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สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2562 ปริมาณการผลิต รถยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปัจจัย
เศรษฐกิจภายในประเทศ และจากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และแรงกดดันจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่หยุดนิ่งในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลและยังคงดาเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี ปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพบนต้นทุนที่เหมาะสม มีการทาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือ จากนโยบายการด าเนิ นธุ ร กิ จ ดัง กล่า วแล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน และผลัก ดั น
กิจกรรมต่างๆ ตามปรัชญาบริษัทที่ว่า

สร้างสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด
คนและองค์กรทีเ่ ติบโตไปพร้อมกัน

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมทีด่ ี

“

“

ปรัชญาดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของคน ความสาคัญของสังคม และสิ่งแวดล้อม การมี
จริยธรรม มีความรู้ และยึดมั่นในการรักษาคุณภาพ มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้สังคมและ
สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ในปี 2563 นี้ บริษัทยังคงใช้นโยบายการดาเนินธุรกิจตามเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและมุ่งจะบริหารงานภายใต้นโยบายการ
กากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ให้ ความใส่ใ จต่อ การดูแลรักษาสัง คม ชุ มชน สภาพแวดล้อ ม ตลอดจนให้ค วามส าคั ญ ต่อ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้วยการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส บนหลักการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและใช้เป็นแนวทางในการทางาน มีการเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับ มือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่
กับการปฏิบัติตามหลักการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้น ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ผู้ บ ริห ารทุ ก ท่ านและพนั ก งาน ที่ มีส่ ว นร่ ว มในการ
ผลักดันให้บริษัทประสบความสาเร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นและกากับดูแลกิจการให้มีความ
มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวตลอดไป

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ

01
ข้อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษทั

:

ประเภทธุรกิจ

:

0107548000145

นำยทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยจำหน่ ำย

ถ น น รั ช ด ำ ภิ เ ษ ก แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์หลักใน

กรุงเทพมหำนคร 10110

ประเทศ ศู นย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิต ชิ้ นส่วน
รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในต่ำงประเทศ

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

โทรศัพท์

:

(02) 229 2800

โทรสำร

:

(02) 359 1259

:

เลขที่ 700/737 หมู่ ที่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง

ผูส้ อบบัญชี

จังหวัดชลบุรี 20160

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนน

เว็บไซต์บริษทั : www.thaisteelcable.com

รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

: (038) 447 200 – 10

โทรศัพท์

โทรสำร

: (038) 185 025

โทรสำร

: (02) 264 9090
: (02) 264 0789

ทุนจดทะเบียน : 268,500,000 บำท
ทุนชำระแล้ว

: 259,800,000 บำท

นำงพูนนำรถ

ชนิดของหุน
้

: หุ้นสำมัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238
นำยกฤษดำ

เผ่ำเจริญ

เลิศวนำ

ข้อมูลทีบ่ ริษทั ถือหุน
้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน
้ ไป :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958

บริษัทมิได้ถื อหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่นเกินร้อยละ

นำงสำววิสสุตำ

10 ขึ้นไป

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอืน
่ ๆ

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

1

จริยธนำกร

ไม่มี

1.2 ห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัท
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์
ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ชั้นนำทั้งในและต่ำงประเทศ

ด้วยควำมเชี่ยวชำญในเชิงธุรกิจ ตลอดจน

บุค ลำกรที่ มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถ ท ำให้บ ริษัท มี พัฒนำกำรอย่ำงต่อ เนื่อ ง ทั้ งด้ำนคุ ณภำพ กำรออกแบบ วิจัยพัฒนำ
รวมถึงกำรผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำมยั่งยืนในสำยโซ่มูลค่ำของธุรกิจ

A

คู่ค้ำ/

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์

ผู้จัดหำชิ้นส่วนและวัตถุดิบ

B

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

C

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
(1st tier & 2nd tier)

D
ผู้บริโภคและสังคม

โรงงำนประกอบ (OEM) และอะไหล่ทดแทน (REM)

E

(ในและต่ำงประเทศ)

OEM = Original Equipment Manufacturer
REM = Replacement Equipment Manufacturer

2

1.3 พัฒนำกำรที่สำคัญ

บริษัทเดิมชื่อว่ำ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2521 โดยผู้ก่อตั้ง
หลัก 2 ท่ำน คือนำยสรรเสริญ จุฬำงกูร และนำยชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้ำนบำท
และมีกำลังกำรผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์รำยใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ต่อมำในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหำชนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน) แต่สัดส่วนผู้
ถือหุ้นยังคงเดิม

พัฒนำกำรทีส่ ำคัญในรอบ 3 ปีทผ
ี่ ำ่ นมำ
ปี

กิจกรรม
- ได้รับรำงวัลกำรเข้ำร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ
ประจำปี 2016 ในกำรประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference โดยได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ ให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำเพื่อให้คำแนะนำและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนสำกลและข้อกำหนดลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด เพื่อเป็นกำรปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัย
สูงสุดกับพนักงำน
- ได้รับรำงวัลในหัวข้อ กำรจัดส่งดีเยี่ยมสำหรับกลุ่ม Spare Part จำกบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2560

- ได้รับรำงวัลในหัวข้อ คุณภำพดีเยี่ยม จำกบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) คือกำรที่ทุกคนในองค์กรให้ควำมร่วมมือร่วมใจทำงำนอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำนของกำร
ประกอบกิจกำรจนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- ได้รับรำงวัลคุณภำพดีเยี่ยม ประจำปี 2016 จำกบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับรำงวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3

ปี

กิจกรรม
- ได้รับกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.)
โดย CFO เป็นกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรม (35 บริษัทเท่ำนั้น) ยกระดับบริษัทขึ้นสู่
ระดับแนวหน้ำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ได้รับรำงวัล Q Award Excellent Quality Status Recognition จำก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD.
- ได้รับรำงวัล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จำก Siam Aisin Co., Ltd.
- ได้รับรำงวัล Award of Quality 2017 จำก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้ำนคุณภำพ “Zero
defect” ตลอดปี 2560

2561
- ได้รับรำงวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- ได้รับประกำศนียบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จำก บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จำกัด
- ได้รับประกำศนียบัตร “2018 TCC SAFETY Activity” ชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำที่ดำเนินกิจกรรมโดย บริษัท โตโยต้ำ
ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อขอบคุณที่บริษั ทฯ เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษำแก่ Supplier ที่ดำเนิน
กิจกรรมของชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ
- ได้รับรำงวัล Supplier Quality Excellence Award จำกลูกค้ำ General Motors (Thailand) Ltd.
- ได้รับรำงวัล TCC QA Improvement Activity Certificate จำกลูกค้ำ Toyota Motors (Thailand) Ltd.
- ได้รับรำงวัล The Gold Supplier Award จำกลูกค้ำ Adient & Summit Corporation Ltd.
- ได้รับรำงวัล กำรพัฒนำและลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 จำกกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
- ได้รับรำงวัล Excellence in Quality Award 2019 จำก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd
- ได้ รั บ ประกำศนี ย บั ต รและโล่ เ กี ย รติ ย ศในงำน “ร้ อ ยดวงใจ ร่ ว มใจลดโลกร้ อ น” ประจ ำปี 2562 เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ

2562

ผู้ประกอบกำรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศ
- ได้รับกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.)
โดย CFO เป็นกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์ กรในภำคอุ ตสำหกรรมยกระดับ บริษัท ขึ้นสู่ร ะดับแนวหน้ำด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบต่อเนื่อง
- ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนระบบกำรจั ด กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่ อ แสดง
เจตนำรมณ์ของบริษัทที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
- ได้รับรำงวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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ปี

กิจกรรม
- ได้รับ กำรรับ รอง กำรต่ อ อำยุ ก ำรเป็นสมำชิ ก โครงกำรแนวร่วมปฏิ บั ติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ครั้งที่ 2

1.4 โครงสร้ำงกำรถือหุน
้

Created by pixabay.com

โครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

กลุ่มจุฬำงกูร

กลุ่มพัฒนะเมลือง

อื่น ๆ

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน
่

41.77%

12.03%

19.26%

26.94%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
ทุนชำระแล้ว 259.80 ล้ำนบำท

6%
บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนำม จำกัด
ทุนชำระแล้ว 11.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐ

5

94%

1.5 ผลิตภัณฑ์และสัดส่วนรำยได้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ
1) สำยควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
- สำยควบคุ ม ระบบต่ ำ งๆ ภำยในรถยนต์ (Automobile
สำยควบคุม
Control Cable) อำทิเช่น สำยเปิดฝำกระโปรงหน้ำ -หลัง สำย
(Control Cable)
สตำร์ทเครื่องยนต์ สำยคันเร่ง สำยเกียร์ เป็นต้น
- สำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle
Control Cable) อำทิ เ ช่ น สำยเบรค สำยคลั ช สำยวั ด รอบ
สำยเร่งควำมเร็ว เป็นต้น

2) ชุ ด ค วบคุ มร ำงกร ะ จ กหน้ ำ ต่ ำ งร ถ ยนต์ ( Window
Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ แบบ
ใช้สำยควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

กำรผลิ ต สำยควบคุ ม และชุ ด ควบคุ ม รำงกระจก
หน้ ำ ต่ ำ งรถยนต์ แ บบใช้ ส ำยควบคุ ม ต่ ำ งๆ ที่ ก ล่ ำ วมำข้ ำ งต้ น
บริ ษั ท ท ำกำรผลิ ต ภำยใต้ สั ญ ญำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละรั บ ควำม

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

ช่ ว ย เ ห ลื อ ท ำ ง ด้ ำ น เ ท ค นิ ค ( License and Technical

(Window Regulator)

Assistance Agreement) ระหว่ ำ งบริ ษั ท กั บ ไฮเล็ ก ซ์ คอร์
ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสำยควบคุ ม
สำหรับยำนยนต์ชั้ นนำของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือ หุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัททำหน้ำที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แก่โรงงำนประกอบของลูกค้ำผู้ผลิตชิ้นส่วนและศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงบริษัทต่ำงๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรำยละเอียดผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีดังนี้

1. สำยควบคุม (Control Cable)
บริ ษั ท ท ำกำรผลิ ต สำยควบคุ ม ทั้ ง ที่ ใ ช้ กั บ รถยนต์ แ ละรถจั ก รยำนยนต์ โดยสำยควบคุ ม เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี
ควำมสำคัญมำก เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ อำทิเช่น ระบบเบรค
ระบบสตำร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้ น บริษัทมียอดขำยสำยควบคุมในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณ ร้อยละ 83 ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยในประเทศร้อยละ 98.47 และเป็นกำรขำยต่ำงประเทศร้อยละ 1.53
ทั้งนี้รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์สำยควบคุมของบริษัทมีดังนี้

สำยควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนำด 1 ตัน ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8-16 ประเภท ทำหน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนของระบบต่ำงๆ ใน
รถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกประเภท

ภำพสำยควบคุมหลักของรถยนต์ทบ
ี่ ริษทั ผลิต
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นอกจำกสำยควบคุมดังแสดงในแผนภำพข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังสำมำรถผลิตสำยควบคุมที่ใ ช้ควบคุมระบบอื่นๆ
ของรถยนต์ อำทิ สำยโช้ค สำยปรับเบำะที่นั่ง สำยล็อคประตู สำยควบคุมกระจกมองข้ำง สำยเครื่องปรับอำกำศ สำยไมล์/
วัดควำมเร็ว สำยเข็มขัดนิรภัย และสำยประตูท้ำย เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
2560
ในประเทศ

2561
2,018

2,171

2,096

8

8

39

2,026

2,179

2,135

9

8

-2

ต่ำงประเทศ
รวม

2562

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ)

สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยำนยนต์ 1
คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 ประเภท ซึ่งทำหน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนของระบบต่ำงๆ เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ
ทั้งนีบ
้ ริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมที่ใช้ในรถจักรยำนยนต์ได้ทุกประเภท

ภำพสำยควบคุมหลักของรถจักรยำนยนต์ทบี่ ริษทั ผลิต
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ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจำหน่ำยสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
2560
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวม
อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ)

2561

2562

364

396

422

0

0

0

364

396

422

12

9

7

สำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
กำรออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพั ฒนำไปสู่ระบบไฟฟ้ำกันอย่ำงแพร่หลำย สำยควบคุมก็เป็น
หนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน โดยในอดีตสำยควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic)
แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่ำระบบเดิมหลำยประกำร
เช่น ลดขั้นตอนกำรประกอบสำยควบคุม ระบบกำรควบคุมมีควำมแม่นยำมำกขึ้น แต่ในทำงกลับกันก็มีข้อเสียที่ตำมมำ เช่น
ต้องเพิ่มกำรติดตั้งสำยไฟและสำยสัญญำณจำนวนมำก และแม้ว่ำในแง่กำรพัฒนำและภำพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัย
และซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนรำคำและปัญหำทำงด้ ำนเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้กำรเลือกใช้สำยควบคุมแบบเดิมยังเป็น
ทำงเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

2. ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ (Window Regulator)
ชุ ด ควบคุ ม รำงกระจกหน้ ำ ต่ ำ งรถยนต์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรเปิ ด และปิ ด กระจกหน้ ำ ต่ ำ งรถยนต์ โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรทำตลำด เนื่ องจำกสำมำรถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนำด บริษัทมียอดขำยชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยใน
ประเทศเกือบทั้งหมด

แผนภำพแสดงชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยควบคุม

Cable and Drum Types

Arm and Sector Types

9

X-arm Types

ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจำหน่ำยสำยควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
2560
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวม
อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ)

10

2561

2562

389

411

391

0

0

0

389

411

391

7

6
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โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิตภัณฑ์
บริษัทมีก ำรจำหน่ำยผลิตภั ณฑ์ให้กับ คู่ค้ำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยสำมำรถสรุปโครงสร้ำงรำยได้ของ
บริษัทแยกตำมผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2560–2562 ได้ดังตำรำงต่อไปนี้
2560

สำยผลิตภัณฑ์

2561

2562

รำยได้

สัดส่วน

รำยได้

สัดส่วน

รำยได้

สัดส่วน

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ

2,771

94

2,986

95

2,912

95

- สำยควบคุมรถยนต์

2,018

69

2,171

69

2,096

68

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

364

12

396

13

422

14

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

389

13

411

13

391

13

-

-

8

0

3

0

135

5

121

4

134

4

- สำยควบคุมรถยนต์

8

0

8

0

39

1

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

-

-

-

-

-

-

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

-

-

-

-

-

-

127

4

113

4

95

3

33

1

33

1

25

1

- อื่นๆ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ

- อื่นๆ
รำยได้อน
ื่
- อื่นๆ
รวมรำยได้

2,939

11

100

3,140

100

3,071

100

1.6 โครงสร้ำงองค์กร

12

1.7 รำงวัลและผลงำน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ)
ลำดับ

พ.ศ.

1

2560

รำงวัล

องค์กร
รำงวัลกำรเข้ำร่วมเป็น

ชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ

ผู้ช่วยที่ปรึกษำในกำร
ดำเนินกิจกรรมด้ำน
ควำมปลอดภัยของ
ชมรมควำมร่วมมือโต
โยต้ำ ประจำปี 2559

2

รำงวัลรองชนะเลิศลำดับ

2560

ชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ

ที่ 2 กิจกรรมนำเสนอ
ผลงำนกำรผลิตแบบโต
โยต้ำ ประจำปี 2559

3

2560

รำงวัลกำรจัดส่งดีเยี่ยม

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์

สำหรับกลุ่ม

(ประเทศไทย) จำกัด

Spare Part

4

รำงวัลคุณภำพดีเยี่ยม

2560

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด

5

อุตสำหกรรมสีเขียว

2560

ระดับที่ 4 (Green
Culture)
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กระทรวงอุตสำหกรรม

ลำดับ

พ.ศ.

6

2560

7

รำงวัล

2560

องค์กร
รำงวัลคุณภำพดีเยี่ยม

บริษัท นิสสัน มอเตอร์

ประจำปี 2559

(ประเทศไทย) จำกัด

รำงวัลหุ้นยั่งยืน

ตลำดหลักทรัพย์

Thailand

แห่งประเทศไทย

Sustainability
Investment (THSI)
ประจำปี 2560

8

2561

รำงวัล Q Award

Auto Alliance (Thailand)

Excellent Quality

Co., LTD.

Status Recognition

9

รำงวัล Siam Aisin

2561

Siam Aisin Co., Ltd.

2017 The Best
Quality & Delivery
Performance
Supplier Award

10

2561

รำงวัล Award of

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์

Quality 2017 จำก

(ประเทศไทย) จำกัด

Mitsubishi Motors
(Thailand) Co., Ltd.
ในด้ำนคุณภำพ “Zero
defect” ตลอดปี
2560

14

ลำดับ

พ.ศ.

11

2561

รำงวัล

องค์กร
รำงวัลหุ้นยั่งยืน

ตลำดหลักทรัพย์

Thailand

แห่งประเทศไทย

Sustainability
Investment (THSI)
ประจำปี 2561

12

2562

รำงวัล "2018 Supplier

บริษัท เจนเนอรัล

Quality Excellent

มอเตอร์ส ประเทศไทย

Award จำกลูกค้ำ
General Motors
(Thailand) Ltd.

13

2562

รำงวัลหุ้นยั่งยืน

ตลำดหลักทรัพย์

Thailand

แห่งประเทศไทย

Sustainability
Investment (THSI)
ประจำปี 2562

14

2562

รับรองกำรต่ออำยุกำร

สมำคมส่งเสริมสถำบัน

เป็นสมำชิก โครงกำร

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

แนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
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02
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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บริษทั ให้ความสาคัญกับการจัดการประเด็นด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
โดยมีกระบวนการประเมินและจัดลาดับความสาคัญ
อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards

2.1 ความหมาย
Freepik.com

การพัฒนาที่ ยั่งยืน หมายถึ ง การพัฒนาที่ ส ามารถสนองความต้อ งการที่จ าเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่ อขี ด
ความสามารถในการสนองความต้องการที่จาเป็นของคนในรุ่นต่อไป

โดยในภาคธุรกิจกลไกสาคัญซึ่งนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่การทา
กิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ หรือเพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร แต่ยังต้องผนวกความรับผิดชอบต่อ
สังคมเข้าไปในทุกกระบวนการดาเนินงานขององค์กรให้ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้ข้อจากัดทางสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จาเป็นของคนในรุ่นต่อไป ซึ่งหมายรวมถึงวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable
consumption) และแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable resource)

แนวทางนี้พิจารณาในแง่ของการดาเนินธุรกิจที่จะต้องคานึงถึงผลดีและผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม (E-Environment) สังคม (S-Social) และธรรมาภิบาล (G-Governance) องค์ประกอบของ ESG จึงเป็น 3 มิติของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เพียงคานึงถึงการไม่ทาผิดกฎหมายแต่ยังดูแลผู้มีส่วนได้เ สียอย่างเป็นธรรมและให้มีคุณค่า สร้างให้เกิด
ความยั่งยืน (Sustainable) ของสังคมโดยรวม ไม่ใช่เพื่อความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง

ซึ่งทางบริษัทตระหนักว่าการดาเนินงานด้าน ESG จะช่วยให้บริษัทเกิดความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจใน 3 ระดับ ได้แก่
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การบริหารความเสีย่ งด้าน ESG
บริษทั ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง ไม่มปี ญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชน

การดาเนินงานด้าน ESG
บริษทั มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพิม่ ขึน
้ และช่วยลดต้นทุน

การคิดค้นนวัตกรรมด้าน ESG
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั

2.2 กลยุทธ์หลักในการขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทก่อร่างจากคุณค่า และประกอบด้วยปัจจัยหลัก 6 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งมอบสู่ลูกค้า การลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม การกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทาให้เกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
ที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2562 นี้ บริษัทได้วางกรอบการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไว้เป็นแนวทางดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ ดังนี้
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บริษัทได้วางเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก
รวมถึงการหาตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาหรับเป็นแหล่งรายได้และกระจาย

การเติบโตทางธุรกิจ

ความเสี่ยง พร้อมยกระดับและสานความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มความสามารถทากาไรความได้เปรียบการแข่งขัน พร้อมปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การจั ด การในองค์ ก ร กระบวนการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยควบคุ ม ต้ น ทุ น การใช้
ทรัพยากรพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบ

การดาเนินงาน
เป็นเลิศและยัง่ ยืน

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติต่อไป

พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก ตรงต่อ

การสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การออกแบบและพัฒนา

ความต้องการของลูกค้า โดยคานึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ ในการผลิต มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก

ผลิตภัณฑ์
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2.3 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนิน งาน สนั บ สนุ น การปฎิบั ติ ง าน รวมทั้ ง ตรวจติ ด ตามผลการ
ดาเนินการ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการตามนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

การกากับดูแลกิจการที่ดี

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่ สาคัญ โปร่งใส สามารถ

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน" และมาตรฐานสากลด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอื่ น ๆ

ตรวจสอบได้

ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการ

จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และหลั ก ปรั ช ญาของบริ ษั ท โดยค านึ ง ถึ ง

พิ จ ารณาดู แ ลพนั ก งาน ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการละเมิ ด สิ ท ธิ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มนุ ษ ยชน ตลอดจนสนั บ สนุ น และเคารพการปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บ ริ ษั ท ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า อ ย่ า ง เ ส รี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดาเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ

อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และการละเมิ ด

เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีก

ทรัพ ย์ สินทางปัญ ญา รวมถึ งการส่ง เสริม ความรับ ผิด ชอบต่ อ

ทั้งสนับ สนุนความคิดในการส่งเสริมสิท ธิแรงงานและสวัส ดิภ าพ

สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

ทางสั ง คมของผู้ ใ ช้ แ รงงาน ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การรับ สมัค รและจ้ างงานทุ ก ประการ

การต่อต้านการทุจริต

อย่างเคร่งครัด

บ ริ ษั ท ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แ บ บ
ตลอดจนปฏิ บัติ ตามนโยบายต่ อ ต้ านการคอร์ รัป ชั่ นของบริษั ท

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

อย่ า งเคร่ ง ครั ด และเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต (Collective

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่ อ

Action

ผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขที่เป็น

Coalition Against Corruption หรือ CAC) นอกจากนี้บริษัท

ธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความ

ได้มีนโยบายในการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้านทุจริต

เป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิ

อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการสร้างสังคม

ชอบ

ปลอดคอร์รัปชั่น
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัท ถื อ เป็ นภาระหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบที่
สาคัญในการสนับสนุนให้มีการจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ใ นสั งคมไทยในด้ า นต่ า งๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกาไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บ ริ ษั ท ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ โ ด ย มี
กระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและผลกระทบด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ อ า ชี ว อ น า มั ย ใ น
กระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษั ท สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นา
นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งความสมดุ ล ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนั กงานรั บทราบและปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดัง กล่ า วข้ างต้ น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
Created by right-livelihoods.org
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2.4 แผนแม่บทการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

บริษัทยังคงดาเนินตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี (2561-2565) ที่ได้วางไว้โดยกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามปรัชญาบริษัทที่ว่า

“ สร้างสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด
คนและองค์กรทีเ่ ติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ สรรค์สร้างสังคมทีด
่ ”ี

มีการติ ดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่ อ เนื่อ ง เพื่อ ปรับ ปรุงพัฒนาให้เกิ ดนวัต กรรมใหม่ โดยลด
ผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสะท้อนคุณค่าขององค์กร คือ “ให้รู้จักคุณค่าของคน
สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม คุณธรรม ความรู้ และคุณภาพ”

ปี

2561

แผน

2562-2563

2564

พัฒนาทีม

สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง  ดาเนินตาม

2565
สร้างนวัตกรรม

 ส่งเสริมการแบ่งปัน

 ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง

การทางานและชีวิต

เป้าหมาย ปี 2561

องค์ความรู้ข้าม

นวั ต กรรมเท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของ

ค น แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ที่

โดยส่งเสริมและ

สายงาน

องค์กร

เติบโตไปพร้อมกัน

พัฒนาศักยภาพ

(Knowledge

พนักงานตามทักษะ

Sharing Cross

ความสามารถหลัก

Function)

(Core
Competency)
ส ร้ า ง มู ล ค่ า สู ง สุ ด  จัดทาและเปิดเผย

 ศึกษาวิจัยและ

 ได้รับคัดเลือกและความไว้วางใจจากลูกค้า

ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ข้อมูลรายงานความ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ต้ น แบบของผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น

ทั้งหมด

ยั่งยืนตามกรอบ

ร่วมกับ

เพื่อ ให้ค วามรู้ ด้านอาชี วอนามัยและความ

Global

สถาบันการศึกษา

ปลอดภัย

Reporting

และภาครัฐอย่าง

Initiative (GRI)

ต่อเนื่อง

ฉบับ GRI
Standards
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ปี

2561

2562-2563

2564

2565

 ปรับปรุง
สายการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
 การแบ่ ง ปั น ความรู้
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต
และการตรวจสอบ
ข อ ง แ ต่ ล ะ ผู้ ผ ลิ ต
ชิ้ น ส่ ว น แ ล ะ ก า ร
จัดการปั ญ หาด้ า น
คุณภาพ
 ขยายขอบเขตระบบ
บริหารจัดการด้าน
อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภั ย ไป
ยั ง ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อย่างต่อเนื่อง
แผน

พัฒนากระบวนการ

ส ร้ า ง มู ล ค่ า สู ง สุ ด  จัดทาและเปิดเผย

พัฒนาผลิตภัณฑ์
 ศึกษาวิจัยและพัฒนา

สร้างเครือข่าย
 ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ ค ว า ม

ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ข้อมูลรายงานความ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ

ไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า ให้ เ ป็ น

ทั้งหมด

ยั่งยืนตามกรอบ

สถาบันการศึกษา และภาครัฐ

บริ ษั ท ต้ น แบบของผู้ ผ ลิ ต

Global

อย่างต่อเนื่อง

ชิ้นส่วน เพื่อให้ความรู้ด้านอา

Reporting

ชีวอนามัยและความปลอดภัย

Initiative (GRI)
ฉบับ GRI
Standards
 ปรับปรุง
สายการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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ปี

2561

2562-2563

2564

2565

 การแบ่ ง ปั น ความรู้
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต
และตรวจสอบของ
แ ต่ ล ะ ผู้ ผ ลิ ต
ชิ้ น ส่ ว น แ ล ะ ก า ร
จัดการปั ญ หาด้า น
คุณภาพ
 ขยายขอบเขตระบบ
บริหารจัดการด้าน
อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภั ย ไป
ยั ง ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อย่างต่อเนื่อง
ก้าวหน้าอย่างไม่

 สานต่ อ โค ร งการ  ส า น ต่ อ โ ค ร ง ก า ร CSR แ ล ะ  เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ของ

หยุดยั้งเพื่อ

CSR และพั ฒ นาคู่

สร้างสรรค์สังคมที่ดี

ค้า

พัฒนาคู่ค้า

สังคมและชุมชน
 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา
ธุรกิจชุมชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับประเด็นความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายฝ่ายบริหารกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จขององค์กรด้วยการเชื่อมโยงประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ากับเป้าหมายการดาเนินงาน
ของบริษัท (Company Objective) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี และใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อ ย่างเป็นมาตรฐานทั่วทั้ ง
องค์กร ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ
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เป้าหมายการดาเนินงานของบริษัท (Company Objective)
SDG

รายละเอียด

เป้าหมาย 2019

ผลการดาเนินงาน

1.1 PPM of customer claim

1.00 PPM

1.60

1.2 PPM of incoming claim

≤1.00 PPM

0.44

30% (343.32)

1,215.39

15% (22.41)

20.07

40

40.01

3.1 Customer

100%

100%

3.2 Supplier

100%

100%

4.1 Zero accident

0

0

4.2 No accident within working

6

6.11

100%

100%

5.1 Absent (% per year)

1.50%

1.58%

5.2 Resign (% per year)

1.50%

0.98%

5%

-1.70%

>3

2

1. Quality

1.3 Decrease defect in process
(previously last year)
2. Productivity & Cost
2.1 Increase productivity (previously
last year)
2.2 VA/VE > 40 MB (MB per year)

3. Delivery

4. Safety & Environmental

hrs. per year (Million working hrs.)
4.3 EMS Monitoring Plan not
Achieve
5. Human Resource Management

6. Marketing
6.1 Sale retention or Increase
(previously last

year)

6.2 New customer
6.3 Customer satisfaction result (%
per year)
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SDG

รายละเอียด

เป้าหมาย 2019

ผลการดาเนินงาน

QA

85.00%

99.06%

MK

85.00%

83.12%

DL

85.00%

100%

7.1 IATF16949 : 2016

100%

100%

7.2 ISO14001 : 2015

100%

100%

8.1 Gross Profit

19.50%

17.74%

8.2 Operating Profit (EBIT)

9.50%

7.88%

8.3 Net Profit

9.00%

7.35%

7. System

8.Financial

(อ้างอิง : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
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การประเมินผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าในการบริหารความยั่งยืนรวมถึงผลักดันให้การบริหารความยั่งยืน
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ด้านความยั่งยืนรวมถึงเป้าหมายในระยะ
สิ้นและระยะยาวเป็นประจาทุกปี โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนและเป้าหมายได้ถูกนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริ หารและพนักงานของบริษัท (จากเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัท
ข้างต้น กาหนดให้เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพนักงานรายบุคคลตามลาดับ)

การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ จั ด ท า
หลัก เกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บหน้าที่
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท พิจ ารณาอนุมัติ โดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัท และ
ผลส ารวจอั ต ราค่ า ตอบแทนในธุ ร กิ จ ประเภทเดีย วกั น ทั้ งนี้ ตั วชี้ วัด จะ
ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ
เป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2.5 การดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
2.5.1 นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

2.5.2 จาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมโดยจัดลาดับความสาคัญ เพื่อสร้างความสมดุลที่สร้างให้
เกิดความยั่งยืน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้
วิธกี ารมีสว่ นร่วม

กาหนดตัว

ผู้มสี ว่ น

บ่งชี*้ **

ความคาดหวัง
ได้เสีย

การรายงาน

การฝึกอบรม

ช่องทางสือ่ สาร
1

1.ผู้ถือหุ้น

• ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ผ ล ก า ร • รายงานประจาปี

-

• การประชุม

เจ้าหนี้

ดาเนินงานที่ดีและยั่งยืน

• รายงานความ

สามัญผู้ถือหุ้น

สถาบัน

• การกากับดูแลกิจการที่ดี

ยั่งยืน

• Opportunity

การเงิน

• การบริหารความเสี่ยง

• คู่มือหลักการ

Day

• การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ กากับดูแลกิจการ

• เว็บไซต์ IR

ข้อตกลงตามสัญญา

(ประกอบด้วย

Press Release

• การได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า จรรยาบรรณ

• เปิดเผยข้อมูล

เทียมและเป็นธรรม

ในเว็บไซต์ตลาด

ธุรกิจ)

• ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน

หลักทรัพย์

ต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส

• ข่าว

 

หนังสือพิมพ์
2. พนักงาน

• ผลตอบแทนและสวัสดิการ

• รายงานประจาปี

• หลักสูตร

• การประชุม

• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

• รายงานความ

ฝึกอบรมตาม

คณะกรรมการ

สายอาชีพ

สวัสดิการ

• การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ ยั่งยืน
ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง

• คู่มือหลักการ

• กิจกรรม 3T

• ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ กากับดูแลกิจการ

Activity

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

• ประกาศ อีเมล์

(ประกอบด้วย

• การจู ง ใจผ่ า นผลตอบแทน จรรยาบรรณ

อินทราเน็ต

และ/หรือการได้รับการยอมรับ ธุรกิจ)

• ประชุมหน้าแถว

จากผลสาเร็จของงาน

บอร์ด
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วิธกี ารมีสว่ นร่วม

กาหนดตัว

ผู้มสี ว่ น

บ่งชี*้ **

ความคาดหวัง
ได้เสีย

การรายงาน

การฝึกอบรม

ช่องทางสือ่ สาร
1

• สภาพแวดล้อมที่ดี และความ

• ประชาสัมพันธ์

ปลอดภัยในที่ทางาน

TSC PRIDE

• การได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า

News

เทียมและเป็นธรรม

•TSC Line@

2

•Website บริษัท
• กิจกรรมวิ่งสู้
Fat, TSC On
Style Work
Wear Fun
Contest 2018,
เปิดท้ายขายของ
(วันธงฟ้า),
• แบบสารวจ
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
ของบริษัท
3.ลูกค้า

• คุณภาพตามมาตรฐาน

• รายงานประจาปี

• หลักสูตรการ

• การประชุม

• ต้นทุนที่ตอบสนอง

• คู่มือหลักการ

พัฒนาระบบ

รับทราบนโยบาย

• การส่งมอบที่ตรงเวลา

กากับดูแลกิจการ

คุณภาพ

ลูกค้าประจาปี/

• ความสามารถเชิงวิศวกรรม

(ประกอบด้วย

สิ่งแวดล้อม และ

ประจาเดือน

• ระบบการบริหารจัดการ

จรรยาบรรณ

ความปลอดภัย

• กิจกรรม :

• การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ ธุรกิจ)

สัมมนาร่วมกับ

ข้อตกลงตามสัญญา

ลูกค้า
• การพบปะลูกค้า
ประจาเดือน
• เว็บไซต์
• การสารวจ
ความพึงพอใจ
ประจาปี
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วิธกี ารมีสว่ นร่วม

กาหนดตัว

ผู้มสี ว่ น

บ่งชี*้ **

ความคาดหวัง
ได้เสีย

การรายงาน

การฝึกอบรม

ช่องทางสือ่ สาร
1

4. คู่ค้า

• การจัดซื้อ จัดจ้างที่ เ ป็นธรรม • รายงานสรุปผล

• หลักสูตร

• ประชุมคูค่ ้า

และโปร่งใส

จรรยาบรรณ

• กิจกรรม :

• การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ ประจาปี

ธุรกิจในการ

ขยายเครือข่าย

ข้อตกลงตามสัญญา

ดาเนินธุรกิจ และ

ต่อต้านการทุจริต

• การช าระเงิ น ที่ ค รบถ้ ว นและ กากับดูแลกิจการ

การต่อต้านการ

• ประกาศ อีเมล์

ตรงเวลา

ทุจริต

เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่

การประเมินคู่ค้า

• คู่มือหลักการ

(ประกอบด้วย

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะ จรรยาบรรณ
ยาว
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จัดหา

ธุรกิจ)
• Supplier
Code of
Conduct

5. ชุมชนและ

• กระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร • รายงานสรุปผล

• กิจกรรม :

สังคม

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

กิจกรรมสืบสาน

การประชุมตาม

• ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ วาระ

ประเพณี

สนับสนุนและส่งเสริมด้านต่างๆ

วัฒนธรรม และ

• การมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นา

ศาสนาในท้องถิ่น

ชุมชนและสังคม

• การตรวจวัด

• การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ

คุณภาพ

ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม ใน



พื้นที่ชุมชนรอบ
โรงงาน
• เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรม
6. หน่วยงาน

• ก า ร ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ • รายงานตาม

• หลักสูตร

• การประชุม

ราชการและ

ค่ า ธรรมเนี ย มครบถ้ ว นตาม กฎหมายและ

ฝึกอบรมความรู้

รับทราบ

องค์กรที่

กาหนด

ตามสายอาชีพ

กฎระเบียบต่างๆ

เกี่ยวข้อง

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ใบอนุญาต

เงื่อนไขใน
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วิธกี ารมีสว่ นร่วม

กาหนดตัว

ผู้มสี ว่ น

บ่งชี*้ **

ความคาดหวัง
ได้เสีย

การรายงาน

การฝึกอบรม

ช่องทางสือ่ สาร
1

ข้อบังคับและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เป็นสมาชิก

• การให้ความร่วมมือและให้การ

เครือข่าย

สนับสนุนด้านต่างๆ

โครงการต่างๆ เข้า

2

ร่วมอบรมและ
สัมมนา
• เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่รัฐกิจ
สัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ BOI
7. สื่อมวลชน

• การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง

• Opportunity

ครบถ้วน และตรวจสอบได้

day

• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผย

• เว็บไซต์การให้

ข้อมูลทางธุรกิจ

สัมภาษณ์



เจ้าหน้าที่นัก
ลงทุนสัมพันธ์
8. คู่แข่ง

• การแข่งขัน

• คู่มือ

• เว็บไซต์

อย่างเป็น

หลักการกากับ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ธรรม

ดูแลกิจการ

ขาย เจ้าหน้าที่

• การไม่

(ประกอบด้วย

ส่วนงานวิจัยและ

ละเมิด

จรรยาบรรณ

พัฒนา

ทรัพย์สินทาง

ธุรกิจ)

ผลิตภัณฑ์

ปัญญา

หมายเหตุ : ***กาหนดตัวบ่งชี้

1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท
2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท
3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย"
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2.5.3 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผูถ้ อื หุน
้ เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

กลยุทธ์การบริหาร
• ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน
• บริหารสภาพคล่องและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
• ยกระดับระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงาน

• เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทชั้นนา
• เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานประจาปี
• พัฒนาและออกแบบหลักสูตรที่หลากกลาย ครอบคลุมความต้องการในแต่ละสาย
อาชีพ
• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวัสดิการ
• ช่องทางรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
• มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิด

3.ลูกค้า

• ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง
• ปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

4. คูค่ า้

• ยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
• ชาระเงินครบถ้วนและตรงเวลา
• รักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว

5. ชุมชนและสังคม

• มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รสี เ ขี ย วด้ ว ยกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
• ส่งเสริมให้พ นั ก งานเป็นคนดี รู้จั ก คุ ณค่ าของคน สัง คม สิ่ งแวดล้อ ม จริย ธรรม
ความรู้ และคุณภาพ

6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่

• ดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

เกีย่ วข้อง

• ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

7. สือ่ มวลชน

• สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้
• มีส่วนร่วมการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

8. คูแ่ ข่ง

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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3.1 ขอบเขตการรายงาน
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่สอดคล้องกับ
หลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยอ้ า งอิ ง แนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบั บ GRI
Standards โดยรายงานผลการดาเนินงานครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ซึ่งจัดทาขึ้นสาหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาและสาระสาคัญของการรายงานมุ่งเน้นการดาเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์กร ด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการตามปรัชญานาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ขอบเขตการรายงานครอบคลุมกิจกรรมของทุกส่วนงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

3.2 การสอบทาน
3.2.1 ข้อมูลการตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เรียบร้อยแล้ว และจากการดาเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนจากผู้
มีส่วนได้เสียหรือความผิดปกติจากการรายงาน

3.2.2 การให้ความเชือ่ มัน
่ โดยหน่วยงานภายนอก (มาตรฐาน AA1000AS/ISAE3000)
ในลักษณะความถูกต้องของข้อมูล
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทางคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง พนักงานของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตรวจสอบอิสระและผู้สอบบัญชี สามารถให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี และ
ครอบคลุมเพียงพอแล้ว
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3.3 การสอบถามข้อมูล/ผู้รบ
ั ผิดชอบรายงาน
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ช่องทางดังนี้

ที่อยู่:

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160

E-mail:

ir@thaisteelcable.com

โทรศัพท์: 038 447 200 – 10 ต่อ 122, 401
โทรสาร:

038 185 025

3.4 ประเด็นสาระสาคัญในรายงาน
3.4.1 การระบุประเด็น
บริษัทประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสาคัญ
ผ่านกิจ กรรมของบริษัท ที่ จัดขึ้ นตลอดปี โดยค านึงถึ งความรับ ผิดชอบใน 3 ด้านหลักคื อ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง อ้ า งอิ ง แนวทางการรายงานความยั่ ง ยื น สากล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบั บ GRI
Standards และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)

3.4.2 การจัดลาดับความสาคัญ
นาประเด็นที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่
อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการ
ดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสาคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
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Materiality Matrix
1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านสังคม

3. ด้านสิง่ แวดล้อม

1.1 การกากับดูแลกิจการ

2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3.1 การดาเนินงานตามกฎหมายด้าน

1.2 การต่อต้านการทุจริต

2.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สิ่งแวดล้อม

1.3 การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเป็ น 2.3 การปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงานและสิ ท ธิ 3.2 การบริหารจัดการน้า
ธรรม

มนุษยชน

3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะ

1.4 การบริหารความเสี่ยง

2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โลกร้อน

1.5 การพั ฒ นาสิ น ค้ า เพื่ อ ตอบโจทย์ ในการทางาน
2.5 การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา

1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่

1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ

เกี่ยวข้อง

1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.7 ร่ ว ม สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ

1.10 การดาเนินการด้านภาษี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

สาคัญมาก

1.1

1.6
1.7

1.2
2.4

3.3

1.8

1.4

3.2

1.9
2.3

1.3 1.1

3.1

2.1

1.5

2.2
2.5
2.7

สาคัญ

ระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการของลูกค้า

2.8

สาคัญ

สาคัญมาก

ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
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ประเด็นทีผ
่ มู้ สี ว่ นได้เสียเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุง
และทางบริษทั คัดเลือกมาดาเนินการ ในปี 2562 สรุปดังนี้
ประเด็นที่

ผลกระทบทีอ่ าจ

กลยุทธ์

ดาเนินการ

เกิดขึน
้

ดาเนินการ

SD Goal

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1.5 ก า ร พั ฒ น า ไม่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ ศึกษาความ

ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น

สิ น ค้ า เ พื่ อ ต อ บ จากลูกค้า

ต้องการของลูกค้า

ความพึง พอใจของ ความพึ ง พอใขของ

โจทย์ความต้องการ

อยู่เสมอ และ

ลูกค้าอยู่ในระดับที่ ลู ก ค้ า ป ร ะ จ า ปี

ของลูกค้า

พัฒนาสินค้าในทุก

มากกว่าร้อยละ 80

ด้านด้วยการ

2562 อยู่ที่ร้อยละ
84

มุ่งเน้นการนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้
(ผลิตภัณฑ์ที่
ร่วมกันพัฒนาไม่
สามารถเปิดเผย
ได้)
2.1 ก า ร พั ฒ น า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต 1. อบรมข้อกาหนด อย่างน้อยปีละ 1

1. การอบรมจัด

ศักยภาพบุคลากร

ให้กับพนักงาน

สิ น ค้ า ไ ด้ ต า ม ของลูกค้าแต่ละราย

ครั้ง

ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ให้พนักงานที่
ลูกค้า

เกี่ยวข้อง
2. อัพเดท
ข้อกาหนดให้เป็น
ปัจจุบันและสื่อสาร
ให้พนักงานทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

3.1 การดาเนิ นงาน เ กิ ด ม ล พิ ษ ท า ง ปฏิบัติตาม

ค่ า มลพิ ษ ในแต่ ล ะ ไม่ มี ค่ า มลพิ ษ เกิ น

ตามกฎหมายด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง น้ า กฎหมายด้าน

ด้ า นต้ อ งไม่ เ กิ น ค่ า ค่ า มาตรฐานตาม

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ม า ต ร ฐ า น ต า ม กฎหมายกาหนด

เคร่งครัด โดยไม่มี

กฎหมายกาหนด

อากาศ และเสียง

ข้อยกเว้น
3.3 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ลดการใช้ พ ลั ง งาน โ ค ร ง ก า ร Solar ติดตั้งแล้ว เสร็จ และ
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ล ด สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ แ ล ะ หั น ม า ใ ช้ roof top ติดตั้งให้ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ต า ม
ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

พลังงานทดแทน
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แล้วเสร็จตามแผน

แผนงานที่กาหนด

04
ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
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4.1 สร้างสมดุลระหว่างการทางานและชีวิต

TSC "เดิน วิง่ ปัน
่ เพือ่ การกุศล"
การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพได้รับความนิยม
เป็ น อย่ า งมากส าหรั บ ค นรุ่ น ใ หม่ บริ ษั ท ไ ด้ เล็ ง เ ห็ น
ความสาคัญของการออกกาลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงพร้อมในการทางาน จึงได้จัดกิจกรรม TSC "เดิน
วิ่ง ปั่น เพื่อการกุศล" โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ ช่ ว ยกั น บริ จ าคให้ มู ล นิ ธิ ค นพิ ก าร ได้ ทั้ ง บุ ญ กุ ศ ลที่
ยิ่งใหญ่และสุขภาพที่ดี

TSC RUN FOR LIFE
บริษัท ให้ค วามส าคั ญ กั บ การออกก าลัง กาย จึง ได้จั ด
TSC RUN FOR LIFE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้ เจ็ บ และเป็ นการเพิ่ มความสัม พัน ธ์ ข องพนั ก งานในการท า
กิจกรรมร่วมกันช่วงหลังเลิกงาน
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4.2 สร้างมูลค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.1 การกากับดูแลกิจการ
เป้าหมาย


การเป็นองค์กรต้นแบบของการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล



ไม่เกิดกรณีการคอร์รปั ชั่น
หลัก การที่ ส าคั ญ มากประการหนึ่งเพื่อ ให้ก ารดาเนินธุ ร กิ จ เป็นไปอย่างดีมีป ระสิท ธิ ภ าพคือ การยึดมั่นในการ

ดาเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ
ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
บริษัทมีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ผลักดันให้มีการ
ดาเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฏเกณฑ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง ติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย
กฎระเบียบเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทาผิดจรรยาบรรณหรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

กลยุทธ์
1. การบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การกาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงหลักกากับดูแลกิจการ รวมถึง
นโยบายและแนวทางที่สอดคล้องกับกฏหมายที่ทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
4. การประเมินและตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้บน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้อ งการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้า น ซึ่งสอดคล้องกั บ
ปรัชญาของบริษัทและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีการทบทวนเป็นประจาทุกปีและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ในการดาเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับการกากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติ
อันเป็นเลิศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการสาคัญ 5 หมวด ดังนี้

การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2562
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัตติ ่อผู้

การคานึงถึง

การเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบ

ถือหุ้นอย่างเท่า

บทบาทของผู้มี

และความโปร่งใส

ของ

เทียมกัน

ส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

• กาหนด

• ออกเอกสารแจ้งข่าว • มีหน่วยงาน

หุ้นเสนอเรื่องเพื่อ

หุ้นเสนอชื่อบุคคล

จรรยาบรรณต่อผู้มี

ผลประกอบการ

Compliance Unit

บรรจุเป็นวาระการ

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

(Earning release)

เพื่อทาหน้าที่กากับ

ประชุมสามัญผู้ถือ

เป็นกรรมการเป็นการ อย่างชัดเจน

บนเว็บไซต์บริษัท

การปฏิบัติงาน

หุ้นประจาปีเป็นการ

ล่วงหน้า ระหว่างวันที่

จานวน 4 ครั้ง/ปี

ล่วงหน้า

15 สิงหาคม–15
พฤศจิกายน 2562

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

• กาหนดนโยบาย

• มีกระบวนการและ

• เปิดเผยข้อมูลตาม

• จัดตั้ง

หุ้นลงคะแนนเสียง

ป้องกันการใช้ข้อมูล

ช่องทางในการรับและ

ข้อกาหนดและระเบียบ คณะกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการเป็น ภายใน (อ้างอิงคู่มือ

จัดการกับข้อ

ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน

บริหารความเสี่ยง

รายบุคคล

หลักการกากับดูแล

ร้องเรียนของผู้มีส่วน

ถูกต้อง และตรงเวลา

(Risk

กิจการ)

ได้เสีย

management
committee)

• จัดทารายงานความ

• ทบทวนความรู้และ

ยั่งยืนตามกรอบ GRI

ความเข้าใจในการ

แยกออกจากรายงาน

จัดทารายงานส่วนได้

ประจาปี ตั้งแต่ปี

เสียให้แก่กรรมการ

2558

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกากับดูแลกิจการและจัดให้มีการอบรมเผยแพร่เพื่อมั่นใจได้ว่า
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความเข้าใจและสามารถนาแนวปฏิบัติไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง
สามารถดาวน์โหลดนโยบายการกากับดูแลกิจการได้ที่ http://www.thaisteelcable.com/th/คู่มิอการกากับดูแล
กิจการ
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง

กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

42

บทบาทการขับเคลือ่ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
บทบาท
คณะกรรมการบริษัท

การดาเนินการ
• พิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
• บริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย

คณะกรรมการกากับดูแล

• กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ

กิจการ

ที่ดี
• กากับดูแลให้คาปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กาหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย

กรรมการผู้จัดการ

• วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
• ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส/

• นากลยุทธ์ไปสื่อสารและมอบหมายให้เกิดการปฏิบัติจริงในองค์กร

ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ

• นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผล

การติดตามและรายงานผล
บทบาท
คณะกรรมการบริษัท

การติดตามและรายงาน
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความถี่
รายไตรมาสและเพิ่มเติมตาม
กาหนดการ

คณะกรรมการกากับดูแล

• ประชุมคณะกรรมการกากับดูแล

ทุก 6 เดือน

กิจการ

กิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ประชุมผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ

• ประชุมฝ่ายบริหาร

รายเดือน

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส/

• ประชุมฝ่ายบริหาร

รายเดือน

• ประชุมระดับบริหาร

รายเดือน

• ประชุมส่วนงาน

รายเดือน

รายไตรมาส

ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ

• การจัดทารายงานความยั่งยืน
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รายปี

การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทาหน้าที่กากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้ ค าปรึ ก ษา ประเมิ น ผล ทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุร กิจอย่างต่อ เนื่อ ง ตลอดจนติดตามผลการดาเนิน งานของฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

การกากับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบทางสังคม

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

2565

2561

CG Policy & Code of Conduct

CSR & SD Policy
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SD Roadmap

ผลการประเมินระดับการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทแห่งชาติ (National CG Committee) ที่ทา
การสารวจบริษัทจดทะเบียนไทย จานวน 677 บริษัท ในด้านการกากับดูแลกิจการ (CGR) บริษัทได้รับคะแนนระดับ 5
ดาว “ดีเลิศ” (Excellent)

คะแนน
หมวด

บริษทั จด
ทะเบียน
โดยรวม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

94%

98%

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

92%

99%

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

81%

98%

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

86%

98%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

75%

89%

82%

94%

คะแนนเฉลี่ย
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4.2.2 การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัท สนับ สนุนและส่งเสริมการปฏิ บัติ ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ ร กิ จ ที่ มีค วาม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามผลภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยใน
ปี 2562 มีการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้

4.2.2.1 จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ หัวข้อหลักการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณของบริษทั
บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และตระหนักด้านธรรมาภิบาล
และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และเข้าใจจรรยาบรรณธุร กิจของบริษัท ในปี
2562 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น จานวน 120 คน ร้อยละ 100 มีคะแนนทดสอบอยู่
ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
Created by Subsrithai

4.2.2.2 การรายงานการมีสว่ นได้เสียและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทและ
ผู้บริหารทุกรายเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และกาหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนตุลาคม
ของทุ กปี และ/หรือ ทุกครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อ มูล โดยให้ส่งรายงานผ่าน
เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทาการ โดยในปี 2562 มีการรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสีย จานวน 11 ราย และมี 0 ราย ที่มีการทารายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียนและสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามขั้นตอน

4.2.2.3 กระบวนการแจ้งเบาะแส
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ จากการปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานของบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด กฏหมายหรื อ
จรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่อ ถึงการทุจริต การปฏิบั ติอย่างไม่เ ท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ข าดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ กล่องแสดง
ความคิดเห็น (สาหรับพนักงาน) และ Line@TSC ซึ่งเป็นช่องทางใหม่เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานที่กาหนดไว้ และ
นามาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ
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ผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้บริษัทยังได้นากรณีศึกษาต่างๆ (ถ้ามี) ไปจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้างความรับรู้และความตระหนักด้านจรรยาบรรณในการทางานอย่างต่อเนื่อง

แหล่งทีม่ าของการแจ้ง

แจ้งต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

หากพิจารณาแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนมีมูล
ความผิด ประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาข้อร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หารือร่วมกันตามความจาเป็นเหมาะสม

ประชุมเพือ่ หาข้อยุติ

รายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาดาเนินการ

4.2.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
่
บริษั ท ก าหนดนโยบายต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต นโยบายต่ อ ต้ านการคอร์รั ป ชั่ น และจั ดท าจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ครอบคลุมประเด็นการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยพนั ก งานทุ ก ระดั บ ทุ ก คนของบริ ษั ท จะได้ รับ การอบรมคู่ มื อ หลั ก การก ากั บ ดู แลกิ จ การซึ่ งประกอบด้ ว ย
จรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจาปีเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน
ขององค์กร อีกทั้งเข้าใจกระบวนการดาเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ)

47

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective AntiCorruption: CAC) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดโดยจะดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า
รวมถึงเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทได้รับการรับรอง
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ
ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทดาเนินการป้องกันมิให้การดาเนิ นธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2562 ว่าจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าด้วยการเรียกรับและจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขต
การดาเนินการและเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
http://www.thaisteelcable.com/th/คู่มิอการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ดูแลให้ก ารปฏิ บั ติ ทั้ งหมดเป็นไปตามกฎหมาย

โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึ ง

กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบกากับ ดูแลการปฏิ บัติ ตามมาตรการต่ อต้านการคอร์รัป ชั่น และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นปีละ 1 ครั้ง
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วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้ารับ
ประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในงาน CAC
National Conference Day 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

การดาเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน
่ ประจาปี 2562
บริษัทกาหนดนโยบายต่ อต้านการทุจริ ต และการให้สินบน และ
นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็น
ธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและสื่อสารให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทราบ และยึดถือปฏิ บัติอย่างเคร่งครัดผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่นควบคู่กับการประเมินความ
เสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุ จ ริตและคอร์รัป ชั่น ว่าได้ถู ก นาไปปฏิ บัติ อ ย่างมีป ระสิท ธิ ผล ทบทวน และปรับ ปรุงมาตรการ ฯ อย่าง
สม่าเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
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เสี่ยง การกากับดูแลกิจ การและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสาคัญ แนวทางแก้ไขและป้องกันที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ
คอร์รัปชั่น และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

4.2.4 การดาเนินการด้านภาษี
บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษี
อย่ างยั่ งยื น รวมทั้ งมุ่ ง เน้ น เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ป็น พลเมือ งที่ ดี ใ นการรั บ ผิด ชอบภาษี เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและมีความมุ่งมั่นในการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการดาเนินการด้านภาษีอย่ างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรง
ตามเวลาที่กาหนด โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 3,071 ล้านบาท และจ่ายภาษีเป็นจานวนเงิน 13.18 ล้านบาท (ข้อมูล
จากงบการเงินรวมของบริษัท)

4.2.5 การบริหารความเสีย่ ง
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จ ะกากับ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์ก รและสนับ สนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี
บริษัทกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อกากับ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและ
สนับสนุนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ทาหน้าที่กากับดูแลติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ร พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ จากสภ าพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาและติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้านและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผู้จด
ั การ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

กรรมการส่วนงาน

กรรมการส่วนงานวิจัย

กรรมการส่วนงานวิจัย

กรรมการส่วนงาน

ผลิตและส่วนงาน

และพัฒนาและส่วนงาน

และพัฒนา

จัดหา

คุณภาพ

ปฏิบตั ิการธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงและกาหนดมาตรการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร

ความสามารถ
ขององค์กร
- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

กระบวนการ

โครงสร้างและการ

ปัจจัยสนับสนุน
บริหารความเสีย่ ง

กากับดูแล
- บุคลากร ทักษะ และวัฒนธรรม

- คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
- นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
- เครื่องมือต่างๆ

- กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- การกาหนดวัตถุประสงค์
- การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
- กาหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ยง

- ระบบการบริหาร
- การรายงาน
- กิจกรรมควบคุม
- ระบบการบริหารข้อมูลและการ
สื่อสาร
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- การติดตามความเสี่ยง

การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งองค์กร
2.การลดความเสี่ยง (Treat: Risk Reduction)
ลดความเสี่ ย งโดยเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงขั้ น ตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง เช่น ฝึกอบรมให้บุค ลากรมีความรู้อย่าง
เพียงพอ มอบหมายงานโดยการแบ่งแยกหน้าที่ หรือลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เช่น การ Back up ข้อมูลเป็นระยะๆ การมี
Server สารอง เป็นต้น
บริ ษั ท ก าหนดวั ต ถุ ปร ะ สงค์ ( Objective

3.ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว า ม เ สี่ ย ง ( Terminate: Risk

Setting) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย

Avoidance) ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ

กลยุทธ์ หรือดัชนีชี้วัด (KPI) ขององค์กรและแต่ละฝ่าย

เสี่ยงโดยการหยุ ด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงกิ จ กรรม

งาน โดยกาหนดวัตถุ ประสงค์อ ย่างชัดเจนและเป็นไปได้

โครงการที่ จ ะน าไปสู่ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย ง เช่ น

เพื่อระบุความเสี่ยง (Risk Identification) จากปัจจัย

ยกเลิ ก โครงการที่ ส ร้ า งผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มให้

ภายในและปั จ จัย ภายนอก โดยครอบคลุ มความเสี่ย ง

ชุมชน เป็นต้น

พื้นฐานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล การ

4.การโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer: Risk Sharing)

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะประเมินโดย

ยกภาระการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้

พิ จ าร ณ าจ า กโ อ กา ส ที่ จ ะ เ กิ ด ( Likelihood) แ ล ะ

ผู้อื่ น หรือ เป็น การรับ ประกั นว่า เมื่อ เกิ ด ความเสียหาย

ผลกระทบ (Impact) ให้ครบทุกด้าน ทั้งในเชิงตัวเงิน

แล้วบริษัทจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากผู้อื่น เช่น

และไม่ใ ช่ ตัว เงิ น ได้แ ก่ การเงิ น การดาเนิน งาน การส่ ง

การทาประกันอัตราแลกเปลี่ยน การทาสัญญาซื้อขาย

มอบสิ นค้ า ความปลอดภั ย และชื่ อ เสีย ง และเลื อ กกล

ล่ ว งหน้ า และการรั บ ประกั น สิ น ค้ า สามารถใช้ ไ ด้ ต าม

ยุ ท ธ์ ต อบสนองความเสี่ ย ง ( 4T’s Strategy) โดย

คุณสมบัติที่ระบุไว้ในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น

พิ จ ารณาจากบริ บ ทในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต้ น ทุ น และ

ซึ่ ง ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง ( Risk

ประโยชน์ ความสอดคล้อ งกั บมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อ งใน

Owner) จะท างานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบ

อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นในการ

ภายใน ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม (Control

ตอบสนองเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งมี

Activities) การติดตาม (Monitoring) และการรายงาน

ประสิทธิผลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา

(Reporting) รวมถึงการทบทวนและปรับ ปรุงประเด็น

ได้แก่

ความเสี่ย งอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ มั่ นใจว่า การบริห าร

1.การยอมรับความเสี่ยง (Take: Risk Acceptance)

จั ด การความเสี่ ย งต่ า งๆ ขององค์ ก รครอบคลุ ม อย่ า ง

หากวิเคราะห์แล้วไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

ครบถ้วน มีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมี

เนื่องจากต้นทุ นการจั ดการสูงกว่าประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
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3. ความเสี่ยงการบริห ารจัดการทาง

ผลการบริหารความเสีย่ งองค์กร

การเงิน (Financial Risk)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการกากับดูแลติดตามกระบวนการบริหารความ

การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

เสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความ

ต่อการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง

เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถจาแนก

ด้ า นเงิ น ลงทุ น ความผั น ผวนของ

ประเภทการจัดการความเสี่ยงประเด็นสาคัญไว้ ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้าน
ภาษีอากร

1. ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์
(Strategic Risk)

4. ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

กฎระเบี ยบข้ อ บั งคั บ ของหน่วยงาน

การก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ แผนการ

กากับดูแล (Compliance Risk)

ด าเนิ น งานซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ

การประเมินความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติ

บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และ

หรือปฏิบั ติไม่ครบถ้วนตามกฎหรือ

แนวทางการดาเนินงานขององค์กร

ข้ อ บั ง คั บ ต่ างๆ รวมทั้ งความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

2. ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร
(Operational Risk)

5. ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม่

การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

(Emerging Risk)

การปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่

หรื อ กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ต่ อ เป้ า หมาย

อาจส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ ในอนาคต อาทิ

ขององค์กร เช่น การออกแบบและการ

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ยนแปลงเป็ น

ผลิต การปฏิบัติตามข้อกาหนดของ

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ความเสี่ยง

ลูก ค้ า รวมทั้ ง ความเสี่ยงที่ เ กี่ ยวข้ อ ง

ด้ า น Digital Transformation และ

กั บ การจั ดการข้ อ มู ลด้ านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

สารสนเทศด้วย

ภูมิอากาศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ใ นอนาคตจะนาเอาระบบไฟฟ้ามาใช้ ใ นการควบคุ มการท างานในรถยนต์ ม ากขึ้ น จะส่ งผลให้ต ลาดกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน้ามัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่ม
ปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิดตัวในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
บริษัท ได้จัดตั้งที มวิศ วกรเพื่อ ท าการศึ ก ษาวิจัยผลิต ภั ณฑ์ใ หม่อ ย่างจริงจัง ทั้ ง ในส่วนของกลุ่มวิศ วกรออกแบบภายในและร่วมกั บ สถาบั น
ผู้ชานาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power
Slide Door) ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tailgate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็จกับชุดประตู
(Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริษัทได้กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอัน
ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะทาการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลังการขายทั้งภายในและภายนอกประเท ศ ซึ่งตลาดหลังการขายนั้นเป็นอีกหนึ่ง
ตลาดที่จะสามารถนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปนาเสนอและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อนาไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นสาหรับสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่
จะนาเอาความชานาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในการนาเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า สาหรับรถรุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิดตัวในอีก
2-3 ปีข้างหน้า รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย จากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมี
ลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D Center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย และด้วยความสัมพันธ์อันดีจึงทาให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงด้าน Digital Transformation
กระบวนการที่นาเอา Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในสายการผลิตเพื่อลดปัญหา
คุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้
ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิตของเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ กับหน่วยงานต่างๆ
เช่น สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สวทช. และองค์ก รต่างชาติอื่ นๆ เพื่อนาทัก ษะความ รู้มาคิดค้นออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติและการนาหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มีความท้าทายต่อการใช้ชีวิตและการดาเนินธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่จา เป็นต้องพึ่งพาทรั พยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า และน้า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงอาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ หากใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เช่น ภาวะฝนแล้งรุนแรงอาจส่งผลให้
ขาดแคลนน้าซึ่งอานวยความสะดวกให้กับทรัพยากรบุคคลในกระบวนการผลิตหรืออุทกภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากส่งผลต่อ
ความสามารถในการทาความร้อนและระบายความร้อนของอุปกรณ์การผลิต
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงประเมินความเสี่ยงและจัดทามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแสดงถึงความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทได้จัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ( Energy
Committee) โดยพิจารณาทบทวนแต่งตั้งใหม่เป็นประจาทุกปี ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานปฏิบัติการและผู้บริหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกาหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงดังกล่าว
จากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพบว่าการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยสาคัญในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นบริษัทจึงดาเนินการดังนี้
1. ลดก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัท กาหนดเป้าหมายและกิจกรรมให้สอดคล้องกั บการดาเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ ตามแนวทางองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือ นกระจก
(องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
2. ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดผ่านการดาเนินโครงการ Solar Roof Top เพื่อลดค่าไฟในกระบวนการผลิตและเริ่มใช้พลั งงานได้ในเดือนมกราคม 2562
เป็นต้นไป
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การสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับใน
องค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานอย่างสม่าเสมอ เริ่ม ต้นตั้งแต่การอบรมปฐมนิเทศให้กับ
กรรมการและพนักงานใหม่ การสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกาหนดให้ความเสี่ยงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ทุกหน่วยงานต้อ งพิจ ารณาและทบทวนในแผนงานประจาปี ทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของระบบงานและการ
ควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นคือ “โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ รวมทั้ งมีการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การดาเนินธุ ร กิ จของบริษัท ” และได้ร ายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างต่อเนื่องตามลาดับ

4.2.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เนื่อ งด้วยสภาวะทางธุ ร กิ จ ที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในบางเรื่อ งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไ ม่ส ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ (อาทิ เหตการณ์อุทกภัย เพลิงไหม้ หรือระบบการทางานหลักของบริษัทล้มเหลวและปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า รวมถึงภัยที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล ข้อมูลถูก ทาลาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย) บริษัทจึงก าหนดกระบวนการบริหารความต่อ เนื่องทางธุรกิ จเพื่อป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงที่อ าจเกิ ด
ขึ้นกับบริษัท และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) โดยการประเมินความเสี่ยง
(Risk Evaluation) ในระบบว่าระบบงานใดจะมีความเสี่ยงกับบริษัทมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผนการ
ฉุกเฉินสาหรับบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสาหรับรับ มือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจและเพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดกับองค์กรให้น้อยที่สุด โดยบริษัทประเมินว่าเหตุการณ์หยุดชะงักของธุรกิจอาจเกิดได้ ทั้งจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าและความเสี่ยงจากธรรมชาติ เหตุการณ์และความเสี่ยงที่มนุษย์เป็นผู้กระทาหรือ เหตุการณ์
และความเสี่ยงที่เกิดจากทางเทคนิค เช่น ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรม
ประสงค์ร้าย (Ransom ware) ระบบไฟฟ้าขัดข้อง อัคคีภัย หรือแผ่นดินไหว เป็นต้น
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ผลการดาเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 24 แผนงาน เช่น กรณีสารเคมีและรังสีรั่วไหล ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งผล
ของการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนและมาตรฐานของความปลอดภัยที่กาหนด และฝึกซ้อมกรณีระบบเครื่องจักรล้มเหลว
ผลกระทบการส่งมอบสินค้า ชิ้นส่วนและวัตถุดิบขาดแคลน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้มเหลว SAP System เป็นต้น
ซึ่งผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานพบว่าสามารถดาเนินงานได้ตามแผนรองรับที่กาหนดไว้

4.2.7 การบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน
การบริหารจัดการคู่ค้าเป็นประเด็นหนึ่งของการบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ โ ปร่ ง ใสตรวจสอบได้ รวมถึ ง การด าเนิ น งานของคู่ ค้ า ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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แน

การบริหารจัดการ
กลยุท ธ์ งานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ได้ใ ช้ การหาแหล่งคู่ค้ า การประเมินศั กยภาพคู่ค้ า ซึ่งเป็นปั จ จัยส าคัญ ใน
ความสาเร็จของบริษัทเพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดาเนินงานได้ตามคุณภาพ เวลา และงบประมาณ ตามแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกคู่ค้ารวมถึงการประเมินคุณสมบั ติที่ครอบคลุมประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E)
ด้านสังคม (Social: S) และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance: G) เพื่อบรรจุอยู่ในทะเบียนคู่ค้าของบริษัท ทาให้
มั่นใจว่าคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้สามารถสนับสนุนงานของบริษัทสาเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้
มีส่วนได้เสียหลัก บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสและเป็นธรรม
บริษัทกาหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของคู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม
แผนงาน Supplier Yearly Audit Plan ประจาปี ซึ่งต้องดาเนินการกับคู่ค้าทุกราย (ร้อยละ 100) ในปี 2562 ผลการ
ตรวจติดตามคิดเป็นร้อยละ 100
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การประเมินความเสีย่ ง
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าซึ่งมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้
คู่ค้าหลักของบริษัทได้แสดงขีดความสามารถในการดาเนินงาน รวมทั้งเพื่อประเมินความสอดคล้องที่ครอบคลุมเชื่อมโยงทั้ง
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสาหรับคู่ค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายคุณภาพ
ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน : การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจที่มาจาก
ประเด็ น ทางด้ า นกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง บริ ษั ท จึ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้คัดกรองและจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสม ดังนี้
Strategic Supplier (คู่ค้าเชิงกลยุทธ์): มูลค่าสั่งซื้อสูงและมีการสั่งซื้อต่อเนื่อง
Key Supplier (คู่ค้าหลัก): มูลค่าสั่งซื้อสูง กลุ่มสินค้ามีความสาคัญปานกลาง
Managed Supplier (คู่ค้าเชิงการจัดการ): มูลค่าการสั่งซื้อต่า กลุ่มสินค้ามีความสาคัญปานกลางถึงน้อย

การติดตามความคืบหน้า: มีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอยู่เป็นประจารวมถึงมีการส่งแบบประเมิน Self-Evaluation ให้กับคู่
ค้าจัดทาและส่งกลับมายังบริษัท นอกจากนี้จะมีกาหนดการเข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

การคัดเลือกคูค่ า้
ฝ่ายจัดหา
1. ปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ” อย่างเคร่งครัด
บริษัทปฏิ บัติต าม “นโยบายการปฏิบั ติต่อ คู่ค้ าฯ” อย่างเคร่งครัดและมีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้ นส่วนที่ มี
คุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและผลักดันนโยบายดังกล่าวให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้า และมี
นโยบายเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท
2. นาส่งจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier Code of Conduct)
เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท
3. การสารวจคู่ค้า
ทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมประเมินจากคู่ค้าโดยใช้หัวข้อการตรวจสอบจากการกาหนดของบริษัทและทางคู่ค้าต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทไม่ต่ากว่า 80% มิฉะนั้นจะไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในรายการ Vendor List ของ
บริษัท โดยทางบริษัทมีการตรวจประเมินคู่ค้า เป็นประจาทุกปี เพื่อทวนสอบว่าคู่ค้ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
หรือไม่
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หัวข้อการตรวจสอบคู่ค้านั้นนอกจากจะประกอบไปด้วยเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานแล้ ว ทางบริษัทยังมุ่งให้
ความสาคัญในเรื่องจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ถูกนามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานะการรับรอง (Certificate)
2. โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Organization)
3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Activity)
4. มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard)
5. การควบคุมเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบ (Measure and test equipment Control)
6. การควบคุมสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities Control)
7. การควบคุมการผลิต (Manufacturing Control)
8. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control)
9. การตรวจสอบ (Inspection)
10. การจัดการปัญหาคุณภาพ (Quality Management)
11. การควบคุมชิ้นส่วนสาคัญ (Control important parts)
12. การควบคุมผู้ผลิตรายย่อย (Monitoring suppliers)
13. การบริหารบุคลากร (Human Management)
13.1

ปฎิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน
(Concern of labor protection law and welfare)

13.2 จัดฝึกอบรมด้านคุณภาพ/ทักษะให้กับพนักงาน (Quality training/skills to employees)
14. สภาพแวดล้อมและสถานที่ทางาน (Environment and workplace)
15. การควบคุมด้านการส่งมอบ/บันทึก (Delivery Control/Record)
16. การควบคุมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Effect Control)
16.1

การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต (Wastage Management from the manufacturing
Process)

16.2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental activities)
17. จริยธรรมทางธุรกิจ (Governance)
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ตัวอย่างกิจกรรมการ Audit Vendor

ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการค้นหาคู่ค้ารายใหม่อยู่เสมอ และยังคงไว้ซึ่งนโยบายการ
ปฏิ บั ติต่ อคู่ ค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ค านึ งถึ ง ประโยชน์ สูงสุ ดของบริษั ท ฯ และตั้ งอยู่ บ นพื้น ฐานของการได้รั บ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ งปฏิบัติตาม
พันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ฝ่ายจัดซือ้
1. การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีคู่ค้าที่ดีเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

1.1

ให้ ค วามรู้ และจัด ฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การรั บ ข้ อ มู ล

ข่ า วสารของบริ ษั ท บริ ษั ท จึ ง ได้ ด าเนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มี ความพร้อมทั้งใน
กระบวนการธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม
ทั้งนี้เ พื่อ สร้างความยั่งยืนให้เ กิ ด ขึ้ นในห่วงโซ่ธุร กิ จ อย่าง
แท้จริงโดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรับ
ข้ อ มูล ข่ าวสารและการใช้ ง าน Web Portal (EDI) ของ
บริษัทให้กับคู่ค้าทุกราย
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1.2

ปรับ ปรุง ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของคู่ ค้ า บริษัท ให้ค วามร่ว มมือ ในการดาเนินธุ ร กิ จ ร่ว มกั บ ลูก ค้ า รั ก ษา

ผลประโยชน์กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้เติ บโตไปพร้อมกับบริษั ท เช่น การให้ความรู้ การให้ ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้คาแนะนาในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต โดยทุกๆ เดือนบริษัทจะแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลับไป
ยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกรายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยคะแนนเฉลี่ยประจาปี 2562 เป็นดังนี้

ระดับคะแนน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ดีเยีย่ ม

40.95%

28.45%

31.15%

40.17%

44.83%

ดีมาก

49.52%

64.66%

66.39%

57.26%

55.17%

ดี

6.67%

5.17%

2.46%

2.56%

0.00%

ปานกลาง

2.86%

1.72%

0.00%

0.00%

0.00%

ต้องปรับปรุง

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ไม่ผา่ น

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.3 การขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่ค้าของบริษัทให้เข้าร่วมเป็นภาคี
ในการต่อต้านการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่นเป็นประจ าทุ ก ปี

เพื่อ ร่วมกั นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้า งมาตรฐานสังคมที่ป ลอด

คอร์รัปชั่นและเพื่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ฝ่ายประกันคุณภาพผูผ
้ ลิตชิน
้ ส่วน
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า: สารต้องห้ามในวัตถุดิบดาเนินการจัดทาเป็น Chemical Organization เกี่ยวกับ
สารต้องห้าม และทาการบันทึ กเข้าระบบ IMDS ของบริษัท และทางบริษัทมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดย
การร้องขอใบรับ รองผลิต ภั ณฑ์จากคู่ ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัด ปริมาณสารต้ องห้าม (Substance of Concerns:
SOC) จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ โดยกาหนดให้ทางคู่
ค้าส่งเข้ามาตั้ งแต่ตอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และทาการทบทวนประจาปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของลูกค้ า เช่ น
Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls
(PBBs), Polybrominated diphenylethers (PBDEs), Deca-BDE, Hexabromocycloded ecane (HBCDD)
Perfluorooctanesulfonate (PFOS) และ Asbestos เป็นต้น บริษัทได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับ
พันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้
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เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้งาน Web
Portal (EDI) ของบริษัทให้กับคู่ค้าทุกราย

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมื อในการดาเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า บริษัทได้
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการทางานและแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์
ให้กับคู่ค้า รวมถึงการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้คาแนะนาในการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้า และกระบวนการ
ผลิต

4.2.8 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
บริษัทมุ่งมั่นในการทางานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสอบ
พื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตสานึกด้านความปลอดภั ยแก่พ นัก งานทุก ระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่ อลูกค้ าในนโยบายด้านความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานดังนี้
1.

พัฒนาบุค ลากรให้มีค วามรู้และทัก ษะด้านความปลอดภั ยโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย
2. พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
3. ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกาหนด

โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย
ประธานกรรมการ

เลขานุการ

กรรมการฝ่ายปฏิบัตกิ าร

กรรมการฝ่ายบริหาร

สรุปผลการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากการนานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความ
ร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของบริษัท สามารถสรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่สาคัญด้านความปลอดภัยได้ดังนี้

ตัวชีว้ ด
ั ด้านความปลอดภัย

2561

2562

หมายเหตุ

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)

0

0

-

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)

0

0

-

100%

100%

-

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF (1)
และ S-SFM(2) สาเร็จตามแผนงาน (%)

หมายเหตุ :
(1) CCCF ย่อมาจาก Completely Checked Completely Find out คือ กิจกรรมการค้นหาอันตรายและขจัดสิ่งอันตรายบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงาน

(2) S-SFM ย่อมาจาก Safety-Shop Floor Management คือ กิจกรรมการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานแบบมี
ส่วนร่วมทุกระดับ
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การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุ เฉินและผลการดาเนินการประจาปี
1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 10.0011.00 น. สมมติเหตุการณ์ให้มีพนักงานปฏิบัติงานแบ่งจ่าย
น้ามันหล่อลื่นจากถัง 200 ลิตร ใส่ถังแบ่งจ่าย โดยขณะ
ถ่ายเทน้ามันหล่อลื่นใส่ภาชนะแบ่งจ่ายพนักงานไม่ระมัดระวัง
ทาให้ถังน้ามันหล่อลื่นขนาด 200 ลิตร ล้มและน้ามันไหลนอง
พื้นจึงจาเป็นต้องทาการกั้นพื้นที่พร้อมทั้งกอบกู้สารเคมี โดย
แจ้งไปยังผู้อานวยการสถานการณ์ฉุก เฉินเพื่อ เข้าควบคุ ม
สถานการณ์ ผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.15-11.00
น. สมมติให้ขณะที่ปฏิบัติงานกับการกาเนิดรังสี x-ray เครื่อง
เกิดขัดข้อง และเครื่อง Survey Meter ส่งสัญญาณเสียงและ
แสงเตือนว่าพบรังสีปริมาณ 30 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง จาก
การสันนิษฐานเบื้ องต้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้
ต้องหยุดการทางานของเครื่องทันทีเพื่อตรวจสอบและอพยพ
พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพล ผลการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหลเป็นไปตามขั้ นตอนของการฝึ กซ้อ ม
แผนฉุกเฉินที่กาหนดไว้

3. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.3012.10 น. สมมติให้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ เครื่อง ICT-0020
ที่แผนก INNER

และลุก ลามไปยังพื้นที่ ข้ างเคี ยงส่งผลให้มี

ผู้บาดเจ็บเดินสะดุดเครื่องจักร ศรีษะแตกหมดสติ และถูกไฟ
ลวก 1 คน โดยไม่ ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์ ไ ด้ จึ ง
จาเป็นต้องอพยพพนักงานทุกคนไปยังจุดรวมพล
ผลการฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟผ่ า น เกณฑ์ ต ามที่
กฎหมายกาหนด ใช้ เ วลาในการฝึ ก ซ้อ มทั้ ง หมด 4.50 นาที
(นับตั้งแต่ประกาศอพยพหนีไฟ–หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟรายงานผล)
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4. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2562 เวลาประมาณ 13.3013.45 น. สมมติ ใ ห้ข ณะที่ พ นัก งานก าลังปฏิ บั ติ งานบริเ วณ
พื้นที่ด้านหลัง STK-RM ได้ยินสัญญาณ Alarm ดังขึ้น
เนื่องจากปิดวาล์วถังก๊าซ LPG ขนาด 15 กิโลกรัม ไม่สนิท
ส่งผลให้ Gas Detector ตรวจจับก๊าซในบรรยากาศได้และ
ส่งสัณญาณเสียงแจ้งเตือน พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ได้
แจ้งประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที ผล
การฝึก ซ้ อมการตอบโต้ แผนฉุ ก เฉิ น ก๊ า ซรั่ ว ไหลเป็ น ไปตาม
ขั้นตอนของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินที่กาหนดไว้

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยประจาปี
โครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นนั้น เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทางานซึ่งมีการ
กาหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้

1. กิจกรรม CCCF
กิจ กรรมการค้ นหาอั น ตรายในพื้นที่ ป ฏิ บั ติ ง านของตนเองหรือ ที่ เ รียกว่า CCCF

(Completely

Check

Completely Find out) เพื่อกาจัดความเสี่ยงในพื้นที่การทางานและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
แผนการดาเนินกิจกรรม
แผนงานการดาเนินกิจกรรม CCCF+ 2019
ลำด ับ

รำยกำร

Jan. Feb. Mar.

1

่ ตัวแทนแผนกเข ้าอบรมกิจกรรม CCCF 2019
แจ ้งรายชือ

11

2

Kick off "กิจกรรม CCCF 2019" : Training

18

3

ทุกหน่วยงานเริม
่ ดาเนินกิจกรรม CCCF ดังนี้
- OJT พนั กงาน, แบบทดสอบ,

4

จัดทา Form A และนาส่งไฟล์ FormA, B (SHE-021-F) พร ้อมลง
วันทีบ
่ งั คับใช ้ (ระบุใน Form B)
(ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน)

5

ส่งเอกสาร Form D เฉพาะ Rank A (SHE-022-F)
(ส่งทุกวันที่ 28 ของเดือน)
การแกไข
้ Rank A

6

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Y2020
Feb.
Mar.

Auto
11,12
M4,

Auto 3,
6, 9,
10,
PRIDE

DL,
I-PACK,
W/R,
MK

MN,
PC,
SQA,
Auto35

PCP,
BD,
QC,
IT

SC,
GA,
GM-BA,
Inner

SQC,
IA,
A&F,
Outer

QA,
EN,
PE,
Hi-lex

Exim,
Store,
SHE

25

25

26

25

25

25

25

27

25

25

21

18

18

19

18

18

18

18

20

18

18

03

03

03

05

03

03

04

03

06

03

03

Apr.

May.

Jun.

Auto 1,2
M1,
LAB

Auto 4,5
M2,
HRM

Auto 7,8
M3,
NPC

25

27

18

Y2019
Jul.

Apr.

8

นั บรวมวันหยุด

- การแกไขชั
้
ว่ คราว (1 สัปดาห์)
- การแกไขถาวร
้
(1 เดือน)
การแกไข
้ Rank B, C

7

นั บรวมวันหยุด

- การแกไขชั
้
ว่ คราว (1 เดือน)
- การแกไขถาวร
้
(7 สัปดาห์)

8

ส่งไฟล์ และเอกสารผลการแกไข
้ Rank B และ Rank C
(SHE-019-F)
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03

2. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
เป็นการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มขณะขับขี่ เป็นต้น
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครั ฐและ
ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลขององค์กรอีกด้วย โดยจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ และให้
ผู้บริหารทุกฝ่ายงานร่วมอวยพรให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลาเนาอย่างปลอดภัย
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3. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management
เป็นกิจกรรมที่กาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการมีสว่ นร่วมในการบริหารระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการทางานแบบยั่งยืน

4. กิจกรรม TCC Safety Activity
สืบเนื่องจากกิจกรรมและการตรวจประเมิน Machine Safety Activity 2015 โดยมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุง
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงาน บริษัทประสบความสาเร็จ
เป็นอย่างดีและได้รับเชิญเข้าร่วมการดาเนินการต่างๆ ของ TDEM ดังนี้
1. ในปี 2019 ได้รับเชิญให้เป็น Assistant Task Force ต่อเนื่องปีที่ 4 เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการทากิจกรรม
Toyota Co-operation club Safety Activity ให้กับกลุ่มบริษัท Supplier ของลูกค้าเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ทางลูกค้าได้ตั้งไว้
2. ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “TCC Safety Conference 2018” ที่ TDEM ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2562 พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมนาเสนอผลงานเป็นตัวอย่างการดาเนินการให้กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนของ TDEM ได้
ศึกษา
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5. โครงการ Safety Talk & Safety Join
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงานส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเข้าร่วมการประชุม Safety Join เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งในด้านกฎระเบียบ ด้านความ
ปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทศกาล

6. โครงการ Safety News
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยที่สร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน
ทุกระดับ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน และมีการ
ประเมินผลการดาเนินการจากการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน
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7. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นกระบอกเสียงแทนพนักงานใน
การเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดกับ ผู้ปฏิบั ติงาน โดยจัดให้มีก ารเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์เ พื่ออานวยความสะดวกให้กับ พนักงานและ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากพนักงานมากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกหนึ่งมิติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญ
และตระหนักต่อการลดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการระบบนิเวศ
บริษัทได้พัฒนาองค์ค วามรู้เ กี่ยวกับ ความหลากหลายทางชี วภาพอย่างต่ อ เนื่อ ง โดยท าการศึก ษาและพัฒนาการ
ประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการดาเนินการนั้น บริษัทได้จัดทาการประเมินผลกระทบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการดาเนินธุรกิจอยู่เสมอ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับควบคุมเรื่องผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมของทางการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท
และจากผลการดาเนินงานดังกล่าว ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีประเด็นเรื่องของผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศ
ในระหว่างนี้บริษัทอยู่ในช่วงของการศึกษาจัดทาโครงการปลูกต้นไม้ โดยกาหนดให้ทีมงานสื่อสารองค์ กรรับผิดชอบ
สารวจพื้นที่ป่าไม้ที่มีความเสื่อมโทรม (Degraded Forest) และได้รับการรบกวน (Disturbed Forest) แม้มิใช่พื้นที่ละแวก
ใกล้เคียง (บริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือพื้นที่ที่ได้รับผลจากการดาเนินงานของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักต่อการลดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายของบริ ษั ท (Company Objective) เรื่ อ งการดูแล
รักษาด้านสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามแผนงาน (Environment Monitoring Plan) 100% บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก าร
ต ร วจ วั ด คุ ณ ภ า พ สิ ่ ง แ ว ดล้ อ มทั ้ ง ภ า ยใ นแ ล ะ ภ า ยน อก โ ร ง งา น

โ ดย ก าห นด เ ป้ า ห มา ยข อ งค่ า ม ล ภ า ว ะ

สิ ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ค่ า ม า ต ร ฐ า น ที ่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด ดั ง ต า ร า ง ส รุ ป ผ ล ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
สิ่ ง แวดล้ อ มดั ง นี้
ด้านสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

เป้าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1. อากาศ
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายที่ปล่อยภายในโรงงาน
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO)

ไม่เกิน

870

ppm

2.9

3

5

4

3.2

18

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide: NO2)

ไม่เกิน

200

ppm

9.9

1.2

1.1

<1.0

<1.9

1.6

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO2)

ไม่เกิน

500

ppm

1.6

< 1.3

< 1.3

< 1.3

< 4.5

<1.3

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP)

ไม่เกิน

400

mg/m

3

1.1

0.5

1

0.7

2.1

1.1

ไอระเหยของสังกะสี (Zinc)

ไม่เกิน

10

mg/m

3

1.66

2.59

0.72

1.14

1.2

7.02

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO)

ไม่เกิน

30

ppb

-

0.96

0.54

0.92

-

0.50

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide: NO2)

ไม่เกิน

170

ppb

-

31.7

16

26

-

4

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO2)

ppb

0

ppb

-

-

-

-

-

-

คุณภาพอากาศ (AQI)

ไม่เกิน

100

-

-

57

33

43

-

24

อยู่

5.5 – 9.0

-

7.84

7.47

7.44

7.02

7.2

7.36

32.5

30.4

33.7

33.6

33.2

33.5

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายที่ปล่อยออกสู่ชุมชน*

2. น้า
pH

ในช่วง
อุณหภูมิ

ไม่เกิน

45

°C

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)

ไม่เกิน

500

mg/l

75

75

61

44

-

2.2

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)

ไม่เกิน

750

mg/l

194

214

142

122

-

20

ค่าน้ามันและไขมัน

ไม่เกิน

10

mg/l

8

6.7

3.4

<2.0

-

<2.0

70

ของแข็งที่ละลายในน้าทั้งหมด (TDS)

ไม่เกิน

3,000

mg/l

664

604

760

536

424

464

ของแข็งแขวนลอย (SS)

ไม่เกิน

200

mg/l

152

84

31

55

51.8

6

3. ระดับเสียง
3.1 ภายในโรงงาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

ไม่เกิน

90

dB(A)

79.6

79

78

76

81

85

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ไม่เกิน

140

dB(A)

100.45

97.5

94

90

104

122

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ไม่เกิน

70

dB(A)

62.6

64.3

64.6

63.1

-

66.7

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ไม่เกิน

115

dB(A)

88

90.3

84.1

84.4

-

95.8

ค่าระดับการรบกวน

ไม่เกิน

10

dB(A)

7.3

7.1

7.5

5.2

-

7.9

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

ค่าปรับจากการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

0

บาท

0

0

0

0

0

0

จานวนครั้งของการดาเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

3.2 ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

4. การรั่วไหลของสารเคมี
จานวนครั้งการรั่วไหลของสารเคมี
5. การดาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

6. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
จานวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
หมายเหตุ: อ้างอิงค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดดังนี้
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ องกาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่ อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
2549
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้าเสียลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม
6. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน พ.ศ.2561
9. กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
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4.2.9 ความรับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภคและการพัฒนาสินค้าเพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยตรงตาม
ความต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา
กลยุทธ์
1. ศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
2. การพัฒนาสินค้าในทุกด้านด้วยการมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ มภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่ างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่
นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดาเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรมที่จะตอบสนองความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า ซึ่ งเป็ นผู้ ซื้ อ ผลิต ภั ณฑ์ โ ดยตรงจากบริ ษั ท รวมไปถึ ง ผู้บ ริ โภคที่ เ ป็น ผู้ ใ ช้ ผ ลิต ภั ณฑ์ ดัง กล่า วให้ มั่ นใจได้ ว่ า
นอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทาที่เป็นการละเมิดหรือทาให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย
โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือกหรือแสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยหรือการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพ
บริษัทจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2562 เป็นดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

คุณภาพ (Quality)

84%

84%

84%
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จากข้อมูลในส่วนคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพ (Quality) พบว่ายังคงรักษาระดับคะแนนไว้ได้ใน
ระดับเดิม แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังคงเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในปีถัดไปจึงถือว่าเป็น
ความท้าทายใหม่และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4.2.10 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่า งต่อเนื่อง โดยบริษัทตระหนักถึงความสาคั ญของผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลของลูกค้าในประเด็นเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้บริษัทได้มีการกาหนดเป็นเป้าหมายไว้ว่าบริษัทจะต้องไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
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การดาเนินงาน
บริษัทได้มีการกาหนดให้มีหน่วยงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิต การ
ขนส่ง และส่งมอบให้กับลูกค้า โดยดาเนินการบนพื้นฐานของความปลอดภัย
บริษัทมุ่งมั่นในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่เ ป็นประโยชน์ต่อลูก ค้าและผู้ใ ช้ง าน โดยยึดมั่นใน
ข้อมูลที่ถูกต้องไม่กระทาการอันใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทาให้หลงเชื่อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

4.2.11 การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การอนุรก
ั ษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน

บริษัทตระหนักถึงข้อจากัดของแหล่งพลังงานและราคาพลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบในด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1. ลดการใช้พลังงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า
3. เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน
4. ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ไ ด้ จ ั ด ท าโคร งการ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และ โค ร งการ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001 ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจาทุ ก ปี โดยกาหนดเป้ า หมายไว้ ปี ล ะไม่ ต่ากว่ า 6 โครงการ
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ส าหรั บ ใ นปี 2562 นี้ ผ ลการ ดา เนิ น งานบร ร ลุ ต ามเป้ า หม ายที ่ ไ ด้ ตั ้ ง ไ ว้ และ ไ ด้ มี ก าร ยกร ะ ดั บ กา ร
ดาเนิ น โครงการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและครอบคลุ ม มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางบกและทางทะเลให้ ม ากขึ้ น
ซึ่ ง สรุ ป ผลได้ ดั ง นี้

ลาดับ
1

2

3

4

5

โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ยกเลิกการใช้ LPG เป็น ยกเลิกการใช้ LPG กระบวนการหลอม

อยู่ระหว่างการดาเนินการ และต่อเนื่องถึง

ระบบไฟฟ้า

ปี 2562

ละลาย 100%

Green Factory Solar เพื่อลดค่าไฟ > 380,000 บาท/เดือน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ และต่อเนื่องถึง

Roof Top

หรือ 4.56 ล้านบาท/ปี

ปี 2562

โครงการเปลี่ยน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟใน

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

หลอดไฟ LED

โรงงาน 80% (kWh/Yr)

โครงการ Inverter Air

เพื่อลดค่าไฟฟ้าและค่าบารุงรักษา 1.22

Condition

ล้านบาท/ปี

โครงการลดปริมาณ

เพื่อควบคุมค่าน้าประปาไม่เกิน 1 ล้าน

การใช้น้าในอาคาร

บาท/ปี

อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

สานักงาน
6

โครงการ TSC Save

1. เพื่อลดการใช้พลาสติก

The Earth

ดาเนินได้ตามเป้าหมาย
- ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกบนโรงอาหาร

2.ปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่าง
มีคุณค่า เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
3. สร้างจิตสานึกในการรักษา

100%
- ยกเลิกการใช้หลอดและแก้วพลาสติก
ภายในบริษัท 100%

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหา
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทั้งทางบกและ
ทางทะเล
7

โครงการเปลี่ยน Motor

เพื่อลดปัญหา Breakdown

ของเครื่องหุ้ม เป่า

Machine และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

พลาสติกเป็น High

40%

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

Efficiency Motor
Inverter control
8

โครงการ ลดความร้อน

ลดอุณหภูมิในโรงงานให้ไม่เกิน 35

ในโรงงาน

องศา
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ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

9

โครงการติดตั้ง Low

เพื่อลดการใช้พลังงานของ Blower ลง

ดาเนินการเสร็จสิ้น เดือนกรกฎาคม

Energy Blower

40% รวมทั้งลดการส่งถ่ายอุณหภูมิสู่

จานวน 100 Unit

สิ่งแวดล้อม ทาให้อุณหภูมิสภาวะ
แวดล้อมภายนอกลดลง
10

โครงการ Motor servo

เพื่อลดการใช้พลังงานของ Motor เครื่อง ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

เครื่องฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติกลง 50%

แนวตั้ง
11

โครงการติดตั้ง

เพื่อลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์

Induction Heater

Heater สาหรับเครื่องหุ้ม เป่าพลาสติก

สาหรับเครื่องหุ้ม, เป่า

ลง 50% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่ง

พลาสติก

มีประสิทธิภาพสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อ

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

สภาพแวดล้อม
12

โครงการ Re

เพื่อลดปริมาณการใช้น้าในบริษทั ฯ และ

circulating waste

ลดปริมาณการปล่อยน้าเสียของระบบ

water using

Waste water treatment ในบริษัทฯ

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

ออกสู่ภายนอกลง 10%
13

โครงการลดลมรั่วของ

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% อยู่ระหว่างดาเนินการ และขยายผลอย่าง

ระบบอัดอากาศ

ต่อปี

ต่อเนื่อง

โครงการ Solar Roof Top
Solar Roof top คือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงาน
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า โดยใช้
อุ ป กรณ์ ที่ เ รี ย กว่ า แผงโซล่ า ร์ เ ซลล์ ห รื อ แผงพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
หรือตามอาคารต่างๆ เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว
เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก่อนส่งไปยังเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า inverter เพื่อเปลี่ยนจาก
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

แล้วนา

พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ง าน ซึ่ ง มี ก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง
ขนาด 945 kW และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ทั้งโรงงานลงได้ 15%
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ภาพการรับมอบประกาศนียบัตรงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจาปี 2562

การจั ด การทรั พ ยากรน้า

น้าถื อ เป็ น แหล่ ง กาเนิ ด และ เป็ น สิ่ ง สาคั ญ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลก ไม่ ว่ า จะเป็ น สั ต ว์ พื ช และมนุ ษ ย์ ต่ า ง
ต้ อ ง ก า ร น้ า ใ น ก า ร ด า ร ง ชี ว ิ ต น อ ก จ า ก นั ้ น เ ร า ยั ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก น้ า ไ ด้ ม า ก ม า ย ทั ้ ง ใ น ภ า ค
เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม ถึ ง แม้ น้าจะเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส ามารถเกิ ด การหมุ น เวี ย นได้ เ รื่ อ ยๆ ไม่ มี วั น หมด
สิ้ น อย่ า งไรก็ ต ามน้ายั ง คงเป็ น ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ แ ล้ ว เสื่ อ มสภาพ ดั ง นั้ น การอนุ รั ก ษ์ น้าจึ ง เป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ช่ ว ย
ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
บ ริ ษั ท เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ค ว า มส าคั ญ ข อ งน้ า แล ะ ก า ร ใ ช้ น้ า อย่ า ง คุ ้ ม ค่ า จึ ง ไ ด้ ก า ห นด แน ว ท า งก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การน้าโดยริ เ ริ่ ม โครงการใช้ ร ะบบการจ่ า ยน้าแบบอั ตโนมั ติ ใ นบริ เ วณอาคารสานั ก งานเพื่ อ ลดปริ ม าณการ
ใช้ น้า ซึ่ ง มี ก ารกาหนดเป้ า หมาย ค่ า ใช้ จ่ า ยน้าป ระปาไม่ เ กิ น 1 ล้ า นบาทต่ อ ปี จากการประเมิ น ก่ อ นและหลั ง
ดาเนิ น การ พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยในปี 2561 และ 2562 ลดลงจากปี 2560 ซึ่ ง เป็ น ปี ก่ อ นดาเนิ น โครงการตาม
ภาพด้ า นล่ า ง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มี แ ผนขยายโครงการ ไปยั ง ส่ ว นการผลิ ต เพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้าตามแนวทาง การลด
การใช้ น้าตามหลั ก 3Rs โดยการจั ด ทาระบบบาบั ด น้าเสี ย จากกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ย
น้าเสี ย ออกสู่ ภ ายนอกโดยคานึ ง ถึ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศ
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ข้ อ มู ล การใช้ นาประปาปี
้
2560 – 2562

ปี 2 560

ปี 2 561

ปี 2 562 (01-09)

0.98 ล้ า นบาท

0.65 ล้ า นบาท

0.49 ล้ า นบาท

ค่ า น้าประปา ปี 2562
Invoice

เดือน

จานวนหน่วยทีใ่ ช้

Unit Price

Amount

AWTIV190201599

01/19

2,750

20

55,000

AWTIV190302635

02/19

3,157

20

63,140

AWTIV190401584

03/19

2,983

20

59,660

AWTIV190502628

04/19

2,740

20

54,800

AWTIV190602632

05/19

2,758

20

55,160

AWTIV190702634

06/19

2,761

20

55,220

AWTIV190803921

07/19

2,549

20

50,980

AWTIV190902615

08/19

2,348

20

46,960

AWTIV191002671

09/19

2,623

20

52,460

20

0

20

0

20

0

20

493,380

รวม

24,669

ข้อมูลน้าประปา (เดือน ม.ค. 62-ก.ย. 62)

78

ค่ า น้าประปา ปี 2561
Invoice

เดือน

จานวนหน่วยทีใ่ ช้

Unit Price

Amount

AWTIV180202511

01/18

2,671

20

53,420

AWTIV180302482

02/18

2,772

20

55,440

AWTIV180402507

03/18

2,413

20

48,260

AWTIV180502503

04/18

2,402

20

48,040

AWTIV180602532

05/18

2,464

20

49,280

AWTIV180702520

06/18

2,495

20

49,900

AWTIV180802564

07/18

2,644

20

52,880

AWTIV180902575

08/18

2,628

20

52,560

AWTIV181002603

09/18

2,925

20

58,500

AWTIV181102590

10/18

2,863

20

57,260

AWTIV181202627

11/18

3,363

20

67,260

AWTIV190102648

12/18

3,054

20

61,080

32,694

20

653,880

รวม

ระบบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ
TSC Green Industry
บ ริ ษ ั ท ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ มุ ่ ง สู ่ ก า ร เ ป็ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว ท า ใ ห้ ม ี ก า ร ใ ช้ ว ั ต ถุ ด ิ บ แ ล ะ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า และสอดคล้ อ งตามนโยบายของบริ ษั ท โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท
ได้ รั บ การรั บ รอง Green Industry Level 4 คื อ วั ฒ นธรรมสี เ ขี ย วซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น มาตรฐานเฉพาะของบริ ษั ทฯ ที่ ย กระดั บ ขึ้ น จากมาตรฐานสากลที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
เพื่ อ ให้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมสามารถอยู่ ร่ ว มกั น กั บ สั ง คม และชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น
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Carbon Footprint Organization
บริษัทส่งเสริมมุ่งมั่นและให้ความสาคัญกับภาวะโลกร้อน ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นเครื่องมือที่ทาให้
องค์กรในภาคอุตสาหกรรมสามารถวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เทียบเท่า และนาผลที่ได้ไปใช้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ดาเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์ กรตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาขึ้ น เพื่อรองรับ และสนับสนุนการจัดท าเพื่อให้เ กิดการปรับเปลี่ยนรูป แบบการ
บริโภคพลังงานในภาคการผลิตไปสู่ความยั่งยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวกและยังแสดงให้เห็นว่า
1. บริษัทมีการคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก
2. บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะที่บริษัทร่วมโครงการนาร่อง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศได้ตามเป้าหมาย
3. บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการ
ลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้
เป็นอย่างดี

TSC CO 2 Reduction
บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นตัวการสาคัญในการทาให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับ สนุนและส่งเสริมความรับ ผิดชอบต่ อ สังคมและความใส่ใ จต่ อสิ่งแวดล้อ มตาม
นโยบายของบริษัท
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO2
2. เพื่อดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซ CO2
3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า
4. เพื่อดาเนินการกาหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ของบริษัท
5. เพื่อกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี
6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้บรรลุเป้าหมาย
7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า

ปริมาณก๊าซ CO2 ทีล่ ดการปลดปล่อยได้จริงอย่างต่อเนือ่ ง (TonCO2)
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2017

2018

2019

889.95

251.11

1,952.68

4.3 คนและองค์กรทีเ่ ติบโตไปพร้อมกัน

Created by pylon.co.th

4.3.1 การปฏิบต
ั ิดา้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ด
ิ า้ นแรงงาน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจก
ชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิ มนุษยชนและจรรยาบรรณที่ดี

เพื่อนาไปสู่ความสงบสุขในสังคม

ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทาขึ้น

การจ้างงาน
บริษัท ไม่ ใ ช้ แรงงานบังคั บ หรื อ แรงงานเด็ก อี ก ทั้งจ้างงานโดยไม่เ ลือ กปฏิ บัติ ใ นการจ้างงาน ไม่เ ลือ กเพศ เชื้ อ ชาติ
ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดาเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อ ไปนี้ ประกาศ อีเมล์
ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line@TSC
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อ
สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจาทุกปี
เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เป็นต้น
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
บริษัทได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อ
รับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนาเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อนาไปปรับปรุงและ
พัฒนานโยบายต่างๆ ต่อไปโดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คาปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสาหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สาหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือจากช่องทางข้างต้น พนักงานสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้เพิ่มเติมทาง Line@ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
QR Code (กล่องแดง) และ Facebook อีกด้วย

สวัสดิการ
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่ า
เกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ ยขยันรายเดือน เบี้ยขยัน
ต่อเนื่องประจาปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานได้
ผ่อนคลายจากการทางานและได้ใช้เวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กร
ในระยะยาว
บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัส ดิภาพทางสังคมของผู้ใช้ แรงงานมีก ารปฏิบัติตาม
กฎหมายกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับ การรับ สมัครและจ้างงานทุ กประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษั ท ได้ก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนสาหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจนและมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

สุขภาพและความปลอดภัย
บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึง
มีสุ ข อนามั ย ที่ ดีใ นการปฏิ บั ติ งาน โดยก าหนดนโยบายด้ า นคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
วิเคราะห์และหามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบ
ป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทางานและให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบั ติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่จาเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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นโยบายการเลิกจ้าง
บริษัท “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้าง โดยบริษัทให้ความสาคัญในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สาคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจนทาให้บริษัท
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว บริษัทจะ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรมผ่านการเรียกประชุมฝ่ายบริ หาร หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะประกาศแจ้งต่อพนักงานให้ทราบโดยทั่วกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ของพนักงานเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเลิกจ้างที่เกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน"

และมาตรฐานสากลด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอื่ น ๆ

นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยง
ที่ จ ะ เ ข้ า เ ก ณ ฑ์ ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ชื่ อ เ สี ย ง จ ะ ส่ ง เ รื่ อ ง แ จ้ ง ไ ป ยั ง

Designed by freepik

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษั ทและ
นโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานและไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคาร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคาร้องเรียนเรื่องราวการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกาหนดให้มี แสดงถึงการ
ที่บริษัทให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัทและพนักงานของคู่ค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกาหนดนโยบายการ
ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชนและจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ มนุษยชนไว้ในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ
โดยบริษัท ก าหนดให้มีก ารอบรมและวัดผลเพื่อ ให้ค วามรู้ค วามเข้าใจในหลักสิท ธิ มนุษยชนสากลแก่ พนัก งาน
รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนั้น
ทั้งนี้ หากพนักงานชองบริษัท พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการ
กระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสในการรับและ
จัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com
ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
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จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2562 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่าง
ใด

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ต้องพร้อมและตอบโจทย์ให้ทัน
ต่อทิศทางของธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บริษัทให้การส่งเสริมการเรี ยนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร

กลยุทธ์
1. สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการอบรมตามสายงาน
2. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้ตามสายงานผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ แล้วนั้น พนักงานต้อง
รับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้สนับสนุนให้คาปรึกษาและแนะนา
3. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรชั้นนา

การปฐมนิเทศ (Orientation) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกระดับเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุก
คนจะได้รับข้อมูลและเข้าใจแนวทางการดาเนินงานของบริษัท ไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทได้ประยุกต์แนวทางของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปประเด็นหัวข้อหลักได้ดังต่อไปนี้
o

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับบริษัท

o

กฏระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร

o

การวัดผลและการประเมินผลงาน

o

ระบบคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง

o

การกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

o

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ข้อมูลและสถิตก
ิ ารอบรม
บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทัก ษะในการปฏิบั ติงานให้พนักงานเพื่อ นามาใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่างมือ
อาชี พ ดารงชี วิต ได้อ ย่างมีความสุข มีการเปิด โอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่ น ๆ มีก ารสนับ สนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองผ่านโปรแกรมฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก
เพื่อแลกเปลี่ยนและนาความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป
ในปี 2562 บริษัทมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการทางาน เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้ น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 9.15 ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี มีการจัดหลักสูตรอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท 39 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

หัวข้อการพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมประจาปี 2562

ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่
อบรม

1. หลักสูตรกฎหมายและความ

การขับรถยกโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ปลอดภัย

การทางานกับปั้นจั่น ชนิดตั้งอยู่กับที่

11.65

การดับเพลิงขั้นต้น/อพยบหนีไฟ
การขับ Hand Lift , การใช้ Lift
Stacker
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซไวไฟ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
2.หลักสูตรด้านคุณภาพ

APQP/ PPAP/Control Plan ระดับผู้เชี่ยวชาญ
Core Tools (APQP, SPC, MSA, PPAP, FMEA) ระดับเชี่ยวชาญ
SPC ระดับผู้เชี่ยวชาญ
IATF16949 Requirement ระดับผู้เชี่ยวชาญ
IATF16949 Internal Auditor ระดับผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา (8D Report)
FMEA ระดับผู้เชี่ยวชาญ
Customer Requirement (ปีละ 1 ครั้ง)
VDA 6.3 Process Audit
การเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
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24.13

หัวข้อการพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมประจาปี 2562

ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่
อบรม

3. หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 Requirement ระดับเชี่ยวชาญ

9.15

ISO 14001 : 2015 Internal Audit ระดับเชี่ยวชาญ
Environment Aspect & Impact of ISO 14001 : 2015
ระดับมาตรฐาน
Risk Assetment (ระดับผู้เชี่ยวชาญ)
การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ
การจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
4. หลักสูตรในการทางาน

การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน

12.48

เทคนิคการบริหารต้นทุน (การลดต้นทุนการผลิต)
การบารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง
Pokayoke System
TSC Engineering Standard
การอ่าน Drawing ระดับต้น
ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Motion & Time Study
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(OEE)
ปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพและลดของเสียภายในโรงงาน
5. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์

ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ (Cable)

2.22

ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ (WR)

6. หลักสูตรทั่วไป

Competency, KPI และการประเมินผล

1.10

7. หลักสูตรการบริหารจัดการ

Management Trip for Top Management

4.99

Management Trip for Supervisor

3.19

8. หลักสูตรอื่นๆ (เพิ่มทักษะใน

ฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ออกแบบทางวิศวกรรม

การทางาน)

Computer Aided Engineering (CAE)

29.96

100
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การพัฒนาพนักงานตามองค์ความรูข้ ององค์กร

รายละเอียด

ต.ค 61

พ.ย 61

ธ.ค 61

ม.ค 62

ก.พ 62

มี.ค 62

เม.ย 62

พ.ค 62

มิ.ย 62

ก.ค 62

ส.ค 62

ก.ย 62

รวม

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

6

150

480

2,422

738

1,278

538

471

1218

927

96

414

148

8,880

25

58

76

60

258

246

148

348

454

16

218

72

1,979

6.00

8.28

31.87

12.30

4.95

2.19

3.18

3.50

2.04

6.00

1.90

2.06

84.26

ชัว่ โมงการอบรม
6 ชม./คน/ปี
จานวนหลักสูตรฝึก
อบรมทีจ่ ด
ั จริง (ชม.)
จานวนพนักงาน
ในแต่ละเดือน
ชัว่ โมงการวัดผล
ที่ทาได้ (ชม./คน)

ระดับ

จานวน (คน)

ชัว่ โมงการอบรมเฉลีย่ /คน/ปี

ผู้บริหาร

63

13.41

หัวหน้างาน

185

9.36

ปฏิบัติการ

897

8.74

รวม

1,145

9.10
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ในปี 2562 บริษัทใช้งบประมาณการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 1,499,000 บาท ซึ่งการที่บริษัทจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุ รกิ จได้ต ามแผนที่ วางไว้ ปัจจัยหลัก ที่ส าคัญ คือ การสร้างและพัฒนาบุค ลากรให้ทั่งถึงทั้ ง
องค์กร โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานวางแผนการอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเส้นทางการฝึกอบรมแต่ละ
สายอาชีพ (Training Road Map) และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าบุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญในสายงาน
ของตนเอง พร้อมที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตนและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้

การวัดผลการอบรม
บริษัทมีการจัดทาการวัดผลศักยภาพและความรู้ของพนักงานทั้งก่อนและหลังการอบรมในทุกหลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรอบรมภายในที่ต้องทาแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรม (Pre test & Post test) และหลักสูตรอบรม
ภายนอกต้องนากลับ ถ่ ายทอดต่อ ให้กั บบุค ลากรในฝ่าย ควบคุมและดูแลโดยผู้บังคับ บัญชาสูงสุดของแต่ละฝ่าย (Top
Section) นอกเหนือการวัดผลข้างต้นแต่ละฝ่ายมีการจัดทาหัวข้อทักษะมาตรฐานแต่ละตาแหน่งงาน (SKILL MATRIX)
สาหรับพนักงานทุกฝ่ายทุกคนทบทวนทุก 6 เดือน ซึ่งหัวข้อในการวัดผลจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและความรู้ที่จาเป็น
ส าหรั บการท างาน ซึ่ ง ข้ อ มู ล การวั ดผลดั งกล่ า วถื อ เป็น ข้ อ มูล ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรม เพื่อ เพิ่ ม
ศักยภาพของพนักงานและมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กบ
ั พนักงาน
ต่อพนักงาน

ต่อองค์กร

- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทางานมากขึ้น

- สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานได้มากขึ้น

- ของเสียในกระบวนการผลิตลดน้อยลง

- สามารถปฏิบัติงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ต้นทุนและเวลาการผลิตลดน้อยลง

- มีความปลอดภัยในการทางาน

- เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย

- มีความก้าวหน้าทางอาชีพ

- เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีขึ้น

การวัดผล
o ของเสียในกระบวนการผลิตลดลงเหลือ 612.05 PPM (ปีก่อน 1997.64 PPM)
o พนักงานสามารถลดต้นทุนได้จริง 42 ล้านบาท (ไม่รวม VA/VE อีก 42 ล้านบาท)
o สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ 100%
o Performance ของพนักงานดีขึ้น (อ้างอิงผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี เกรด A, B, C, D, F): พนักงาน
ที่ได้เกรด D และ E ลดลง ขยับสัดส่วนไปที่เกรด A เพิ่มขึ้น 28%

4.3.3 การสือ่ สารกับพนักงานภายในองค์กร
นอกจากการพัฒนาศักยภาพและการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนั กงานแล้วนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่ าการสื่อสารกับ
พนักงานเป็นสิ่งที่สาคัญใม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยบริษัทมีเป้าหมายของการสื่อสารไปยังพนักงานไม่จากัด เพียงแต่เป็นการ
สื่อสารเพื่อทราบกฎกระเบียบเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แจ้งผลการดาเนินงานของบริษัทและ
แผนการพัฒนาเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนัก เข้าใจ และเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
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ช่องทางการสือ่ สารของบริษทั


Orientation (ปฐมนิเทศ)

•

การประชุมตัวแทนฝ่าย Pride committee



ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ



TSC Line@



กิจกรรม 3T Activity (Top Management



Facebook

พบพนักงาน)

 Website บริษัท

•

ประกาศติดบอร์ด

•

อีเมล์

•

Morning Talk (ประชุมหน้าแถว)

•

Management

•

Monthly Meeting

กิจกรรม TSC 3T Activity 2019
บริ ษั ท จั ด ให้ มี กิ จ กรรม TSC 3T ซึ่ ง ในปี 2562 นี้ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรม
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 9 กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เป็นกิจกรรมที่จะมี
การสื่ อ สารผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท แจ้ ง ข่ า วสาร สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่ างๆ ในหลายมิ ติ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อ ม เพื่อ ให้
พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

4.3.4 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
บริ ษัท เชื่ อ ว่ าทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ นหั วใจส าคั ญ ขององค์ ก ร บริ ษัท จึง จ าเป็ นต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ล
พนักงานเพื่อพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร (Employee Engagement) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสาคัญต่อความสุขในการทางานและประสิทธิภาพในการ
ทางาน โดยบริษัทได้กาหนดเป้าหมายระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะต้องมากกว่าร้อยละ 80
บริษัทมีแนวทางการดาเนินงานในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังต่อไปนี้
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมายและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตลอดจนสนับสนุนและ
เคารพปกป้องสิทธิ บริษัทปฏิบัตติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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ด้านการปฏิบัติ งานและก าหนดค่าตอบแทน โดยการยึดหลัก ความเท่ าเที ยม การบริหารงานด้วยผลงานและพัฒนาขี ด
ความสามารถรวมถึงการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความสุขในระหว่างการทางานกับ
บริษัทรวมถึงมีศักยภาพและความสามารถที่เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร
การสื่อสารผลการประเมินที่ได้ให้พนักงานรับทราบ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการสื่อสารกับพนักงานอย่างโปร่งใสและจริงใจ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทสื่อสารกับพนักงานสรุปดังนี้
o ผลประเมิน: Management monthly meeting (ระดับบริหาร), E-mail & Morning Talk (พนักงาน)
o ความคืบหน้าการดาเนินการ: Management monthly meeting (ระดับบริหาร) และ E-mail & Morning
Talk & Line@ & Facebook (พนักงาน) สาหรับหัวข้อ Internal communication ซึ่งจะสรุปข้อมูลที่ได้
ดาเนินการตามแผนงานทั้งหมด สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบตามขั้นตอน

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการประเมินความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อ
พัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.3.4 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม

TSC Blood Donation # 20 & 21 (2019)

เป็นการทากิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) เป็นประจาทุกปี โดยตั้งหน่วยรับบริจาค
โลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC Blood Donation #20 & 21 (2562) การบริจาคโลหิตนี้นอกจากจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว อีกทั้งถือเป็นโอกาสที่ดีสาหรับพนักงานที่ได้ร่วมกันทาความ
ดีในครั้งนี้
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4.4 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
4.4.1 การสร้างความผูกพัน
ฝ่ายการตลาด
บริษัทให้ความสาคัญในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา
ธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนสื่อสารและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสม่าเสมอตั้งแต่การรับทราบนโยบายของ
ลูกค้ าด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิต ภั ณฑ์ร่วมกับ ลูก ค้าเพื่อให้ได้ผลิตภั ณฑ์ที่มีคุ ณภาพ

มีค วาม

ปลอดภัย คานึงถึงการใช้วัตถุดิบ และกระบวนการที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าสูงสุด โดยในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ กับลูกค้าหลักดังนี้

รางวัลผลการดาเนินงาน
ลูกค้า

กิจกรรม CSR

อืน
่ ๆ

และกิจกรรมปรับปรุงงาน
TDEM (TCC)

สมทบทุนช่วยเหลือ โรงเรียน
ยากไร้

Hino (THCC)

THCC Warmful Golf
2019

Isuzu

ISG Bowling tournament

กอล์ฟกระชับมิตร,

2018

กิจกรรมแรลลี่ประจาปี
2019

Auto Alliance

กอล์ฟกระชับมิตร

Thai Honda

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

กิจกรรมแรลลี่ประจาปี

สามัคคีประจาปี ที่วัดพระบาท

2019

น้าพุ จังหวัดลพบุรี
MMTH

กิจกรรมแรลลี่ประจาปี
2019

KME
Honda R&D

กอล์ฟกระชับมิตร
Quality Award 2019
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ฝ่ายประกันคุณภาพ
ในปี 2562 ที่ผ่านมาในด้านการพัฒนาคุณภาพร่วมกับทางลูกค้า ทางฝ่ายประกันคุณภาพได้มีการทา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาระดับคุณภาพ ยกระดับคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของลูกค้าที่กาหนดไว้ ตลอดจนเป็น
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่จัดทาขึ้นมานั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าตั้งไว้และทางฝ่ายประกัน
คุณภาพได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านคุณภาพ ดังนี้

รางวัล Supplier Quality Excellence Award ปี 2018

TCC QA Improvement Activity Certificate ปี 2018

จากลูกค้า General Motors (Thailand) Ltd.

จากลูกค้า TOYOTA

รางวัล The Gold Supplier Award ปี 2018
จากลูกค้า Adient & Summit Co., Ltd.
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HATC: กิจกรรม Supplier Improvement Activity
เพือ่ ยกระดับคุณภาพ

TDEM: กิจกรรม TTTC QA Improvement Activity
เพือ่ ยกระดับคุณภาพ

DAT: Activity Supplier Improvement of 2019

TDEM: กิจกรรม Functional Part Supplier
Improvement Activity เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
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4.4.2 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการธุรกิจให้พนักงานสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการติดตาม
และวัดผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยโครงการปรับปรุงด้านต่างๆ

การพัฒนากระบวนการผลิต
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคิดปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ลดของเสียในกระบวนการด้วยแนวคิด Kaizen กิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality
Control Cycle) ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมจากการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ราคา
พลั ง งาน เป็ น ต้ น ราคาวั ต ถุ ดิ บ เป็ น ประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ และเชื่ อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นาและการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การดาเนินงาน
บริษัทใช้แนวคิด Lean มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดับร่วมแบ่งปันความคิดในการบ่งชี้ถึงปัญหา หาสาเหตุ กาหนดเป็นแนวทางแก้ไข และดาเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน ลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานลด
ความสูญเปล่า
การดาเนินงานเริ่มต้นจากการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับการพัฒนาเพื่อให้
พนั กงานทุ ก คนมี ค วามสามารถที่ จ ะบ่ ง ชี้ ถึ งปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการที่ ต นเองรั บผิ ดชอบ โดยจะได้รั บ การ
สนับสนุนจากทีมงานส่วนกลางและหัวหน้างานผู้บริหารของฝ่ายให้คาปรึกษาอยู่เสมอ

ลดของเสียในกระบวนการผลิต
สาหรับกิจกรรมลดของเสียในกระบวนการผลิตในปีนี้พบว่าของ
เสียเพิ่มขึ้น ทางฝ่ายผลิตยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากมีเครื่อ งจักรและ
อุปกรณ์ชารุดหลายรายการส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิต ทาให้เกิ ด
ของเสียในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทั้งนีเ้ พื่อให้ของเสียในปีถัดไปลดลง ทาง
บริษัทมีแผนดาเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานต่อไป
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นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
ณ สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันองค์ก รต่างๆ ล้วนจ าเป็นต้องปรับ ตัวเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้ าวหน้าใน
สภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประสิท ธิ ผล (Effectiveness) ขององค์ กรขึ้ นอยู่กับ ความสามารถของ
องค์ กรในการเรี ย นรู้ถึ ง สถานการณ์ แนวคิ ด เทคนิ ค การด าเนิ น งาน และเทคโนโลยี ต่ า งๆ จากภายนอก เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จากกันและกันภายในและภายนอกองค์กร นามาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)
ต่อไป การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้นปัจจัยสาคั ญที่สรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรมก็คือ
คน ปัญญาความรู้ และทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจหลักของการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการทางานและขั บ เคลื่อ นองค์ก รให้เ ติบ โตอย่างมั่นคง ซึ่งองค์ก รธุ รกิ จ ต่างๆ ก็ ล้วนแล้วแต่ต้ อ งการนวัต กรรมใหม่ ๆ
เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ในอนาคต กลไกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประสบ
ความสาเร็จ ในองค์กรนั้น สาคัญคื อจะต้องมีการเชื่ อมโยงทีมงานและองค์ความรู้ต่ างๆ ภายในและภายนอกองค์กรเข้ า
ด้วยกัน กาหนดเป้าหมายและกระตุ้นให้แต่ละส่วนเกิดความมุ่งมั่นที่จะทางานในส่วนของตนอย่างสอดคล้อง ประสานกับทีม
อื่นๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกันและหน้าที่ในการสร้างและจั ดการทีมแห่งการสร้างนวัตกรรมนี้ย่อมต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร เช่ นเดียวกั นนัก ออกแบบขององค์กรก็จะต้ องเชื่อ มความสัมพันธ์กับ ส่วนอื่น ๆ เพื่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเบื้องต้นนั้นปัจจัยสาคัญในการทางานร่วมกับทีมอื่นคื อต้องมีความ
เข้าใจในหน้า ที่และความรับ ผิดชอบของแต่ละส่วน มีความเข้ าใจในกระบวนการทั้ งหมดว่าดาเนินไปอย่างไรและใครอยู่ใ น
ขั้นตอนไหน รวมถึงต้องมีความสามารถในการรวมทีมต่างๆ เข้าด้วยกันตามความต้องการของงานที่มี
บริษัท มีก ารวิจัยและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ใ หม่ๆ

ร่วมกั บส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และลูกค้าเป็นสาคัญ
ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งเน้นและพัฒนากระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อาทิโครงการพัฒนาแขนกลเพื่อ
ระบบ Automation ในสายการผลิตรางกระจกไฟฟ้า โครงการการเชื่อมชิ้นส่วนด้วยแขนกล โครงการการพัฒนาแขนกล
แทนคนในการฉีดชิ้นส่วนพลาสติก โครงการใช้แขนกลแทนคนในการฉีด Zinc แบบอัติโนมัติ และอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงจัดฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างบริษัทและสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
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จากกิจกรรมข้างต้นที่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องสรุปได้ว่าบริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม ทั้งที่
ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนหน่วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวสามารถช่วย ให้เกิ ด
Product Service/Process Innovation/Improvement Activity ที่ ส่ ง ผลต่ อ ด้ า น ESG ที่ ช่ ว ยลดข องเสี ย ใ น
กระบวนการผลิตได้จริง สรุปผลภาพรวมดังนี้

Description

Result 2018

Result 2019

5.77

1.60

612.05

1,215.39

คาอธิบาย

1. Quality
1.1 PPM of Customer claim
1.2 Defect in process

1.1 ของเสียลดลง
1.2 ของเสี ย เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี
เครื่องจักรเสียหลายรายการ
จึงทาการปรับปรุงให้พร้อมใช้
งาน เพื่อลดของเสียในรอบปี
ถัดไป

2. Productivity
2.1 Increase productivity

-3.23%

2.96%

(previously last year)
2.2 VA/VE (MB per year)

2.1 Productivity เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว

42

40.01

2.2 ลดต้นทุนเพิ่มขึ้น

3.1 Customer

100%

100%

3.1 จัดส่งได้ตรงเวลาดีขึ้น

3.2 Supplier

100%

100%

3.2 จัดส่งได้ตรงเวลาดีขึ้น

4. Safety Zero accident

0

0

5. LPMP (MB per year)

42

3. Delivery

97

รักษามาตรฐานได้ดี
ลดต้นทุนเพิ่มขึ้น

4.5 ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี
บริษัทเชื่อมั่นว่าการดาเนินธุรกิจที่ดีจะต้องพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและชุมชนที่แข็งแรง โดย
บริษัทได้ประยุกต์แนวความคิดว่าด้วยเรื่องการเป็นพลเมืองที่ ดีขององค์กรธุรกิจ (Corporate Citizenship) มา
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยตระหนักว่าการช่วยกันดูแลสังคมเป็นหน้าที่
ที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคและมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว
แต่ได้คานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่เสมอ

แนวทางการบริการจัดการ
บริษัทตั้งอยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมมิใช่เขตชุมชนซึ่งโดยปกตินั้นบริษัทจะมีการสารวจผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของบริษัทอยู่เป็นประจา ตามระเบียบข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยอยู่แล้วนั้น แต่บริษัทเองก็ได้คานึงและให้ความสาคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมและขยายขอบเขตกว้างไปถึงชุมชนที่ขาดแคลนและ
ต้องการความช่วยเหลือหรือรับการสนับสนุนแม้มิใช่ละแวกใกล้เคียงกับบริษัท
บริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นระดั บ สากลคื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการพัฒนาสังคมและชุมชน
โดยในการดาเนินการ บริษัทมีการสารวจความต้องการของชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ศึกษาและสอบถามความต้องการของชุมชน โดยบริษัทมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงคือหน่วยงานสื่อสารองค์กร ซึ่งทาหน้าที่ดูแลและนาข้อมูลมาหารือกับฝ่ายบริหารจึงนาไปสู่การ
ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่อไป
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TSC Feel Good #7 2019

บริษัทบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง อาเภอพนัส
นิ ค ม ชลบุ รี ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย น
การสอนให้กับเด็กๆ เพื่อเด็กจะได้ใช้ใ น
การศึ ก ษาค้ น คว้ า และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้อย่างทั่วถึง

TSC Feel Good #8 2019

บริษัทบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรี ย นวั ด ท้ อ งคุ้ ง อ าเภอเมื อ ง ชลบุ รี
สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับ
เด็กๆ เพื่อเด็กจะได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างทั่วถึง
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TSC Feel Good #9 2019

บริ ษั ท บริ จ าคคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย นบ้ า นร่ อ งข่ า อ าเภอตระการพื ช ผล
อุบลราชธานี สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ เพื่อเด็กจะได้ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างทั่วถึง

TSC ปฏิทน
ิ เก่า เราขอ 2019

มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
สืบสานประเพณีทอ้ งถิน
่
คนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ต่อไป
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บริษัทให้ความสาคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงจัดให้มีกิจกรรมทาบุญตัก
บาตรประจาเดือนและสรงน้าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์


เทศกาลสงกรานต์



ทาบุญตักบาตรประจาเดือน

สมาชิก PACT Network
บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย Partnership Against Corruption for
Thailand (PACT) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ทั้ ง สิ้ น 140 อ ง ค์ ก ร ( อ้ า ง อิ ง :
http://www.pact.network/2015/08/pact.html) ให้ ค วามส าคั ญ ในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ภาคปฏิ บั ติ ( Anticorruption in Practice) และพัฒนาระดับการพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนต่อความคืบหน้าในด้านการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมินระดับการพัฒนาความ
ยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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05
สรุปผลการดาเนินงาน
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จำกคุณค่ำของบริษทั สรุปได้ดงั นี้

สังคมและสิง่ แวดล้อม

ในปี 2562 บริ ษัทได้ ด ำเนิ น กำรตำมกรอบ
แนวทำงกำรปฏิบัติของนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนตำมแนว
ทำงกำรกำกั บดู แลกิ จกำรที่ดี ของตลำดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย แบ่งตำม 4 กลุ่ม คือ

คนและควำมรู้
1. กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
2. กิจกรรมเพื่อสังคม
• บริษัทพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วย
3. กิจกรรมเพื่อพนักงำน

งบประมำณ 1,499,000 บำท
• จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ภำยใน

4. กิจกรรมเพื่อคู่ค้ำ

บริษัทกว่ำ 39 หลักสูตร (8 ประเภทหลักสูตร)

• ไม่มีข้อร้องเรียนจำกชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• ในปี 2562 พนักงำนแต่ละคนได้รับกำร
ฝึกอบรมโดยเฉลีย่ 9.15 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี

104

จริยธรรม
• กรรมกำร

ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนปฏิบัตต
ิ ำมจรรยำบรรณของ

บริษัทอย่ำงเคร่งครัด
•

บริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำหรือ

เจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัดเป็นธรรมตำมข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ให้พันธสัญญำ
ไว้ในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกัน
• เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

(CAC)

- ประกำศเจตนำรมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558
- ได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559
- ได้รับกำรรับรองกำรยืน
่ ต่ออำยุโครงกำร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562
•

บริษัทไม่มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมำย

กำรค้ำที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้ำหรือกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
• บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส

สำมำรถตรวจสอบได้

คุณภำพ
• บริษัทมีกำรคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนำกระบวนกำร/วิธีกำร กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกปี
• บริษัทสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทใน 4 ด้ำนหลัก
ได้แก่ คุณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรส่งมอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model) โดยพบว่ำในปีที่
ผ่ำ นมำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทในระดับที่ใ กล้เคียงกับปีก่อนในทุกด้ำน ทั้ง ในด้ำน
คุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 83
• บริษัทแจ้งคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลับไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกรำย เพื่อให้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยคะแนนประจำปี 2562 มีผู้ผลิตได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม 40.17%

ระดับดีมำก

57.26% ระดับดี 2.56% ระดับปำนกลำง 0% และไม่มีผู้ผลิตที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงหรือไม่ผ่ำนเป็น 0%
• ในปี 2562 บริษัทร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนทำกำรลดต้นทุนจำกกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต ตลอดจนพัฒนำ
สินค้ำและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
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3 ด้ำน: เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม
เศรษฐกิจ
(หน่วย: ล้ำนบำท / Unit: Million Baht)
งบกำรเงินของบริษทั ณ 30 กันยำยน

2560

2561

2562

Financial Statement as of September 30
ผลกำรดำเนินงำน Operating Performance
รำยได้จำกกำรขำย

2,906

3,107

3,046

2,939

3,140

3,071

2,735

2,867

2,837

204

273

234

176

246

220

1,565

1,319

1,157

2,782

2,487

2,341

1,097

803

696

1,685

1,684

1,644

Revenues from Sales
รำยได้ทงั้ หมด
Total Revenues
ค่ำใช้จ่ำยรวม
Total Expenses
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
Earnings Before Financial Costs and Income Tax
กำไรสุทธิ
Net Earnings
ฐำนะทำงกำรเงิน Financial Situation
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity
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(หน่วย: ล้ำนบำท / Unit: Million Baht)
งบกำรเงินของบริษทั ณ 30 กันยำยน

2560

2561

2562

Financial Statement as of September 30
ข้อมูลต่อหุน
้ (หน่วย: บำท) Per Share Data (Unit: Baht)
กำไรสุทธิต่อหุ้น

0.68

0.97

0.85

0.80

1.00

1.00

6.48

6.48

6.33

0.65

0.48

0.42

6

8

7

10

15

13

6

10

9

Earnings per Share (EPS)
เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per Share
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (หน่วย: %) Financial Ratios (Unit: Baht)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
Debt/Equity Ratio
อัตรำส่วนกำไรสุทธิต่อรำยได้รวม
Net Earnings Margin
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุ้น
Return on Equity (ROE)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)
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จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทกำหนดให้ มีจ รรยำบรรณเพื่ อเป็ นแนวทำงกำรดำเนิน ธุรกิ จที่ดีสำหรั บคณะกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบัติ เนื่องจำกบริษัทเชื่อว่ำแนวทำงที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณเป็นเครื่องมือ
สำคัญในกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ ดีขึ้น รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องปรำมและป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ
ในปี 2562 บริษัทพบว่ำไม่มี กำรปฏิบั ติที่เป็น กำรละเมิดจรรยำบรรณตำมที่บริษัทก ำหนดไว้
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท มีดังนี้
 จรรยำบรรณต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน
 จรรยำบรรณว่ำด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 จรรยำบรรณว่ำด้วยรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลภำยใน
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อน
ื่ ใด
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรสือ่ สำรกำรตลำด
 จรรยำบรรณว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ซึ่งเผยแพร่อยู่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
(ดำวน์โหลดได้ที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4)
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สิง่ แวดล้อม
ด้ำนควำมปลอดภัย
บ ริ ษ ั ท จั ด ใ ห้ ม ี ก ำ ร ต ร ว จ ต ร ำ พื ้ น ที ่ ภ ำ ย ใ น โ ร ง ง ำ น ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ ำ พ
สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภำยในและภำยนอกโรงงำน ซึ่ ง ผลกำรตรวจวั ด ต่ ำ งๆ ผ่ ำ นเกณฑ์ ม ำตรฐำน
ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด ทั้ ง นี ้ บ ริ ษั ท ได้ ก ำหนดเป็ น เป้ ำ หมำยที่ ส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น งำนและ
กิ จ ก ร ร ม ต่ ำ ง ๆ โ ด ย ส อ ด ค ล้ อ ง ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย แ ล ะ ข้ อ ก ำ ห น ด ด้ ำ น สิ ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก ำ ร ใ ช้
ทรั พ ยำกรของกรมโรงงำนนิ ค มอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทยอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ดั ง ตำรำงสรุ ป ผล
ตรวจวั ด คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มดั ง นี้
ด้ำนสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร

เป้ำหมำย

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1. อำกำศ
1.1 คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยทีป่ ล่อยภำยในโรงงำน
ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide :
ไม่เกิน

870

ppm

2.9

3

5

4

3.2

18

ไม่เกิน

200

ppm

9.9

1.2

1.1

<1.0

<1.9

1.6

ไม่เกิน

500

ppm

1.6

< 1.3

< 1.3

< 1.3

< 4.5

<1.3

ไม่เกิน

400

mg/m3

1.1

0.5

1

0.7

2.1

1.1

ไม่เกิน

10

mg/m3

1.66

2.59

0.72

1.14

1.2

7.02

CO)
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide :
NO2)
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate :
TSP)
ไอระเหยของสังกะสี (Zinc)
1.2 คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยทีป่ ล่อยออกสูช่ มุ ชน*
ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide :
ไม่เกิน

30

ppb

-

0.96

0.54

0.92

-

0.50

ไม่เกิน

170

ppb

-

31.7

16

26

-

4

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)

ppb

0

ppb

-

-

-

-

-

-

คุณภำพอำกำศ (AQI)

ไม่เกิน

100

-

-

57

33

43

-

24

CO)
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide :
NO2)
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ด้ำนสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร

เป้ำหมำย

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2. น้ำ
2.1 คุณภำพน้ำทิง้ ทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัดก่อนส่งให้ กนอ.
pH

อยู่ในช่วง

5.5 – 9.0

-

7.84

7.47

7.44

7.02

7.2

7.36

อุณหภูมิ

ไม่เกิน

45

°C

32.5

30.4

33.7

33.6

33.2

33.5

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี (BOD)

ไม่เกิน

500

mg/l

75

75

61

44

-

2.2

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงเคมี (COD)

ไม่เกิน

750

mg/l

194

214

142

122

-

20

ค่ำน้ำมันและไขมัน

ไม่เกิน

10

mg/l

8

6.7

3.4

<2.0

-

<2.0

ของแข็งที่ละลำยในน้ำทั้งหมด (TDS)

ไม่เกิน

3,000

mg/l

664

604

760

536

424

464

ของแข็งแขวนลอย (SS)

ไม่เกิน

200

mg/l

152

84

31

55

51.8

6

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำน

ไม่เกิน

90

dB(A)

79.6

79

78

76

81

85

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นทีป่ ฏิบัติงำน

ไม่เกิน

140

dB(A) 100.45

97.5

94

90

104

122

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพืน
้ ที่ชุมชนรอบโรงงำน

ไม่เกิน

70

dB(A)

62.6

64.3

64.6

63.1

-

66.7

ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงำน

ไม่เกิน

115

dB(A)

88

90.3

84.1

84.4

-

95.8

ค่ำระดับกำรรบกวน

ไม่เกิน

10

dB(A)

7.3

7.1

7.5

5.2

-

7.9

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

0

บำท

0

0

0

0

0

0

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

0

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

3. ระดับเสียง
3.1 ภำยในโรงงำน

3.2 ในพืน
้ ทีช่ มุ ชนรอบโรงงำน

4. กำรรัว่ ไหลของสำรเคมี
จำนวนครั้งกำรรั่วไหลของสำรเคมี
5. กำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยสิง่ แวดล้อม
ค่ำปรับจำกกำรดำเนินงำนไม่สอดคล้องกับกฎหมำย
สิ่งแวดล้อม
จำนวนครั้งของกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
สิ่งแวดล้อม
6. ข้อร้องเรียนด้ำนสิง่ แวดล้อมจำกภำยนอก
จำนวนครั้งข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกภำยนอก
หมำยเหตุ : อ้ำงอิงค่ำมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนดดังนี้
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1. ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ.2549
2. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
3. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
4. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป
5. ประกำศกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปในกำรระบำยน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม
6. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป
7. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดค่ำมำตรฐำนมลพิษทำงเสียงอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
8. ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรทำงำนในแต่ละวัน พ.ศ.2561
9. กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.
2559

สรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
จำกกำรนำนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนไปสู่กำรปฏิบัติ ด้วยควำม
ร่วมมือของพนักงำนทั่วทั้งองค์กร ผ่ำนกำรขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของบริษัท สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่สำคัญด้ำนควำมปลอดภัย ได้ดังนี้

ตัวชีว้ ด
ั ด้ำนควำมปลอดภัย

2561

2562

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงำน (รำย)

0

0

อุบัติเหตุไม่หยุดงำน (รำย)

0

0

0

0

100%

90 %

อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำนของ
พนักงำน (Lost-Time Injury Frequency
Rate: LTIFR)
โค ร งกำร ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ผ่ ำ นกิ จ กร ร ม
(1)

CCCF และ

(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

S-SFM(2) ส ำเร็จ ตำมแผนงำน

(%)
โครงกำรมำตรฐำนเครื่ อ งจั ก รด้ ำ นควำม
ป ล อ ด ภั ย ผ่ ำ น กิ จ ก ร ร ม TCC Safety

100 %

70 %

(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

Activity สำเร็จตำมแผนงำน (%)
หมำยเหตุ : (1) CCCF ย่อมำจำก Completely Checked Completely Find out คือ กิจกรรมกำรค้นหำอันตรำยและขจัดสิ่งอันตรำยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำน
(2) S-SFM ย่อมำจำก Safety-Shop Floor Management คือ กิจกรรมกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
แบบมีส่วนร่วมทุกระดับ
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กำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง
ด้ำนสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร

หน่วย

2560

2561

1. กำรใช้พลังงำนรวมชนิด

เมกะจูล

31,972,878.87

26,669,069.34

26,858,588.73

2. พลังงำนรวมจำกกำรใช้เชื้อเพลิง

เมกะจูล

3,032,334.87

2,634,965.34

2,501,604.69

9.48%

9.88%

9.31%

ทุกชนิด

% เทียบกับพลังงำนรวมทุกชนิด

2562

- พลังงำนจำกแก๊ส LPG

เมกะจูล

3,032,334.87

2,634,965.34

2,501,604.69

3. พลังงำนไฟฟ้ำที่ซื้อเข้ำมำใช้

เมกะจูล

28,940,544

24,034,104

20,919,168.00

90.52%

90.12%

77.89%

% เทียบกับพลังงำนรวมทุกชนิด
4. พลังงำนจำกระบบ Solar

Roof

3,437,816.04

เมกะจูล

top

% เทียบกับพลังงำนรวมทุกชนิด

5. พลังงำนรวมที่ใช้ต่อหน่วย

เมกะจูลต่อจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

12.80%
782.01

776.63

784.81

(พันชิ้น)

6. ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เ กิดขึ้น

ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

5,320.89

-

8,572.50

ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อ

0.00013

-

0.0002505

ทั้งหมด
7. ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์

จำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

ปริมำณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต
สัดส่วนกำรใช้ทรัพยำกรในกำรผลิต แบ่งแยกตำมประเภท ดังนี้
ประเภท

2559

2560

2561

2562

Steel

24.52%

27.42%

26.18%

26.39%

Plastic

10.10%

10.92%

10.70%

12.24%

Motor

8.21%

7.85%

10.55%

10.62%

Rubber

6.24%

5.87%

7.38%

6.26%

Other

50.93%

47.94%

45.19%

44.50%

รวม

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

ข้อมูลกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

2557

2558

2559

2560

2561 2562

5

-

-

55.40

66.63

1 ปริมำณของเสียไม่อน
ั ตรำยทัง้ หมดทีน
่ ำไปกำจัด
โดยกำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle)

ตัน

โดยวิธีอื่นๆ ได้แก่

ตัน

53.84

520.92 334.84 394.90 420.84 478.17 459.11

คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ำยต่อ
2 ปริมำณของเสียอันตรำยทัง้ หมดทีน
่ ำไปกำจัด
โดยกำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle)

ตัน

13.50

6.65

-

-

-

-

โดยวิธีอื่นๆ ได้แก่

ตัน

7

8.25

16.93

22.37

26.89

19.98

ทำเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่ำงปลอดภัย เมื่อทำกำรปรับ
เสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้ว
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สังคม
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล

2560

2561

2562

1,376

1,316

1,295

• ชำย

677

645

676

• หญิง

699

671

619

พนักงำนใหม่ทงั้ หมด (2) (คน)

159

160

151

พนักงำนทีล่ ำออกทัง้ หมด (3) (คน)

92

102

158

• พนักงำนลำออก ที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 30 ปี

38

54

59

• พนักงำนลำออก ที่มีอำยุตงั้ แต่ 30 ปีขึ้นไป

54

48

47

• อัตรำกำรลำออก (% ของพนักงำนทัง้ หมด)

6.69%

7.75%

8.19%

จำนวนพนักงำนทัง้ หมด (1) (คน)

กำรลำคลอดบุตร (4) (คน)
• พนักงำนที่ลำคลอดบุตร

25

20

15

• พนักงำนที่กลับมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร

23

20

15

92.00%

100%

100%

• อัตรำกำรกลับมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร
(%)
หมำยเหตุ : (1) รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รบั เหมำ (Subcontractor)
(2) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor)
(3) รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor)
(4) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor)
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สรุปกิจกรรม ประจำปี 2562
2559

2560

2561

2562

โครงกำร TSC Volunteer # 3

TSC Donation Table Calendar 2017

TSC Feel Good 2018 (มอบคอมพิวเตอร์ให้กบั

TSC Feel Good #7 2019 (มอบคอมพิวเตอร์

TSC จับมือสำนฝัน ครั้งที่ 3 : พัฒนำกำรเรียนรู้

(ปฏิทนิ เก่ำ เรำขอ)

ศูนย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8)

ให้กบั โรงเรียนวัดกลำงคลองหลวง จ.ชลบุร)ี

ลำดับ

สู่ BBL (*Brain-based

1

Learning) ให้ กั บ รับ บริ จ ำคปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ ทุก รู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ง ำนแล้ ว

มอบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ส ร้ ำ งโอกำสสะพำน เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้ำ นบำงแสม ต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.

เพื่ อ น ำไปส่ ง มอบให้ กั บ โรงเรี ย นสอนคนตำบอด

ชลบุรี บูรณะห้องสมุดและทำสีลำนกิจกรรม เพื่อ

กรุงเทพฯ ในกำรนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ เด็กๆ ในชุมชนต่อไป

TSC Feel Good #8 2019 (มอบคอมพิวเตอร์

ใช้ ใ นกำรศึ ก ษำค้ น คว้ำ หำควำมรู้และส่ ง เสริมต่ อ

สำหรับคนตำบอด

ให้กับโรงเรียนวัดท้องคุ้ง จ.ชลบุรี) เพื่อใช้เป็นสื่อกำร

กำรพัฒนำสมอง

พระรำม 8 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ กำรเรีย นกำรสอนให้ กั บ

เรียนกำรสอนให้กับนักเรียนต่อไป

TSC Feel Good #9 2019 (มอบคอมพิวเตอร์
ให้ กับ โรงเรียนบ้ำ นร่อ งข่ำ จ.อุบ ลรำชธำนี ) เพื่อ ใช้
เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนต่อไป
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TSC บริจำคโลหิต ทำดีถวำย

TSC Donation 2017 (รองเท้ำเพือ่ น้อง)

TSC Donation Table Calendar 2018

TSC Donation Table Calendar 2019

พ่อหลวง ครัง้ ที่ 14

พนักงำนร่วมกันบริจำครองเท้ำใหม่ หรือรองเท้ำมือ

(ปฏิทนิ เก่ำ เรำขอ)

(ปฏิทนิ เก่ำ เรำขอ)

ลำดับ

2

สองสภำพดี และส่งมอบให้ กับศูนย์อบรมศีลธรรม เปิดรับบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งำนแล้ว

เปิดรับบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งำนแล้ว

และส่งเสริมพระพุทธศำสนำ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์

จำกพนักงำน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอด

จำกพนักงำน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอด

เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงในกำรกระจำยสิ่ ง ของให้ กั บ กรุ ง เทพฯ เพื่ อ น ำไปผลิ ต เป็ น หนั ง สื อ อั ก ษรเบรลล์

กรุง เทพฯ เพื่ อ น ำไปผลิ ต เป็ น หนั ง สื อ อั ก ษรเบรลล์

ผู้ด้อ ยโอกำสในพื้ น ที่ ห่ำ งไกลได้น ำไปใช้ ป ระโยชน์

สำหรับคนตำบอด

สำหรับคนตำบอด

ต่อไป
โครงกำร TSC Love Delivery 2016

TSC Donation 2017

TSC Blood Donation #18 & 19

TSC Blood Donation #20 & 21

รำยได้จำกกำรจำหน่ำ ยดอกไม้ในกิ จกรรม TSC

(ยำเหลือใช้ ต่อลมหำยใจได้)

กิจกรรมประจำทุกปีรว่ มกับสภำกำชำดไทย

กิจกรรมประจำทุกปีรว่ มกับสภำกำชำดไทย

Love

Delivery

2016 ทั้ ง หมดโดยไม่ หั ก ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่ำว 3 และกำรนิคม

(สำขำอมตะนคร จ.ชลบุร)ี ตั้งหน่วยรับบริจำคโลหิต (สำขำอมตะนคร จ.ชลบุร)ี ตั้งหน่วยรับบริจำคโลหิต

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยมอบให้ กั บ มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โรคหั ว ใจในพระ อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีกำรตั้ง

ในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC บริจำค ในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC บริจำค

อุ ป ถั ม ภ์ ข องสมเด็ จ พระเจ้ ำ พี่ น ำงเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ จุดรับบริจำคยำเหลือใช้ มอบให้กับโรงพยำบำลอุ้ง

โลหิต ครั้งที่18 (2017) และ TSC บริจำคโลหิตครั้งที่ โลหิต ครั้งที่ 20 (2018) และ TSC บริจำคโลหิตครั้ง

กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์

ผำง จ.ตำก เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในถิ่น ทุรกันดำร 19 (2018) กำรบริจำคโลหิตนี้ นอกจำกจะส่งเสริม ที่ 21 (2019) กำรบริ จ ำคโลหิ ต นี้ นอกจำกจะ

เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิกำร

โดยในกำรเปิ ดรั บ บริ จ ำคครั้ ง นี้ มี ยอดบริ จ ำคยำ

และสนั บ สนุ น ให้ พ นั กงำนได้ช่ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษย์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้ช่วยเหลือเพื่อน

แต่กำเนิด

กว่ำ 8,000 เม็ด

แล้ว ยั งเป็ นโอกำสให้พนั กงำนได้ร่วมกั นท ำควำมดี

มนุ ษย์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น โอกำสให้ พ นั ก งำนได้ร่ว มกั น ท ำ

เพื่อสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ

ควำมดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องกำรโลหิตใน

3

กำรรักษำตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ
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TSC บริจำคโลหิต ทำดีถวำย

TSC Blood Donation #16 & 17

TSC Donation Office Equipment 2018 (มอบ

พ่อหลวง ครัง้ ที่ 15

กิจกรรมร่วมกับสภำกำชำดไทย (สำขำอมตะนคร

อุปกรณ์สำนักงำนให้แก่ สภ.พำนทอง จ.ชลบุร)ี

จ.ชลบุรี) เป็นประจำทุกปี โดยตั้งหน่วยรับบริจำค

มอบอุปกรณ์สำนักงำนให้แก่สถำนีตำรวจภูธรพำน

2562

โลหิ ต ในบริ ษั ท ซึ่ ง ในปี นี้ ใ ช้ ชื่ อ กิ จ กรรมว่ ำ TSC ทอง จ.ชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในงำนรำชกำร
บริจำคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 16 (2016) และ
TSC บริจำคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 17 (2017)

4

กำ รบริ จ ำค โลหิ ต นี้ นอกจำกจะ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้พนักงำนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว
ยังเป็นโอกำสให้พนักงำนได้ร่วมกันทำควำมดี เพื่อ
ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ลแด่ พ ระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ ำ อยู่ หั ว ร. 9 และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ
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ลำดับ

2559

2560

2561

TSC Volunteer at Banyansue School

TSC Donation 2017 (เสือ้ ผ้ำมือสอง เพือ่ เพือ่ นพี่

TSC The Giving (ต่อเติมโรงขยะรีไซเคิล)

2016 (บริจำค TV เพือ่ น้อง โรงเรียนบ้ำน

น้องภำคอีสำน)

TSC ร่วมกับ บริษัท พีทูลลิ่ง จำกัด มอบเงินมูลค่ำ

ย่ำนซือ่ )

พนักงำนร่วมกันบริจำคสิ่งของและเสื้อผ้ำที่ไม่ใช้แล้ว

19,000 บำท ให้กับศูนย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม

บริ จ ำคโทรทั ศ น์ พร้ อ มกล่ อ งรั บ สั ญ ญำณ

ส่งมอบให้กับศูนย์ประสำนงำน อำสำสมัครเพื่อพ่อ

8 เพื่อต่อเติมโรงขยะรีไซเคิลสำหรับชุมชน

ดำวเที ยม เพื่ อ กำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ยม

ณ หอประชุมศรีบูรพำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ให้กับโรงเรียนบ้ำนย่ำนซื่อ ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง

ท่ ำ พระจั น ทร์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงในกำรกระจำย

5

2562

-

จ.ชลบุรี รำยได้มำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน สิ่ ง ของให้ กั บ ผู้ ป ระสบภั ย น้ ำท่ ว มภำคอี ส ำน และ
TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)

ผู้ด้อยโอกำสได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
TSC Feel Good 2018 (มอบพืน้ สนำมเด็กเล่น)
มอบพื้นสนำมเด็กเล่นให้กับศูนย์สร้ำงโอกำสสะพำน

6

-

พระรำม 8 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกพัฒนำกำร

-

และทั ก ษะต่ ำ งๆ และเป็ น มุ ม ให้ เ ด็ ก ได้ ท ำกิ จ กรรม
ร่วมกัน
TSC วิง่ เพือ่ กำรกุศล (2018)

TSC วิง่ เพือ่ กำรกุศล (2019)

จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ

7

-

-

บริ จ ำคเงิ น ให้ กั บ สถำนสงเครำะห์ ค นพิ ก ำรบ้ ำ นกำ
รุ ณ ยเวศย์ อ.บำงละมุ ง จ.ชลบุ รี เป็ น จ ำนวนเงิ น
ทั้งหมด 11,631 บำท
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บริจำคเงินให้กับสถำนสงเครำะห์คนพิกำร

ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร (ควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยรวม)
บริษัทจัดให้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำประจำปี 2562 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 100%)

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

เป้ำหมำย

ปี 2561

ปี 2562

คุณภำพ (Quality)

90%

84%

84%

รำคำ (Cost)

70%

77%

75%

กำรส่งมอบ (Delivery)

90%

88%

88%

งำนใหม่ (New model)

90%

85%

93%

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

85%

83%

83%

เนื่องจำกผลจำกกำรแข่งขันทำงกำรตลำดที่สูงขึ้นในปีที่ผ่ำนมำ ยังคงส่งผลให้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ในปี 2562
คงที่จำกปี 2561 มีเพียงด้ำนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ในปีถัดไปจึงถือว่ำเป็นควำมท้ำทำยและเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพั ฒนำและยกระดั บกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากสาเหตุหลักสาคัญ คื อ
ปัจจัยตลาดส่งออกชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ซึ่งเวลานี้การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างออสเตรเลียและตะวันออกกลางไม่
ราบรื่นโดยเฉพาะออสเตรเลียเศรษฐกิจชะลอตัวลง 2-3 เดือนมาแล้ว และในขณะที่ตลาดตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศ
ผู้ค้าน้ามันได้รับผลกระทบเมื่อโลกกาลังมุ่งไปสู่รถไฟฟ้า บริษัทผลิตน้ามันเริ่มหันไปลงทุ นด้านแบตเตอรี่รถยนต์หรือ
อุปกรณ์สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเปิดช่องทางธุรกิจเสริม และปัจจัยสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริก าทา
ให้การค้าจากตลาดส่งออกมีความไม่แน่นอน โดยเศรษฐกิจในอเมริกาก็ส่งสัญญาณถดถอย ดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้น
ต่าลง อีกทั้งผู้ประกอบการมีค วามกั งวลต่อ ต้นทุนการผลิตที่ มีแนวโน้มปรับตั วสูงขึ้น ความผัน ผวนของค่าเงินบาทที่ มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลกระทบกับการผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทยที่ลดลง เมื่อเทียบจากปี 2561 จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปรับลดตามไปด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภู มิภาคอาเซียน
โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนา รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และจากความ
ท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการ
เปลี่ย นแปลงตามระบบเศรษฐกิ จ บริ ษัท ตระหนัก ถึ งความจ าเป็น ในการขยายขี ดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ดาเนินงานควบคู่ กั บการท างานวิจัยและพัฒนา คิดค้ นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่ วยลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายใน ระหว่างองค์กร และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการ
และต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กับการเพิ่ม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและ
สร้างความเชื่ อ มั่ นให้กั บ ลูก ค้ า มี ก ารพัฒนาสายการผลิต ไปสู่ ร ะบบอั ต โนมัติ ซึ่งช่ ว ยลดความผิดพลาดและลดจ านวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้าและระบบการขนส่ง ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อีกปัจ จัยที่ สาคั ญสาหรับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิต ภัณท์ บริษัทได้ร่วม
ออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พั ฒ นา ซึ่ ง เป็ น การสานต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ร ะดั บ โลก” ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

ในขณะที่มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น บริษัท ยังคงยึดมั่นดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ ด้านเศรษฐกิจ บริษัทสร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การทากาไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านมู ลค่าจากผลประกอบการและการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อ ม
บริษัทมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรั กษาสมดุลระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน โดยมีระบบการจัดการอากาศ น้า เสียง ของเสีย และพลังงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการทบทวนและขยายขอบเขตระบบบริหารจัดการไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับคัดเลือกจากลูกค้าให้เป็นบริษัทต้น แบบของผู้ผลิตชิ้นส่วนของลูกค้า เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ด้านสังคม มีการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพนัก งาน รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และความสุขอย่างยั่งยืน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนามากมายอันเห็นได้จาก
รางวัลคุณภาพและบริการที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยง ได้รับรองเป็นสมาชิกแนว
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ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อีกทั้งมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงการดาเนินงานของบริษัทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและมั่นใจในการดาเนิ นงานเรื่องความ
ยั่งยืนของบริษัทและให้ความร่วมมือกับบริษัท “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทา ร่วมกันแบ่งปัน ” คือหัวใจสาคัญที่จะผลักดัน
การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกากับดูแล
กิจการที่ดี ขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกันต่อไป
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่ ยืนระดับสากล
(GRI content index)
GRI Standards

Descriptions

Page
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3,7-9
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GRI 102-14
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17-19

opportunities
Organizational Profile
GRI 102-1

Report the name of the organization

Front
Cover

GRI 102-2

Report the primary brands, products, and services

5,11-16

GRI 102-3

Report the location of the organization’s headquarters

5

GRI 102-4

Report the number of countries where the organization

5

operates
GRI 102-5

Report the nature of ownership and legal form

9

GRI 102-6

Report the markets served including geographic

5-6,10-

breakdown, sectors served, and types of customers and

15

beneficiaries
GRI 102-7

Report the scale of the organization

16,119

GRI 102-8

Report types of employees and their classification (such

119

as gender, permanent employee, region, substantial
portion and significant variations)
GRI 102-41

The percentage of total employees covered by collective
bargaining agreements

GRI 102-9

Describe the organization’s supply chain

6,61-64

GRI 102-10

Report any significant changes during the reporting

61-64

period regarding the organization’s size, structure,
ownership, or its supply chain
GRI 102-11

Report whether and how the precautionary approach or

54-57

principle is addressed by the organization
GRI 102-12

List externally developed economic, environmental and

21-22 ,

social charters, principles, or other initiatives to which

51-53
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the organization subscribes or which it endorses
GRI 102-13

List memberships of associations (such as industry

110

associations) and national or international advocacy
organizations in which the organization participates in as
strategic member
Identified Material Aspects and Boundaries
GRI 102-45

Organizational consolidated financial statements or

38

equivalent documents status
GRI 102-46

The process for defining the report content and the

37-41

Aspect Boundaries, and how the organization has
implemented the Reporting Principles for Defining Report
Content
GRI 102-47

List all the material Aspects identified in the process for

39

defining report content
GRI 103-1

For each material Aspect, report the Aspect Boundary

37-41

within the organization
GRI 103-1

For each material Aspect, report the Aspect Boundary

37-41

outside the organization
GRI 102-48

The effect and the reasons of any restatements of

40

information provided in previous reports
GRI 102-49

Significant changes from previous reporting periods in

39-40

the Scope and Aspect Boundaries
Stakeholder Engagement
GRI 102-40

A list of stakeholder groups engaged by the organization

32-35

GRI 102-42

The basis for identification and selection of stakeholders

32-35

with whom to engage
GRI 102-43

The organizational approach to stakeholder engagement

3235,41

GRI 102-44

The key topics and concerns raised through stakeholder

32-

engagement and how the organization has responded to

35,41

those key topics and concerns
Report Profile
GRI 102-50

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for

40

information provided
GRI 102-51

Date of most recent previous report (if any)
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40
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GRI 102-52

Reporting cycle (such as annual, biennial)

40

GRI 102-53

The contact point for questions regarding the report or

40

its contents
GRI 102-55

The organizational performance “in accordance” with GRI

40,128-

content Index, or the reference to the External

138

Assurance Report
Governance
GRI 102-18

The governance structure of the organization, including

16

committees of the highest governance body
Ethics and Integrity
GRI 102-16

The organizational values, principles, standards and

46-48

norms of behavior such as codes of conduct and codes
of ethics
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Category : Economic
Economic Aspect : Economic Performance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

23-28

GRI 201-1

Direct economic value generated and distributed

23-28

GRI 201-2

Financial implications and other risks and opportunities

59

for the organizational activities due to climate change
GRI 201-3

Coverage of the organizational defined benefit plan

-

obligations
GRI 201-4

Financial assistance received from government

-

Economic Aspect : Market Presence
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

11-15

GRI 202-1

Ratios of standard entry level wage by gender compared

-

to local minimum wage at
significant locations of operation
GRI 202-2

Proportion of senior management hired from the local

-

community at significant locations of operation
Economic Aspect :Indirect Economic Impact
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103

GRI 203-1

Development and impact of infrastructure investments

104-106

and services supported

125
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Economic Aspect : Procurement Practices
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

61

GRI 204-1

Proportion of spending on local suppliers at significant

-

locations of operation
Category : Environmental
Environmental Aspect : Materials
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

73

GRI 301-1

Materials used by weight or volume

114-118

GRI 301-2

Percentage of materials used that are recycled input

114-118

materials
Environmental Aspect : Energy
GRI 103-2

Disclosure on management approach for Energy of

78

Environmental Aspect
GRI 302-1

Energy consumption within the organization

117

GRI 302-2

Energy consumption outside of the organization

-

GRI 302-3

Energy intensity

-

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

78-81

GRI 302-5

Reduction in energy requirements of products and

-

services
Environmental Aspect : Water
GRI 103-2

Disclosure on management approach for Water of

82

Environmental Aspect
GRI 303-1

Total water withdrawal by source

82

GRI 303-2

Water sources significantly affected by withdrawal of

115

water
GRI 303-3

Percentage and total volume of water recycled and

115

reused
Environmental Aspect : Emissions
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

74

GRI 305-1

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

74-75

GRI 305-2

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope

114-115

2)
GRI 305-3

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

-

GRI 305-4

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

-

GRI 305-5

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

84-85
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GRI 305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

84-85

GRI 305-7

NOx, SOx, and other significant air emissions

114-115

Environmental Aspect : Effluents and Waste
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

82

GRI 306-1

Total water discharge by quality and destination

115

GRI 306-2

Total weight of waste by type and disposal method

115

GRI 306-3

Total number of volume of significant spills

-

GRI 306-4

Weight of transported, imported, exported, or treated

-

waste deemed hazardous under the terms of the basel
convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of
transported waste shipped internationally
GRI 306-5

Identity, size, protected status, and biodiversity value of

-

water bodies and related habitats significantly affected
by the organizational discharges of water and run off
Environmental Aspect : Products and Services
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

76-78

GRI 301-3

Percentage of products sold and their packaging

21

materials that are reclaimed by category
Environmental Aspect : Compliance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

114-115

GRI 307-1

Monetary value of significant fines and total number of

114-115

non-monetary sanctions for no-compliance with
environmental laws and regulations
Environmental Aspect : Transport
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

Environmental Aspect : Overall
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

114-115

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

61

GRI 308-1

Percentage of new suppliers that were screened using

-

environmental criteria
GRI 308-2

Significant actual and potential negative environmental

127

-
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impacts in the supply chain and actions taken
Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 103-2

Number of grievances about environmental impacts filed,

-

addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms
Category : Social
Sub-category : Labor Practices and Decent Work
Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

86-96

GRI 401-1

Total number and rates of new employee hires and

119

employee turnover by age group, gender and region
GRI 401-2

Benefits provided to full - time employees that are not

86-96

provided to temporary or part-time employees, by
significant locations of operation
GRI 401-3

Return to work and retention rates after parental leave,

-

by gender
Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 402-1

Minimum notice periods regarding operational changes,

-

including whether these are specified in collective
agreements
Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

66-73

GRI 403-1

Percentage of total workforce represented in formal joint

117

management-worker health and safety committees that
help monitor and advise on occupational health and
safety programs
GRI 403-2

Type of injury and rates of injury, occupational diseases

117

rete, lost days and absenteeism and total number of
work - related fatalities, by region and by gender
GRI 403-3

Workers with high incidence or high risk of diseases
related to their occupation

GRI 403-4

Health and safety topics covered in formal agreements
with trade unions

128

117
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Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

89-94

GRI 404-1

Average hours of training per year per employee by

90-92

gender, and by employee category
GRI 404-2

Programs for skills management and lifelong learning that

90-92

support the continued employability of employees and
assist them managing career endings
GRI 404-3

Percentage of employees receiving regular performance

-

and career development reviews, by gender and by
employee category
Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 405-1

Composition of governance bodies and breakdown of

16,119

employees per employee category according to gender,
age group, minority group membership, and other
indicators of diversity
Labor Practices and Decent Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men
GRI 405-2

Ratio of basic salary remuneration of women to men by

-

employee category, by significant locations of operation
Labor Practices and Decent Work Aspect : Supplier Assessment for Labor Practices
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

61-63

GRI 414-1

Percentage of new suppliers that were screened using

-

labor practices criteria
GRI 414-2

Significant actual and potential negative impacts for

61-63

labor practices in the supply chain and actions taken
Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms
GRI 103-1

Disclosure on management approach for Labor Practices

-

Grievance Mechanisms of Labor Practices and Decent
Work Aspect
GRI 103-2

Number of grievances about labor practices filed,

86-88

addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms
Sub-category : Human Rights
Human Rights Aspect : Investment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary
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88-89

GRI Standards
GRI 412-3

Descriptions
Total number and percentage of significant investment

Page
-

agreements and contracts that include human rights
clauses or that underwent human rights screening
GRI 412-2

Total hours of employee training on human rights policies

-

or procedures concerning aspects of human rights that
are relevant to operations, including the percentage of
employees trained
Human Rights Aspect : Non-discrimination
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

70-71

GRI 406-1

Total number of incidents of discrimination and corrective

70-71

actions taken
Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 407-1

Operations and suppliers identified in which the right to

-

exercise freedom of association and collective bargaining
may be violated or at significant risk, and measures
taken to support these rights
Human Rights Aspect : Child Labor
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

86

GRI 408-1

Operations and suppliers identified as having significant

86-88

risk for incidents of child labor, and measures taken to
contribute to the effective abolition of child labor
Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 409-1

Operations and suppliers identified as having significant

-

risk for incidents of forced or compulsory labor, and
measures to contribute to the elimination of all forms of
forced or compulsory labor
Human Rights Aspect : Security Practices
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 410-1

Percentage of security personnel trained in the

-

organizational human rights policies or procedures that
are relevant to operations
Human Rights Aspect : Indigenous Rights
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary
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-

GRI Standards
GRI 411-1

Descriptions
Total number of incidents of violations involving rights of

Page
-

indigenous peoples and actions taken
Human Rights Aspect : Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 412-1

Total number of percentage of operations that have

88

been subject to human rights reviews or impact
assessments
Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

63

GRI 414-2

Significant actual and potential negative human rights

-

impacts in the supply chain and actions taken
Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 103-2

Number of grievances about human rights impacts filed,

88

addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms
Category : Social
Sub-category : Society
Society Aspect : Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24-25

GRI 413-1

Percentage of operations with implemented local

103-104

community engagement, impact assessments, and
development programs
GRI 413-2

Operations with significant actual and potential negative

103-104

impacts on local communities
Society Aspect : Anti-corruption
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

51-53

GRI 205-1

Total number and percentage of operations assessed for

51-53

risks related to corruption and the significant risks
identified
GRI 205-2

Communication and training on anti-corruption policies

51-53

and procedures
GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken
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51-53

GRI Standards

Descriptions

Page

Society Aspect : Public Policy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24

GRI 415-1

Total value of political contributions by country and

109-110

recipient/beneficiary
Society Aspect : Anti-competitive Behavior
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24

GRI 206-1

Total number of legal actions for anti-competitive

109-110

behavior, anti-trust, and monopoly practices and their
outcomes
Society Aspect : Compliance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24

GRI 419-1

Monetary value of significant fines and total number of

109-110

non-monetary sanctions for non-compliance with laws
and regulations
Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24

GRI 414-1

Percentage of new suppliers that were screened using

61-63

criteria for impacts on society
GRI 414-2

Significant actual and potential negative impacts on
society in the supply chain and actions taken

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

Number of grievances about impacts on society filed,
addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms

Category : Social
Sub-category : Product Responsibility
Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24-25

GRI 416-1

Percentage of significant product and service categories

29-30

for which health and safety impacts are assessed for
improvement
GRI 416-2

Total number of incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning the health
and safety impacts of products and services during their
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76-77

GRI Standards

Descriptions

Page

life cycle, by type of outcomes
Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 417-1

Type of product and service information required by the

29-30

organizational procedures for product and service

,76-77

information and labeling, and percentage of significant
product and service categories subject to such
information requirements
GRI 417-2

Total number of incidents of non-compliance with

76-77

regulations and voluntary codes concerning product and
services information and labeling, by type of outcomes
GRI 102-43

Results of surveys measuring customer satisfaction

76-77

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 102-2

Sale of banned or disputed products

-

GRI 417-3

Total number of incidents of non-compliance with

76-77

regulations and voluntary codes concerning marketing
communications, including advertising, promotion, and
sponsorship, by type of outcomes
Product Responsibility Aspect : Customer Privacy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

24

GRI 418-1

Total number of substantiated complaints regarding

76-77

breaches of customer privacy and losses of customer
data
Product Responsibility Aspect : Compliance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

GRI 419-1

Monetary value of significant fines for non-compliance

-

with laws and regulations concerning the provision and
use of products and services
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