเหตุรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

0

อันตรายในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตที่สงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอบุคคล ทรัพยสิน
สิ่งแวดลอม และชื่อเสียง

ความปลอดภัยสวนบุคคล
ชั่วโมงการทํางานของพนักงานที่ไมมีการบาดเจ็บถึงขั้น
สูญเสียเวลาทํางาน จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โรงงานวังนอย
โรงงานรังสิต

1,159,242
2,598,571

ผลของการด�ำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้บริษัทไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดการผลิตหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผลของการอบรมหลักสูตร Safety Simulation Room ที่ได้ให้ความรู้
กับพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจ�ำลองการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่ต�่ำกว่า 80%
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เป้าหมายปี 2563
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี 2563 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน โดยตั้งเป้าหมาย

GOALS

05

$

03

1

04

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจะต้องเป็นศูนย์

อุบัติเหตุที่ไม่หยุดงาน
จะต้องลดลง 50%
จากปี 2562

05
04

การฝึกอบรมทบทวนด้านความ
ปลอดภัย Safety Simulation
Room 2563 > 95% จาก
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

03

01

อุบัติเหตุนอกงานจาก
การเดินทางโดยรถรับส่ง
พนักงานและการสัญจร
ภายในบริษัทเป็นศูนย์

02

01

02

อุบัติเหตุจาก
เพลิงไหม้เป็นศูนย์

แผนการด�ำเนินงานในปี 2563
ในปี 2563 IRC มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการยกระดับการควบคุม
การท�ำงานในต�ำแหน่งพิเศษ (Safety Skill control) โดยพนักงานจะต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งรณรงค์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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Green Culture
สรางสรรควัฒนธรรมสีเขียว
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สร้างสรรค์

วัฒนธรรมสีเขียว
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสีเขียว
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย
การลงทุ น ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ
เป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงเกิดของเสียและ
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียน้อย
ที่สุด รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และส่งเสริม
การมี วั ฒ นธรรมสีเขียวร่ว มกัน ของคนในองค์ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบด้ า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด และส่ ง มอบโลก
สีเขียวแก่คนรุ่นต่อไป

แนวทางบริหารจัดการ
เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในบริษัทฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม และ
ประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้าง
การตอบสนองต่ อ ภั ย คุ ก คามจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ใน 3 เป้าหมายหลัก ที่บริษัทฯ
สามารถมี ส ่ ว นร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้คือ

1 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHGs Gas)
2 การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
3 การยกระดับคุณภาพน�้ำ
และเพิ่มการน�ำกลับมาใช้ใหม่

นโยบายสิ่งแวดล้อม
ไออาร์ซีก�ำหนด ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’
ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกันปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2) ด�ำเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรน�้ำ และอื่นๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) พัฒนากระบวนการจัดการไม่ให้มีของเสีย และมลพิษ
ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ
ภายในบริษทั รวมทัง้ ด�ำเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น
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4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มจี ติ วิญญาณ
สีเขียวเพือ่ สร้างให้เกิดวัฒนธรรม และความมีส�ำนึกรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด
จากการกระท�ำ อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่างๆ ร่วมรณรงค์รกั ษาสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ก่บริษทั
และชุมชนรอบข้าง
5) เผยแพร่ น โยบายสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ส าธารณะ ให้ ไ ด้
รับทราบโดยทัว่ กัน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
6 ประการซึ่งเป็นแนวทางที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้เกิด
กระบวนการตัดสินที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย และการ
ปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียว
บริษัทฯ ได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว
(Green System) และมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ได้ ก ารรั บ รอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry
Level 4 : Green Culture) และระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว
(Green Industry Level 5 : Green Network) ต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ที่เป็นผลมาจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยสามารถน�ำมาสู่ผลดี
ในด้านต่างๆ ดังนี้
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
• ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีไ่ ด้มาตรฐานสามารถน�ำน�ำ้ กลับมา
ใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว และระบบหอหล่อเย็น (cooling
tower)
• เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

เป้าหมายในปี 2563
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4:
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
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การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและกลิ่น
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง
รวมถึงมีการลงทุนเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านฝุ่น กลิ่น และ
เสียงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้
ระบบบ�ำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
บางจุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดข้อกังวลของชุมชน

จํานวนขอรองเรียน
เรื่องกลิ่นจากชุมชน
ป 2562

กรณีละเมิดกฎหมาย
และขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอม
ที่มีนัยสําคัญ

จํานวน

เปน

1 เคส

0

แนวทางบริหารจัดการ
โรงงานรังสิต
ชื่อโครงการ

รายละเอียด

ผลการดำ�เนินงาน

1. ติดตั้งระบบบ�ำบัดอากาศแบบเปียก
(Wet Scrubber) และระบบดูดซับด้วย
ผงถ่านกัมมันต์ Activated Carbon)
ที่อาคารผสมยาง B1

เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
เพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ำบัดมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ก๊าซ และไอ เช่น ฝุ่น หลังจากเดินระบบฯ ไม่มีการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนประเด็นกลิ่นเหม็นจากชุมชน
(Dust) ฟูม (Fume) ละออง (Mist)
และสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในอากาศ
ระบายทิ้งจากปล่อง Dust collector
อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศที่เป็นข้อห่วงกังวลของชุมชน
• สนับสนุนงบประมาณ 2.2 ล้านบาท
• ลดการปล่อยของ VOCs ได้
ร้อยละ 63
• ลดจ�ำนวนข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
ประเด็นเรื่องมลพิษทางอากาศ
เหลือศูนย์

2. ติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่ท�ำงาน และ
การตรวจสอบประสิทธิภาพในการบ�ำบัด
มลพิษทางอากาศ ของระบบ Wet scrubber
บริเวณอาคารผสมยาง B1 ร่วมกับ
ทีมงานคณะผู้เชี่ยวชาญภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)
บริเวณพื้นที่ท�ำงาน โดยใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดกลิ่นส�ำเร็จรูปและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดอากาศ
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขใน
ล�ำดับต่อไป

1. ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศ (VOCs) บริเวณพื้นที่ท�ำงาน
และบริเวณจัดเก็บวัตถุดบิ ระดับความเข้ม
ข้นเฉลีย่ 0.6 ppm และบริเวณที่มีความ
เข้มข้นมากที่สุดคืออาคารผสมยาง B1
ระดับความเข้มข้น 2 ppm เป็นไปตามค่า
มาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบ Wet scrubber ที่อาคารผสมยาง
B1 No.1 มีประสิทธิภาพในการบ�ำบัด
ต�่ำกว่าร้อยละ 80 ส�ำหรับผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
นั้นยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้จะน�ำไป
ปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบ�ำบัด
ในล�ำดับต่อไป
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โรงงานวังน้อย
ชื่อโครงการ

รายละเอียด

ผลการดำ�เนินงาน

1. ติดตั้งเครื่องบำ�บัดอากาศแบบเปียก
(Wet Scrubber)

ติดตัง้ ทีบ่ ริเวณแผนกเป่ายาง (CV) แผนก
อบยาง (Press) จำ�นวน 5 เครื่อง และ
แผนกอบยาง 2 (Press2) จำ�นวน 1 เครือ่ ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำ�บัดสารเคมี
กลิ่น ไอระเหยจากกระบวนการผลิต

ค่าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย บริเวณพื้นที่ทำ�งาน และ
บรรยากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เรื่องกำ�หนดค่าปริมาณของสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

2. ติดตั้งเครื่องบำ�บัดอากาศ กำ�จัดฝุ่น
(Dust Collector)

ติดตั้งที่บริเวณแผนกผสมยาง จำ�นวน 12
เครื่อง และแผนกอบยาง (Press) จำ�นวน
1 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�จัดฝุ่น
สารเคมีที่ฟุ้งกระจายจากแผนกผสมยาง
ด้วยถุงกรอง รวมถึงเพื่อกำ�จัดฝุ่นจาก
กระบวนการยิงทรายของแผนกอบยาง

ค่าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย บริเวณพื้นที่ทำ�งาน และ
บรรยากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เรื่อง กำ�หนดค่าปริมาณของสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ (ร้อยละ)
หมู่บ้าน
อยู่เจริญ
ศรีประจักษ์

ปี
2559

2560

2561

2562

75
72

80
74

97
97

93.5
94

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• รังสิต
1. ปรับปรุงระบบบ�ำบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber)
No.1 ที่อาคารผสมยาง B1
2. ติดตั้งระบบบ�ำบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber)
ที่อาคารผสมยาง B2
3. ติดตั้งก�ำแพงผนังกั้นเสียงที่ระบบท�ำน�้ำเย็น (Chiller
system) บริเวณด้านข้างอาคาร Topping

• วังน้อย
มีแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในเรือ่ งฝุน่ และกลิน่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่เกิดจากแผนกผสมยาง อบยาง และเป่ายาง
และการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดอากาศ Wet Scrubber และเครือ่ ง Dust Collector รวมถึงการควบคุมการเกิดมลภาวะทาง
อากาศทีแ่ หล่งก�ำเนิด ป้องกันการแพร่กระจายออกไปสูส่ งิ่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

แผนงานปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ลำ�ดับ

โครงการ

แผนก

วัตถุประสงค์

1

เครื่องดูดซับไอเสีย แบบฉีดพ่นน�้ำเป็นฝอย (Spray tower)
ระบบบ�ำบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber)
เครื่องก�ำจัดควัน (Smoke collector)
เพิ่มพัดลมระบาย + ฟิลเตอร์ใหม่ 6 ตัว
ย้ายพัดลมระบายเดิม + ฟิลเตอร์ 8 ตัว
เครื่องวัดฝุ่น
ติดตั้งระบบติดตามค่าฝุ่น
เครื่องดูดและท�ำความสะอาดท่อไฟบอยเลอร์

อบยาง

ลดกลิ่นจากตู้อบ

อบยาง
ผสมยาง
ผสมยาง
ผสมยาง
ผสมยาง
วิศวกรรม

ลดกลิ่นอบยาง Hose (RG01)
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
Dust Monitoring
Dust Monitoring
ลดการฟุ้งกระจายของเขม่า

2
3
4
5
6
7
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เป้าหมายในปี 2563
• รังสิต
1. ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของ
บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ลดจ�ำนวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นและการแจ้ ง ประเด็ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา
3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงร้อยละ 1 จากการด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติภายในปี 2563 โดยเทียบจากปีฐาน 2561

• วังน้อย
ควบคุ ม ค่ า การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศให้ เ ป็ น ไปตาม
ค่ า มาตรฐานตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. 2535 เรือ่ ง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ ร ะบายออกจากโรงงาน และที่ ส�ำคั ญ คื อ ควบคุ ม
ข้อร้องเรียนในเรื่องของกลิ่นและฝุ่น เน้นลดผลกระทบที่
อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างโรงงานให้ได้
มากที่สุด

การบริหารจัดการน�้ำ
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเพิ่มปริมาณการใช้น�้ำในทุกภาคส่วน
ส่ ง ผลให้ ใ นอนาคตมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ์
เรื่องน�้ำขึ้น นอกจากนี้ สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศยั ง คงเป็ น อี ก สาเหตุ ที่ ก ระทบต่ อ วั ฏ จั ก รน�้ำ
บนโลก ท�ำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมถึง
เกิดภัยแล้งหรือน�้ำท่วมได้ เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบ
จากปรากฎการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ตั้งคณะท�ำงานเพื่อ
ติดตามสถานการณ์น�้ำ และสถานการณ์น�้ำในเขื่อนหลักและ
เขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ท�ำการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสามารถบริหารจัดการน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงาน
• โรงงานรังสิต
ในปี 2562 บริษทั ฯ ใช้นำ�้ จากการประปาส่วนภูมภิ าคจ�ำนวน
0.049 ล้านลูกบาศก์เมตร และน�้ำบาดาล จ�ำนวน 0.040
ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 0.089 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 4.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น
• โรงงานวังน้อย
ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้น�้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจ�ำนวน
0.074 ล้านลูกบาศก์เมตร และน�้ำบาดาล จ�ำนวน 0.016
ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 0.09 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 3
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

แนวทางบริหารจัดการ
วางระบบบริหารจัดการน�้ำ เพื่อการใช้น�้ำอย่าง

1 ยั่งยืนและรู้คุณค่า

น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ

2 และเพิ่มคุณภาพน�้ำเสีย
3

ใช้หลักการ 3Rs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ
ด้วยการลดการใช้น�้ำ (Reduce) และการน�ำน�้ำที่ได้
ภายหลังการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

4

วิเคราะห์คุณภาพน�้ำให้อยู่ภายใต้เกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
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น�้ำทิ้ง หน่วยงานสิง่ แวดล้อมได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรียใ์ นน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด พบว่า
COD เฉลี่ย 19.75 mg/l
ลดลงรอยละ 36.8 จากปกอน
(ปกอน 31.25 mg/l)
COD มาตรฐาน
ไมเกิน 120 mg/l รังสิต
BOD เฉลี่ย 3.5 mg/l
ลดลงรอยละ 54.8 จากปกอน
(ปกอน 7.75 mg/l)

COD เฉลี่ย 35.4 mg/l
ลดลงรอยละ 15.3 จากปกอน
(ปกอน 41.80 mg/l)
วังนอย
BOD เฉลี่ย 4.2 mg/l
ลดลงรอยละ 2.4 จากปกอน
(ปกอน 4.10 mg/l)

BOD มาตรฐาน
ไมเกิน 20 mg/l

โครงการที่ดำ�เนินงานในปี 2562
ลำ�ดับ

แผนงาน

ผลการดำ�เนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพน�้ำ
1.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุง สามารถลดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Dissolved
และยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยผลิตน�้ำจากแร่ธาตุ Solids (TDS) ) ในน�้ำป้อนสู่หม้อไอน�้ำลงร้อยละ 50
คุณภาพสูง (ECO-CURE)
โครงการรีไซเคิลนำ�้ เพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)
2.

ใช้เทคโนโลยีอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น (Electrocoagulation)
ที่อาศัยการท�ำปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมาก
ในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถ
แยกสารต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย น�้ำมัน โลหะหนัก ออกจาก
น�้ำได้โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มคุณภาพน�้ำจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ให้สามารถ
หมุนเวียนน�ำน�้ำกลับมาใช้ในการอุปโภค อาทิ รดน�้ำต้นไม้
ระบบหล่อเย็น ส�ำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้
เป็นต้น
3.
ใช้กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียแบบชีวภาพ ที่เรียกว่า ระบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ในการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำเสียจากกระบวนการผลิต ห้องน�้ำ และโรงอาหาร
ของโรงงาน สามารถควบคุมค่า BOD COD และค่า
พารามิเตอร์น�้ำเสียอื่นๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ
หน่วยงานราชการ ก่อนปล่อยออกสู่ล�ำรางสาธารณะ
น�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว จะเข้าสู่ถังกรองทราย และ
ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อให้
สามารถน�ำน�้ำเสียวนกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้รดน�้ำต้นไม้
ใช้ส�ำรองในกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้ในห้องน�้ำ
ทดแทนการใช้น�้ำประปา
โครงการน�ำนำ�้ กลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)

ปริมาณน�้ำคิดเป็น 1% ของการใช้น�้ำรวมทั้งปีของโรงงาน
วังน้อย

ลดการใช้น�้ำ 523 ลูกบาศก์เมตร / ปี สามารถประหยัดค่า
น�้ำประปาของบริษัทฯ 14,644 บาท / ปี

4.

โครงการน�ำน�้ำจากระบบบ�ำบัดมาใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน�้ำที่น�ำกลับ
เพือ่ ลดปริมาณการใช้นำ�้ ประปา และลดค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ มาใช้ซ�้ำ ท�ำให้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาตรน�้ำที่น�ำกลับมา
ใช้ซ�้ำได้
โครงการลดการใช้นำ�้ (Water reduction)
5.
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โครงการรณรงค์ลดการใช้น�้ำ ตามสถานที่ต่างๆ ภายใน
โรงงาน เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
โครงการรณรงค์ลดการใช้น�้ำ มีการติดป้ายรณรงค์ในที่
ต่างๆ ภายในโรงงาน ให้พนักงานช่วยกันประหยัดน�้ำ
โดยการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs เข้ามาร่วมด้วย
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

ผลักดันให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ และ
เป็นการกระตุ้นเตือนพนักงานให้ช่วยกันประหยัดน�้ำ
เมื่อเห็นป้ายประชาสัมพันธ์

เป้าหมายในปี 2563
• โรงงานรังสิต
ก�ำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น�้ำต่อหน่วยการ
ผลิตลงร้อยละ 1 จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติในปี 2563
โดยเทียบจากปีฐาน 2562
• โรงงานวังน้อย
มีแผนในการบริหารจัดการน�้ำ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะลด
ปริมาณการใช้น�้ำให้เหลือเพียง 5.357 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
การผลิต จากเดิม 5.639 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต และ
พัฒนาระบบผลิตน�้ำรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี
เป้าหมายจะผลิตนำ�้ รีไซเคิลจากนำ�้ เสียทีผ่ า่ นระบบบ�ำบัดให้ได้
3% จากเดิม 1%

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ส�ำหรับการลดน�้ำทิ้งภายในองค์กร บริษัทฯ มีการควบคุม และ
ด�ำเนินการจัดการน�้ำก่อนทิ้งโดยน�้ำหลักการ 3Rs มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
• ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณการ
น�้ำทิ้ง เช่น การลดการใช้น�้ำ การน�ำน�้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ และการรีไซเคิลน�้ำเสียมาใช้ใหม่ เป็นต้น
• มีการตรวจติดตามคุณภาพน�้ำเสีย และมีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน�้ ำ เสี ย โดยหน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน�้ำที่ปล่อยไปจัดเก็บ
ในบ่ อ ขององค์ ก รเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก�ำหนดใน
กฎหมาย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเสียโดยหน่วยงาน
ภายนอกที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อให้สามารถ
ผลิตน�้ำรีไซเคิลที่มีคุณภาพ น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงงาน เพื่อทดแทนการซื้อน�้ำประปาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค
• ในด้านการบริหารจัดการการใช้นำ�้ ภายในโรงงาน มีการ
ควบคุมการใช้นำ�้ ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม มีการจดบันทึกปริมาณนำ�้ ทีใ่ ช้ไปใน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น Big cleaning day ท�ำความ
สะอาด Wet scrubber และคอยตรวจสอบจุดรั่วใน
บริเวณต่างๆ ของโรงงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการสิน้ เปลืองน�ำ้
มีการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของทรัพยากรน�ำ้ และช่วยกันลดการใช้นำ�้ ภายใน
โรงงาน

การบริหารจัดการของเสีย
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึง
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ใน
การประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ส ่ ว นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
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แนวทางบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการท�ำงาน
ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของพนักงาน เพื่อให้มีของเสียที่น้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดการของเสียแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และตามศักยภาพในการใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ�ำเป็น
(Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable) และการ
ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Reject) รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยของเสียในกระบวนการท�ำงาน
เช่น ระบบอัตโนมัติที่ช่วยของเสียในกระบวนการผลิต และการน�ำโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้กระดาษและระยะเวลาใน
กระบวนการท�ำงาน

โครงการลดของเสีย
การนําเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ
ไปขายเปนอาหารสัตว

ปริมาณขยะอาหารในป 2562 เฉลี่ย 63.26 ตัน
เทียบกับปที่แลว ลดลง 20.61 %

เศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ
นําไปจําหนายตอเพื่อแปรรูปเปนเชื้อเพลิงทดแทน
ลดการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลให ไดมากที่สุด
ตลอดจนเศษยางบางสวนไดถูกนําไปผลิตแผนยาง
ปูพื้น (Vi-Pafe) ภายใตแบรนด ไออารซี
รวมถึงจําหนายตอใหกับโรงงานแปรรูปเศษยาง
เพื่อนําไปทํายางรีไซเคิลซึ่งถือเปนหนึ่งใน
กระบวนการ 3Rs ของบริษัทฯ

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ส่งขาย 		
คิดเป็นมูลค่า 			
ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมด 		
รวมปริมาณขยะทั้งหมด 		

2,262
6.3
469
2,731

สําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว
บริษัทฯ มีการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้งมา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากวัสดุ
ที่ไมใชแลว ตลอดจนสามารถจัดการไดอยาง
เหมาะสม และเปนระบบ โดยขยะอันตราย บริษัทฯ
ไดมอบหมายใหหนวยงาน/บริษทั ทีม่ มี าตรฐานการ
ดําเนินการและไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเปนผูใหบริการบําบัด/
กําจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนผูด าํ เนินงาน
นอกจากนี้ ในสวนของขยะที่สามารถรีไซเคิลได
บริษัทฯ ไดดําเนินการขายใหกับหนวยงาน/บริษัท
ที่รับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิลตอไปสุดทายคือขยะทั่วไป
บริษัทฯ ไดวาจางใหเทศบาลเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ

ตัน
ล้านบาท
ตัน
ตัน

โครงการแจกถุงผ้าให้พนักงานในบริษัทฯ การงดการแจกถุง
พลาสติกทุกวันพุธและศุกร์ในโรงอาหาร เพื่อรณรงค์การใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างวัฒนธรรมสีเขียว รวมถึงเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic bag) ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากร การย่อยสลายที่ใช้ระยะเวลานาน และความรุนแรง
ของภาวะโลกร้อน
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เป้าหมายในปี 2563
1. ลดปริมาณขยะอาหารลง 5% จากปี 2562
2. ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลง 5%
จากปี 2562

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ด�ำเนินโครงการยกเลิกการแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์
การใช้ถุงผ้า

การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
ผลการด�ำเนินงาน

ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาการด�ำเนิ น งานเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
เหตุ ก ารณ์ ห กรั่ ว ไหลที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชนรอบข้ า งอี ก ทั้ ง เพื่ อ เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น
ของธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติกรณีสารเคมี
รั่วไหล และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกรณีสารเคมี
รั่วไหล รวมถึงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

จ�ำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์หกรั่วไหล
ที่มีนัยส�ำคัญของสารเคมีหรือก๊าซ LPG

0

0

0
ครั้ง

0

2559

2560

2561

2562

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

แนวทางบริหารจัดการ
ส�ำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย บริษัทฯ จัดท�ำแผนโต้ตอบ
ฉุกเฉินจ�ำนวน 5 แผนดังต่อไปนี้

1

แผนปองกันระงับอัคคีภัย

2

แผนโตตอบเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้าทวม

3

แผนโตตอบฉุกเฉินกรณีเหตุหมอไอนํ้าระเบิด

4

แผนโตตอบฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

5

แผนโตตอบเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุการณ LPG รั่วไหล

เป้าหมายในปี 2563

ไมเกิดการรั่วไหลที่มีนัยสําคัญของนํ้ามันและสารเคมี

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมิน ทบทวน
และเพิ่มเติมมาตรการที่จ�ำเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลขึ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต

1

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ
อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

2

ฝึกซ้อมแผนโต้ตอบฉุกเฉินกรณีเหตุหม้อไอน�้ำระเบิด
อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง
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การบริหารการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความส�ำคัญทางธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหา
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ รุ น แรง สร้ า งความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต
ทรั พ ย์ สิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง ได้ ก�ำหนดแผนการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ บรรเทาปั ญ หา เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) จึงได้ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
ยั่งยืน จึงได้วางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนากระบวนการ
ผลิ ต และการด�ำเนิ น งาน รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด หาและ
การใช้พลังงานที่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด
โครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

แนวทางบริหารจัดการ
• การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้าง
ค่านิยมและจิตส�ำนึกการใช้พลังงาน

การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
ผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• วางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงาน
ทุกขัน้ ตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน
• การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จาก
ธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
• เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ หลอดไฟ
LED รวมถึงเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
น�ำเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมาพิ จ ารณา
โครงการลงทุนในอนาคต

โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท�ำคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร
ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(Carbon Footprint for Organization: CFO) บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท�ำคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร
ระยะที่ 8 ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส�ำคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด ท�ำ
ข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพื่อร่วมกันลดและควบคุมการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะผูแ้ ทนบริษทั เข้ารับประกาศนียบัตร
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร ในงาน “ร้ อ ยดวงใจ ร่ ว มใจ
ลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2562 จากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน
โรงงานรังสิต
การลดการใช้งาน Vacuums Pump
และ Cooling Tower พื้นที่อบยางนอก
		
		 344,282 บาท/ปี
ก่อนปรับปรุง พื้นที่อบยางนอกมีการใช้ Vacuums
Pump จ�ำนวน 4 เครื่องเพื่อ Vacuum Steam ออกจาก
กระบวนการผลิต และ Cooling Tower จ�ำนวน
1 เครื่องหล่อเย็นและเป็นซีลให้กับเครื่อง Vacuums
หลังปรับปรุง ติดตั้งถัง Vacuum ถังใหญ่ 1 ถังเพื่อเป็น
ถังพักส�ำหรับการ Vacuum Steam ท�ำให้สามารถลด
การใช้ Vacuums Pump ลงได้ 2 เครื่อง และติดตั้ง
ถังน�้ำแทน Cooling Tower แล้วปั๊มน�้ำจาก Cooling
Tower Tire 2 มาที่ถังน�้ำแทน Cooling Tower ตัวเดิม
ท�ำให้ลดการใช้ 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/ปี
จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนพบว่ามีเครื่องปรับอากาศจ�ำนวน 3 เครื่องมี
ประสิทธิภาพต�่ำและควรปรับปรุงแก้ไข จึงได้ท�ำการ
เปลี่ ย นมาใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
สามารถที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 4,848.57
kWh/ปี และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 18,666.99 บาท/ปี
และลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ 2.86 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์/ปี
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โรงงานวังน้อย
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
		

297,956 บาท/ปี

เปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลท์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) เนื่องด้วย
หลอดไฟ LED ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟทั่วไปขนาด 40 วัตต์ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหลอดขนาด 5 วัตต์ และ
มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอื่นๆ ในปี 2562 มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาใช้เป็นหลอดไฟ
LED จ�ำนวน 418 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 77,592 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้
297,956 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 41.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โครงการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED 180 วัตต์
		

132,992 บาท/ปี

เปลี่ยนจากโคมไฟไฮเบย์รุ่นเก่าที่ใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียม เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED ซึ่งให้แสงเท่าเดิม
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/ปี

ติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม chiller supply ให้ต�่ำกว่า 50 Hz เพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า พบว่าโครงการนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 19,324.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้
74,207 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 10.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน�้ำประสิทธิภาพสูง
		

368,402 บาท/ปี

ติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม chiller supply ให้ต�่ำกว่า 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/ปี

เปลีย่ นปัม๊ ลมส�ำหรับกระบวนการอบยางและกระบวนการเป่ายาง เพือ่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าบริษทั ฯ สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได้ 57,445 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 217,725 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
30.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดำ�เนินงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
GRI
Standard

DATA

UNIT

FY 2017

FY 2018

FY 2019

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5,232.57
5,331.47
423.79
510.52

5,562.41
5,614.13
348.95
432.47

5,429.64
5,481.27
166.54
196.93

ล้านบาท
ล้านบาท

4,465.93
179.81

4,788.68
207.18

4865.66
260.55

ล้านบาท

86.28

73.84

30.39

ล้านบาท

7.08

4.08

1.87

ล้านบาท

169.52

179.31

83.27

ล้านบาท

0.85

0.90

0.42

ล้านบาท
ร้อยละ

4,297.79
84.89

4,421.82
85.04

4,625.05
86.39

ร้อยละ

0

0

0

กรณี

0

0

0

GJ
GJ

347,250.60

350,897.62

341,576.42

GJ
GJ

NONE
185,868.67

NONE
188,208.34

3,588.51
178,800.35

GJ
GJ
GJ

154,174.46
0
0

156,698.50
0
0

153,246.53
0
0

GJ
GJ
GJ/ตันการผลิต

150.61
0
758.22

68.26
0
NONE

126.88
0
3,588.51

GJ
GJ
GJ

154.17
0
185.87

156.70
0
188.21

6,082.21
0
105.52

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance)
GRI 201-1

GRI 204-1

GRI 205-2

รายได้ของกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิ
EBITDA
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ (COGs)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefit
obligations) / ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) /
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น
การลงทุนในชุมชน (Community Investment) / ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาชุมชน-สังคม / บริจาคให้สังคม / โรงเรียน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
(รอผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 อนุมัติ)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
พนักงานที่รับทราบนโยบายและการสื่อสารแนวปฏิบัติ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการเพื่อแก้ไข

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
การใช้พลังงาน (Energy)
การใช้พลังงานรวมสุทธิภายในองค์กร
GRI 302-1
การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน

GRI 302-3
GRI 302-4
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เชื้อเพลิง:
- ก๊าซธรรมชาติสำ�หรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (LPG)
- น�้ำมันเตา / น�้ำมันเชื้อเพลิง
ไฟฟ้าและไอน�้ำ :
- ไฟฟ้า
- ไอน�้ำ
เชื้อเพลิงอื่นๆ:
การใช้พลังงานหมุนเวียน
- ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
- เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ
อัตราการใช้พลังงาน
พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
น�้ำมันเตา / น�้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

GRI
Standard

DATA

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI 305-1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต
(ขอบเขต 1)
GRI 305-2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำ และ
ก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
GRI 305-4
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHGs Emission Intensity)
รังสิต
วังน้อย
การปล่อยมลพิษทางอากาศ
GRI 305-7
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO )

UNIT

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า / ตันการผลิต)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า / ตันการผลิต)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า / ตันการผลิต)

FY 2017

FY 2018

FY 2019

13,782.87

13,892.52

14,456.68

13,785.34

13,357.29

13,325.15

1.38

1.36

1.41

1.38

1.36

1.41

0.06

0.05

0.05

CO2 Intensity
ฝุ่นละอองรวม
(Total Suspended Particulate Matter: TSP)
TSP Intensity

ตัน
ตัน / ตันการผลิต
ตัน

40,733
NONE
0.29

22,852
NONE
0.18

NONE
NONE
NONE

ตัน / ตันการผลิต

NONE

NONE

NONE

ปริมาณการใช้น�้ำรวม
น�้ำประปาที่ใช้
น�้ำบาดาลที่ใช้
น�้ำจากแหล่งอื่นๆ
อัตราการใช้น�้ำ (Water Intensity)
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ และน�้ำรีไซเคิล
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ต่อน�้ำที่ใช้ทั้งหมด

m3
m3
m3
m3
m3 / ตันการผลิต
m3
ร้อยละ

201,667
181,596
20,071
0
4.83
NONE
NONE

192,074
155,306
36,768
0
4.50
NONE
NONE

199,818
143,646
56,172
0
4.71
NONE
NONE

mg/l

4.92

8.115

8.71

mg/l

40.63

46.71

43.21

mg/l
mg/l
mg/l

2.66
10.54
501.25

2.19
20.875
447.915

2.52
20.29
624.665

ตัน

2,305

4,892

2,731

ตัน
ตัน
บาท

256.96
26.42
158,160

367.88
412.58
378,280

404.68
64.62
266,940

ตัน
บาท

2,022
4,947,597

4,111
8,327,776

2,262
6,347,995

การรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมี
GRI 306-3
การรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมีที่มีนัยส�ำคัญ
(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

กรณี

0

0

0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
GRI 308-1
คู่ค้ารายใหม่ / คู่ค้าส�ำคัญที่ได้รับการคัดกรอง ด้วยเกณฑ์ด้านสิ่ง
แวดล้อม ความยั่งยืน

ร้อยละ

100

100

100

กรณี

0

0

0

บาท

0

0

0

ราย
ราย

17
0

11
0

10
0

2

น�้ำ (Water)
GRI 303-1

GRI 303-3

น�้ำทิ้ง (Effluent)
GRI 306-1
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น�้ำ(BOD)
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน�้ำ (COD)
น�้ำมันและไขมัน
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ค่าของแข็งละลายน�้ำทั้งหมด (TDS)
ของเสีย (Waste Disposal)
ปริมาณของเสียทั้งหมด
GRI 306-2
ของเสียอันตราย
- ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดขายไม่ได้
- ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดขายได้
- รายได้จากการขาย
ของเสียไม่อันตราย
- การรีไซเคิลของเสียไม่อันตราย
- รายได้จากการขาย

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
GRI 307-1
จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
GRI 308-1
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
GRI 308-2
จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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GRI
Standard

DATA

UNIT

FY 2017

FY 2018

FY 2019

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านสังคม (Social Performance)
1. การจ้างงาน
GRI 102-8
พนักงาน* (คน)
GRI 401-1
*บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจ�ำ และเต็มเวลาเท่านั้น
ไม่มีการว่าจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงาน
แบบ Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�ำลังตาม
ฤดูกาล
พนักงาน
- จ�ำแนกตามเพศ:
*ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามระดับ :
* พนักงานระดับ Worker / Skilled Worker
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Staff
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Foreman
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Chief
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Specialist
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Manager
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Division Manager
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Top Management
ชาย
หญิง
รวม
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
- จ�ำแนกตามสายธุรกิจ :
Admin & Control
ยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

คน

1,713

1,679

1,582

คน
คน

1,067
646

1,052
627

1014
568

คน
คน
คน

735
514
1249

702
479
1181

653
421
1074

คน
คน
คน

13
29
42

14
27
41

13
24
37

คน
คน
คน

144
17
161

148
17
165

152
21
173

คน
คน
คน

129
71
200

143
88
231

153
89
242

คน
คน
คน

4
1
5

6
1
7

7
1
8

คน
คน
คน

31
11
42

28
12
40

27
9
36

คน
คน
คน

8
1
9

8
1
9

7
1
8

คน
คน
คน

3
2
5

3
2
5

2
2
4

คน
คน
คน

178
573
33

175
560
42

336
1,107
139

คน
คน

929
784

902
777

826
756

คน
คน

149
794

151
766

132
135

703
701

GRI
Standard

GRI 401-1

GRI 401-3

DATA
ชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย)
พนักงานพ้นสภาพทั้งหมด
- จ�ำแนกตามเพศ:
* ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
พนักงานใหม่ทั้งหมด
- จ�ำแนกตามเพศ:
* ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
การลาคลอดบุตร
พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร

2. การพัฒนาพนักงาน
GRI 404-1
จ�ำแนกตามเพศ
* ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามระดับ :
* พนักงานระดับ Worker/ Skilled Worker
* พนักงานระดับ Staff
* พนักงานระดับ Foreman
* พนักงานระดับ Chief
* พนักงานระดับ Manager ขึ้นไป
3. แรงงานและสิทธิมนุษยชน
GRI 412-2
พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

UNIT

FY 2017

FY 2018

FY 2019

คน
คน
คน

623
119
28

615
123
24

594
131
24

คน

141

159

200

คน
คน

98
43

95
64

120
80

คน
คน
คน

59
75
7

69
66
24

59
129
12

คน
คน
คน

96
45
82

98
61
124

138
63
140

คน
คน

66
16

78
46

105
35

คน
คน
คน

66
16
0

70
54
0

131
9
0

คน
คน

53
29

75
49

81
59

คน
คน

57
57

49
49

17
17

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

41.94
40.58

41.82
32.59

36.62
34.94

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

74.07
31.56
52.12
59.16
61.36

47.33
23.17
45.21
49.03
69.66

30.84
18.72
41.95
53.11
63.53

ร้อยละ

100

100

100

0

0

0

ร้อยละ

100

100

100

ชั่วโมง
ชั่วโมง

3,863,846
561,578

3,071,110
565,766

4,556,612
589,900

กรณี

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
GRI 403-1
ร้อยละของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย
- สมาชิกความปลอดภัยแรงงาน
(Worker health & safety members)
การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
ชั่วโมงการท�ำงานรวม
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
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GRI
Standard

DATA
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงาน (TRIC)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�ำงาน (ODR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราการหยุดงาน
- พนักงาน
การเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต

UNIT

FY 2017

FY 2018

FY 2019

คน
คน

16
2

19
3

15
6

กรณี
กรณี

1
0

5
0

3
0

กรณี
กรณี

0
0

0
0

0
0

คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน
คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน

0.37
0.00

2.01
0.00

1.21
0.00

คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน
คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน

4.49
3.56

6.28
5.30

4.02
10.16

คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน
คน ต่อ 1 ล้านชม.ทำ�งาน

0.37
0

2.00
0

1.21
0

ร้อยละ
กรณี

0
0
0
10.84
18

0
0
0
44.19
22

0
0
0
18.51
21

ร้อยละ
ร้อยละ
กรณี
กรณี
กรณี
กรณี

99.87
87
0
0
0
0

100
94.5
0
0
0
0

100
N/A
0
0
0
0

100
100
100

100
100
100

100
100
100

คน
คน

* การค�ำนวณการบาดเจ็บจากการท�ำงาน โดยค�ำนวณจากกรณีที่
มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันท�ำงานขึ้นไป ไม่นับรวม
การบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
GRI 102-43

GRI 416-2
GRI 417-2
GRI 417-3
GRI 418-1

ความพึงพอใจของลูกค้า
- สายธุรกิจยางใน - ยางนอกรถจักรยานยนต์
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์
การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและความปลอดภัย
การละเมิดกฎหมายด้านสินค้า บริการ และเครื่องหมายการค้า
การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยส�ำคัญ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล

6. การประเมินคู่ค้าด้วยเกณฑ์ด้านสังคม
GRI 414-1

คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านผลกระทบด้านลบ
ต่อสังคม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

GRI 414-2

จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน
จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านผลกระทบด้านลบต่อสังคม

ราย
ราย
ราย

0
0
0

0
0
0

0
0
0

กรณี

0

0

0

บาท

0

0

0

7. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม
GRI 419-1
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จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
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GRI Content Index
GRI Standards
GRI 101: Foundation
General Disclosures

Disclosure

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-12
102-13

Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
External Intiatives
Membership of associations

STRATEGY				
102-14
Statement from senoir decision-maker
102-15
Key impacts, risk, and opportunities
ETHICS AND INTEGRITY
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
GOVERNANCE				
102-18
Govenance structure
102-20
General Disclosure

102-22
102-24

Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Nominating and selecting the highest governance body

102-25
102-26

Conflicts of interest
Role of higest governance body in setting purpose, values,
and strategy
102-28
Evaluating the highest governance body's performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and
social impacts
102-33
Communicating critical concerns
STAKEHOLDER ENGAGEMENT				
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
REPORTING PRACTICE				
102-45
Entities included in the consolidated financial statement
102-46
Defining report content and topic boundaries
102-47
List of material topics
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Reported page in AR /
SR 2019

Omission / Remarks

SDGs

-

-

no significant changes
Does not being a member to any international
organization

5, 8
-

3
Annual Report
56-60

-

-

12-14
Annual Report
40-54
20

-

16

-

16

-

-

-

-

-

5

-

5, 16

6
6
6
6
Annual Report
37
27
6
48
23-24
This page
64
This page

Annual Report
41
Annual Report
41-42, 46
Annual Report
42-54
Annual Report
53
20
Annual Report
41
19
25-75

-

16
16

-

16

20

-

-

13-14
49
11-12
12
11-14

-

8
-

78
4
12
This page
4
This page

No report data changed
Latest report is Sustainability Report (SD
Report) for 2018, as of September 30, 2018
IRC plan for data reviewed by External
Assurrance in the future

-

Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance

4
5
4
81
This page

-

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series					
ECONOMIC PERFORMANCE				
Direct economic value generated and distributed
GRI 201: Economic 201-1
203-1
Infrastructure investments and services supported
Performance
203-2
Significant indirect economic impacts
GRI 204: Procurement PROCUREMENT PRACTICE				
204-1
Proportion of spending on local suppliers
Practices

26
This page
This page

None
None

7, 8,9
7,9,11
3, 8,17

76

-

12
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GRI Standards
GRI 205:
Anti-Corruption

Disclosure
ANTI-CORRUPTION				
205-2
Communication and training about anti-corruption policies
and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken

Reported page in AR /
SR 2019

Omission / Remarks

SDGs

76

-

16

-

16

-

7, 8, 12, 13
7, 8, 12, 13
7, 8, 12, 13

-

6
6

None
The data is not available

3, 12, 13
3, 12, 13
13
13
SDG 3
SDG 12

-

3, 6, 12
3, 6, 12
3, 6, 12

-

16

-

-

None

-

-

5, 8
8

-

8
3, 8

The data will be available in 2020

4, 8
11

-

-

-

-

-

-

None

-

None

8, 16
8, 16

None

-

-

-

-

16

-

16

-

16

None

16

76
Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series				
ENERGY				
302-1
Energy consumption within the organization
76
GRI 302: Energy
302-3
Energy intensity
76
302-4
Reduction of energy consumption
76
WATER				
GRI 303: Water
303-1
Water withdrawal by source
77
303-3
Water recycled and reused
77
EMISSIONS				
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
77
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
77
GRI 305:
305-4
GHG emissions intensity
77
Emissions
305-5
Reduction of GHG emissions
This page
305-7
Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxides (SOx), and other
This page
significant air emissions
EFFLUENT AND WASTE
			
306-1
Water discharge by quality and destination
67-68
GRI 306:
Effluents and Waste 306-2
Waste by type and disposal method
77
306-3
Significant spills
77
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE				
GRI 307:
Environmental
307-1
Non-compliance with environmental law and regulation
77
Compliance
SUPPLIER ENVIRONMENT ASSESSMENT				
GRI 308:
308-1
New suppliers that were screened using environmental
77
Supplier
criteria
Environmental
308-2
Negative environmental impacts in the supply chain and
This page
Assessment
actions taken
Material Topics
GRI 400 Social Standard Series 					
EMPLOYMENT				
GRI 401:
401-1
New employee hires and employee turnover
79
Employment
401-3
Parental leave
79
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY				
GRI 403:
403-1
Occupational health and safety management system
55-61
Occupational Health
403-2
Types of injury and rate of injury, occupational diseases, lost
79-80
and Safety
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
TRAINING AND EDUCATION				
GRI 404:
404-1
Average hours of training per year per employee
79
Training and
404-3
Percentage of employees receiving regular performance
This page
Education
and career development reviews
DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY				
GRI 405:
Diversity and Equal 405-1
Diversity of governance bodies and employees
47
Opportunity
Human Rights Assessment
GRI 412: Human
Rights Assessment 412-2
Employee training on human rights policies or procedures
79
LOCAL COMMUNITIES				
413-1
Operations with local community engagement, impact
14, 40-45
GRI 413: Local
assessments, and development programs
Communities
413-2
Operations with significant actual and potential negative
This page
impacts on local communities
SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT 				
GRI 414: Supplier
New suppliers that were screened using social criteria
80
Social Assessment 414-1
414-2
Negative social impacts in the supply chain and actions taken
This page
PUBLIC POLICY				
GRI 415: Public
Policy
415-1
Political contributions
This page
CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 				
GRI 416: Customer
416-2
Incidents of non-compliance concerning the health and
80
Health and Safety
safety impacts of products and services
MARKETING AND LABELING 				
417-2
Incidents of non-compliance concerning product and
80
GRI 417: Marketing
service information and labeling
and Labeling
417-3
Incidents of non-compliance concerning marketing
80
communications
CUSTOMER PRIVACY				
GRI 418: Customer
418-1
Substantiated complaints concerning breaches of customer
80
Privacy
privacy and losses of customer data
SOCIOECONOMIC COMPLIANCE 				
GRI 419:
Socioeconomic
419-1
Non-compliance with laws and regulations in the social and
This page
Compliance
economics area

82
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