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1.

เป้ าหมาย
เป้าหมายของการจัดทํากระบวนการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย คือให้ องค์ กรรั บทราบถึงความคิดเห็น ข้ อ
กังวล และทัศนคติของผู้มีสว่ นได้ เสีย และใช้ ข้อมูลเหล่านี ้เพื่อจัดทําแผนการการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละ
กลุม่ อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถรายงานประเด็นและข้ อกังวลสําคัญที่ของผู้มีสว่ นได้ เสียในรายงานความยัง่ ยืน
ของ ไออาร์ พีซี

2.

วัต ถุป ระสงค์
กระบวนการมี ส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องสามารถรวบรวม วิเคราะห์
ติดตามและรายงานผลการมี ส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเป็ นระบบ โดยอ้ างอิงกระบวนการ
มีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียสอดคล้ องกับแนวทางสากลของการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย AA1000
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ทัง้ นี ้ ผลการมี ส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียจะช่วยให้ ไอ
อาร์ พีซี สามารถกําหนดทิศทางการและกระบวนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
ประเด็นของผู้มีส่วนได้ เสีย การบริ หารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ องค์ กร ตลอดจนความโปร่ งใสใน
กระบวนการมี ส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย

3.

ขอบเขต
ขอบเขตของกระบวนการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียครอบคลุมผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของ บริ ษัท ไออาร์ พีซี
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ซึ่งประกอบด้ วย 5 กลุ่ม ได้ แก่
1.
ผู้ถือหุ้น
2.
ลูกค้ าและประชาชน
3.
คูค่ ้ า/คูแ่ ข่งทางการค้ า/เจ้ าหนี ้
4.
พนักงาน
5.
สังคมและสิง่ แวดล้ อม
อย่างไรก็ตาม ไออาร์ พีซี ควรทบทวนความสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ในกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และแนวทางการบริ หารจัดการอาจส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ผลกระทบและขอบเขตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย

4.

บทบาทและความรั บ ผิด ชอบ
บทบาทและหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 1
(รายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อยูใ่ นหัวข้ อ ที่ 5)

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตารางที่ 1
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บทบาทและความรั บ ผิด ชอบของหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อ ง

หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อ ง
คณะกรรมการด้ าน
ความยัง่ ยืน
(Sustainability
Committee)
สํานักบริ หารจัดการ
ความยัง่ ยืน
(Sustainability
Management
Office: SMO)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(Subject Matter
Expert: SME)

บทบาทและความรับ ผิด ชอบ












กําหนดนโยบายและเป้าหมายสําหรับการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
พิจารณาและอนุมตั ิประเด็นที่มีความสําคัญต่อผู้มีสว่ นได้ เสียขององค์กร

สื่อสารแนวทางและข้ อเสนอแนะที่ได้ จากคณะกรรมการด้ านความยัง่ ยืนให้ กบั หน่วยงานหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อรวบรวมผลการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่
กําหนดนโยบายเชิงปฏิบตั ิการ รวมทังถ่
้ ายทอดข้ อคิดเห็นและประเด็นสําคัญ ที่เป็ นผลมาจากการมีสว่ นร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ เสีย
สรุปผลการมีสว่ นร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อนําเสนอในรายงานความยัง่ ยืน
ดําเนินการตามแนวทางที่วางไว้ โดยคณะกรรมการด้ านความยัง่ ยืน
ดําเนินการมีสว่ นร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ
ติดตามการดําเนินการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย และรายงานผลรายไตรมาสหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรต่อสํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย
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ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน
5.1
การระบุผ้ ูม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจในขอบเขตที่หน่วยงานดังกล่าว
รับผิดชอบโดยตรง แยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียที่กําหนดในระดับองค์กร อ้ างอิงถึงหัว ข้ อ ที่ 3 การระบุผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียที่ชดั เจนจะช่วยให้ องค์กรสามารถกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรื อบุคลากร
ภายในองค์ กรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับประเด็น ซึ่งรวมถึงจัดทํ าแผนการจัดการกับผู้มีส่วนได้ เสียได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ ปัจจัยต่อไปนี ้ในการพิจารณาผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่
 ความรับผิดชอบ: บุคคลผู้ซงึ่ มีหน้ าที่เกี่ยวเนื่องในทางกฎหมาย การเงินหรื อการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับสัญญา นโยบาย หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 อิทธิพล: บุคคลผู้ซงึ่ มีอิทธิพลหรื อมีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ โดยที่บคุ คลนันอาจมี
้
สว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการในการตัดสินใจของ
บริ ษัทฯ ซึง่ การกระทําของบุคคลนันอาจส่
้
งเสริ มหรื อขัดขวางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
 ความสัมพันธ์ : บุคคลผู้ซงึ่ มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อย่างใกล้ ชิด อาทิ พนักงานที่ทํางานให้ กบ
ั
บริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลายาวนาน ผู้รับเหมารายวัน หรื อผู้ที่อาศัยอยูใ่ กล้ บริ เวณพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
 การพึง่ พา/ ขึ ้นอยูก
่ บั บริ ษัทฯ: บุคคลผู้ซงึ่ ขึ ้นกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อาทิ พนักงานและ
ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
 การเป็ นตัวแทน: บุคคลผู้ซงึ่ ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นตัวแทนของกลุม
่ บุคคล อาทิ ผู้นําชุมชน ตัวแทน
ของสหภาพแรงงาน เป็ นต้ น
อ้ า งอิ ง: UNEP, The Stakeholder Engagement Manual, Volume 2: The Practitioner’s Handbook on
Stakeholder Engagement
หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียในภาพรวม
แล้ ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถพิจารณาจากข้ อคําถามพื ้นฐาน ดังต่อไปนี ้ เพื่อพิจารณาระบุรายชื่อของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ มีความจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ ้น
 หน่วยงาน บุคคลและกลุม
่ บุคคลใด ที่ได้ รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
 หน่วยงาน บุคคลและกลุม
่ บุคคลหรื อบริ ษัทฯ ใดที่อาจทําให้ โครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ไม่ประสบความสําเร็จหรื อเกิดความล่าช้ า
 หน่วยงาน บุคคลและกลุม
่ บุคคลใด ที่เคยต่อต้ านโครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ใน
อดีตหรื อมีความเสี่ยงที่จะทําการต่อต้ านหรื อมีพฤติกรรมการต่อต้ านโครงการ/ กิจกรรม/ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
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หน่วยงาน บุคคลและกลุม่ บริ ษัทฯ ใด ที่ควรจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
แต่บริ ษัทฯ ไม่เคยเข้ าไปพบปะหารื อมาก่อน

อ้ างอิง IFC, Stakeholder Engagement: good practice handbook for companies doing business in
emerging markets
ทังนี
้ ้ การระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียนัน้ ควรมีความสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้
เสียของบริ ษัทฯ ตามที่คณะกรรมการด้ านความยัง่ ยืนกําหนด
5.2

การจัด ลําดับ ความสําคัญของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาถึงความสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสียและจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยใช้ แนวทางในการพิจารณาความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียประกอบด้ วย:
 พิจารณาว่าผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม
่ ใดขององค์กรตามกระบวนการระบุ จะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ เรี ยงไป
จนน้ อยที่สดุ จากการประเมินในเบื ้องต้ น โดยพิจารณาในแต่ละช่วงของกิจกรรม
o พิจารณาประโยชน์สงู สุดอันจะได้ รับจากการเข้ าไปมีสว่ นได้ เสีย
้
o พิจารณาผู้มีสว่ นได้ เสียที่ให้ การสนับสนุนหรื อต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงของโครงการ รวมทังการ
หาเหตุผลเพื่อรองรับ ซึง่ อาจส่งผลรุนแรงต่อโครงการและการดําเนินการ
 พิจารณาว่ากระบวนการมีสว่ นได้ เสียนันควรมี
้
ลกั ษณะเช่นใด และเป็ นแนวทางที่ถกู บังคับโดย
กฎหมายหรื อไม่
 พิจารณาว่าผู้มีสว่ นได้ เสียคนหรื อกลุม
่ ใดจะได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแนวโน้ มผลกระทบจาก
สิง่ แวดล้ อมและสังคมในบริ เวณที่มีหรื อรอบๆ บริ เวณที่มีการปฏิบตั ิการ
 พิจารณากระบวนการพิเศษในระดับเบื ้องต้ นในการเยียวยาและช่วยเหลือกลุม
่ ที่มีแนวโน้ มและความ
เสี่ยงในการได้ รับผลกระทบ
 พิจารณาว่าในขันตอนใดของกระบวนการพั
้
ฒนาโครงการ (เช่น ขันตอนการจั
้
ดซื ้อ จัดจ้ าง ขันตอนการ
้
ก่อสร้ าง ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการ หรื อขันตอนในการรื
้
อ้ ถอน และอื่นๆ) ก่อให้ เกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สดุ
 พิจารณาว่าผลประโยชน์ที่หลากหลายของผู้มีสว่ นได้ เสียของโครงการคืออะไร และอิทธิพลอย่างไรกับ
การดําเนินการของโครงการ
 พิจารณาผู้มีสว่ นได้ เสียที่จะช่วยพัฒนาเพื่อการออกแบบโครงการหรื อช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
จากการปฏิบตั ิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประเมินความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้ แก่
อิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ เสียต่อการดําเนินธุรกิจและผลกระทบจากการดําเนินการของ ไออาร์ พีซี ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
(รู ป ที่ 1) การจัดลําดับความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียจะช่วยให้ องค์กรสามารถบริ หารจัดการประเด็นและผู้มี
ส่วนได้ เสียตามระดับความสําคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย

NO.
DATE
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อิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ เสียต่อการดําเนินธุรกิจ

4

3

ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย มีอ ิท ธิพ ล
และความสนใจ แต่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบจากการ
ดําเนิน การขององค์ ก ร
เพีย งเล็ก น้ อ ย

ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย มีอ ิท ธิพ ล
และความสนใจ และ
ได้ ร ับ ผลกระทบโดยตรง
จากการดําเนิน การของ
องค์ ก ร

ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย มีอ ิท ธิพ ล
และความสนใจในระดับ
หนึ่ง และได้ ร ั บ ผลกระทบ
จากการดําเนิน การของ
องค์ ก รเพีย งเล็ก น้ อ ย

ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย ไม่ ม ี
อิท ธิพ ลและความสนใจ
แต่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจาก
การดําเนิน การของ
องค์ ก ร

2

1

1
2
3
4
ผลกระทบจากการดําเนินการของ ไออาร์ พีซี ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย

รู ป ที่ 1: ตารางการจัด ลําดับ ความสําคัญของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
เกณฑ์การประเมินระดับอิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ เสีย (ตารางที่ 2) และเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบจาก
การดําเนินการของ ไออาร์ พีซี ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย (ตารางที่ 3) แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ สูง ปานกลาง น้ อย
และเล็กน้ อย และผลการประเมินความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียจากการพิจารณาในทังสองมิ
้
ติ สามารถแบ่งผู้มี
ส่วนได้ เสียออกเป็ น 4 กลุม่ (ตารางที่ 4) ซึง่ จะมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาแผนการมีสว่ นร่วมและติดตามผล
การดําเนินงานในลําดับถัดไป

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตารางที่ 2

NO.
DATE
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ระดับ อิท ธิพ ลของผู้ม ีส่ วนได้ เ สียต่ อ การดําเนิน ธุร กิจ

ระดับ อิท ธิพ ลของ รายละเอีย ด
ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
สูง (4)
 ผู้มีส่วนได้ เสียมี ส่วนสํ าคัญ อย่างยิ่ งต่อการยอมรั บการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ (Social License to Operate) ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการหยุดดําเนินงานของบริ ษัทฯ
 ผู้มี ส่วนได้ เสียที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการกํ าหนดนโยบาย ทิ ศทาง หรื อกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งมี ส่วนสําคัญ อย่างยิ่ งใน
ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
 ข้ อ กังวล/ ข้ อร้ องเรี ย นที่ ได้ รับจากผู้มี ส่วนได้ เสี ยต้ องได้ รับการพิ จารณาและดําเนิ น การแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อกังวล/ ข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวซํ ้า
ปานกลาง (3)
 ผู้มีส่วนได้ เสียที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการยอมรับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ (Social License to Operate) แต่ไม่ส่งผลให้
เกิดการหยุดดําเนินงานของบริ ษัทฯ
 ผู้มีส่วนได้ เสียมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีสิทธิ เรี ยกร้ องหรื อป้องกันสิทธิได้ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิ
ในการได้ รับค่าตอบแทนจากลูกจ้ าง
 ข้ อกังวล/ ข้ อร้ องเรี ย นที่ ได้ รับ จากผู้มี ส่วนได้ เสี ย ได้ รับ การพิ จารณาและดํ าเนิ น การแก้ ไขภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด
ตลอดจนป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อกังวล/ ข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวซํ ้า
น้ อย (2)
 ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีสว่ นสําคัญต่อการสร้ างความเชื่อมัน
่ ของบริ ษัทฯ ต่อสาธารณชน
 ผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แต่มีสิทธิเรี ยกร้ องหรื อป้องกันสิทธิได้ ตามกฎหมาย
 ข้ อกังวล/ ข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับจากผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสม
เล็กน้ อย (1)
 ข้ อกังวล/ ข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับจากผู้มีสว่ นได้ เสียจากทังภายในหรื
้
อภายนอกบริ ษัทฯ ได้ รับการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3

ระดับ ผลกระทบจากการดําเนิน การของ ไออาร์ พ ีซ ี ต่ อ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

ผลกระทบจาก
การดําเนิน การ
ของ ไออาร์ พ ซี ี
ต่ อ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
สูง (4)

รายละเอีย ด






ปานกลาง (3)






การดําเนินการทัง้ ในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายของบริ ษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่างรุนแรง ทังในแง่
้
ผลกระทบทางกายภาพเช่นการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ทุพลภาพหรื อสูญเสียเสียชีวิตหรื อทรัพย์สิน
ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบรุนแรง ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียในพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยยาก
ที่จะแก้ ไขหรื อประนีประนอมได้
การดําเนินการของบริ ษัทฯ นัน้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชมหรื อบริ เวณที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียนันอาศั
้
ยอยู่ หรื อดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถควบคุม หรื อ บรรเทาผลกระทบที่ เกิ ด ขึ น้ กับ ผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ ทําให้ สญ
ู เสียการยอมรับ หรื อได้ รับการลงโทษ รวมทังการฟ้
้
องร้ องเพื่อให้ มีการจ่ายค่าชดเชย
การดําเนินการทัง้ ในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายของบริ ษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ระดับปานกลาง โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพนัน้ ทําให้ เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้ รับการรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่
ถึงทุพลภาพหรื อเสียชีวิต
อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินในบางส่วน ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียในพื ้นที่นนๆ
ั ้ แต่อยู่ในระดับที่สามารถจัดการแก้ ไข ประนีประนอมได้
การดําเนินการของบริ ษัทฯ นันส่
้ งผลกระทบต่อชุมชมหรื อบริ เวณที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียนันอาศั
้
ยอยู่ หรื อดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผลกระทบจาก
การดําเนิน การ
ของ ไออาร์ พ ซี ี
ต่ อ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

น้ อย (2)






เล็กน้ อย (1)





โซนสี
โซนสีแดง

บริ ษัทฯ สามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึน้ กับผู้มีส่วนได้ เสียได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ ทําให้ เกิดความไม่พอใจผู้มีสว่ นได้ เสีย
การดําเนินการทัง้ ในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายของบริ ษัทฯนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ระดับเพียงเล็กน้ อย โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพนัน้ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงบาดเจ็บ
อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินเพียงเล็กน้ อย ในแง่ของการดําเนินการตามนโยบายนัน้ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ เสียในพืน้ ที่นนั ้ ๆเพียงเล็กน้ อย และบริ ษัทฯ สามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ เสียได้ อย่าง
เหมาะสม
บริ ษั ท ฯ สามารถควบคุม ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ กับ ผู้มี ส่วนได้ เสีย ได้ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ชื่อ เสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ เพียงเล็กน้ อย ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
การดําเนินการทัง้ ในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายของบริ ษัทฯนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียเลยหรื ออาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อย ทังในแง่
้
ระดับการรับรู้ผลกระทบและผลกระทบที่แท้ จริ ง (Actual Impact) ที่
เกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ สามารถสื่อสารในแง่การดําเนินการแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯสามารถรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ได้ ผ่านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมในการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย

ระดับ ความสําคัญของผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย
ความสําคัญของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
สูง
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ปานกลาง
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบอย่างไม่มีนยั สําคัญอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แต่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ปานกลาง
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบมีนยั สําคัญอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แต่มีอิทธิพลน้ อย
ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
เล็กน้ อย
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบอย่างไม่มีนยั สําคัญอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมี
อิทธิพลน้ อยต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

โซนสีเขียว
โซนสีส้ม
โซนสีฟ้า

5.3

การจัด ทําแผนการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําแผนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อกําหนดแนวทางที่ชดั เจนสําหรับการ
ตอบสนองต่อความต้ องการและประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ความสนใจ โดยสามารถใช้ รูปแบบการมีสว่ น
ร่วมตามที่กําหนดใน ตารางที่ 5 มาใช้ เพื่อออกแบบแนวทางการมีสว่ นร่วมที่เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุม่ ผู้
มีสว่ นได้ เสีย ตลอดจนนําเสนอแผนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ผ้ บู งั คับบัญชา/หัวหน้ าแผนก
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย
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รายละเอีย ด



ตารางที่ 4

NO.
DATE

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย

NO.
DATE
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สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืนนําเสนอประเด็นด้ านความยัง่ ยืนที่เกี่ยวข้ องกับการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้
เสียแต่ละกลุม่ เพื่อให้ แผนการมีสว่ นร่วมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นและสะท้ อนต่อประเด็นด้ านความยัง่ ยืน
ของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง
อ้ างอิง ภาคผนวก 9.1 แผนการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
ตารางที่ 5

รู ป แบบการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

กลุ่ม ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
ตามระดับ
ความสําคัญ(1)
สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

เล็ก น้ อ ย

วัต ถุป ระสงค์ ข องการมีส่ วนร่ วม

รูป แบบการมีส่ วนร่ วม

การมีส่ วนร่ วมพร้ อ มเสริม สร้ างความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ม ี
ส่ วนได้ เ สีย

การสื่อสารสองช่องทาง (Two-way Communication) ซึ่ง
เน้ นการพิจารณาร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ เสีย เช่น
เนื่องจากผู้มีสว่ นได้ เสียมีความสําคัญในระดับสูง บริ ษัทฯ
 การจัดตังคณะกรรมการโดยมี
้
ตวั แทนจากบริ ษัทและผู้
ควรจัดการมีส่วนร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรง เพื่อ
มี ส่ ว นได้ เสี ย เช่ น คณะกรรมการพั ฒ นาศัก ยภาพ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และสาน
โครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม (คพอ.)
สัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การปรึ กษาหารื อ
 การสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ/ข้ อ กังวลของผู้ม ีส่ วน การสื่ อ สารสองช่ อ งทางแบบจํ า กั ด (Limited Two-way
ได้ เ สีย
Communication) เช่น
 การสัมภาษณ์
เนื่องจากผู้มีสว่ นได้ เสียอาจมีอิทธิผลและได้ รับผลกระทบ
 การจัดประชุมสัมมนา
จากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี ้จึงควร  การจัดประชุมสาธารณะ
ได้ รับการสื่อสารให้ ทราบถึงข่าวหรื อการดําเนินงานของ
 การจัดทําแบบสอบถาม
บริ ษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบได้
การรัก ษาการรับ รู้ข องผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
การแจ้ ง ข่ า วสาร ข้ อ มูล ให้ ผ้ ูมี ส่ วนได้ เสี ย ทราบผ่ า นช่ อ ง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
เนื่องจากผู้มีสว่ นได้ เสียมีความสําคัญเพียงระดับเล็กน้ อย
 สื่อสิ่งพิมพ์
บริ ษัทฯ ควรสื่อสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี ้ทราบถึงสิ่งที่ผ้ มู ี  โฆษณา
ส่วนได้ เสียให้ ความสนใจอย่างสมํ่าเสมอ
 การประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์บริ ษัทฯ
 จดหมายข่าว

หมายเหตุ:
(1) ระดับความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสีย อ้ างอิง ตารางที่ 4 ระดับ ความสําคัญของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
5.4

NO.
DATE
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การติด ตามและรายงาน
5.4.1 การติด ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ม ีส่ วนได้ เ สียและความสําคัญของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้มีสว่ นได้ เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้ องต่อ
ระดับความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ จะมีผลต่อการจัดทําแผนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ปั จจัยที่ควรติดตาม ได้ แก่

การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ และ/หรื อ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงของขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกองค์กร เช่น บริ บททางสังคม กฎหมาย เป็ นต้ น

5.5

5.4.2

การติด ตามแผนการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องติดตามผลการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียจะมีระดับความสําคัญในระดับใดก็ตาม เพื่อให้ มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพของการบริ หาร
จัดการผู้มีสว่ นได้ เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาในหน่วยงานทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและผลการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้
เสียที่มีความสําคัญระดับสูง เพื่อให้ รับทราบและสามารถวางแผนการป้องกันได้ อย่างเหมาะสม

5.4.3

การรายงานผลการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําเสนอผลการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียต่อสํานักบริ หารจัดการความ
ยัง่ ยืน เพื่อประเมินประเด็นสําคัญต่อความยัง่ ยืนขององค์กร เพื่อจัดทํารายงานความยัง่ ยืน โดย
พิจารณาและกลัน่ กรองประเด็นด้ านการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียและนําเสนอประเด็นสําคัญ
(Material Issues) ต่อคณะกรรมการด้ านความยัง่ ยืนเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

การเปิ ดเผยผลการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืนรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนการมีสว่ นร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสรุปผลและใช้ ประกอบการประเมินความสําคัญของประเด็น (Materiality
Assessment) ในการจัดทํารายงานความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในแต่ละปี ตามแนวทางการจัดทํารายงานด้ าน
ความยัง่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ตัวชี ้วัด G4-24 ถึง G4-27 และเพื่อใช้ อ้างอิงในการ
ประเมินดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
อ้ างอิง ภาคผนวก 9.2 สรุ ป กลุ่ม ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย ช่ อ งทางการสื่อ สารและประเด็น ที่ใ ห้ ค วามสําคัญ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
6.
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ตัวชีว้ ัด (Key Performance Indicator: KPI) ของกระบวนการทํางานที่ส าํ คัญ
ตัวชี ้วัดต่อไปนี ้ควรได้ รับการติดตาม (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6

ตัวชีว้ ัด ผลการดําเนิน งาน

ตัวชีว้ ัด ผลการดําเนิน งาน
ติดตามผลประเมินลําดับผู้มีสว่ นได้ เสียและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
รายงานผลการดําเนินงานการมีสว่ นร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ เสีย

คําอธิบ าย/ วิธ ีก ารคํานวณ
สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
ติดตามผลประเมินลําดับผู้มีสว่ นได้ เสีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรายงานผลการ
ดําเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียใน
ภาพรวมให้ แก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE

เป้ าหมาย
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
7.

ผังขัน้ ตอนปฏิบ ัต ิ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่
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ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
8.

ข้ อ มูล และมาตรฐานอ้ างอิง

อ้ างอิง
From Words to Action- The Stakeholder
Engagement Manual Volume : The Practitioner’s
Handbook on Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement: A Good Practice
Handbook for Companies Doing Business in
Emerging markets
AA1000 Stakeholder Engagement Standard
Revision for Public Comment (2015)
Global Reporting Initiative (GRI)’s Sustainability
Reporting Guideline
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)’s
Corporate Sustainability Assessment
Methodology

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

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC
_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://www.accountability.org/images/content/7/9/792/AA1000SES%20Revision
%20for%20Public%20Comment-%20June%202015.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainabilityassessment-methodology-guidebook.pdf

คําศัพ ท์ แ ละการจํากัด ความ

คําศัพ ท์
บริ ษัทฯ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders)

การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
(Stakeholder Engagement)

การให้ น ิย าม
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
บุคคล ชุมชน หรื อบริ ษัทฯ ที่ให้ ความสนใจต่อผลการดําเนินการและแผนงานของบริ ษัทฯ ซึง่ ผลการดําเนินงาน
และแผนงานนันสามารถส่
้
งผลบวกและผลลบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อผู้ซงึ่ มีสว่ นสําคัญต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน ผู้มีสว่ นได้ เสียของ ไออาร์ พีซี
ประกอบด้ วย 5 กลุม่ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ าและประชาชน คูค่ ้ า/คูแ่ ข่งทางการค้ า/เจ้ าหนี ้ พนักงาน และสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
กระบวนการที่บริ ษัทฯ ใช้ สําหรับการสร้ างความเข้ าใจ สื่อสาร รับฟั งความคิดเห็น หรื อทําความเข้ าใจร่ วมกัน
ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียและบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริ ษัทฯ

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย
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อ้ างอิง
แหล่งที่มาของข้ อมูลและมาตรฐานอ้ างอิง (Normative Reference) ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ น
ได้ เสียสามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 7

ตารางที่ 7

9.

NO.
DATE

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
10.
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ภาคผนวก
10.1 แผนการมีส่ วนร่ วมกับ ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

กลุ่ม ของผู้
มีส่ วนได้
เสีย
ผู้ถือหุ้น

ระดับ
ความสําคัญ
ของผู้ม ีส่ วน
ได้ เ สีย
สูง

SME

ลูกค้ า

ปากกลาง

SME

คูค่ ้ า

เล็กน้ อย

SME

หน่ วยงาน
รับ ผิด ชอบ

ความคาดหวังของผู้
แนวทางในการ
มีส่ วนได้ เ สีย หรือ
ตอบสนองต่ อ ความ
ประเด็น ที่ผ้ ูม ีส่ วนได้
คาดหวังและประเด็น
เสีย ให้ ค วามสําคัญ
ของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
ความโปร่งใสในการ
จัดการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ดําเนินธุรกิจ
ส่วนได้ เสียโดยตรง เช่น
การประชุม การสัมมนา
การสานเสวนา เป็ นต้ น
เพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
สานสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้
เสียกลุม่ นี ้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ราคาสินค้ าที่
สื่อสารให้ ทราบถึงข่าวหรื อ
เหมาะสม ผลกระทบ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ต่อสุขภาพของผู้ใช้
ที่อาจส่งผลกระทบได้ ผ่าน
ผลิตภัณฑ์
การส่งข่าวอิเล็คโทรนิค
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์
การจัดประชุมสัมมนา เป็ น
ต้ น
กระบวนการจัดซื ้อจัด สื่อสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
จ้ างที่มีประสิทธิภาพ กลุม่ นี ้ทราบถึงสิ่งที่ผ้ มู ีสว่ น
มากขึ ้น เช่น ลด
ได้ เสียให้ ความสนใจผ่าน
ขันตอนที
้
่ซํ ้าซ้ อน
สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE

การติด ตามผล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรายงานผลต่อ
ผู้บงั คับบัญชาและคณะกรรมการด้ าน
ความยัง่ ยืนรายไตรมาส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรายงานผลต่อ
ผู้บงั คับบัญชาปี ละครัง้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรายงานผลต่อ
ผู้บงั คับบัญชาปี ละครัง้

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
10.2
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สรุ ป กลุ่ม ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย ช่ อ งทางการสื่อ สารและประเด็น ที่ใ ห้ ค วามสําคัญ

กลุ่ม ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
ผู้ถือหุ้น

ลูกค้ าและประชาชน

คูค่ ้ า

ช่ อ งทางการสื่อ สาร
• การประชุมสามัญประจําปี
• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Road Show) การจัด
ประชุมร่วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามการนัดหมายของ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit)
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
• การจัดกิจกรรมร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ
• การให้ ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิ ดเผยแก่สาธารณชน
• วารสารรายไตรมาสถึงผู้ถือหุ้นทุกราย
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
• การสํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าประจําปี
• หน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์
• เว็บไซต์ www.irpc.co.th / www.irpcmarket.com
• จดหมายข่าวถึงคูค่ ้ า
• การประชุมร่ วมกับคูค่ ้ า
• เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/pdf/ProcurementManual.pdf

ประเด็น ที่ใ ห้ ความสําคัญ
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและต่อเนื่อง
• การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ
• ความโปร่งใสด้ านการกํากับดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธุรกิจ

• การเปิ ดตลาดใหม่

•

ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองต่อ
ความต้ องการ

•
•
•
•
•

การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่โปร่งใส
แนวทางการดําเนินการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
ความโปร่งใสด้ านการกํากับดูแลกิจการ
ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ ตกลงกันไว้
ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธุรกิจ
การหยุดชะงักทางธุรกิจ
ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี
ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทาง
การค้ าด้ วยการกล่าวหาให้ ร้ายโดย
ปราศจากความจริ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ
ความโปร่งใสด้ านการกํากับดูแลกิจการ
ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อ
ธุรกิจ
รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่
เจ้ าหนี ้โดยเคร่งครัด
รายงานเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ าหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
การสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและผล

•

คูแ่ ข่งทางการค้ าเจ้ าหนี ้

•
•
•

การประชุมร่ วมกับองค์กรกลาง อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก เป็ นต้ น
จดหมายถึงเจ้ าหนี ้
การประชุมร่ วมกับเจ้ าหนี ้

•
•
•

•
•
•
•
•

•

พนักงาน

•

วารสารพนักงาน “ไออุ่น”

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุ่ม ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

ช่ อ งทางการสื่อ สาร
• จดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์
• ผู้บริ หารพบพนักงาน
• คณะกรรมการลูกจ้ าง
• สหภาพแรงงาน

สังคมและสิ่งแวดล้ อม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
การประชุมร่ วมกันในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและ
สังคม
กิจกรรมเปิ ดบ้ าน
การส่งข้ อความประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS
การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว
การสื่อสารผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
การสื่อสารผ่านสถานีวิทยุ
สื่อสารมวลชนท้ องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี (คพอ./ EIA
Monitoring)
การประชุมหมู่บ้าน/ ตําบล

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE
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ประเด็น ที่ใ ห้ ความสําคัญ
ประกอบการของบริ ษัทฯ
• การเสริ มสร้ างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
• การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีและ
เหมาะสม
• การพัฒนาความก้ าวหน้ าทางสายอาชีพ
• การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ
• การดูแล สังคม สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
ของคนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
10.3

NO.
DATE
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แบบสํารวจความคิด เห็น ด้ านความยั่งยืน ของคู่ค้ า

แบบสํารวจความคิด เห็น ด้ านความยั่งยืน ของคู่ค้ า ที่ม ีต่ อ บริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)

(IRPC’s Suppliers Sustainability Survey)
ความคิดเห็นของท่ านจะเป็ นข้ อมูลสําหรั บการบริหารจัดการด้ านความยั่งยืนในภาพรวม รวมถึงการพัฒนารายงาน
ความยั่งยืนของ ไออาร์ พีซี เพื่อสะท้ อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย (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
ข้ อมูลทัว่ ไป (General information)
ชื่อสถานประกอบการ
(Name of company legal entity)
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ และตําแหน่ง
(Contact name and position)
บริ ษัทของท่านเป็ นผู้จดั หาสินค้ าหรื อ
บริ การประเภทใด
(What is your supplier role in
fulfilment of the IRPC contract(s)?)
บริ ษัทของท่านจัดหาสินค้ าหรื อบริ การ
ใดให้ กบั ไออาร์ พีซี
(What kinds of products or services
do you supply to IRPC?)






ผู้ผลิต (Manufacturers)
ผู้ค้า (Traders)
ผู้ให้ บริ การ (Service providers)
อื่นๆ (Other)

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
2
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ในฐานะคูค่ ้ ากับไออาร์ พีซี ท่านคิดว่าประเด็นใดที่ทา่ นเห็นว่ามีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนร่วมไปกับไอ
อาร์ พีซี (สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) (As IRPC’s supplier, which of the following issues do you think are
important for IRPC’s sustainable business? Select all that apply)

ด้ านเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
(Economic/Business)

ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Product and Customer
Services)

ด้ านความปลอดภัย
(Safety)

ด้ านสิง่ แวดล้ อม
(Environment)

ประเด็น (Issue)
 ราคา (Pricing)
 ความล่าช้ าของการดําเนินงานจาก
กระบวนการภายในที่ขาดประสิทธิภาพ
(Project delay due to ineffective internal
process)
 ความโปร่งใสในการทําธุรกิจ
(Transparency)
 ความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Fair
Operating Practice)
 การพัฒนาศักยภาพของคูค่ ้ า (Supplier
capacity development)
 คุณภาพสินค้ าและบริ การ (Quality of
products and services)
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม (Green
products)
 ลูกค้ าสัมพันธ์ และการบริ การ (Customer
Rations Management)
 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovation and Technology)
 การรั่วไหลของสารเคมีและนํ ้ามัน (Spill)
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health
and safety)
 การเตรี ยมความพร้ อมในกรณีฉกุ เฉิน
(Emergency preparedness)
 อุบตั ิเหตุร้ายแรง (Major accidents)
 มลพิษทางอากาศ (Air pollution)
 การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse
gas emission)
 มลพิษทางเสียงและแรงสัน่ สะเทือน (Noise
อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

NO.
DATE

เหตุผล (Reason)

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน สํานักบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
เรื่ อ ง: การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ประเด็น (Issue)
pollution and vibration)
 การใช้ นํ ้าและการปล่อยทิ ้งนํ ้าเสีย (Water
consumption and wastewater)
 การจัดการของเสีย (Waste management)
 การใช้ พลังงาน (Energy)
 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 วัตถุดิบ หรื อวัสดุอปุ กรณ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม (Environmental friendly
materials)
 แรงงานสัมพันธ์ (Labour relations)
 สิทธิมนุษยชน (Human rights)
 สิทธิสว่ นบุคคลและทรัพย์สินทางปั ญญา
(Privacy & intellectual property)
 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความ
มัน่ คงปลอดภัยของชุมชน (Impact on

ด้ านสังคม
(Social)

NO.
DATE
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เหตุผล (Reason)

health and safety including security of
community)

อื่นๆ ระบุ
(Other, please specify)

3

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

เนื่องจาก ไออาร์ พีซี มีแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และพัฒนาคูค่ ้ าเพื่อเติบโตอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมด้ าน
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม และสังคม ไปด้ วยกัน ท่านคิดว่าบริ ษัทของท่านต้ องการความสนับสนุนด้ านใดมากที่สดุ
(IRPC has been working on improving and developing the corporate and all stakeholders toward
sustainability. What kind of supports do you need from IRPC?)

อนุม ัต โิ ดย

จัด ทําโดย :
ผู้จ ดั การฝ่ าย
สอบทานโดย

มีผ ลบังคับ ใช้
ครั ง้ ที่ป รั บ ปรุ ง

: วันที่

