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วิสัยทัศน์ และภารกิจที่มุ่งมั่น

มุ่งสู่การเป็นผู้นำาในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ที่มีคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม และยางนอก–ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนภายใต้
นโยบาย 7 ประการดังนี้

1. ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
3. ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งได้แก่
 ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า
 คุณภาพ  ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
 การจัดส่ง  ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
 การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.  ดำาเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ และตลาด  
 ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 
6. มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
7.  บริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. คุณภาพเป็นหนึ่ง หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะต้องได้มาตรฐานตามที่กำาหนดไว้ โดยทำาตามขั้นตอนที่ระบุไว้
ในเอกสารระบบคุณภาพอย่างเคร่งครัด

2. ส่งของถึงตรงเวลา หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องถูกส่งไปยังลูกค้าอย่างถูกต้องและ
ตรงตามเวลาที่กำาหนด

3. ลูกค้าพึงพอใจ หมายถึง ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขพร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ
ทบทวนระบบคุณภาพอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ PPE 

(Personal Protective Equipment) และรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
3. บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายให้มี คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน) ในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
5. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย

นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านคุณภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. ดำาเนินการใช้พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรนำ้า และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมทั้ง

ดำาเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. ฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดและ

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัทฯ และชุมชนรอบด้าน 
5. จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม แก่สาธารณะให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 



สารจากประธานกรรมการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 

ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธ�นกรรมก�ร

“ “



ปัจจุบัน แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นวาระที่ทั่วโลกให้ความสนใจ 
ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญดังกล่าว โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคมแทนคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมชุดเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ยกระดับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานความยั่งยืนโดยแยกออกจากรายงานประจำาปีเป็นปีแรก โดยให้ความ
สำาคัญกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามกรอบแนวทางการรายงานของ GRI (G4) และการ
ประเมินการพัฒนาความย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำาหนดให้ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) นอกจากนี้ รายงานฉบับน้ียังได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในการกลั่นกรองประเด็นความ
ยั่งยืนที่สำาคัญรวมถึงข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ อันนำามาประกอบการจัดลำาดับความสำาคัญและกำาหนดเป็น
นโยบายตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

ด้านเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวน อันเป็นผล
เนื่องมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ให้
ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงความต้องการในปัจจุบันเท่าน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และเพื่อขยายธุรกิจไปยังตลาดที่
มีศักยภาพในการเติบโต ดังแสดงให้เห็นในผลกำาไรของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่เติบโต 40.85% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า

ด้านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรม/โครงการ CSR ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR- 
after-Process) ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และการพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิต ให้แก่พนักงาน ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ชุมชนในวงกว้าง รวมไปถึงในระดับประเทศ 
ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ (CSR-in-Process) 
ดังที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในนโยบายสำาคัญของบริษัทฯ คือ การยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยและ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่จะนำานวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาเข้ามาจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและพัฒนากระบวนการผลิต  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดมลภาวะ ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งผ่านผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558 ซึ่งถือ
เป็นปีแรกในการแยกรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ออกจากรายงานประจำาปี โดยเนื้อหา
ของรายงานฉบับนี้มีความสอดคล้องตามแนวทางรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Guide-
lines) ของ Global Reporting Initiative (GRI-G4) โดยกำาหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง
หลักเกณฑ์ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลักด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้าน 
สิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเนื้อหาของรายงานครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 ซึ่งผลการดำาเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญใน
การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

โดยมีหลักการคัดเลือกประเด็นอ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI-G4 ดังนี้

1.  การระบุประเด็นส�าคัญ  

พิจารณาที่มาของข้อมูล ทั้งภายใน (เป้าหมายขององค์กร) และภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้เสีย) ในเรื่องที่
บุคคลเหล่านั้นให้ความสำาคัญหรือเป็นความคาดหวังและความต้องการท่ีอาจจะเกิดผลกระทบด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
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Economic
ประเด็นที่สำาคัญต่อการยั่งยืน 

Social
ประเด็นที่สำาคัญต่อการยั่งยืน 

Environmental
ประเด็นที่สำาคัญต่อการยั่งยืน 

1. การกำากับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
3. การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. การดำาเนินการด้านภาษี
7. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
	 (นวัตกรรมการสร้างสรรค์เชิงบวก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และมูลค่าเพิ่ม
	 ให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)

 8. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
  9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางาน
10. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
11. การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา
12. ความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (การปล่อย/ป้องกันมลภาวะ)
14. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
15. การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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Materiality Matrix
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Internal Stakeholders
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Important

Ve
ry
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nt

Very Important

1,4,5,7,8,13,14,15

10,11,12 2,3,6,9

3. การให้เหตุผลต่อการน�าเสนอประเด็นส�าคัญตาม Materiality Matrix 

การนำาเสนอประเด็นสำาคัญให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนการนำามาเปิดเผยในรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาใน
รายงานมีความถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล อันจะชี้ให้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาขององค์กรอย่าง 
ครบถ้วนและตรงประเด็น

4. ขอบเขตของรายงาน 

รายงานฉบับนี้เป็นการนำาเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในปี 2558 
ครอบคลุมทุกสายงาน และรวมถึงโครงการท่ีดำาเนินงานท้ังในโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อย โดยท่าน
สามารถค้นหาข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 ได้ท่ีเว็บไซต์ www.ircthailand.com และ 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน 258 
ซอยรังสิต-นครนายก 49 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: (662) 996-0890 โทรสาร: 
(662) 996-1439  

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ   

เมื่อระบุประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ได้นำาประเด็น
เหล่าน้ีมาเทียบเคียงความสอดคล้องใน
ประเด็นตัวชี้วัดตามแนว GRI-G4 และให้ 
ค่าคะแนนตามลำาดับความสำาคัญในสอง 
หลักเกณฑ์ คือ ประเด็นสำาคัญที่ส่งผล 
กระทบกับองค์กรโดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
อันนำาไปสู่การกำาหนดประเด็นของ Materi-
ality Matrix ดังนี้
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำาเนินงานท่ีตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียตามหลักนโยบาย 7 ประการคือ (1) ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพระบบความปลอดภัย 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม (2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
(3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ และการบริการ (4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (5) ดำาเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับ 
ผู้ถือหุ้น และ (7) มีบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ระบุผู้มี 
ส่วนไดเ้สียและจดัลำาดบัความสำาคญั อนัประกอบดว้ย พนักงาน ลูกคา้ ผู้ถอืหุ้น สังคม/ชมุชน/ส่ิงแวดล้อม คูค่า้ 
สื่อ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยให้คำาจำากัดความของผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์ความ 
คาดหวังและความต้องการ ตลอดจนบริษัทฯ ได้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้เสียโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ คำาจำากัดความ
ความคาดหวัง/
ความต้องการ สิ่งที่บริษัทฯ ตอบสนอง

พนักงาน พนักงาน (Employee) 
หมายถึง พนักงานที่
ได้รับเงินเดือนและ
สวัสดิการจากบริษัทฯ 

1. ความปลอดภัยในการทำางาน
2. การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

ตลอดจนการเข้าถึงสวัสดิการที่
บริษัทฯ จัดให้ 

3. การวางแผนเส้นทางอาชีพและ
ความก้าวหน้า

1. บริษัทฯ มีมาตรการความ
ปลอดภัย และให้ความสำาคัญ
ในการรักษาความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยการให้ความรู้ ฝึก
อบรม รวมทั้งมีการฝึกซ้อม และ
ทบทวนความรู้ และมาตรการ
ความปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ

2. บริษัทฯ มีการจัดการด้าน
สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน 
รวมทั้งการส่งเสริมสุขอนามัยในที่
ทำางาน อันได้แก่ ห้องพยาบาล  
โรงอาหาร และรถรับส่งของ 
บริษัทฯ เป็นต้น

3. บริษัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทน
ของพนักงานทุกๆ ปี และมีการ
วางแผนความก้าวหน้าของ
พนักงานด้วย ทั้งนี้ได้ระบุไว้ใน
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง 
Succession Plan
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ลำาดับ คำาจำากัดความ
ความคาดหวัง/
ความต้องการ สิ่งที่บริษัทฯ ตอบสนอง

ลูกค้า ลูกค้า (Customer) 
หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ/หรือ  ตลอดจน 
หมายรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจ

1. คุณภาพของสินค้า
2. การบริการและขนส่งสินค้า

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรง
ต่อเวลา

1. บริษัทฯ ได้นำานโยบายคุณภาพ 
(คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึง
ตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ) ไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อ
เป็นการยืนยันถึงคุณภาพ และ
การจัดส่งสินค้าต่อลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. บริษัทฯ มีการสำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำา 
เพื่อนำาผลการประเมินเหล่านั้นมา
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น (Shareholder) 
หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ แบ่งออกเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อยตามสัดส่วน
ของจำานวนหรือมูลค่า
ของหุ้น 

1. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
2. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

อย่างสมำ่าเสมอ และอยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ

3. ผลประกอบการที่ดี และการ
เติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคง
และต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการขยายธุรกิจใน
อนาคต

1. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและรับทราบ
ข้อมูลของบริษัทฯ มากขึ้น อาทิ 
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงาน
ประจำาปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ เป็นต้น

2. มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อพบปะกับผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งการแจ้งผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการ
การดำาเนินงานโครงการของ 
บริษัทฯ ในอนาคตด้วย

3. มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน (อ้างอิงจาก คู่มือ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจ) ที่มีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลัก
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

4. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นอย่างเหมาะสม และมีอัตรา
การจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
บริษัทอื่นในประเภทธุรกิจเดียวกัน
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ลำาดับ คำาจำากัดความ
ความคาดหวัง/
ความต้องการ สิ่งที่บริษัทฯ ตอบสนอง

สังคม/
ชุมชน/ 
สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ ได้จำาแนก
ความหมายของชุมชน 
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
- ชุมชนระยะใกล้ 

(Nearby Com-
munity) อันได้แก่ 
ชุมชน โรงเรียน 
ครอบครัวพนักงาน

- สังคมโดยรวม (Na-
tion) คือ ประชาชน 
สังคม และประเทศ
ชาติ

1. การประกอบธุรกิจด้วยความ
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน/สังคม และประเทศ
ชาติ

2. การให้ความสำาคัญในการ 
ดูแลสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต 
เช่น นำ้าและพลังงาน เป็นต้น

3. การร่วมกิจกรรมกับชุมชน อัน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานกับชุมชน รวมถึงการ
สืบทอดประเพณีต่างๆ ของ
ชุมชน

1. การดำาเนินการตามนโยบาย
ความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงมีการทบทวน 
ตลอดจนฝึกซ้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ 
เป็นต้น

2. บริษัทฯ มีระบบบำาบัดนำ้าและ
กักเก็บนำ้าเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการ
ในการประหยัดพลังงาน อาทิ 
โครงการพลังงานทดแทนโดยแผง
โซล่าเซลล์ โครงการระบบระบาย
อากาศเพื่อลดความร้อนภายใน
อาคาร เป็นต้น

3. บริษัทฯ มีกิจกรรมการดำาเนินงาน 
และโครงการร่วมกับชุมชนอย่าง
สมำ่าเสมอ เช่น โครงการทำาบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันสำาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โครงการตรวจเยี่ยม
ชุมชนในบริเวณโดยรอบโรงงาน 
การสนับสนุน และช่วยเหลือ
ชุมชนในกรณีที่ชุมชนประสบภัย
พิบัติธรรมชาติ เป็นต้น

คู่ค้า คู่ค้า (Supplier) คือ
กลุ่มที่บริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจร่วมกัน อันได้แก่
ผู้ที่จัดส่งสินค้า บริการ 
และวัตถุดิบ

1. งานบริการจัดส่งสินค้าที่
 ถูกต้องและตรงต่อเวลา
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ต่างๆ 

1. บริษัทฯ มีแบบสำารวจความพึงพอใจ 
ของคู่ค้าในด้านคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ การจัดการขนส่งสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อนำาผลการ 
สำารวจเหล่านั้นมาปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการจัดส่งสินค้าต่อไป 

2. บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมอัน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับบริษัทคู่ค้าและลูกค้า เช่น การ
ร่วมกับบ. สิทธิผล 1919 ในการ
จัดโครงการสัมมนาช่างเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับยางมอเตอร์ไซค์ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับ
ช่างในชุมชน 
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ลำาดับ คำาจำากัดความ
ความคาดหวัง/
ความต้องการ สิ่งที่บริษัทฯ ตอบสนอง

สื่อมวลชน สื่อมวลชน (Media) 
ครอบคลุมถึงสื่อกระแส
หลักและโชเชียลมีเดีย 
อันประกอบด้วย  
นักวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ 
สื่อออนไลน์ เป็นต้น

ต้องการข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ ผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือการขยายธุรกิจ 
รวมทั้งประเด็นต่างๆ ในแต่ละ
สถานการณ์อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว เช่น การให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหาร และกิจกรรมของบริษัทฯ 
เป็นต้น

1. บริษัทฯ มีการเปิดเผยผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ในทุก
ไตรมาส โดยการรายงานไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งการเปิดเผยบนเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์
เป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการ
แถลงผลการดำาเนินงานในปีนั้นๆ 
ตลอดจนแผนการดำาเนินงานใน
อนาคต เพื่อเป็นการส่งผ่านข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่นักลงทุน ตลอดจน 
ผู้สนใจ

หน่วยงาน
ราชการ

หน่วยงานราชการ 
(Government Sectors) 
ในที่นี้ หมายรวมถึง 
สำานักงานเขต กรม และ
กระทรวง 

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของโรงงาน ในเรื่องของการ
จัดการมลภาวะของเสียง และ
ของเสียต่างๆ 

4. การให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนโครงการของหน่วยงาน 
ราชการ อันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้
ว่าบริษัทฯ มีการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

2. บริษัทฯ คำานึงถึงการรักษาสภาพ
แวดล้อม ไม่เฉพาะภายในบริเวณ
โรงงานแต่รวมถึงสภาพแวดล้อม 
รอบๆ โรงงานด้วย อาทิ การบำาบัดนำ้า
เสียก่อนการปล่อยลงสู่แหล่งนำ้า 
การวัดปริมาณฝุ่นละอองภายใน
โรงงาน และมีการกำาจัดของเสีย
อย่างเป็นระบบ โดยได้มีการจ้าง 
บริษัทฯ ที่ทำาหน้าที่ในการกำาจัด
ขยะโดยตรงมารับผิดชอบ

3. บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานและ
โครงการเพื่อสนับสนุนดำาเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ เช่น โครงการ 
IRC Ride for Life อันเป็น
โครงการที่สนับสนุนให้ประชาชน
ขับขี่อย่างปลอดภัย นอกจากนั้น 
ยังมีโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” 
ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ราชทัณฑ์ ในการสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ต้องขัง เป็นต้น



8  I   ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2558

Inoue Rubber (Thailand) Public Co., Ltd.

I  
 ร

าย
งา

นค
วา

มย
ั่งย

ืน 
25

58

ลำาดับ คำาจำากัดความ
ความคาดหวัง/
ความต้องการ สิ่งที่บริษัทฯ ตอบสนอง

เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ (Creditor) 
หมายถึง สถาบันการ
เงิน และผู้ถือหุ้นกู้

การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อ
ตกลงตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

เนื่องด้วยตอนนี้บริษัทฯ ปราศจาก
เงินกู้ระยะยาว และไม่มีการออกหุ้น
กู้ แต่หากในกรณีที่บริษัทฯ มีภาระ
หนี้สินเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะ
มีแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด  

คู่แข่ง
ทางการค้า

คู่แข่งทางการค้า (Busi-
ness Rivals) คือ บริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ผู้ผลิตชิ้นส่วน IED และ
ผู้ผลิตยางใน-ยางนอก
ของรถจักรยานยนต์

การแข่งขันอย่างเสรี และดำาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็น
ธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อ
คู่แข่งการค้าโดยระบุไว้ในคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ อันเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ 
ยึดมั่นในแนวทางการแข่งขันและการ
ดำาเนินกิจการทางการตลาดอย่างเป็น
ธรรม
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง (ส�านักงานใหญ่) เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำาบลประชาธิปัตย์
 อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439

ที่ตั้งส�านักงานวังน้อย เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย   
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
 โทรศัพท์ (66 35) 214 932-3 โทรสาร (66 2) 996 1471
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ปัจจุบันมีทุน 
จดทะเบียน 200 ล้านบาท ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตภัณฑ์ยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ และการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC” ซึ่งได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีโรงงานการผลิตที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
และที่อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ยางนอก – ยางใน รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ
ในคุณภาพ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ท่ี 
หลากหลายของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองรูปแบบ ขนาด คุณสมบัติ และสมรรถนะการใช้งาน โดย 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ชั้นนำาท้ังในและต่างประเทศ อาทิ ฮอนด้า 
ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ เพื่อใช้เป็นยางติดรถจากโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment 
Market: OEM) ทำาให้ “IRC” ประสบความสำาเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด 
OEM อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจำาหน่ายในตลาดทดแทน (Replacement Market) ทั้งในและต่างประเทศ 
อีกด้วย

2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) 

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และ
ลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ยางท่อระบายอากาศ ยาง
ขอบกระจก / ประตู ยางรองแท่นเครื่อง ยางลูกลอยนำ้ามันเชื้อเพลิง ประเก็นยาง ยางฝาท้ายรถยนต์ (Trunk Lid 
Cover) ท่อสายนำ้ามัน และยางซีลกันเสียง/ฝุ่นในห้องโดยสาร เป็นต้น ตลอดจนการผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน
ยาง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามคุณสมบัติ (Specification) ที่ลูกค้าเป็นผู้กำาหนด อาทิ ชิ้นส่วนยางต่างๆ ที่
ใช้ในเครื่องทำาความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ยางซีลขอบตู้คอนเทนเนอร์ ระบบ
ขนส่งทางราง และอื่นๆ 

ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อม
กับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ทำาให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักและได้รับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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การยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO/TS16949 และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งยางนอก
ยางใน จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงความสำาเร็จในวงการ
อุตสาหกรรมยาง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำาการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ตลอดจนการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นมา
พัฒนาให้สนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งการลงทุนในเครื่องมือและเครื่องทดสอบต่างๆ ที่มีความจำาเป็น
ต่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความ 
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และอำานาจการควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ แต่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในปี 2556-2558 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

2558 • ได้รับการยอมรับคุณสมบัติยางรองชุดยึดเหนี่ยวราง (Rubber Pad for Railway Fastener) 
ตามมาตรฐานการทดสอบ UIC จากการรถไฟไทย เพื่อนำาไปใช้กับระบบรางในประเทศ - เดือน
ธันวาคม

• ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก  
(Very Good)  ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี (Good) - เดือนพฤศจิกายน

• รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว” ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และ
สถาบันยานยนต์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ – เดือนตุลาคม

• รับประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี - เดือน
กันยายน

• ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) – เดือนสิงหาคม
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การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

2557

2556

• รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี - เดือนมิถุนายน

• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ใน
ระบบราง ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - เดือนมิถุนายน

• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระดับต้นนำ้า โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ยางธรรมชาติแก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง จากการเข้าไปให้ความรู้ในการ 
จัดเก็บนำ้ายาง เพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูปเป็น 
ยางแผ่น ตลอดจนบริษัทฯ ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ - เดือนมิถุนายน

• แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำาหน้าที่ครอบคลุม
ขอบเขตของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล – เดือนพฤษภาคม

• ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
จากกระทรวงแรงงาน – เดือนสิงหาคม

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2557 
จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน – เดือนกรกฎาคม 

• โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
ด้านส่งเสริม หรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานและโรคจากการทำางานของลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการ – เดือนมิถุนายน

• QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำาปี 2013/2014 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
ในงานประกาศรางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่ง 
ยอดเยี่ยม – เดือนพฤษภาคม 

• ได้รับใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในสายการผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ – เดือนพฤษภาคม

• บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด สาขารังสิต  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานมอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – เดือนกุมภาพันธ์
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การกำากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 

ระบบการบริหารจัดการที่ด ี 

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำากับและการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเลขานุการ 
บริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ดำาเนินงาน เพื่อกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส 
ดังแผนผังองค์กรที่แสดง

คณะกรรมการ
บริษัท

เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานบริการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ และความ

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก-
ยางในรถจักรยานยนต์ สายบริหารและควบคุม
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ระบบการจัดการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมของผลการประกอบการที่โดดเด่น
ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังเห็นจากได้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งในปี 2558 ที่บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมินของตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ทั้งนี้เพื่อให้
ผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นเครื่องสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

4

3

2

1

3.
84

คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและคว�ม

รับผิดชอบต่อสังคม

3.
87

3.
60

3.
64

3.
85

หมายเหต ุ   0  =  ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง หรือไม่มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้น  3  =  เห็นด้วยค่อนข้�งม�ก หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นดี
    1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นเล็กน้อย   4  =  เห็นด้วยอย่�งม�ก หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นอย่�งดีเยี่ยม
 2  =  เห็นด้วย หรือมีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นพอสมควร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2558 

บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self- Assessment) 
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นประจำาทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางาน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และตามท่ีกฎบัตร
ของคณะกรรมการได้ระบุไว้

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล มี
หัวข้อในการประเมินได้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมิน
รายบุคคลครอบคลุมประเด็นหลักเดียวกันกับแบบประเมินรายคณะ เพื่อให้มีความสอดคล้องและสะดวก
ในการเปรียบเทียบผลการประเมิน แต่จะแตกต่างกันในส่วนท่ีเป็นบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
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ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี  

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้นำาหลักเกณฑ์การ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เป็นแนวทางในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ นำาไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงสาระสำาคัญในคู่มือกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ให้ทันต่อเหตุการณ์และมีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ 
จะพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งขจัดการดำาเนินการที่อาจเป็นความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำาเนินงาน โดยคู่มือฯ ดังกล่าวได้มีการจัดทำาร่าง กลั่นกรอง ให้ความเห็น 
และอนุมัติโดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบ และมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำาปี 2558 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อันมีเนื้อหาสำาคัญ
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. จริยธรรมธุรกิจ  

- นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

คณะกรรมการในแต่ละชุด ทั้งนี้ หัวข้อในการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความแตกต่างจาก 
คณะกรรมการชุดอื่นๆ อันประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ (1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการ
เงินอย่างถูกต้องเพียงพอ (2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(4) การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน (6) การจัดทำา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำานึกใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
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3. จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

- การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
- การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง
- การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
- ห้ามทำาการทุจริต

ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำาคัญในการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาระดับคะแนน 
CG อย่างโดดเด่นโดยจากเดิมที่มีระดับคะแนนอยู่ที่ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดี” ในปี 2557 ได้ปรับ
ขึ้นเป็นระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีมาก” ในปี 2558 อันจะเห็นได้ว่าความสำาเร็จดังกล่าวมาจาก
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

 

- นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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พัฒนาการที่ส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2558  

• กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ท่ีบริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมุ่งหวังให้ 
ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต

• กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้
ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความ
สะดวกมากข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลได้ทำาหน้าท่ี
ดูแลให้คำาแนะนำา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำาต่างๆ ของพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้บริษัทฯ มี
ช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 

 1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับท่านประธานกรรมการของบริษัทฯ
 2. ผ่านทางจดหมาย หรือข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ
 3. ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
 4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com

• เพิ่มการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม
และผลักดันความก้าวหน้าของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนติดตามผลของการ
ดำาเนินงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

• บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
ไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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การดำาเนินการด้านเศรษฐกิจ 

ด้านรายได ้

ในปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ดังปรากฏในงบการเงินรวม 5,186.25 ล้านบาท ลดลง 310.27 ล้านบาท 
คิดเป็น 5.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(หน่วย: ล้านบาท) รอบปีบัญชี 2558 รอบปีบัญชี 2557 %YoY

รายได้รวม

ต้นทุนการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

EBIT

กำาไรสุทธิ

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

5,186.25

4,330.72

307.16

527.79

441.52

2.21

5,496.52

4,789.44

318.03

372.39

313.47

1.57

-5.64%

-9.58%

-3.42%

41.73%

40.85%

40.76%

• สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) รับแรงหนุนจากยอดการ 
ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกของกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) ในประเทศ และการส่งออกในตลาดทดแทน ซึ่งสามารถชดเชยกับยอดขายในประเทศ
ที่ซบเซาลงได้บางส่วน

• สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบ
ปีบัญชี 2558 หดตัวเพียงเล็กน้อยประมาณ 1.23% อานิสงส์จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ที่ขยายตัว 35.18% และ 18.36% ตามลำาดับ โดยตลาดส่งออกที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ 
ตลาดในกลุ่มเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ 

3,000

2,250

1,500

750

0

3,000

2,250

1,500

750

0

คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โครงสร้างรายได้สายธุรกิจ
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  (ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้สายธุรกิจ
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  (ล้านบาท)

2557

ส่งออก ส่งออกในประเทศ ในประเทศ

25572558 2558
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขยายสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ 
อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร การก่อสร้าง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ด้านค่าใช้จ่าย  

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าท่ีควร ทำาให้ราคานำ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลดลง
อย่างมาก ตลอดจนราคายางธรรมชาติที่ยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับบริหารต้นทุนวัตถุดิบ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีต้นทุนขายและบริการ (COGS) อยู่ที่ 4,330.72 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
307.16 ล้านบาท ทำาให้ EBIT ปรับเพิ่มขึ้นถึง 41.73% ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้ชำาระภาษีให้แก่รัฐบาลทั้งสิ้น 83.18 ล้านบาท และในปีนี้ บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิโต 441.52 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 128.05 ล้านบาท คิดเป็น 40.85% และมีกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.21 บาท เพิ่มขึ้น 0.64 บาท 
คิดเป็น 40.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การบริหารความเสี่ยง  

ในปี 2558 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ เผชิญความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนท้ังเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนและความท้าทายจาก
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีในการเสนอและกำาหนดนโยบายแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ใน 
การดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และความเสี่ยงของ
ทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคำานึงถึงความ 
มีประสิทธิผลของแผนและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำาหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำาเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส โดย
มีกรอบการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกำาหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงาน
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (2) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (4) ด้านการกำากับ 
ดูแล (Compliance Risk) ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี 2558 ของ 
บริษัทฯ แล้ว
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้นโยบายในการดำาเนินการด้าน 
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้า และทรัพยากรอื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดปริมาณของเสียและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมทั้งการดำาเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน 
ส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยบริษัทฯ คำานึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นระบบห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) จนถึงการกำาจัด
ของเสียอย่างถูกวิธีและไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการในการดำาเนินงานดังนี้

 A Concept whereby Company Integrates Social 
and Environmental Concerns in the Business Operations 

and in the Interaction with It Stakeholders on 
A Voluntary Basis 

“ “
Raw Materials Manufacturing Distributors End User Disposal

Natural resources Reaching Out to Help
Society by Innovation 
and Eco-Efficiencies

Fair Partnership to 
Green Marketing

Health and  Well-Being  Recycling
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วัตถุดิบ (Raw Materials) 

วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการบริโภค ดังนี้

รายการวัตถุดิบ ปี 2558 จำานวน (ตัน) ปี 2557 จำานวน (ตัน)

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR)

ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber: SR)

Carbon Black

Nylon

4,674.30

3,886.74

7,324.99

1,037.84

4,303.27

4,154.89

7,535.11

1,027.76

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติที่ผลิตในประเทศ อันจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ของไทย จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชาวสวนยางพารา “สหกรณ์คลองปาง” จังหวัดตรัง 

โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บนำ้ายางที่ให้ได้มาตรฐาน ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นยาง 
แผ่นเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้
ผลิตยางธรรมชาติที่ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้ปณิธานที่ว่ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภัย จะช่วยควบคุมคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพาราไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมีรายได้และความมั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  

การบริหารจัดการ  

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา บริษัทฯ 
และพนักงานทุกคนได้มีความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมถงึจดักิจกรรมเพือ่สนนัสนนุโครงการอนรุกัษ์และลดการใช้พลังงาน  ท้ังพลังงานไฟฟ้า  นำา้มนัเชือ้เพลิง  และนำา้  
โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งหวังท่ีจะรักษาและพัฒนาระบบการจัดการอย่าง 
ต่อเนื่อง อีกทั้งได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 
ดงักล่าว ตลอดจนนำามาตรฐานระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 มากำากบัดแูลการรกัษาสิง่แวดล้อม 
ภายในโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ใช้งบประมาณในการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)

1. โครงการเปลี่ยนการใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลท์ เป็น
โคมไฟที่ใช้หลอดแอลอีดี (LED) จำานวนกว่า 500 โคม   

2. โครงการติดตั้งระบบวาล์วปิดเปิดแรงดันลมไฟฟ้าแบบโซนนิ่ง เพื่อ
ทำาการปิดวาล์วจ่ายลมในพื้นที่ที่หยุดการผลิตหรือไม่มีการทำางาน  

3. โครงการเปลี่ยนแผ่นหลังคาชนิดแผ่นทึบเป็นแผ่นโปร่งแสงภายใน
อาคารส่วนการผลิตเพื่อลดปริมาณการเปิดโคมไฟในช่วงกลางวันที่
มีความสว่างเพียงพอ  

4. โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

5. โครงการปรับปรุงระบบการบำาบัดนำ้า

6. โครงการปรับปรุงระบบการระบายอากาศ

7. โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
และลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

8. โครงการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นและไอระเหยของสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพ และเครื่อง Wet Scrubber

รวม

400,000

200,000

3,000,000

340,000

200,000

3,500,000

1,500,000

1,000,000

10,140,000

การจัดการพลังงาน   

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญด้านพลังงานในอนาคต โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแลงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ท้ังในด้านการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องจักร  การนำาเทคโนโลยีนำาสมัยมาใช้งานแทนกำาลังคน เพื่อลดเวลาการทำางานให้ได้ชิ้น
งานต่อชั่วโมงการทำางานที่สูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มกำาลัง โดยมีผลดีสืบเนื่องในด้านลดโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลกปีละไม่ตำ่ากว่า 
460 ตัน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ 
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- โครงการเปลี่ยนการใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลท์ เป็นโคมไฟที่ใช้หลอดแอลอีดี (LED)  
จำานวนกว่า 500 โคม โดยที่หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 15,000 ชั่วโมง ซึ่งมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าหลอดไฟแบบอื่นๆ นอกจากนั้น ยังให้ความสว่างเท่ากับหลอดไส้ 40 วัตต์ แต่กินไฟเพียง 5 วัตต์ 
ส่งผลให้สามารถประหยัดไฟได้ 85%

- โครงการติดตั้งระบบวาล์วปิดเปิดแรงดันลมไฟฟ้าแบบโซนนิ่ง เพื่อทำาการปิดวาล์วจ่ายลมในพื้นท่ีท่ีหยุดการ
ผลิตหรือไม่มีการทำางาน  

- การเปลี่ยนแผ่นหลังคาชนิดแผ่นทึบเป็นแผ่นโปร่งแสงภายในอาคารส่วนการผลิตเพื่อลดปริมาณการเปิด
โคมไฟในช่วงกลางวันที่มีความสว่างเพียงพอ  

- โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อนำามาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำารอง ซึ่ง 
สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง ท้ังน้ีบริษัทฯ 
ได้ใช้งบประมาณในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าวเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 340,000 บาท โดยบริษัทจะได้คืนทุนในระยะเวลา 10 ปีโดยโซล่า
เซลล์สามารถผลิตพลังงาน 5 KW to 75 KW สามารถประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ในสำานักงานได้ถึง 50% ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 33,696 บาท/ปี จะเห็น
ได้ว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจด้วยการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และค้นหาเทคโนโลยีตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ 
นำามาเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดต้ังคณะทำางานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR working team) เพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย
ได้มีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้
แสดงแนวคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการดำาเนินโครงการ ตลอด
จนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egat.co.th

ชนิดของหลอดไฟ อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) 

หลอดฟลูออเรสเซนต์                                                            

หลอด LED                                                                                          

8,000 – 20,000

15,000 – 50,000

ตารางเปรียบเทียบอายุการใช้งานของหลอดไฟส่องสว่าง
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ตารางการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

จำานวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อวัน 24 กิโลวัตต์

จำานวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อเดือน 720 กิโลวัตต์

จำานวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อป ี 8,640 กิโลวัตต์

สามารถใช้เป็นไฟฟ้าทดแทนโดยคิดเป็นมูลค่า 33, 696 บาท/ปี

การจัดการน�้า  

ด้านการควบคุมคุณภาพนำ้า บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำาบัดนำ้าท้ิงจากทุกส่วน 
ของโรงงานเพื่อนำามาบำาบัด และนำากลับมาพักในบ่อนำ้าสำารองสำาหรับใช้ใน 
ภาวะฉุกเฉินและใช้ในการอุปโภคภายในโรงงาน ซึ่งจากการตรวจวัดค่า
คุณภาพนำ้าหลังการบำาบัดพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำาหนด 
อีกทั้งยังมีการเก็บค่าตัวอย่างคุณภาพนำ้าเพื่อนำาไปวิเคราะห์โดยหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยบริษัทฯ 
มีการใช้นำ้าในกระบวนการผลิตโดยเฉลี่ย ทั้งโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อย 
232,113 คิว/ปี 

ทั้งนี้ ได้มีการนำานำ้าเสียจากกระบวนการผลิตนำามาผ่านข้ันตอนการบำาบัด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีระบบการบำาบัดนำ้าเสีย 2 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบ
ชีวภาพ และระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบระบบเคมี บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับระบบการบำาบัดนำ้าเสียเพื่อให้
นำ้าที่ผ่านกระบวนการบำาบัดได้คุณภาพและมาตรฐานและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในการอุปโภค 
เช่น รดนำ้าต้นไม้ ใช้ในห้องนำ้า และกักเก็บไว้ในบ่อกักเก็บนำ้าของบริษัทฯ เพื่อสำารองไว้ในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ และการใช้งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม คิดเป็นปริมาณนำ้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้เฉลี่ย 90% ของ
ปริมาณนำ้าเสียทั้งหมด 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบำาบัดนำ้าเพื่อลดปริมาณ Chemical Oxygen Demand 
หรือ COD จากระดับ 300 ลดลงไปอยู่ที่ 75 ซึ่งสามารถรักษาระดับมาตรฐานนำ้าทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 
120 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์กำาหนดคุณภาพนำ้าทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถลดค่า Biochemi-
cal Oxygen Demand หรือ BOD จาก 50 ลดลงเหลือ 18 ทั้งนี้สามารถรักษามาตรฐานนำ้าทิ้งให้อยู่ในระดับ
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์กำาหนดคุณภาพนำ้าทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม
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การจัดการความร้อน อากาศและอุณหภูมิ    

บริษัทฯ ติดต้ังระบบระบายอากาศ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
ดังนี้ ปรับปรุงระบบการระบายอากาศ ที่แผนก Forming โดยสามารถลดอุณหภูมิ ลดลง 3°C - 10°C 

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศในส่วนการผลิตยางนอก 2 โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ 3.5°C

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศใน Press 2 โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ 3°C

- ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นและไอระเหยของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และเครื่อง Wet Scrubber โดยใช้หลักการ
สัมผัสกันระหว่างอากาศและฝุ่นละอองกับนำ้า (Counter Flow) และจากการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของ 
ไอระเหยที่ออกจากเครื่องตรวจจับพบว่า โดยหน่วยงานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด 

การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต    

ด้วยปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิต
พลังงานรูปแบบต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำาคัญทำาให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ 
ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดให้มีโครงการนำาของเสียจากกระบวนการผลิตไปใช้และ
แปรรูปให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยของเสีย
จากกระบวนการผลิตส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ได้ถูกนำาไปจำาหน่ายต่อเพื่อใช้ในการแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนลด
การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้มากที่สุด ตลอดจนเศษยางบางส่วนขายให้กับโรงงานแปรรูปเศษยางเพื่อนำาไป
ทำายางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

การก�าจัดวัสดุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งเพ่ือให้บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งไม่ใช้แล้วและจัดการสิ่งปฏิกูลต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมและถูก
ต้อง โดยขยะอันตรายได้มอบหมายให้บริษัทที่มีมาตรฐานการดำาเนินการและได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นผู้ให้บริการบำาบัด/กำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสด ุ
ไม่ใช้แล้วเป็นผู้ดำาเนินการ สำาหรับขยะรีไซเคิลดำาเนินการขายให้กับบริษัทรับซื้อเพื่อนำาไปรีไซเคิล 
ต่อไป และหากเป็นขยะทั่วไปว่าจ้างให้เทศบาลเป็นผู้รับไปดำาเนินการ
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ปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงิน 
สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 698.29 ล้านบาท และในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญ

การดำาเนินงานด้านสังคม 

การปฏิบัติต่อพนักงาน  

พนักงาน คือ “ต้นทางความสำาเร็จที่นำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร” บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อพนักงาน
เป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตน
ของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่นไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานให้มี 
ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมตามอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เช่น 
โรงอาหาร และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่บริษัทฯ จัดหาให้ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินงาน
ด้านพนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  บริษัทและบริษัทย่อย มีจำานวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ 

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

รวม

169

864

669

106

36

1,844
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การดำาเนินงานด้านสังคม 
สัดส่วนพนักงานประจ�าปี 2558 (ราย) 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำานวนพนักงานรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำานวน 1,844 คน แบ่งสัดส่วนของ
พนักงานออกเป็นระดับผู้บริหาร 12 คน ระดับผู้จัดการ 34 คน ระดับหัวหน้างาน 189 คน และระดับปฏิบัติการ 
1,609 คน โดยมีจำานวนพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละ 5 และจำานวนพนักงานที่ลาออกคิดเป็นร้อยละ 13 ทั้งนี้การ
บริหารจัดการในการดูแลพนักงานแบ่งได้เป็น 5 ด้าน คือ

1.  การสรรหาและการว่าจ้าง

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทุกระดับตามแผนการรับพนักงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและ 
จรรยาบรรณทางธรุกจิ โดยมกีระบวนการสรรหาคดัเลอืกและการจ้างงานทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส โดยจะดำาเนนิการ 
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ทำางานที่สอดคล้องกับตำาแหน่งงาน 
รวมทั้งพิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าได้บุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือความบกพร่องทางกายภาพ

2.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ประเมินขอบเขตงานตามตำาแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่าย
ค่าตอบแทนและการปรับเลื่อนขั้นตำาแหน่ง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของ
บริษัททำาการสำารวจรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนการทำางานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาด
แรงงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีบริษัทให้กับ
พนักงานเหมาะสม 

ระดับพนักงาน  1,609

ระดับผู้บริหาร 12 ระดับผู้จัดการ 34

ระดับหัวหน้างาน 189
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บริษัทฯ กำาหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ
กำาหนด และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติแก่พนักงาน
ทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงาน
บังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานมนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ บริษัทฯจะดำาเนิน
การด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการสำาหรับพนักงาน ในรูปแบบของกลุ่ม “สหภาพแรงงาน” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ตอบสนองความ 
พึงพอใจและความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

สหภาพแรงงาน บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ พนักงาน 
ทุกคนมีสิทธิตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพนักงานจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่
ก็ตาม บริษัทฯ มีสหภาพแรงงานตามกฎหมาย เพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็น
อย่างดี และมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารอย่างสมำ่าเสมอ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากการ 
แต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง เพื่อทำาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีการปรึกษา
หารือร่วมกันด้วยความราบรื่น ปัญหาได้รับการแก้ไข ข้อสงสัยได้รับคำาตอบหรือชี้แจงทุกกรณี

3. การพัฒนาศักยภาพเพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการทำางานที่สูงขึ้น การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นภารกิจสำาคัญอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute) เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให ้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ได้กำาหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การรับบุคลากร
ใหม่ โดยเริ่มจากการปฐมนิเทศ ทั้งนี้พนักงานใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
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การผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านสำาคัญๆ ขององค์กร รวมถึงด้าน
ความปลอดภัยโดยจะเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบัติด้วยระบบจำาลอง (Simulation) เพื่อให้พนักงานตระหนัก
และเข้าใจระบบการทำางานพื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน หลังจากนั้น
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการทำางาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อม
การทำางานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำางานและการปรับตัวกับองค์กรของ
พนักงานใหม่ทุกระดับ

ด ้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพการทำางานอย่างต่อเนื่อง 
จึงมีการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการ
ทำางานปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน 
ทุกระดับมีความรู้และความสามารถสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการทำางานอยู ่ตลอดเวลา อีกทั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan) โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ ่อนพนักงาน มีการประเมินศักยภาพ 
การทำางาน (Functional Competency) 
จากตนเองและผูบ้งัคับบญัชา เพือ่ค้นหาข้อควรปรบัปรงุและพฒันาจากกระบวนการนีท้ำาให้สามารถพฒันาพนกังาน 
ได้ตรงจดุและมองเหน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการทำางานหลังการอบรมได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ข้อมลูท่ีได้รบั 
จากการวิเคราะห์จะนำาไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมส่วนท่ีต้องรับการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคน 
โดยจัดในรูปแบบอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำางานและการเล่ือน 
ตำาแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำาแหน่ง

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงานแบ่งตามระดับพนักงาน 
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ผู้จัดการทั่วไป

Series1

หัวหน้าส่วน/
ผช.หัวหน้าส่วน

หัวหน้างาน/
ผช.หัวหน้างาน

พนักงานปฏิบัติการ
และพนักงานเทคนิคเจ้าหน้าที่สำานักงาน

47.85 68.46 109.97 21.72 71.78
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นอกจากนี้พนักงานยังได้รับโอกาสสำาคัญในการรับทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง 

The Association for Overseas Technical 
Scholarship (AOTS) กับบริษัท อีโนเว รับเบอร ์
จำากัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติ
งานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและพัฒนาระบบการทำางาน
เพื่อสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจบ
การอบรม โดยมีระยะการอบรม 6-12 เดือน

ในปี 2557 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม
ทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 98.60 ของพนักงาน
ทั้งหมด และมีจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึก

อบรมเท่ากับ 24.05 ชั่วโมง  

4. แรงงานสัมพันธ์ 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญของความแตกต่างในปัจเจกบุคคล และมุ่งเน้นการทำางานเป็นทีม จึงได้สร้างเสริม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกัน เพื่อนำาไปสู่การ
ทำางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำางานได้
อย่างมีความสุข เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำางานและสอดคล้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย การฝึกอบรม 
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้การดำาเนินงาน
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำาเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร ดังนี้ 

  ด้านกีฬา IRC SPORT DAY เพื่อ 
ส่งเสริมให้พนักงานได้หันมาออก
กำาลั งกายและดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความรักสามัคคี
และมีสมาธิในการทำางานร่วมกัน
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 ด ้ านนวัตกรรมและการปฏิบั ติ งาน  QCC  
Quality Contest เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการทำา QCC ทั้งองค์กร โดยมีการจัดการประกวด
โครงการการแก้ไขปัญหาที่มาจากงานประจำาวันของ
พนักงานและให้ประโยชน์สูงสุดตามที่คาดหวัง ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำา QCC ให้พนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง อันเป็นการยกระดับ QCC ระดับองค์กรให้
ก้าวไปสู่ QCC ระดับประเทศต่อไป

- ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณ ี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/การทำาบุญประจำาปี และ
การจัดพิธีแสดงความเคารพแก่เจ้าที่เจ้าทางในบริษัทฯ ตามเทศกาล/การทำาบุญตักบาตรตามวันสำาคัญ
ทางศาสนา มอบของขวัญ และรดนำ้าขอพรผู้อาวุโสในบริษัทฯ และผู้สูงอายุในชุมชนข้างโรงงาน เพื่อเป็น 
สิริมงคลในชีวิตและการทำางาน และแสดงออกถึงความกตัญญู ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

5. การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม   

บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา 
“ศักยภาพ” และสร้างความตระหนักใน “คุณค่า” ของตนเองต่อสังคมส่วนรวม จึงสนับสนุนให้พนักงานร่วมกับ
ชุมชนรอบโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียงริเริ่มและดำาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ

  ด้านความปลอดภัย BIG cleaning day โดย
ให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการ 
สร้างวินัย และสร้างมาตรฐานของสถานที่
ปฏิบัติงานให้มีความสะอาด และสะดวก อัน
สอดคล้องกับนโยบาย 5ส หรือ (5S Policy)
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การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม   

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขในการแบ่งปันและการอยู ่ร ่วมกันกับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยการดำาเนินธุรกิจ ร่วมกับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน อันจะเห็น
ได้ว่าบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอก
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินโครงการต่างๆ ในปี 2558 โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม ความคาดหวัง/
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ 
ผ่านการแบ่งปันเพื่อสร้างความสุขให้สังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการดังต่อไปนี้ 

 โครงการสหกรณ์คลองปาง การให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู ้ปลูกยางพารา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ยางก่อนการจำาหน่าย โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าไป
ให้ความรู้แก่เกษตรกรสวนยางในเร่ืองของการ
ตรวจวัดคุณภาพยางพารา ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตดังกล่าว ส่งผลให้ชาวสวน
ยางสามารถขายยางธรรมชาติได้ในราคาสูงข้ึน  
โครงการน้ีนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความรู้ให้
แก่สมาชิกของสหกรณ์คลองปาง จังหวัดตรัง แล้ว 
ยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้วัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติ
ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการอีกด้วย
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 โครงการให้อาชีพ ให้ชี วิต  ตั้งขึ้นเมื่อเดือน 
เมษายน 2556 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ คือ กรมราชทัณฑ์และภาคเอกชน คือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) โครงการดังกล ่าวภาครัฐและภาค
เอกชนจัดตั้งผังองค์กรในการดำาเนินการร่วมกัน
โดยได้รับคำาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆ
ด้าน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ เพื่อมุ่ง
เน้นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทัณฑสถาน
บำาบัดพิเศษหญิงธัญบุรีที่เมื่อพ้นโทษแล้วจะกลับ
ไปเป็นคนดีของสังคมและช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ และไม่กลับมากระทำาผิดอีก

 โครงการ IRC Ride for Life เป็นโครงการที่
บริษัทฯ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปีทั่ว
ภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจและผู ้เชี่ยวชาญจาก
สมาคมผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาไปปฏิบัติ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนอันจะส่งผลต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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 สนับสนุนหมวกนิรภัย เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร นอกจากเป็นการ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ขับขี่บนท้องถนนด้วย

 โครงการสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ บริษัทฯ ร่วม
สนับสนุนยาง IRC แก่โครงการ Eco Run ให้ทีม 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดย 
สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้า 
แชมป์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับ 
นานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup Honda 
Eco Mileage Challenge ที่ประเทศญี่ปุ่น

 โครงการคณาจารย์และนักศึกษาเข ้า
เยี่ยมชม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามา
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใน
การทำางานก่อนการสำาเร็จการศึกษา ส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในภาค
ปฏิบัติ ที่ไม่สามารถกระทำาได้ในห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
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- โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมมือกับบริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด ตัวแทนจำาหน่ายในตลาด 
ทดแทน รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคันที่เปลี่ยนยางใน IRC ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งคืน 
ซองเปล่ายางใน IRC ผ่านทางร้านซ่อมหรือร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย เพื่อนำากลับมาทำาลายอย่างถูกวิธี 

 โครงการนวดผ ่อนคลายจากผู ้ พิการทางสายตา  เป ็นกิจกรรมท่ีส ่วน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์แผนกบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จัดขึ้น เพื่อเป็นการให้
บริการนวดผ่อนคลายพนักงานที่อ่อนล้าจากการทำางาน รวมทั้งการส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้พิการทางสายตาด้วย โดยโครงการน้ีได้จัดขึ้นทุกวันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้กับพนักงาน 
อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู ้พิการทางสายตาได้มีโอกาสในการหารายได้ อันนำามาซึ่ง
การส่งเสริมให้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น อันเป็นเจตนารมณ์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากกิจกรรมการนวดผ่อนคลายแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้จัดตลาดนัดผู้พิการ โดยให้ผู้พิการ ทุพพลภาพ ได้เข้ามาขายของในบริเวณ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีรายได้

 โครงการทำาบุญตักบาตรเน่ืองในวันสำาคัญ
ทางศาสนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งยัง
ช่วยอำานวยความสะดวกให้พนักงานได้ร่วม
พิธีกรรมต่างๆ โดยที่ทางฝ่ายบุคคลได้จัดขึ้น
เป็นประจำา
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การด�าเนินการต่อลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีนโยบายคุณภาพ 
อันคำานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีให้กับลูกค้า นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังมีข้อปฏิบัติท่ีระบุไว้ใน
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในเรื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงเวลาหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที ่
ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าว
เกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ การรักษาความลับของลูกค้าและ
ไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์เข้าสู่
การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ มีความใส่ใจในการดูแลความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำาหนดเป้าหมายหลักคือ “คุณภาพเป็นหนึ่ง 
ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” บริษัทฯ จึงได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลการสำารวจที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยบริษัทฯ ได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า การขนส่งสินค้า 
และการให้บริการ โดยแบบสำารวจดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย

1. ความพึงพอใจในระดับคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้า
3. ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดลำาดับของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ 
4. ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องของจำานวนสินค้า และเอกสารการ 

จัดส่งสินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
5. ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร ความครบถ้วนและถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า การประสาน

งาน รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย 
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โดยที่ผ ่ านมาบริ ษัทฯ ได ้ รับผลการประเมินอยู ่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส ่งผลให ้บริษัทฯ ได ้ รับรางวัล 
Delivery Award for the year 2013/2014 at Quality, Cost and Delivery Awards Announcement 
จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 

การรับฟังความเห็นของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการรับฟังความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้านับเป็นข้อมูล
อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อบริษัทฯ เพื่อที่
บริษัทฯ จะนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ โดยบริษัทฯ เปิดให้มีช่องทาง 
การได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ลูกค้าได้เลือก
ช่องทางการติดต่อที่สะดวก ดังนี้

- บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เลขที่  258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำาบล 
ประชาธิปัตย์ อำาเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890  โทรสาร (66) 2 996 1439

- สำานักงานวังน้อย เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 โทรศัพท์ (66 35) 214 932-3 โทรสาร (66 2)  996 1471

- เว็บไซต์บริษัทฯ www.ircthailand.com 

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน และสุขภาพ
ของพนักงานและครอบครัวพนักงาน 

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) เพื่อ
กำาหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดและ
ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภัย และป้องกัน 
มิให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการฝึกซ้อมในเร่ืองความปลอดภัย
อย่างสมำ่าเสมอ เช่น การซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นต้น
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โดยในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน จากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางานแห่งชาติ คร้ังท่ี 26 
และเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน โดยปฏิบัติได้ 3,106,945 
ชั่วโมงทำางานที่ไม่มีอุบัติเหตุ และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการทำางานท่ีปลอดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 
5,000,000 ชั่วโมง โดยได้รณรงค์สื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวพนักงาน

หากพนักงานและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแล ้วย ่อมมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลท้ังพนักงานและ
บุตร คู ่สมรส การตรวจสุขภาพประจำาปี นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้
ครอบครัวของพนักงานสามารถตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกด้วย รวมถึง
การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในช่วงที่มีการระบาด 

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานเรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันและบริหาร 
จัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand 
ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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Effluents and Waste
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Investment
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รายงานความยั่งยืน 2558
SUSTAINABILITY REPORT 2015

บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


