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1. เป้าหมาย 
เป้าหมายของการจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย คือให้องค์กรรับทราบถึงความคิดเห็น ข้อ
กงัวล และทศันคติของผู้ มีสว่นได้เสีย และใช้ข้อมลูเหลา่นีเ้พ่ือจดัทําแผนการการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียแต่ละ
กลุม่อยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถรายงานประเดน็และข้อกงัวลสําคญัท่ีของผู้ มีสว่นได้เสียในรายงานความยัง่ยืน
ของ ไออาร์พีซี  
 

2. วัตถุประสงค์ 
กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถรวบรวม วิเคราะห์ 
ติดตามและรายงานผลการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียสอดคล้องกับแนวทางสากลของการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย AA1000 
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ทัง้นี ้ผลการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียจะช่วยให้ ไอ
อาร์พีซี สามารถกําหนดทิศทางการและกระบวนการดําเนินงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ประเด็นของผู้ มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความเส่ียงและภาพลกัษณ์องค์กร ตลอดจนความโปร่งใสใน
กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย  
 

3. ขอบเขต 
ขอบเขตของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียครอบคลุมผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้ ถือหุ้น 
2. ลกูค้าและประชาชน 
3. คูค้่า/คูแ่ข่งทางการค้า/เจ้าหนี ้
4. พนกังาน 
5. สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 
อย่างไรก็ตาม ไออาร์พีซี ควรทบทวนความสําคัญของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการบริหารจัดการอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ผลกระทบและขอบเขตของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย 

 
4. บทบาทและความรับผิดชอบ 

บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 1 
(รายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานตา่งๆ อยูใ่นห ัวข้อท ี่ 5) 
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ตารางที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการด้าน
ความยัง่ยืน 
(Sustainability 
Committee) 

 กําหนดนโยบายและเปา้หมายสําหรับการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 
 พิจารณาและอนมุติัประเดน็ท่ีมีความสําคญัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียขององค์กร 

สํานกับริหารจดัการ
ความยัง่ยืน 
(Sustainability 
Management 
Office: SMO) 
 

 สื่อสารแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีได้จากคณะกรรมการด้านความยัง่ยืนให้กบัหน่วยงานหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือรวบรวมผลการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ 
 กําหนดนโยบายเชิงปฏิบติัการ รวมทัง้ถ่ายทอดข้อคิดเห็นและประเดน็สําคญั ท่ีเป็นผลมาจากการมีสว่นร่วมกบัผู้ มี

สว่นได้เสีย 
 สรุปผลการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือนําเสนอในรายงานความยัง่ยืน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(Subject Matter 
Expert: SME) 

 ดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้โดยคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน 
 ดําเนินการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ 
 ติดตามการดําเนินการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย และรายงานผลรายไตรมาสหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมี

นยัสําคญัตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์องค์กรตอ่สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืน  
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5. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  
5.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจในขอบเขตท่ีหน่วยงานดงักลา่ว
รับผิดชอบโดยตรง แยกตามกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียท่ีกําหนดในระดบัองค์กร อ้างอิงถึงห ัวข้อท ี่ 3 การระบุผู้ มี
ส่วนได้เสียท่ีชดัเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคลากร
ภายในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับประเด็น ซึ่งรวมถึงจัดทําแผนการจัดการกับผู้ มีส่วนได้เสียได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและเหมาะสม 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ปัจจยัตอ่ไปนีใ้นการพิจารณาผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่  
 ความรับผิดชอบ: บคุคลผู้ซึง่มีหน้าท่ีเก่ียวเน่ืองในทางกฎหมาย การเงินหรือการดําเนินธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัสญัญา นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 อิทธิพล: บคุคลผู้ซึง่มีอิทธิพลหรือมีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ในการท่ีจะบรรลเุปา้หมายของ

บริษัทฯ โดยท่ีบคุคลนัน้อาจมีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการในการตดัสนิใจของ
บริษัทฯ ซึง่การกระทําของบคุคลนัน้อาจสง่เสริมหรือขดัขวางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ความสมัพนัธ์: บคุคลผู้ซึง่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อยา่งใกล้ชิด อาทิ พนกังานท่ีทํางานให้กบั
บริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้ รับเหมารายวนั หรือผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่กล้บริเวณพืน้ท่ีปฏิบติัการ 

 การพึง่พา/ ขึน้อยูก่บับริษัทฯ: บคุคลผู้ซึง่ขึน้กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิ พนกังานและ
ครอบครัวของพนกังาน ลกูค้าท่ีใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

 การเป็นตวัแทน: บคุคลผู้ซึง่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตวัแทนของกลุม่บคุคล อาทิ ผู้ นําชมุชน ตวัแทน
ของสหภาพแรงงาน เป็นต้น 
 

อ้างอิง: UNEP, The Stakeholder Engagement Manual, Volume 2: The Practitioner’s Handbook on 
Stakeholder Engagement 
 
หลงัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียในภาพรวม
แล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถพิจารณาจากข้อคําถามพืน้ฐาน ดงัต่อไปนี ้เพ่ือพิจารณาระบรุายช่ือของ
ผู้ มีสว่นได้เสียให้มีความจําเพาะเจาะจงมากย่ิงขึน้ 
 หน่วยงาน บคุคลและกลุม่บคุคลใด ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 หน่วยงาน บคุคลและกลุม่บคุคลหรือบริษัทฯ ใดท่ีอาจทําให้โครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินงานของ

บริษัทฯ ไมป่ระสบความสําเร็จหรือเกิดความลา่ช้า 
 หน่วยงาน บคุคลและกลุม่บคุคลใด ท่ีเคยตอ่ต้านโครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินงานของบริษัทฯ ใน

อดีตหรือมีความเส่ียงท่ีจะทําการตอ่ต้านหรือมีพฤติกรรมการตอ่ต้านโครงการ/ กิจกรรม/ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 หน่วยงาน บคุคลและกลุม่บริษัทฯ ใด ท่ีควรจะเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
แตบ่ริษัทฯ ไมเ่คยเข้าไปพบปะหารือมาก่อน 
 

อ้างอิง IFC, Stakeholder Engagement: good practice handbook for companies doing business in 
emerging markets 
 
ทัง้นี ้การระบผุู้ มีสว่นได้เสียนัน้ ควรมีความสอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
เสียของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการด้านความยัง่ยืนกําหนด 
 

5.2 การจัดลาํดับความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาถึงความสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสียและจดัลําดบัความสําคญัของผู้ มีส่วนได้
เสีย โดยใช้แนวทางในการพิจารณาความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียประกอบด้วย: 
 พิจารณาวา่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ใดขององค์กรตามกระบวนการระบ ุจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุเรียงไป

จนน้อยท่ีสดุจากการประเมินในเบือ้งต้น โดยพิจารณาในแตล่ะช่วงของกิจกรรม  
o พิจารณาประโยชน์สงูสดุอนัจะได้รับจากการเข้าไปมีสว่นได้เสีย 
o พิจารณาผู้ มีสว่นได้เสียท่ีให้การสนบัสนนุหรือต่อต้านการเปล่ียนแปลงของโครงการ รวมทัง้การ

หาเหตผุลเพ่ือรองรับ ซึง่อาจสง่ผลรุนแรงตอ่โครงการและการดําเนินการ 
 พิจารณาวา่กระบวนการมีสว่นได้เสียนัน้ควรมีลกัษณะเช่นใด และเป็นแนวทางท่ีถกูบงัคบัโดย

กฎหมายหรือไม่ 
 พิจารณาวา่ผู้ มีสว่นได้เสียคนหรือกลุม่ใดจะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากแนวโน้มผลกระทบจาก

สิง่แวดล้อมและสงัคมในบริเวณท่ีมีหรือรอบๆ บริเวณท่ีมีการปฏิบติัการ  
 พิจารณากระบวนการพิเศษในระดบัเบือ้งต้นในการเยียวยาและช่วยเหลือกลุม่ท่ีมีแนวโน้มและความ

เส่ียงในการได้รับผลกระทบ 
 พิจารณาวา่ในขัน้ตอนใดของกระบวนการพฒันาโครงการ (เช่น ขัน้ตอนการจดัซือ้ จดัจ้าง ขัน้ตอนการ

ก่อสร้าง ขัน้ตอนการปฏิบติัการ หรือขัน้ตอนในการรือ้ถอน และอ่ืนๆ) ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสดุ  
 พิจารณาวา่ผลประโยชน์ท่ีหลากหลายของผู้ มีสว่นได้เสียของโครงการคืออะไร และอิทธิพลอยา่งไรกบั

การดําเนินการของโครงการ 
 พิจารณาผู้ มีสว่นได้เสียท่ีจะช่วยพฒันาเพ่ือการออกแบบโครงการหรือช่วยลดภาระคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

จากการปฏิบติัการ 
 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประเมินความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 
อิทธิพลของผู้ มีสว่นได้เสียตอ่การดําเนินธุรกิจและผลกระทบจากการดําเนินการของ ไออาร์พีซี ต่อผู้ มีสว่นได้เสีย 
(รูปท ี่ 1) การจดัลําดบัความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจดัการประเดน็และผู้ มี
สว่นได้เสียตามระดบัความสําคญัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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รูปท ี่ 1: ตารางการจัดลาํดับความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

เกณฑ์การประเมินระดบัอิทธิพลของผู้ มีสว่นได้เสีย (ตารางที่ 2) และเกณฑ์การประเมินระดบัผลกระทบจาก
การดําเนินการของ ไออาร์พีซี ต่อผู้ มีสว่นได้เสีย (ตารางที่ 3) แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ สงู ปานกลาง น้อย 
และเลก็น้อย และผลการประเมินความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียจากการพิจารณาในทัง้สองมิติ สามารถแบง่ผู้ มี
สว่นได้เสียออกเป็น 4 กลุม่ (ตารางที่ 4) ซึง่จะมีความเช่ือมโยงตอ่การพฒันาแผนการมีสว่นร่วมและติดตามผล
การดําเนินงานในลําดบัถดัไป 
  

อิท
ธิพ
ลข
อง
ผู้มี
สว่
นไ
ด้เ
สีย
ตอ่
กา
รดํ
าเนิ

นธ
รุกิ
จ  

4     

3     

2     

1     
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  ผลกระทบจากการดําเนินการของ ไออาร์พีซี ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย  

ผู้มีส่วนได้เสียไม่มี
อ ิทธ ิพลและความสนใจ 
แต่ได้รับผลกระทบจาก
การดาํเนินการของ
องค์กร  

ผู้มีส่วนได้เสียมีอ ิทธ ิพล
และความสนใจในระดับ
หนึ่ง และได้รับผลกระทบ
จากการดาํเนินการของ
องค์กรเพยีงเล็กน้อย 
 

ผู้มีส่วนได้เสียมีอ ิทธ ิพล
และความสนใจ แต่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ดาํเนินการขององค์กร
เพยีงเล็กน้อย 
 

ผู้มีส่วนได้เสียมีอ ิทธ ิพล
และความสนใจ และ
ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการดาํเนินการของ
องค์กร  
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ตารางที่ 2 ระดับอทิธ ิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาํเนินธุรกจิ 
ระดับอ ิทธ ิพลของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

รายละเอ ียด 

สงู (4)  ผู้ มีส่วนได้เสียมีส่วนสําคญัอย่างย่ิงต่อการยอมรับการดําเนินงานของบริษัทฯ (Social License to Operate) ซึ่งอาจ
สง่ผลตอ่การหยดุดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสําคญัอย่างย่ิงใน
ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากผู้ มีส่วนได้เสียต้องได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจน
ปอ้งกนัไม่ให้เกิดข้อกงัวล/ ข้อร้องเรียนดงักลา่วซํา้ 

ปานกลาง (3)  ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการยอมรับการดําเนินงานของบริษัทฯ (Social License to Operate) แต่ไม่ส่งผลให้
เกิดการหยดุดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ผู้ มีส่วนได้เสียมีส่วนเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องหรือปอ้งกนัสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิ
ในการได้รับคา่ตอบแทนจากลกูจ้าง 

 ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากผู้ มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตลอดจนปอ้งกนัไม่ให้เกิดข้อกงัวล/ ข้อร้องเรียนดงักลา่วซํา้ 

น้อย (2) 
 

 ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การสร้างความเช่ือมัน่ของบริษัทฯ ตอ่สาธารณชน 
 ผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ แตมี่สิทธิเรียกร้องหรือปอ้งกนัสิทธิได้ตามกฎหมาย  
 ข้อกงัวล/ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากผู้ มีสว่นได้เสียได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

เลก็น้อย (1)  ข้อกงัวล/ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากผู้ มีสว่นได้เสียจากทัง้ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 3 ระดับผลกระทบจากการดาํเนินการของ ไออาร์พ ีซ ี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลกระทบจาก
การดาํเนินการ
ของ ไออาร์พซี ี 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

รายละเอ ียด 

สงู (4)  การดําเนินการทัง้ในแง่กายภาพและการจดัการตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
อย่างรุนแรง ทัง้ในแง่ผลกระทบทางกายภาพเช่นการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ทพุลภาพหรือสญูเสียเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน 

  ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบรุนแรง ต่อผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียในพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยยาก
ท่ีจะแก้ไขหรือประนีประนอมได้ 

 การดําเนินการของบริษัทฯ นัน้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชมุชมหรือบริเวณท่ีผู้ มีส่วนได้เสียนัน้อาศยัอยู่ หรือดําเนิน
กิจกรรมทางธรุกิจ  

 บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ มีส่วนได้เสียได้ ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ทําให้สญูเสียการยอมรับ หรือได้รับการลงโทษ รวมทัง้การฟ้องร้องเพ่ือให้มีการจ่ายคา่ชดเชย  

ปานกลาง (3)  การดําเนินการทัง้ในแง่กายภาพและการจดัการตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
ระดบัปานกลาง โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพนัน้ ทําให้เกิดการบาดเจ็บท่ีต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่
ถึงทพุลภาพหรือเสียชีวิต  

 อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินในบางส่วน ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ มีสว่นได้เสียในพืน้ท่ีนัน้ๆ แตอ่ยู่ในระดบัท่ีสามารถจดัการแก้ไข ประนีประนอมได้  

 การดําเนินการของบริษัทฯ นัน้ส่งผลกระทบต่อชมุชมหรือบริเวณท่ีผู้ มีส่วนได้เสียนัน้อาศยัอยู่ หรือดําเนินกิจกรรมทาง
ธรุกิจ  
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ผลกระทบจาก
การดาํเนินการ
ของ ไออาร์พซี ี 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

รายละเอ ียด 

 บริษัทฯ สามารถควบคุมผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ มีส่วนได้เสียได้ แต่ผลกระทบดงักล่าวส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ทําให้เกิดความไม่พอใจผู้ มีสว่นได้เสีย 

น้อย (2) 
 

 การดําเนินการทัง้ในแง่กายภาพและการจดัการตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
ระดบัเพียงเลก็น้อย โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพนัน้ ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ร่างกาย แตไ่ม่ถึงบาดเจ็บ 

 อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ มีส่วนได้เสียในพืน้ท่ีนัน้ๆเพียงเล็กน้อย และบริษัทฯ สามารถบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดกับผู้ มีส่วนได้เสียได้อย่าง
เหมาะสม 

 บริษัทฯ สามารถควบคุมผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ มีส่วนได้เสียได้ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ เพียงเลก็น้อย ไม่มีผลตอ่การรับรู้ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

เลก็น้อย (1)  การดําเนินการทัง้ในแง่กายภาพและการจดัการตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้
เสียเลยหรืออาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย ทัง้ในแง่ระดบัการรับรู้ผลกระทบและผลกระทบท่ีแท้จริง (Actual Impact) ท่ี
เกิดขึน้  

 บริษัทฯ สามารถสื่อสารในแง่การดําเนินการแก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯสามารถรักษาช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ได้ ผ่านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมในการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

 
ตารางที่ 4 ระดับความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย  
โซนสี ความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
โซนสีแดง  สงู ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และมี

อิทธิพลอย่างมากตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
โซนสีเขียว  
 

ปานกลาง ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ แตมี่
อิทธิพลอย่างมากตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

โซนสีส้ม  
 

ปานกลาง ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ แตมี่อิทธิพลน้อย
ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  

โซนสีฟ้า  
 

เลก็น้อย ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และมี
อิทธิพลน้อยตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
5.3 การจัดทาํแผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจดัทําแผนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีชดัเจนสําหรับการ
ตอบสนองตอ่ความต้องการและประเดน็ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียให้ความสนใจ โดยสามารถใช้รูปแบบการมีสว่น
ร่วมตามท่ีกําหนดใน ตารางที่ 5 มาใช้เพ่ือออกแบบแนวทางการมีสว่นร่วมท่ีเหมาะสมสําหรับแต่ละกลุม่ผู้
มีสว่นได้เสีย ตลอดจนนําเสนอแผนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียให้ผู้บงัคบับญัชา/หวัหน้าแผนก
พิจารณาเพ่ืออนมุติั 
 



 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืน 
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NO. 
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ผู้จดัการฝ่าย 

อนุมัตโิดย มีผลบังคับใช้ 
  

สอบทานโดย            :     - 
 

     
วนัท่ี   

ครัง้ท ี่ปรับปรุง 
 

 

สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืนนําเสนอประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
เสียแตล่ะกลุม่ เพ่ือให้แผนการมีสว่นร่วมมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้และสะท้อนตอ่ประเดน็ด้านความยัง่ยืน
ของบริษัทฯ อยา่งแท้จริง 
 
อ้างอิง ภาคผนวก 9.1 แผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
ตารางที่ 5 รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ตามระดับ
ความสาํคัญ(1) 

วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม 

สูง การมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้างความสัมพนัธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
เน่ืองจากผู้ มีสว่นได้เสียมีความสําคญัในระดบัสงู บริษัทฯ 
ควรจดัการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียโดยตรง เพ่ือ
สง่เสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทศันคติ และสาน
สมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่นีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารสองช่องทาง (Two-way Communication) ซึ่ง
เน้นการพิจารณาร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ มีส่วน
ได้เสีย เช่น 
 การจดัตัง้คณะกรรมการโดยมีตวัแทนจากบริษัทและผู้

มีส่วนได้เสีย เช่น คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
โครงการและพฒันาชมุชนและสงัคม (คพอ.) 

 การปรึกษาหารือ  
 การสานเสวนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ปานกลาง การตอบสนองต่อความต้องการ /ข้อกังวลของผู้มีส่วน
ได้เสีย 
 
เน่ืองจากผู้ มีสว่นได้เสียอาจมีอิทธิผลและได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่นีจ้งึควร
ได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงข่าวหรือการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ท่ีอาจสง่ผลกระทบได้  

การสื่อสารสองช่องทางแบบจํากัด (Limited Two-way 
Communication) เช่น  
 การสมัภาษณ์ 
 การจดัประชมุสมัมนา 
 การจดัประชมุสาธารณะ 
 การจดัทําแบบสอบถาม 

ปานกลาง 

เล็กน้อย การรักษาการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
เน่ืองจากผู้ มีสว่นได้เสียมีความสําคญัเพียงระดบัเลก็น้อย 
บริษัทฯ ควรสื่อสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่นีท้ราบถึงสิ่งท่ีผู้ มี
สว่นได้เสียให้ความสนใจอย่างสม่ําเสมอ 

การแจ้งข่าวสาร ข้อมูลให้ผู้ มีส่วนได้เสียทราบผ่านช่อง
ทางการสื่อสารตา่งๆ เช่น  
 สื่อสิ่งพิมพ์  
 โฆษณา 
 การประชาสมัพนัธ์  
 เวบ็ไซต์บริษัทฯ  
 จดหมายข่าว 

หมายเหต:ุ 
(1) ระดบัความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสีย อ้างอิง ตารางท ี่ 4 ระดับความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
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5.4 การตดิตามและรายงาน  
5.4.1 การตดิตามการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้เสียและความสาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรติดตามการเปล่ียนแปลงของผู้ มีสว่นได้เสียและประเด็นท่ีเก่ียวข้องตอ่
ระดบัความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่จะมีผลตอ่การจดัทําแผนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
ปัจจยัท่ีควรติดตาม ได้แก่ 
 การเปล่ียนแปลงของกลยทุธ์ และ/หรือ ประสทิธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 การเปล่ียนแปลงของขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกองค์กร เช่น บริบททางสงัคม กฎหมาย เป็นต้น 

 
5.4.2 การตดิตามแผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามผลการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่ผู้ มีสว่น
ได้เสียจะมีระดบัความสําคญัในระดบัใดก็ตาม เพ่ือให้มัน่ใจถงึประสทิธิภาพของการบริหาร
จดัการผู้ มีสว่นได้เสียและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานทราบถงึแนวทางการดําเนินงานและผลการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
เสียท่ีมีความสําคญัระดบัสงู เพ่ือให้รับทราบและสามารถวางแผนการปอ้งกนัได้อยา่งเหมาะสม 
 

5.4.3 การรายงานผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเสนอผลการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียตอ่สํานกับริหารจดัการความ
ยัง่ยืน เพ่ือประเมินประเดน็สําคญัตอ่ความยัง่ยืนขององค์กร เพ่ือจดัทํารายงานความยัง่ยืน โดย
พิจารณาและกลัน่กรองประเด็นด้านการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียและนําเสนอประเดน็สําคญั 
(Material Issues) ตอ่คณะกรรมการด้านความยัง่ยืนเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 
 

5.5 การเปิดเผยผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืนรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสรุปผลและใช้ประกอบการประเมินความสําคญัของประเดน็ (Materiality 
Assessment) ในการจดัทํารายงานความยัง่ยืนของบริษัทฯ ในแตล่ะปี ตามแนวทางการจดัทํารายงานด้าน
ความยัง่ยืนของ  Global Reporting Initiative (GRI) ตวัชีว้ดั G4-24 ถงึ G4-27 และเพ่ือใช้อ้างอิงในการ
ประเมินดชันีชีว้ดัความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 
 
อ้างอิง ภาคผนวก 9.2 สรุปกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสารและประเดน็ท ี่ให้ความสาํคัญ 
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6. ตัวชีว้ัด (Key Performance Indicator: KPI) ของกระบวนการทาํงานที่สาํคัญ 
ตวัชีว้ดัตอ่ไปนีค้วรได้รับการติดตาม (ตารางที่ 6) 

 
ตารางที่ 6 ตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงาน คาํอธ ิบาย/ วิธ ีการคาํนวณ เป้าหมาย 
ติดตามผลประเมินลําดบัผู้ มีสว่นได้เสียและ
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืน 
ติดตามผลประเมินลําดบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 

รายงานผลการดําเนินงานการมีสว่นร่วมกบัผู้ มี
สว่นได้เสีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลการ
ดําเนินงานการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียใน
ภาพรวมให้แก่คณะกรรมการการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 

อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 
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7. ผังข ัน้ตอนปฏบิัต  ิ
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8. อ้างองิ 
แหลง่ท่ีมาของข้อมลูและมาตรฐานอ้างอิง (Normative Reference) ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่น
ได้เสียสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ข้อมูลและมาตรฐานอ้างองิ 
อ้างองิ แหล่งอ้างองิ 
From Words to Action- The Stakeholder 
Engagement Manual Volume : The Practitioner’s 
Handbook on Stakeholder Engagement  

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0115xPA-SEhandbookEN.pdf 
 

Stakeholder Engagement: A Good Practice 
Handbook for Companies Doing Business in 
Emerging markets 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC
_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES 
 

AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
Revision for Public Comment (2015) 

http://www.accountability.org/images/content/7/9/792/AA1000SES%20Revision
%20for%20Public%20Comment-%20June%202015.pdf 

Global Reporting Initiative (GRI)’s Sustainability 
Reporting Guideline 

https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)’s 
Corporate Sustainability Assessment 
Methodology 

http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-
assessment-methodology-guidebook.pdf 

 
9. คาํศัพท์และการจาํกัดความ   
คาํศัพท์ การให้น ิยาม 
บริษัทฯ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
ผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) บคุคล ชมุชน หรือบริษัทฯ ท่ีให้ความสนใจตอ่ผลการดําเนินการและแผนงานของบริษัทฯ ซึง่ผลการดําเนินงาน

และแผนงานนัน้สามารถสง่ผลบวกและผลลบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย หรือผู้ซึง่มีสว่นสําคญัตอ่การดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในการท่ีจะบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงาน ผู้ มีสว่นได้เสียของ ไออาร์พีซี 
ประกอบด้วย 5 กลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้าและประชาชน คูค้่า/คูแ่ข่งทางการค้า/เจ้าหนี ้พนกังาน และสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย 
(Stakeholder Engagement) 

กระบวนการท่ีบริษัทฯ ใช้สําหรับการสร้างความเข้าใจ สื่อสาร รับฟังความคิดเห็น หรือทําความเข้าใจร่วมกนั
ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียและบริษัทฯ ผ่านช่องทางตา่งๆ ของบริษัทฯ 
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10. ภาคผนวก    
10.1 แผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มของผู้
มีส่วนได้
เสีย 

ระดับ
ความสาํคัญ
ของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสีย หรือ  
ประเดน็ท ี่ผู้มีส่วนได้
เสียให้ความสาํคัญ 

แนวทางในการ
ตอบสนองต่อความ
คาดหวังและประเดน็
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

การตดิตามผล 

ผู้ ถือหุ้น  สงู SME ความโปร่งใสในการ
ดําเนินธรุกิจ 

จดัการมีส่วนร่วมกบัผู้ มี
สว่นได้เสียโดยตรง เช่น 
การประชมุ การสมัมนา 
การสานเสวนา เป็นต้น 
เพ่ือสง่เสริมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทศันคติ และ
สานสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้
เสียกลุม่นีไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลตอ่
ผู้บงัคบับญัชาและคณะกรรมการด้าน
ความยัง่ยืนรายไตรมาส  

ลกูค้า  ปากกลาง  SME ราคาสินค้าท่ี
เหมาะสม ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของผู้ใช้
ผลิตภณัฑ์ 

สื่อสารให้ทราบถึงข่าวหรือ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 
ท่ีอาจสง่ผลกระทบได้ ผ่าน
การสง่ข่าวอิเล็คโทรนิค 
การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
การจดัประชมุสมัมนา เป็น
ต้น 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลตอ่
ผู้บงัคบับญัชาปีละครัง้ 

คูค้่า เลก็น้อย SME กระบวนการจดัซือ้จดั
จ้างท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เช่น ลด
ขัน้ตอนท่ีซํา้ซ้อน  

สื่อสารให้ผู้ มีสว่นได้เสีย
กลุม่นีท้ราบถึงสิ่งท่ีผู้ มีสว่น
ได้เสียให้ความสนใจผ่าน 
สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซต์
บริษัทฯ เป็นต้น 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลตอ่
ผู้บงัคบับญัชาปีละครัง้ 
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10.2 สรุปกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสารและประเดน็ท ี่ให้ความสาํคัญ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร  ประเดน็ท ี่ให้ความสาํคัญ 
ผู้ ถือหุ้น • การประชมุสามญัประจําปี 

• การพบนกัลงทนุในและตา่งประเทศ (Road Show) การจดั
ประชมุร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนดัหมายของ
นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ (Company Visit) 

• การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 

• การจดักิจกรรมร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมลูของบริษัทฯ 

• การให้ข่าวกบัสื่อมวลชนเพ่ือเปิดเผยแก่สาธารณชน 

• วารสารรายไตรมาสถึงผู้ ถือหุ้นทกุราย 

• กิจกรรมผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

• ผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีและตอ่เน่ือง 

• การเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ 

• ความโปร่งใสด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

• ประเดน็ทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธรุกิจ 

• การเปิดตลาดใหม ่

ลกูค้าและประชาชน • การสํารวจความคิดเห็นของลกูค้าประจําปี 

• หน่วยงานลกูค้าสมัพนัธ์ 

• เวบ็ไซต์ www.irpc.co.th / www.irpcmarket.com 

• ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและตอบสนองตอ่
ความต้องการ 

คูค้่า • จดหมายข่าวถึงคูค้่า 

• การประชมุร่วมกบัคูค้่า 

• เวบ็ไซต์ http://www.irpc.co.th/pdf/Procurement-
Manual.pdf 

• การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

• กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีโปร่งใส 

• แนวทางการดําเนินการจดัหาอย่างยัง่ยืน 

• ความโปร่งใสด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

• ความเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ตา่งๆ ท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

• ประเดน็ทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธรุกิจ 

• การหยดุชะงกัทางธรุกิจ 
คูแ่ข่งทางการค้าเจ้าหนี ้ • การประชมุร่วมกบัองค์กรกลาง อาทิ สภาอตุสาหกรรมฯ 

สมาคมอตุสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 

• จดหมายถึงเจ้าหนี ้

• การประชมุร่วมกบัเจ้าหนี ้

• ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการ
แข่งขนัท่ีดี 

• ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทาง
การค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้ายโดย
ปราศจากความจริง 

• การเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ 

• ความโปร่งใสด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

• ประเดน็ทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธรุกิจ 

• รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่
เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 

• รายงานเจ้าหนีล้ว่งหน้าหากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามข้อผกูพนัในสญัญา และ
ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

พนกังาน • วารสารพนกังาน “ไออุ่น” • การสื่อสารเก่ียวกบัทิศทางธรุกิจและผล
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร  ประเดน็ท ี่ให้ความสาํคัญ 
• จดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ 

• ผู้บริหารพบพนกังาน 

• คณะกรรมการลกูจ้าง 

• สหภาพแรงงาน 

ประกอบการของบริษัทฯ 

• การเสริมสร้างแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี 

• การจดัสวสัดิการและคา่ตอบแทนท่ีดีและ
เหมาะสม 

• การพฒันาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

• การดแูลความปลอดภยัและสขุภาพ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม • กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 

• การประชมุร่วมกนัในการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
สงัคม 

• กิจกรรมเปิดบ้าน 

• การสง่ข้อความประชาสมัพนัธ์ผ่าน SMS 

• การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว 

• การสื่อสารผ่านรถประชาสมัพนัธ์เคลื่อนท่ี 

• การสื่อสารผ่านสถานีวิทย ุ

• สื่อสารมวลชนท้องถ่ิน 

• การประชมุคณะกรรมการพหภุาคี (คพอ./ EIA 
Monitoring) 

• การประชมุหมู่บ้าน/ ตําบล 

• การดแูล สงัคม สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ
ของคนในชมุชนรอบเขตประกอบการฯ 

• การพฒันาเศรษฐกิจในพืน้ท่ี 

  



 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  สํานกับริหารจดัการความยัง่ยืน 
เรื่ อง: การมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

NO. 
DATE PAGE 18/20 

 

จดัทาํโดย      :  
ผู้จดัการฝ่าย 

อนุมัตโิดย มีผลบังคับใช้ 
  

สอบทานโดย            :     - 
 

     
วนัท่ี   

ครัง้ท ี่ปรับปรุง 
 

 

10.3 แบบสาํรวจความคดิเหน็ด้านความยั่งยืนของคู่ ค้า  
 

แบบสาํรวจความคดิเหน็ด้านความยั่งยืนของคู่ ค้า ที่มีต่อ  บริษัท  ไออาร์พ ีซ ี จาํกัด (มหาชน) 
(IRPC’s Suppliers Sustainability Survey) 

 
ความคดิเหน็ของท่านจะเป็นข้อมูลสาํหรับการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนในภาพรวม รวมถงึการพัฒนารายงาน
ความย่ังยืนของ ไออาร์พีซี เพ่ือสะท้อนความคดิเหน็ของผู้มีส่วนได้เสีย (คู่ค้า) 
(Your opinion will be valuable inputs for IRPC’s overall sustainability management as well as sustainability report 
development in order to reflect suppliers’ opinions.) 
1  ข้อมลูทัว่ไป (General information) 
 
ช่ือสถานประกอบการ 
(Name of company legal entity) 

 

บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้และตําแหน่ง
(Contact name and position) 

 

บริษัทของทา่นเป็นผู้จดัหาสนิค้าหรือ
บริการประเภทใด  
(What is your supplier role in 
fulfilment of the IRPC contract(s)?) 

  ผู้ผลิต (Manufacturers) 
  ผู้ ค้า (Traders) 
  ผู้ให้บริการ  (Service providers) 
  อ่ืนๆ (Other) 

บริษัทของทา่นจดัหาสนิค้าหรือบริการ
ใดให้กบั ไออาร์พีซี 
(What kinds of products or services 
do you supply to IRPC?) 
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2  ในฐานะคูค้่ากบัไออาร์พีซี ทา่นคิดวา่ประเดน็ใดท่ีทา่นเหน็วา่มีความสําคญัในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนร่วมไปกบัไอ
อาร์พีซี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (As IRPC’s supplier, which of the following issues do you think are 
important for IRPC’s sustainable business? Select all that apply) 

  
 ประเดน็ (Issue) เหตผุล (Reason) 
ด้านเศรษฐกิจ/ธุรกิจ 
(Economic/Business) 
 

 ราคา (Pricing) 
 ความลา่ช้าของการดําเนินงานจาก 

กระบวนการภายในท่ีขาดประสิทธิภาพ 
(Project delay due to ineffective internal 
process) 

 ความโปร่งใสในการทําธุรกิจ  
(Transparency) 

 ความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Fair 
Operating Practice) 

 การพฒันาศกัยภาพของคูค้่า (Supplier 
capacity development) 

 

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  
(Product and Customer 
Services)  

 คณุภาพสนิค้าและบริการ (Quality of 
products and services) 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (Green 
products) 

 ลกูค้าสมัพนัธ์ และการบริการ (Customer 
Rations Management) 

 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 
(Innovation and Technology) 

 

ด้านความปลอดภยั 
(Safety) 
 

 การร่ัวไหลของสารเคมีและนํา้มนั (Spill) 
 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Health 

and safety) 
 การเตรียมความพร้อมในกรณีฉกุเฉิน 

(Emergency preparedness) 
 อบุติัเหตรุ้ายแรง (Major accidents) 

 

ด้านสิง่แวดล้อม 
(Environment) 

 มลพิษทางอากาศ (Air pollution) 
 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

gas emission) 
 มลพิษทางเสียงและแรงสัน่สะเทือน (Noise 
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จดัทาํโดย      :  
ผู้จดัการฝ่าย 

อนุมัตโิดย มีผลบังคับใช้ 
  

สอบทานโดย            :     - 
 

     
วนัท่ี   

ครัง้ท ี่ปรับปรุง 
 

 

 ประเดน็ (Issue) เหตผุล (Reason) 
pollution and vibration) 

 การใช้นํา้และการปลอ่ยทิง้นํา้เสีย (Water 
consumption and wastewater) 

 การจดัการของเสีย (Waste management) 
 การใช้พลงังาน (Energy) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
 วตัถดิุบ หรือวสัดอุปุกรณ์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิง่แวดล้อม (Environmental friendly 
materials) 

ด้านสงัคม 
(Social) 
 

 แรงงานสมัพนัธ์ (Labour relations) 
 สทิธิมนษุยชน (Human rights) 
 สทิธิสว่นบคุคลและทรัพย์สินทางปัญญา 

(Privacy & intellectual property) 
 ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัและความ

มัน่คงปลอดภยัของชมุชน (Impact on 

health and safety including security of 
community) 

 

อ่ืนๆ ระบ ุ
(Other, please specify) 

 ................................................................ 
 ................................................................ 
 ................................................................ 
 
 
 

 

  
3 เน่ืองจาก ไออาร์พีซี มีแนวทางการดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน และพฒันาคูค้่าเพ่ือเติบโตอยา่งยัง่ยืน ครอบคลมุด้าน

เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม ไปด้วยกนั ทา่นคิดวา่บริษัทของทา่นต้องการความสนบัสนนุด้านใดมากท่ีสดุ 
(IRPC has been working on improving and developing the corporate and all stakeholders toward 
sustainability. What kind of supports do you need from IRPC?) 

  
  
  
  
 


