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¢ŒÍÁÙÅ·Ñ่Çä»
1.1 ¢ŒÍÁÙÅºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊµÕÅà¤àºÔÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
(“ºÃÔÉÑ·” ËÃ×Í “TSC”)

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145

ประเภทธุรกิจ  : 

ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และผลิตชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจน

ส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน :

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com

โทรศัพท์ : (038) 447 200 – 15

โทรสาร  : (038) 185 025

ทุนจดทะเบียน :  268,500,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 259,800,000 บาท

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  :

บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่น หรือธุรกิจอื่นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (02) 229 2800

โทรสาร  : (02) 359 1259

ผู้สอบบัญชี :

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์  : (02) 264 9090

โทรสาร     : (02) 264 0789 

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

นายกฤษดา เลิศวนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

นางสาววิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

     บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้บริษัทมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบ วิจัยพัฒนา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนในสายโซ่มูลค่าของธุรกิจ

1.2 Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·

EDCBA

A คู่ค้า/ ผู้จัดหาชิ้นส่วน และวัตถุดิบ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

C ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (1st tier & 2nd tier)

D โรงงานประกอบ (OEM) และอะไหล่ทดแทน (REM)

ผู้บริโภคและสังคม (ในและต่างประเทศ)

B

E

OEM = Original Equipment Manufacturer

REM = Replacement Equipment Manufacturer
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1.3 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Õ่ÊÓ¤ÑÞã¹ÃÍº 3 »‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

     บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ

นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก

250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

          ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

•  ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาการ

    คุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่นประจำปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

•  ได้รับรางวัล Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี

2556

•  ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ 

    เอเชียแปซิฟิก จำกัด

•  ได้รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ

    การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาทางด้านคุณภาพ

•  ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ

    บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

2557

•  ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

    จำกัดเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2557

•  ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE)

    ดีเด่นประจำปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

•  ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำปี 2557จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค

    เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่น

   ในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต

•  ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

    และการเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทท่ีสามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ได้รับใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม และผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรม

    ด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง 

    แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่ง TSC ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน

    ในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” 

•  ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับ

    ประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

•  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน

2558

กิจกรรม
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1.4 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ 1.5 ¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊµÕÅà¤àºÔÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 µØÅÒ¤Á 2558 ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ºÃÔÉÑ·

1)  สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์

   สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น

- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

2)  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมสำหรับ

      รถยนต์ทุกประเภท                                                     

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นบริษัททำการผลิตภายใต้สัญญาการ

ใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

(HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

¡ÅØ‹Á
¨ØÌÒ§¡ÙÃ

41.51%

¡ÅØ‹Á
¾Ñ²¹ÐàÁÅ×Í§

12.03%

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊµÕÅà¤àºÔÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ 259.80 ÅŒÒ¹ºÒ·

ºÃÔÉÑ· äÎàÅ็¡«� àÇÕÂ´¹ÒÁ ¨Ó¡Ñ´
·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ 11.15 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°

Í×่¹æ

19.52%

6%

94%

äÎàÅ็¡«�
¤ÍÃ�»ÍàÃªÑ่¹

26.94%

ปัจจุบันบริษัทตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 2 ประเภท อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร)
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Tail Gate

Safety Belt

ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔµÀÑ³±�

     บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) 

เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

     นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ค, 

สายปรับเบาะที่นั่ง, สายล็อคประตู, สายควบคุมกระจกมองข้าง, สายเครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/ วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย 

เป็นต้น

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)

     บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 

8 ประเภท ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ใน

รถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท

1.สายควบคุม (Control Cable)

     บริษัททำการผลิตสายควบคุมท้ังท่ีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสำคัญมาก เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์

ที ่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช 

เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วน 

ประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ 

ร้อยละ 95 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 5 ทั้งนี้รายละเอียด 

ของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)

     บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 

1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 -16 ประเภท ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์, เกียร์, คลัช ฯลฯ 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกๆ ประเภท

ÀÒ¾ÊÒÂ¤Çº¤ØÁËÅÑ¡¢Í§Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�·Õ่ºÃÔÉÑ·¼ÅÔµ

ã¹ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »‚ ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·ÁÕÂÍ´¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶Â¹µ� ´Ñ§¹Õ้

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

2,496

22

2,518

66

1,984 1,859

29

2,013

(20)

9

1,866

(7)

2556 2557

2558

2558

ã¹ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »‚ ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·ÁÕÂÍ´¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�´Ñ§¹Õ้

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

504

-

504

13

409

-

409

(19)

356

1

357

(13)

2556 2557 2558

ÀÒ¾ÊÒÂ¤Çº¤ØÁËÅÑ¡¢Í§Ã¶Â¹µ�·Õ่ºÃÔÉÑ·¼ÅÔµ

 

14 15



2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

     ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด

และปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์  โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทให้ความสำคัญ 

ในการทำตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด 

บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2558 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขาย 

ในประเทศเกือบทั้งหมด

สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

     การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วน

ที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบ

โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุม

มีความแม่นยำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก และแม้ว่าในแง่การ

พัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือก

ใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

         บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตาม

ผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2556 – 2558 ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ã¹ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »‚ ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·ÁÕÂÍ´¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�´Ñ§¹Õ้

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

578

-

578

70

217

1

218

(62)

460

1

461

112

2556 2557 2558

á¼¹ÀÒ¾áÊ´§ªØ´¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�áººãªŒÊÒÂ¤Çº¤ØÁ

Cable and Drum Types Arm and Sector Types X-arm Types

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒáÂ¡µÒÁ¼ÅÔµÀÑ³±� 

ÃÒÂä´Œ
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

2556
ÊÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±�

2557 2558
ÃÒÂä´Œ

(ÅŒÒ¹ºÒ·)
ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

ÃÒÂä´Œ
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂã¹»ÃÐà·È

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶Â¹µ�

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�

-ªØ´¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�

- Í×่¹æ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶Â¹µ�

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�

-ªØ´¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�

- Í×่¹æ

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

- Í×่¹æ

ÃÇÁÃÒÂä´Œ

3,587

2,496

504

578

11

69

22

-

-

47

123

3,779

96

67

14

15

-

1

0

-

-

1

3

100

2,610

1,984

409

217

-

122

29

-

1

92

28

2,760

95

72

15

8

-

4

1

-

0

3

1

100

2,675

1,859

356

406

-

154

9

1

1

143

37

2,866

93

65

12

16

-

5

0

0

0

5

1

100
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1.6 â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã

A
B

B

A

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ส่วนงานผลิต

ฝ่ายประกอบชิ้นส่วนการผลิต

ฝ่ายจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ส่วนงานจัดหา

ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายควบคุมชิ้นส่วนและวัตถุดิบ

ฝ่ายประกันคุณภาพผู้ผลิตชิ้นส่วน

ฝ่ายส่งออก-นำเข้า

ส่วนงานคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนและควบคุม

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายจัดส่ง

ฝ่ายการตลาด

ส่วนงานบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารคุณภาพ

ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
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1.7 ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¼Å§Ò¹

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

1 2548 Thai Suzuki Motor

The comparative best 

vendor that pay attention 

to achieve outstanding 

production in the fields

of quality production

2 2548 Toyota Production SystemGroup B: Experience the 

first runner up

3 2550

TPS Activity 2007

The Winner

Group : Sub Leader 

Toyota Motor Asia 

Pacific Engineering & 

Manufacturing

4 2551
Cost Reduction Award 

2008

Thai Yamaha Motor 

5 2551 Delivery Reward 2008 Kawasaki Motor

6 2551
Improvement and 

Development Task 2008

Thai Suzuki Motor

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

7 2551

TPS Improvement Activity 

2008

Toyota Motor Asia 

Pacific Engineering & 

Manufacturing

8 2551

9 2551

TPS Activity 2008

The Winner

Group : Sub Leader

Toyota Motor Asia 

Pacific Engineering & 

Manufacturing

10 2551
Hino Motor 

Manufacturing 

(Thailand)

22nd QCC Contest 

Activity

Hino Motor 

Manufacturing 

(Thailand)

11 2552

Best Quality Award 

2008

Siam Aisin2008 Delivery 

Outstanding Performance 

Supplier

12 2552 Award of Quality 2009 Mitsubishi Motors 

(Thailand) 
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1.7 ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐ¼Å§Ò¹

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

13 2552 Toyota Co-Operation Club

Toyota Co-Operation Club

TCC Safety Activity

14 2553 QA Improvement Activity 

2010

15 2553

16 2553

QA Improvement Activity 

2010

Nitco Siam

17 2553

TPS Activity 2010

TPS Leader 

Group: 1-18

Toyota Co – Operation 

Club (TCC)

18 2553

QCD Improvement 

Supplier in 2010

Isuzu Motors Co., 

(Thailand) Ltd.

2008 - 2010 Supplier 

Evaluation Score

Isuzu Suppliers Group 

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

19 2553

The Best of Overall 

Supplier’s Performance 

Awards

(Bronze Award)

Hino Motor Manufacturing 

(Thailand)

20 2553

21 2554

Delivery Award  

March 17, 2010

Honda Automobile 

Thailand

22 2554
Thai Yamaha Motor 

Improvement And

Development Task

2011

Thai Suzuki Motor

23 2554

Drive 5S Achievement 

Award 2011

Mitsubishi Motors

 (Thailand)
The 2nd Runner-Up 

MCC-QCC Presentation 

Contest 2011

24 2554

The Best Of OVERALL 

Supplier’s Performance 

(Bronze Award) : Truck 

Business 2011

Hino Motors 

Manufacturing (Thailand)
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1.7 ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐ¼Å§Ò¹

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

25 2556 Thai Yamaha Motor 

Toyota Parts Center

Asia Pacific

Cost Reduction Award 

2012

26 2556 Toyota Delivery Accuracy 

2013

27 2556

28 2557

Quality Improvement 

2013

Mitsubishi Motors 

(Thailand)

29 2557

30 2557

GM Supplier Quality 

Excellence Award 2014

General Motors 

(Thailand) Limited

Thailand Corporate 

Brand Rising Star 2014

Chulalongkorn University

Top Supplier Award 

2014

Auto Alliance Thailand

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

31 2557

HRD Activity 2014 Toyota Motor Asia Pacific

Engineering & Manufaturing

32 2557

33 2557

TC Circle Convention 

2014

TS Tech (Thailand)

34 2557

Toyota Co – Operation 

Club (TCC)

10thQA Improvement 

Activity 2014

Thai Hino CO-Operation 

Club 2014

35 2558

TCC Safety Activity 

2014 and Achieving 

Audit (Level A)

Department of Primary 

Industries and Mines

Good Logistics 

Practice Award 2014

36 2558

TSC has achieved the 

National Occupational 

Safety and Health Award 

in the year of 2015

Department of Labor 

Protection and Welfare       

Ministry of Labor

24 25
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2

2.1 »ÃÑªÞÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨



     ประเด็นความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work and Life Balance) 

ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งความสมดุลระหว่างการงานและชีวิต หมายถึง กึ่งกลาง

ระหว่างการทำงานของบุคคลและชีวิตส่วนตัว การทำงานน้อยเกินไปมีผลต่อรายได้ ซึ่ง

อาจทำให้ไม่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ แต่การทำงานมาก

เกินไปก็มีผลเสียต่อทั้งชีวิตและสุขภาพของคนได้ 

     ดังนั้น การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่าง

มาก เพราะถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่ดีมีสุขของคนที่เป็นทรัพยากรสำคัญ

ขององค์กร

     บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้

พนักงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่

“ÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐªÕÇÔµ”

Business Plan
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TSC Selfie Babyface Action 2558

(¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾¶‹ÒÂµÑÇàÍ§ÂŒÍ¹ÇÑÂ 2558)

     เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันภายในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมของบริษัท มีการแบ่งปันความรู้สึกที่ดีและเกิดความสุขในที่ทำงาน

¡Ô¨¡ÃÃÁ :TSC Movie Night #6 (2558)

(TSC ´ÙË¹Ñ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 6 (2558))

     เป็นกิจกรรมมอบความสุขให้พนักงานชมภาพยนตร์หลังเลิกงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

เพื่อนร่วมงาน โดยบริษัทจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “อเวนเจอร์ส มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร ์

ซีนีเพล็ก สาขาอมตะนคร และจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดนำไปซื้อของใช้จำเป็น

มอบให้ทหารชายแดนใต้ภายใต้ “โครงการ TSC ปันน้ำใจสู่ชายแดนใต้” เพื่อเป็นกำลังใจแด่เหล่าทหารที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ณ ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี
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TSC DUN DARA 2558

(TSC ´Ñ¹´ÒÃÒ 2558)

     เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเพื่อน

พนักงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

TSC Dhamma Delivery #2 (2558)

(¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¸ÃÃÁÐ â´Â¾ÃÐÁËÒÊÁ»Í§)

     การจัดกิจกรรม TSC ธรรมะเดลิเวอร่ี เป็นการบรรยายธรรมช้ีแนะให้ใช้ชีวิตบนหลักความเป็นจริง เข้าใจส่ิงท่ีควร 

และไม่ควรปฏิบัติ เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

2015
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     การสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจไม่ได้หมายความถึงการสร้างผลกำไรให้เติบโตแต่เพียง

อย่างเดียว แต่ต้องสร้างความยั่งยืนด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม

หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน คู่แข่ง ซึ่งบริษัทสามารถสร้างมูลค่า

ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้

"ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹ÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§·Ñ้§ËÁ´"
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ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹ÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§·Ñ้§ËÁ´

     บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแล 

กิจการที่ดีเพื่อความมั่นคงขององค์กรและผลตอบแทนที่ยั่งยืน

จากการลงทุน ตลอดจนสร้างความมั่งคั ่งได้ในระยะยาว 

สำหรับผู้ถือหุ้น

    คณะกรรมการได้อำนวยความสะดวกโดยจัดการประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน วิธีการเข้าร่วมประชุมไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย

มากเกินไป และไม่มีการกระทำที่จำกัดโอกาสการศึกษา

สารสนเทศของบริษัทและการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

     บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับ 

และทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

และการเจ็บป่วยจากการทำงาน รณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของภาครัฐบาล และป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลขององค์กรอีกด้วย 

     บริษัทมีการจัดกิจกรรม Safety Week หรือ "สัปดาห์ความปลอดภัย" อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ 

ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่านการประกวดต่างๆ 

เช่น การประกวดสร้าง Model Stop 6 การประกวด TSC Mascot การประกวด Safety Man & Safety Girl เพ่ือใช้ตัวแทนในการรณรงค์ 

ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

¾¹Ñ¡§Ò¹

     บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน 

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพพนักงาน, เงินค่าเกษียณ

อายุงาน, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, เงินค่าทำศพ, ค่าทำงานในกะ

กลางคืน, ค่าระดับงาน, เบี้ยขยันรายเดือน, เบี้ยขยันต่อเนื่อง

ประจำปี, ค่าอาหาร, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ทำให้พนักงานเกิดความรัก 

ความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว อาทิเช่น 

à¨ŒÒË¹Õ้ Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹

     บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแล 

กิจการท่ีดี  เพ่ือความม่ันคงขององค์กร และชำระหน้ีตรงตาม 

กำหนดเวลา

¡Ô¨¡ÃÃÁ TSC Thank You & Sorry Day 2558 
(TSC ÇÑ¹¢Íº¤Ø³ áÅÐ¢Íâ·É 2558), 

¡Ô¨¡ÃÃÁ TSC Love Dad & Love Mom
(¡ÒÃÊ‹§ä»ÃÉ³ÕÂºÑµÃ¶Ö§¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹)
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     บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ 

ทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใน 4 ด้านหลัก 

ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) 

และงานใหม่ (New model) โดยนำผลการสำรวจมาปรับปรุง 

และพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

     ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2558 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านราคาและงานใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 

ในขณะที่ในด้านคุณภาพและการส่งมอบลูกค้ามีความพึงพอใจลดลงส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2558 เพิ่มขึ้นอยู่ที ่

4.14 คะแนนจากปี 2557 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.09 คะแนน

     ในปีถัดไปจึงถือเป็นความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

     นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติตาม 

"ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ คณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัท จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการ

บริษัททันที

     นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและประเมินความเข้าใจของพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิด

สิทธิมนุษยชน  เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
   

     ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มายังประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้โดยตรง 

¤Ù‹¤ŒÒ

     บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า 

รักษาผลประโยชน์กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบโดยดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท เช่น การให้ความรู้, 

การให้ช่วยเหลือทางเทคโนโลยี, ให้คำแนะนำในการบริหาร

จัดการ การพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต โดยทุกๆ เดือน 

บริษัทจะแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้

ผลิตชิ้นส่วนทุกราย  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนเฉลี่ยประจำปี 2558 เป็นดังนี้

ข้ึนรูปช้ินงานโดยใช้เคร่ืองป้อนช้ินงานอัตโนมัติ ทำให้ได้ผลผลิตมากข้ึนแต่ใช้เวลาน้อยลง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ของเสียในกระบวนการลดลง

ลดขั ้นตอนการทำงานของผู ้ผลิตชิ ้นส่วนด้วยการออกแบบพัฒนาจิ ๊กที ่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน ทำให้ลดเวลา 

ในการตรวจสอบเหลือเพียง 1 ใน 3
 

พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้สามารถผลิตชิ้นส่วนย่อยเข้ากระบวนการประกอบของผู้ผลิตชิ้นส่วนเอง จึงไม่ต้องสั่งชิ้นส่วนย่อย 

มาเก็บไว้ช่วยลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังได้
ความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2557 ปี 2558

คุณภาพ (Quality) 

ราคา (Cost) 

การส่งมอบ (Delivery) 

งานใหม่ (New model) 

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

4.21

3.71

4.36

4.10

4.09

4.20

3.92

4.27

4.21

4.14

ระดับคะแนน ปี 2557 ปี 2558

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

ไม่ผ่าน

35.64%

55.45%

6.93%

0.99%

0.00%

0.99%

40.95%

49.52%

6.67%

2.86%

0.00%

0.00%

¹Í¡¨Ò¡¹Õ้·Ò§ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¼ÙŒ¼ÅÔµ
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1. Å´µŒ¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

เชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ขั้นตอนของการออก

แบบ เพื่อให้การออกแบบมีประสิทธิภาพตรงตามความต้อง

การของลูกค้า และสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ขยายกระบวนการผลิตจากความ

สามารถในการผลิตชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียว ให้เป็นผู้ผลิตชิ้น

ส่วนและประกอบงานได้

2. ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
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ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á

      บริษัทดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง และ

ระดับเสียง เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีระบบ ISO14001 เป็น

มาตรฐานในการบริหารจัดการมลภาวะ เพื่อไม่สร้างมลภาวะหรือ

ปล่อยสู่ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น

ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ทำ

กิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์

อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนได้ (CSR activity) โดยแบ่งเป็น 2 

โครงการย่อยดังนี้

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ
áÅÐÍ§¤�¡Ã·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

     บริษัทบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

การบริจาคชุดโต๊ะ - เก้าอี้ตั้งใจเรียน จากโครงการ 3R เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งเหียง 

และโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว จ.ชลบุรี รวมทั้งมีการรับบริจาคเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า และสิ่งของเครื่องใช้

มือสองแต่อยู่ในสภาพดี เพื่อส่งมอบต่อใหมู้ลนิธิกระจกเงาใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป

การเปิดรับบริจาคหนังสือ เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลพานทองและโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุร ี

โดยจัดชุดหนังสือพร้อมชั้นวาง เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติอ่านระหว่างรอพบแพทย์ และหนังสืออีกส่วนหนึ่ง

รวบรวมส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา

1. â¤Ã§¡ÒÃ TSC Sharing (TSC áº‹§»˜¹)

2. â¤Ã§¡ÒÃ TSC Big Book Big Heart

¤Ù‹á¢‹§

     บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างเป็นธรรม

Ê×่ÍÁÇÅª¹

     บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตามความเป็นจริง 

โดยให้ข้อมูลที ่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันและชัดเจน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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     บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงานเพ่ือนำมาใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้

และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

ตนเองผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงาน

ได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนและนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้

กับองค์กรต่อไป

"¤¹áÅÐÍ§¤�¡Ã·Õ่àµÔºâµä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹"
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     ในปี 2558 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 6.09 ชั่วโมง

ต่อคนต่อปีมีการจัดหลักสูตรอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท 44 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

     ในปี 2558 บริษัทใช้งบประมาณการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 834,901.03 บาท ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ ปัจจัยหลักที่สำคัญคือการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้ผู้บังคับบัญชาใน

แต่ละสายงานวางแผนการอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเส้นทางของแต่ละสายอาชีพ (Training Road Map) และมีการออกแบบ

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง

พร้อมที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตนและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้

ÃÐ´Ñº

»ÃÐàÀ·ËÅÑ¡ÊÙµÃ ÃŒÍÂÅÐ¨Ó¹Ç¹ªÑ่ÇâÁ§·Õ่ÍºÃÁ

ÃÇÁ

¼ÙŒºÃÔËÒÃ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

ÃÇÁ

242

1157

460

1,859

6.67

6.35

5.24

6.09

¨Ó¹Ç¹ (¤¹) ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃÍºÃÁ à©ÅÕ่Â/ ¤¹/ »‚

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾

¾ÅÑ§§Ò¹

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�áÅÐÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

¡®ËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�·Ò§ÀÒÉÕ

¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐ¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

ÃÐººÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

64.17

17.65

6.42

6.42

8.56

4.28

10.70

6.42

6.24
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      ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก" และภารกิจของ

บริษัททั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก, ด้านการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ - มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก, ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และด้านผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลกนั้น ทุกส่วนงาน

ของบริษัทจึงมีการคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ/ วิธีการการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2558 ได้มีการดำเนินการดังนี้

"¡ŒÒÇä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§äÁ‹ËÂØ´ÂÑ้§"
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¡ŒÒÇä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§äÁ‹ËÂØ´ÂÑ้§

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ/¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹ÒÅÓ´Ñº

Pallet line สายการผลิตประกอบสายควบคุม

ยานยนต์ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการผลิต

Camera inspection

Automatic door lock

Induction cutting inner

Inner cutting for TM

SIP Activity

1

2

3

4

5

6

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ/¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹ÒÅÓ´Ñº

QE PROJECT Activity การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน

และตรวจสอบการทำงานของการผลิต

ชิ้นงาน

เพื่อสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นในการ

รับประกันคุณภาพให้กับลูกค้า

Know How Sharing

Motor servo

¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒ LPG

Recycle Runner

7

8

9

10

11

กล้องตรวจสอบคุณภาพสายควบคุม

ยานยนต์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เครื่องประกอบสายควบคุมยานยนต์ 

ประเภทสายเปิดประตู (Door lock)  

แบบอัตโนมัติ 

เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการผลิต

เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการผลิตเครื่องตัดสายอินเนอร์ (Inner) 

ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดการเชื่อม

หัวสาย

เคร่ืองตัดสายอินเนอร์ (Inner) แบบเปล่ียน 

โมเดล (Model) แบบอัตโนมัติ

เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการผลิต

การยกระดับคุณภาพของสินค้า

ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

เพื่อสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นในการ 

รับประกันคุณภาพให้กับลูกค้า

การแบ่งปันความรู้เก่ียวกับกระบวนผลิต 

และการตรวจสอบของแต่ละผู้ผลิตช้ินส่วน

และการจัดการปัญหาด้านคุณภาพ

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท

และยกระดับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานตลอดจน

การแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบ 

กับทางลูกค้า

การเปลี่ยน Induction motor 

เป็น Servo motor

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

และเพิ่มความเสถียรให้กับเครื่องฉีด

ยกเลิกการใช้ก๊าซ LPG ในกระบวนการ 

หลอมละลาย 

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

และลดต้นทุนการผลิต

การลดการใช้เม็ดพลาสติก  เพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติก

ลดปริมาณขยะ และลดต้นทุนการผลิต
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     นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสามารถ

ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุน การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียว

ข้องกับการพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนและมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโต

อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ไทย ด้วยจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ

ท่ีสำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

พัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม ซ่ึงกิจกรรมในปี 2558 มีดังต่อไปน้ี

"Ã‹ÇÁÊÃÃ¤�ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Á·Õ่´Õ"
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Contribution to Operation Smile Foundation (Thailand)

(â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÂÔ้Á)

     เนื่องด้วยปัจจุบันเด็กทารกในประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง 

เพดานโหว่ หรือทั้งสองอย่างมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation - Thailand) เป็นมูลนิธิที่ให้

ความช่วยเหลือทำศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้า ให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม และเด็กผู้ด้อยโอกาสต่อไป

TSC Love Delivery 2558

(TSC Ê‹§ÃÑ¡ 2558)

     ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม TSC ส่งรัก 2558 เพื่อเป็นการกระชับ 

ความสัมพันธ์อันดีและพนักงานมีความรักความสามัคคี มีการจัดจำหน่ายดอกไม้และบริการนำส่งให้กับผู้บริหาร 

และพนักงาน โดยรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไป

ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
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TSC Blood Donation #12 (2557)

(TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ à¾×่Í¾‹ÍËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 12 (2557)

     เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย สาขาอมตะนคร ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท โดยได้จัด 

ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

TSC Feel Good #3 (2558)

(TSC áº‹§»˜¹: ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤¡ÃÐà»‰Òà¾×่Í¹ŒÍ§
ãËŒ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹)

     เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันบริษัทฯ 

ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดีจากพนักงาน 

และบริษัทฯ ได้มอบกระเป๋าผ้า TSC Collection สมทบเพิ่ม เพื่อมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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ÅÓ´Ñº â¤Ã§¡ÒÃ à»‡ÒËÁÒÂ ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

Â¡àÅÔ¡¡ÒÃãªŒ LPG 
à»š¹ÃÐººä¿¿‡Ò

อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกการใช้ LPG 

กระบวนการหลอมละลาย 100% 

Servo Machine

¢ÒÂ Bobbin 
¡‹Òà¾×่Í¹ÓÁÒãªŒãËÁ‹

¹Ó¾ÅÒÊµÔ¡¨Ò¡¡ÒÃÅŒÒ§
¡ÃÐºÍ¡©Õ´ÁÒãªŒ·ÓÇÑÊ´Ø
ÊÓËÃÑº·Ó¨Ô๊¡

3R

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã 
â´Â¹Óà¤Ã×่Í§ Hot Mark
ÁÒãªŒãËÁ‹ 

Recycle RunnerPP

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

¡ÒÃ¹Ó Cutting Oil 
¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹

Â¡àÅÔ¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÒÃ¼ÅÔµ
Soldering
(µ‹Íà¹×่Í§¨Ò¡»‚ 2557)

ÅÓ´Ñº â¤Ã§¡ÒÃ à»‡ÒËÁÒÂ ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

à»ÅÕ่Â¹ Induction motor
à»š¹ Servo motor

¹Ó¡Å‹Í§à©¾ÒÐ»ÃÐàÀ·
ÁÒãªŒã¹¡ÒÃºÃÃ¨ØªÔ้¹Ê‹Ç¹

ลดปริมาณขยะจากการท้ิงกล่อง

100 กล่อง/ วัน 

เพิ่มมูลค่าเพิ่มของกล่องเปล่าก่อน

การขายซาก และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ

กล่องจัดเก็บเอกสารกล่องใส่อุปกรณ์ 

และพลาสติคม้วนได้ ดังนี้

กล่องกระดาษ = 2,857 บาท/ 100 กล่อง 

พลาสติก = 7,200 บาท/ ม้วน

6.4

6.5

6.6

7

¾‹¹¹้ÓÃÐºÒÂ¤ÇÒÁÃŒÍ¹
ËÅÑ§¤Ò

¡ÒÃÃ³Ã§¤�´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

ลดการใช้ไฟฟ้าลง 15% สามารถลดใช้ไฟฟ้าได้ 78.33% 

เพิ่มมูลค่าของซาก Bobbin ไม้ 

ขึ้น 5 เท่า 

เพิ่มมูลค่าซาก Bobbin ไม้

ได้ 5.9 เท่า

ทดแทนการสั่งซื้อ NC Nylon ได้

15,135 บาท

ลดการสั่งซื้อวัสดุในการทำจิ๊ก 

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายลดการซื้อ Cutting oil ได้ 40 ลิตร/ 

เดือน

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 

100%

1.  เพ่ือลดต้นทุน

2.  เพ่ือสนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิดประโยชน์ 

3.  เพ่ือสนองตอบนโยบายส่ิงแวดล้อมฯ

ลดการสั่งซื้อ Hot mark Machine

อย่างน้อย 3 เครื่อง

ลดการใช้เม็ดพลาสติก PP ลง  15%  ลดค่าใช้จ่ายได้ 43,040 บาท/ เดือน 

อยู่ระหว่างการดำเนินการลดการใช้พลังงานลง 82%

อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหาแนว

ทางลดความร้อนรอบนอกอาคารโรงงาน

ลดอุณหภูมิในโรงงานให้ไม่เกิน

35 องศา

รณรงค์ในเรื่องต่อไปนี้

1. Green Procurement

2. 7 Ways to Green your office

3. CAR FREE DAY

4. Green Party

5. สิ่งแวดล้อมสดใสเพียงใส่ใจแยกขยะ

6. สารเคมี...วายร้ายในที่ทำงาน

7. วิธีการลดการใช้น้ำ

8. ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

9. ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ มีผลต่อภาวะโลกร้อน

µÑÇÍÂ‹Ò§

    นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ ISO14001 และการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ประจำปี สรุปผลได้ดังนี้
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ÅÓ´Ñº â¤Ã§¡ÒÃ à»‡ÒËÁÒÂ ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÃÐºº´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÍ×่¹æ

TSC Green Industry

     บริษัทส่งเสริมและมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทำให้มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปคือ 

วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียว เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และประชาชน 

อย่างยั่งยืน

       ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองการ เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4
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2.1 คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนส่งให้ กนอ.

      pH 

      อุณหภูมิ

      ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) 

     ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) 

     ค่าน้ำมันและไขมัน

     ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) 

     ของแข็งแขวนลอย (SS) 

ÃÐºº´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÍ×่¹æ

 

     บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัท

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า

4. เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

5. เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี 

6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย

7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้าและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี  เป็นดังนี้

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายที่ปล่อยภายในโรงงาน

     ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)

     ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2)

     ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)

     ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)

     ไอระเหยของสังกะสี (Zinc)

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายที่ปล่อยออกสู่ชุมชน*

     ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)

     ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2)

     ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)

     คุณภาพอากาศ (AQI)

ppm

ppm

ppm

mg/m3

mg/m3

ppb

ppb

ppb

870

-

500

400

10

17.0

< 1.0

< 1.3

1.1

0.148

-

-

-

-

3.9

7.3

3.2

0.6

0.17

-

-

-

-

2.9

9.9

1.6

1.1

1.66

-

-

-

-

3.0

1.2

< 1.3

0.5

2.59

0.96

31.7

-
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1. ÍÒ¡ÒÈ

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

5.5 – 9.0

45

500

750

10

3,000

200

8.7

30.6

109

295

5.6

520

102

7.65

31.6

26

74

< 2

62

38

7.84

32.5

75

194

8.0

664

152

7.47

30.4

75

214

6.7

604

84

2. ¹้Ó

3.1 ภายในโรงงาน

     ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

     ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.2  ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

     ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในที่พื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

     ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

     ค่าระดับการรบกวน

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

90

140

70

115

10

82.35

61.7

92.8

5.6

79.28

99.8

59.4

109.1

2.8

79.6

100.45

62.6

88.0

7.3

79

97.5

64.3

90.3

7.1

3. ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§

TSC Co2 Reduction
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¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

* ÍŒÒ§ÍÔ§µÒÁ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¢Í§¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁÅ¾ÔÉã¹¾×้¹·Õ่ Í.àÁ×Í§ ¨.ªÅºØÃÕ

»ÃÐàÀ·¢ÂÐáÅÐ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃºÓºÑ´

»ÃÐàÀ·¢ÂÐ

¢ÂÐÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ Recycled ¢ÂÐ·Ñ่Çä»

¡ÃÃÁÇÔ¸ÕºÓºÑ´
     นอกจากนี้  บริษัทได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศ

ทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุก

ระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2558 มีดังนี้

- น้ำมันเครื่องเก่า

- สิ่งของปนเปื้อนต่างๆ เช่น     

   ถุงมือที่ใช้ในการทำงาน

   ภาชนะบรรจุปนเปื้อนกาว 

- หลอดไฟเสื่อมสภาพ

- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะดำเนิน    

   การตามวิธีการของประเภท

   ขยะนั้นๆ

- เศษกระดาษ ดีบุก 

   สังกะสี เศษไม้

- ถุงมือพลาสติกทั่วไป         

-  เศษอาหาร

- ขายเพื่อนำกลับไป

   ใช้ใหม่

- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะ   

   ดำเนินการตามวิธีการ

   ของประเภทขยะนั้นๆ

     บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือสัมผัสกับสารเคมี 

หรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ 

ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

     ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

กระบวนการผลิตและเครื่องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่นควันเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดของอุตสาหกรรม ในส่วนน้ำนั้น 

มีเพียงน้ำเสียจากการใช้ประจำวันซึ่งมีการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะออกไปยัง

บ่อบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป

     ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที่สามารถขาย 

และนำกลับมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั่วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบำบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกันดังนี้

     บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสีย ให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงาน

ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน 

     การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

ทุกประการ นอกเหนือจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลด 

การใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องในทุกปี

     บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ 

และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

     ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วย

มือเรา บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

     จำนวนครั้งการรั่วไหลของสารเคมี

5. ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

     ค่าปรับจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

     สิ่งแวดล้อม

     จำนวนครั้งของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย

     สิ่งแวดล้อม

6. ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡

     จำนวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

0000

0000

0000

0000

4. ¡ÒÃÃÑ่ÇäËÅ¢Í§ÊÒÃà¤ÁÕ

คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน                

ทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน 

อันจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม

มุ่งม่ัน แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของทางบริษัท ท่ีกระทบกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ 

และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ 

รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท

1. 

2.

3.

4.

5.



2.2 ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
µ‹ÍÊÑ§¤Á



     บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับ 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:CSR) 

ดังนี้
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ

     บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึง 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

     บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนใน

การพิจารณาดูแลพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ 

มนุษยชน

¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ

     บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการ 

แข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญารวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ

     บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจน 

ปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
µ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤

     บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้

บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไข 

ที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹ÍáÃ§§Ò¹
ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ

     บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อีกทั้งสนับสนุนความคิด ในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และ

สวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การรับสมัคร

และจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

¡ÒÃÃ‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
áÅÐÊÑ§¤Á

     บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญใน

การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทน

และคืนกำไรสู่สังคม

ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

     บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มี

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

     บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม 

ที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม  

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน



2.3 ¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ 



     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/ หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องขององค์กร
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¹ÔÂÒÁ

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ
¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้

1 2 3
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ

¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้

1 2 3

1. ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
   à¨ŒÒË¹Õ้
   Ê¶ÒºÑ¹
   ¡ÒÃà§Ô¹

ผลตอบแทนจากผลการดำเนิน

งานที่ดีและยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงตามสัญญา

การได้รับการปฏิบัติ

ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทัน

ต่อการตัดสินใจและโปร่งใส

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืน

คู่มือหลักการ

กำกับดูแลกิจการ 

(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

- การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์
IR Press Release

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹          
   (µ‹Í)

ผลตอบแทน และสวัสดิการ

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

การปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงตามสัญญาจ้าง

การพัฒนาศักยภาพและความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การจูงใจผ่านผลตอบแทน

และ/ หรือการได้รับการยอมรับ

จากผลสำเร็จของงาน

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืน

คู่มือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการ 

(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

หลักสูตรฝึกอบรม

ตามสายอาชีพ

การประชุมคณะ
กรรมการสวัสดิการ

กิจกรรม

MD เล่าให้ฟัง

ประกาศอีเมล

อินทราเน็ต

ประชุมหน้าแถว

บอร์ดประชาสัมพันธ ์

TSC PRIDE News

รายงานสรุปผล

การประเมินคู่ค้า

ประจำปี

คู่มือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการ 

(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

หลักสูตรจรรยา

บรรณธุรกิจในการ 

ดำเนินธุรกิจ และ

การต่อต้านการ

ทุจริต

การประชุมรับ
ทราบนโยบาย
ลูกค้าประจำปี/ 
ประจำเดือน

กิจกรรม : สัมมนา
ร่วมกับลูกค้า

การพบปะลูกค้า
ประจำเดือน

เว็บไซต์

การสำรวจความ
พึงพอใจประจำปี

สภาพแวดล้อมที่ดี และความ

ปลอดภัยในที่ทำงาน
 

การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม

และเป็นธรรม

3. ÅÙ¡¤ŒÒ คุณภาพตามมาตรฐาน

ต้นทุนที่ตอบสนอง

การส่งมอบที่ตรงเวลา

ความสามารถเชิงวิศวกรรม

ระบบการบริหารจัดการ

การปฏิบัติตามเงื่อนไข 

และข้อตกลงตามสัญญา
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¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ
¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้

1 2 3
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ

¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้

1 2 3

4. ¤Ù‹¤ŒÒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม

และโปร่งใส

การปฏิบัติตามเงื่อนไข 

และข้อตกลงตามสัญญา

การชำระเงินที่ครบถ้วน

และตรงเวลา

ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน

ระยะยาว

รายงานสรุปผล

การประเมินคู่ค้า

ประจำปี

คู่มือหลักการ 

กำกับดูแลกิจการ 

(ประกอบด้วยจรรยา
บรรณธุรกิจ)

หลักสูตรจรรยา-

บรรณธุรกิจใน

การดำเนินธุรกิจ 

และการต่อต้าน

การทุจริต

ประชุมคู่ค้า

กิจกรรม : 

ขยายเครือข่าย

ต่อต้านการทุจริต

ประกาศอีเมลเว็บ

ไซต์เจ้าหน้าที่

จัดหา

5. ªØÁª¹
    áÅÐÊÑ§¤Á

6. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
    ÃÒª¡ÒÃ
    áÅÐÍ§¤�¡Ã
    ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

6. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
   ÃÒª¡ÒÃáÅÐ
   Í§¤�¡Ã·Õ่
   à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§         
   (µ‹Í)

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

การได้รับการช่วยเหลือ

สนับสนุนและส่งเสริม

ด้านต่างๆ การมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

การปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปผล

การประชุมตาม

วาระ

หลักสูตรฝึกอบรม

ตามสายอาชีพ

การชำระภาษี 

และค่าธรรมเนียมครบถ้วน

ตามกำหนด

คู่มือหลักการกำ

กับดูแลกิจการ 

(ประกอบด้วยจรรยา
บรรณธุรกิจ)

รายงานตาม

กฎหมายและ

เงื่อนไขในใบ

อนุญาต

หลักสูตรฝึกอบรม

ความรู้ตามสาย

อาชีพ

กิจกรรม : 
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
และศาสนา
ในท้องถิ่น

การตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวด
ล้อมในพื้นที่ 
ชุมชนรอบโรงงาน

เว็บไซต์เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมกิจกรรม

การประชุม
รับทราบกฎระเบียบ
ต่างๆ

กิจกรรม : 
ร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายโครงการ
ต่างๆ เข้าร่วมอบรม 
และสัมมนา

เว็บไซต์เจ้าหน้าที่
รัฐกิจสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ BOI

การปฏิบัติตามกฎหมายข้อ

บังคับและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

การให้ความร่วมมือ 

และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

7. Ê×่ÍÁÇÅª¹

8. ¤Ù‹á¢‹§

การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบ

ถ้วนและตรวจสอบได้

การมีส่วนร่วมในการเปิดเผย

ข้อมูลทางธุรกิจ

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การไม่ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา

ËÁÒÂàËµØ :

***¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้ 
1     ËÁÒÂ¶Ö§ ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่ "ä´ŒÃÑº" ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ºÃÔÉÑ·
2     ËÁÒÂ¶Ö§ ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่ "ÊÃŒÒ§" ¼Å¡ÃÐ·ºãËŒºÃÔÉÑ·
3     ËÁÒÂ¶Ö§ ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่ "ºÃÔÉÑ·µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§¡®ËÁÒÂ"

Opportunity day 

เว็บไซต์การให้
สัมภาษณ์เจ้า
หน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ์

เว็บไซต์เจ้าหน้าที่

ฝ่ายขายเจ้าหน้าที่

ส่วนงานวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
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     บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งครอบคลุมประเด็น

การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

โดยพนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ

ในวันปฐมนิเทศตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งเข้าใจ

กระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

     บริษัทดำเนินการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการ 

บริษัทมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ว่าจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ 

และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขตการดำเนินการละเผยแพร่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์บริษัท 

(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55)

     คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง 

กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและรายงานคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นปีละ 1 ครั้ง

     ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และบริษัทมีแผนที่จะชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย เมื่อบริษัทได้รับ 

การรับรองเข้าร่วมโครงการแล้ว
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     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 

และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบ 

และขั้นตอนตามหลักการสากล (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54)

     บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที ่

ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านทางช่องทางต่างๆ 

โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 

เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

(Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่นควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) 

อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นว่าได้ถูกนำ

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม่ำเสมอและรายงานการบริหารความเสี่ยงด้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่าง

ต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผล

การตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล

รวมทั้งปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น และรายงานให้

ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
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      คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้บนพื้นฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทและวิถี

แห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

      บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยก

ระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมีหลักการสำคัญ 5 หมวดดังนี้

ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ËÁÇ´·Õ่ 1 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ รายย่อยโดยเฉพาะ

นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น

ËÁÇ´·Õ่ 2

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากขึ้น คณะกรรมการ

จึงกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

อย่างชัดเจน อีกทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทาง

ในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มี

ส่วนได้เสีย  

ËÁÇ´·Õ่ 3

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสภายในระยะ

เวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนด

ËÁÇ´·Õ่ 4

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการตรวจสอบดูแลให้การดำเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างโปร่งใสกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบ

ด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและกำหนดให้มี

หน่วยงาน Compliance Unit เพื่อทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ËÁÇ´·Õ่ 5

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแล

กิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

มากขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นวาระประชุมล่วงหน้าเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เป็นต้น

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹

¡ÒÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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     ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการและจัดให้มีการอบรมเผยแพร่เพื่อ

มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำแนวปฏิบัติไปสู่การบริหารจัดการองค์กร

ได้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้ที่ 

http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4

     บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจ 

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐาน 

ขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ 

สุจริตบนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ/ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท  

ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริหารจัดการธุรกิจ 

ทุกระดับด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการโดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นในความเป็นธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

บริษัทจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงานเพื่อให้มีการศึกษาและทบทวน 

คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดข้อมูลข่าวสาร

ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทุกปี 

เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

   บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ 

และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนโดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ  ซึ่งได้รวมถึง 

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายสำคัญ 

และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

หมวดข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication)
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

     อุตสาหกรรมยานยนต์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่รุนแรง

ทั้งในด้านต้นทุน ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและลูกค้า ผู้ประกอบรถยนต์ในการตัดสินใจ

ลงทุนอย่างมาก บริษัทได้ใช้เครื่องมือการบริหารด้านต่างๆ เพื่อบริหาร

จัดการความเสี่ยงระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งพัฒนา

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามผลการดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องบริษัทจึงสามารถดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง

ได้ครบถ้วน

     บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

และสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กร 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee -RMC) ทำหน้าที่

กำกับดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยง

ทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและติดตามดูแลวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน
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¼Å¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
     ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการ

บริหารงานความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความ

เสี่ยงยังคงมีประสิทธิผลและมีความสามารถในการบรรลุวัตถุ

ประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามให้มีการดำเนิน

งานตามระบบที่วางไว้ ทั้งนี้โครงสร้างการดำเนินงานดังกล่าว

จะมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหรือเมื่อ

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงาน

ตามระบบบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมั่นใจ

ได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์

ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยยังคงความสามารถในการ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

     การบริหารความเสี่ยง คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะ

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อ

ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานโดยกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่

อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกำหนดไว้ และ

มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง

มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     (Risk Management Committee : RMC)    

    มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบ

    

3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยง

   

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยง

5. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยง

    

    การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติ 

อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท

     ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการ 

กำกับดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น คือ           

และได้รายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ตามลำดับ

     “โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่

ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท”
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กำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดทำตารางการประเมิน

ความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงาน

ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ี

ถือปฏิบัติทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อ

ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การกำกับดูแล

ของฝ่ายบริหาร

ที่ยอมรับได้ของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ

ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป



2.7 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÒÂâ«‹ÍØ»·Ò¹



     บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน

ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง

รายงานที่ถูกต้องโดยมีแนวปฏิบัติ 5 ประการดังต่อไปนี้ 1. Ê×่ÍÊÒÃ¹âÂºÒÂµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ่¹

     บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 จากนั้นบริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่คู่ค้าของบริษัททุกราย             

ทั้งนี้มีแผนในการเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังที่บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกประมาณการ 

ภายในปี 2559

2. ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  

     บริษัทได้ร่วมมือกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดต้นทุนการผลิต  

เข้าร่วมการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ตลอดจนยกระดับผู้ผลิตช้ินส่วนให้ขยายกระบวนการผลิตจากการเป็นเพียงผู้ผลิตช้ินส่วนให้เป็นผู้ผลิตช้ินส่วน 

และประกอบงาน

ã¹»‚ 2558 ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õ่ÊÓ¤ÑÞ ´Ñ§¹Õ้

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¤Ù‹¤ŒÒ áÅÐ/ ËÃ×Íà¨ŒÒË¹Õ้ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ù‹¤ŒÒ

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1. ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ
áÅÐà·‹Òà·ÕÂÁ

2. äÁ‹ÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
·Ò§»˜ÞÞÒ

เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณา 

คัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม

ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมาย 

การค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็น 

การละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

µ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ่¹

การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปฏิบัติในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการหมวดจรรยาบรรณ 

อย่างเคร่งครัด

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¡®ËÁÒÂ

ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติตาม

ระบบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Ê‹§àÊÃÔÁ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
µ‹ÍÊÑ§¤Á

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า

และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

ของบริษัท

3.

4.

5.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

87 88



2.8 ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ
ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹



     บริษัทมุ่งมั่นในการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยการตรวจสอบพื้นที่

และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนัก

และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้าน 

ความปลอดภัย พร้อมทั้งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1. ¡ÒÃ«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹¡Ã³ÕÊÒÃà¤ÁÕÃÑ่ÇäËÅ

     ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 สมมุติให้ขณะที่พนักงานกำลัง

เคลื่อนย้ายถังน้ำมันไฮโดรลิค 200 ลิตรโดยใช้แฮนด์ลิฟต์ระหว่าง 

การถอยอุปกรณ์ช่วยยกนั้น ถังน้ำมันหล่นลงมาและหกรั่วไหลเต็มพื้นที ่

พนักงานท่ีพบเหตุการณ์จึงรีบเข้าช่วยเหลือแต่เหยียบคราบน้ำมัน

ลื่นล้มศีรษะแตก ต่อมาได้ทำการระงับสารเคมีรั่วไหล โดยการใช้ 

ขี้เลื่อยเทเป็นเขื่อนกั้นพื้นที่ดังกล่าว และอพยพผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอก 

พื้นที่

2. ¡ÒÃ«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹¡Ã³ÕÃÑ§ÊÕÃÑ่ÇäËÅ

     ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 สมมุติให้ขณะท่ีปฏิบัติงานกับเคร่ือง 

กำเนิดรังสี x-ray เครื่องเกิดขัดข้อง เครื่อง Survey Meter จึงส่งสัญญาณ 

เสียงและแสงเตือนว่าปริมาณรังสีเกิน  25 ไมโครซีเวิร์ต/ ชั่วโมง            

     จากการสันนิษฐานเบื้องต้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลให ้

ต้องหยุดการทำงานของเครื่องทันทีเพื่อตรวจสอบและอพยพพนักงาน 

ที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพล

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นความปลอดภัยเชิงรุก เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิด 

อุบัติเหตุ

ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนด

â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´Ñ§¹Õ้

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

1.

2.

3.

3. ¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁ«ŒÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿

      ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 11.15 น. สมมุติให้ 

เกิดเพลิงไหม้ที่แผนกไฮเล็กซ์ (Hi-Lex) โดยเกิดการลุกติดไฟที่เครื่องจักร 

หมายเลข CNC#003_2 และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงทำให้ไม่ 

สามารถควบคุมเพลิงได้ ขณะเกิดเหตุมีพนักงานบาดเจ็บ 2 คน 

ถูกไฟลุกไหม้ที่แขนขวา 1 คน และหมดสติจากการสำลักควันอีก 1 คน

»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

     โครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นนั้นเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทำงาน 

ซึ่งมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้

     เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ของตนเอง

â¤Ã§¡ÒÃ /¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ
´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ »ÃÐ¨Ó»‚

1. ¡Ô¨¡ÃÃÁ CCCF

     เป็นการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหมวกนิรภัยไม่ดื่มขณะขับข่ี 

เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของภาครัฐบาลและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลขององค์กรอีกด้วย โดยจัดให้มีบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ แจกส่ือประชาสัมพันธ์ และให้ผู้บริหารทุกฝ่ายงานร่วมอวยพรให้พนักงาน เดินทางกลับ 

ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

     บริษัทมีการจัดกิจกรรม Safety Week หรือ "สัปดาห์ความปลอดภัย" อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ในด้านความปลอดภัยผ่านการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดสร้าง Model Stop 6 การประกวด 

TSC Mascot การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

2. ¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�¢Ñº¢Õ่»ÅÍ´ÀÑÂ 

3. ¡Ô¨¡ÃÃÁ Safety Week ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·
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     เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ทุกฝ่ายงานทำการตรวจสอบและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในฝ่ายงาน 

ตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

     บริษัทได้เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการทำงาน ประจำปี 2558 โดยได้เข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก ซ่ึงท่ีผ่านมามีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึก 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานและร่วมกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน 

เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จ 

ในการเข้าร่วมการประกวด โดย “ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾ 

áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È” ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

4. ¡Ô¨¡ÃÃÁ»¯Ô·Ô¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

5. â¤Ã§¡ÒÃÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
    ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558
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     สืบเนื่องจากกิจกรรมและการตรวจประเมิน Machine Safety Activity 2014 โดยมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร

ในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงาน บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

และได้รับเชิญเข้าร่วมการดำเนินการต่างๆ ของ TMAP-EM ดังนี้

     1.  ในปี 2557 ได้รับเกียรติเป็นบริษัทเดียวที่ในการนำเสนอบนเวทีในการประชุมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนของ TMAP-EM

“The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็น Best Practice 

ของสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

     2.  ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “2015 Supplier Safety, Quality and Environment Exhibition”

ในวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นตัวอย่างการดำเนินการให้กลุ่มผู้ผลิต

ชิ้นส่วนของ TMAP-EM ได้ศึกษา

     บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานตามพระดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยมีพิธีการรับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

6. â¤Ã§¡ÒÃ Machine Safety Activity

7. â¤Ã§¡ÒÃÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÅÍ´ÀÑÂà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
    ÊÁà´็¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
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à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃÒÂ§Ò¹

»ÃÐà´็¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞã¹ÃÒÂ§Ò¹

     บริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานความยั่งยืนในปี 2558 เป็นปีแรกโดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมภายใต้ปรัชญาของบริษัท

ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 

โดยรายงานผลการดำเนินงานครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง

30 กันยายน 2558 

     เนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรด้วยการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามปรัชญานำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการดูแลพนักงาน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ขอบเขตการรายงานครอบคลุมกิจกรรมของทุกส่วน

งานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

     บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจลูกค้า คู่ค้า

สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบกิจการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นผนวกกับมีการนำประเด็นที่มีความสำคัญต่อความ

สำเร็จขององค์กร วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

รูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญในรายงาน

ฉบับนี้ดังต่อไปนี้

ปี กิจกรรม

1. ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

1.1 ´ŒÒ¹¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

1.2 ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ

1.3 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ

1.4 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

1.5 ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

     Ã‹ÇÁ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ

1.6 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤

1.7 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÒÂâ«‹ÍØ»·Ò¹

1.8 ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒÃ‹ÇÁ

     ÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

1.9 á¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹

2. ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á

2.1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã

2.2 ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã

2.3 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹áÅÐÊÔ·¸Ô

     Á¹ØÉÂª¹

2.4 ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ

     ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

2.5 ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹

     áÅÐÊÑ§¤Á

2.6 Ã‹ÇÁà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่

     à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

2.7 Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

     ·ŒÍ§¶Ô่¹

3. ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

3.1 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ´ŒÒ¹

     ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

3.2 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹้Ó

3.3 ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÅ´ÀÒÇÐ

     âÅ¡ÃŒÍ¹

ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÍ§¤�¡Ãã¹´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
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¤¹áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ 

¨Ò¡¤Ø³¤‹Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õ้

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

1. 2.

• บริษัทพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยงบประมาณ

   834,901.03 บาท 

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท

   กว่า 44 หลักสูตร (9 ประเภทหลักสูตร)

• ในปี 2558 พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรม

   โดยเฉลี่ย 6.09 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

• ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ

   ของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท   

   ตลอดจนตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 33 กิจกรรรมแบ่งตาม    

   4 กลุ่ม คือ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรม   

   เพื่อพนักงาน และกิจกรรมเพื่อคู่ค้า

• ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ3. 4.

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท   

   อย่างเคร่งครัด

• บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี ้ 

   อย่างเคร่งครัดเป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้   

   ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

• เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต  

   (CAC) ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และอยู่ระหว่าง  

   การดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559

• บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์    

   /สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำ    

   ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

• บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจเปิดเผยข้อมูล    

   ที่สำคัญโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

¤Ø³ÀÒ¾

• บริษัทมีการคิดค้น ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีการการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

   ซึ่งในปี 2558 มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น11 โครงการ

• บริษัทสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใน

   4 ด้านหลักได้แก่คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model)   

   โดยพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านราคาและงานใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในขณะที่ในด้านคุณภาพ

   และการส่งมอบลูกค้ามีความพึงพอใจลดลง ส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2558 เพิ่มขึ้นอยู่ที่

   4.14 คะแนนจากปี 2557 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.09 คะแนน

• บริษัทแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกราย เพื่อให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ   

   การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนเฉลี่ยประจำปี 2558 มีผู้ผลิตได้คะแนนในระดับดีเยี่ยมเพิ่มขึ้น 

   เป็น 40.95% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 35.64% และไม่มีผู้ผลิตท่ีไม่ผ่านเป็น 0% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 0.99% 

• ในปี 2558 บริษัทร่วมมือกับผู้ผลิตช้ินส่วนทำการลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต จำนวน 3 กิจกรรม  

   พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 กิจกรรม  
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ÁØÁÁÍ§ 3 ´ŒÒ¹ : àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊÑ§¤Á

àÈÃÉ°¡Ô¨

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹

¢ŒÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡ÑºËØŒ¹ÊÒÁÑÞ

- ÃÒ¤Ò¾ÒÃ�µ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) 

- ÁÙÅ¤‹ÒµÒÁºÑÞªÕµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·)

- ¡ÓäÃµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ (¾Ñ¹ºÒ·)

- ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ  

- ÃÒÂä´ŒÃÇÁ  

- ¡ÓäÃÊØ·¸Ô  

¢ŒÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡Ñº§º´ØÅ (¾Ñ¹ºÒ·)

- ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹  

- ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ  

- Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  

- Ë¹Õ้ÊÔ¹ÃÇÁ  

- ·Ø¹·Õ่ÍÍ¡áÅÐàÃÕÂ¡ªÓÃÐáÅŒÇ  

- Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

1.00

6.51

1.26

3,655,872

3,733,447

326,960

1,262,040

2,615,872

849,465

924,715

259,800

1,691,157

1.00

6.50

0.49

2,731,858

2,760,034

126,747

1,231,861

2,700,945

959,180

1,013,541

259,800

1,687,404

1.00

6.35

0.56

2,828,120

2,865,520

144,444

1,377,641

2,790,533

1,074,224

1,140,545

259,800

1,649,988

2556 2557 2558

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

- ¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊ‹Ç¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (%)  

- ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¶ÒÇÃ (%)  

- ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� (%)  

- ¡ÓäÃ¢Ñ้¹µŒ¹ (%)  

- ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹µ‹ÍË¹Õ้ÊÔ¹

   ËÁØ¹àÇÕÂ¹ (à·‹Ò)  

- ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§µ‹ÍË¹Õ้ÊÔ¹ (à·‹Ò)

- ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹Ë¹Õ้ÊÔ¹µ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò)  

19

33

12

21

1

1

0.55

8

19

5

18

1

1

0.60

9

22

5

18

1

1

0.69

2556 2557 2558
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ÁØÁÁÍ§ 3 ´ŒÒ¹ : àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊÑ§¤Á

ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ 2555 2556 2557 2558¤‹Ò
ÁÒµÃ°Ò¹

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ 2555 2556 2557 2558¤‹Ò
ÁÒµÃ°Ò¹

1. ÍÒ¡ÒÈ

1.1 ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡»Å‹Í§ÃÐºÒÂ

    ·Õ่»Å‹ÍÂÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹

    - ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ÁÍ¹¹Í¡ä«´� 

       (Carbon monoxide : CO)

    - ¡�Ò«ÍÍ¡ä«´�¢Í§ä¹âµÃà¨¹

       (Nitrogen dioxide : NO2)

    - ¡�Ò««ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�

       (Sulfur dioxide : SO2)

    - ½Ø†¹ÅÐÍÍ§ÃÇÁ

        (Total-Suspended Particulate : TSP)

    - äÍÃÐàËÂ¢Í§ÊÑ§¡ÐÊÕ (Zinc)

1.2 ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡»Å‹Í§ÃÐºÒÂ

     ·Õ่»Å‹ÍÂÍÍ¡ÊÙ‹ªØÁª¹*

    - ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ÁÍ¹¹Í¡ä«´�

       (Carbon monoxide : CO)

    - ¡�Ò«ÍÍ¡ä«´�¢Í§ä¹âµÃà¨¹

       (Nitrogen dioxide : NO2)

    - ¡�Ò««ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�

       (Sulfur dioxide : SO2)

    - ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ (AQI)

2. ¹้Ó

3. ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§

2.1 ¤Ø³ÀÒ¾¹้Ó·Ô้§·Õ่¼‹Ò¹¡ÒÃºÓºÑ´

     ¡‹Í¹Ê‹§ãËŒ ¡¹Í.

     - pH 

     - ÍØ³ËÀÙÁÔ

     - ¤‹Ò¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÍÍ¡«Ôà¨¹

        ·Ò§ªÕÇà¤ÁÕ (BOD) 

     - ¤‹Ò¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÍÍ¡«Ôà¨¹

        ·Ò§à¤ÁÕ (COD) 

     - ¤‹Ò¹้ÓÁÑ¹áÅÐä¢ÁÑ¹

     - ¢Í§á¢็§·Õ่ÅÐÅÒÂã¹¹้Ó·Ñ้§ËÁ´

        (TDS) 

     - ¢Í§á¢็§á¢Ç¹ÅÍÂ (SS) 

3.1 ÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹

     - ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§à©ÅÕ่Â 8 ªÑ่ÇâÁ§

        ã¹ºÃÔàÇ³¾×้¹·Õ่»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

     - ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¾×้¹·Õ่»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

3.2 ã¹¾×้¹·Õ่ªØÁª¹ÃÍºâÃ§§Ò¹

     - ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§à©ÅÕ่Â 24 ªÑ่ÇâÁ§

        ã¹·Õ่¾×้¹·Õ่ªØÁª¹ÃÍºâÃ§§Ò¹

     - ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§ÊÙ§ÊØ´ ã¹¾×้¹·Õ่ªØÁª¹

        ÃÍºâÃ§§Ò¹

     - ¤‹ÒÃÐ´Ñº¡ÒÃÃº¡Ç¹

ppm

ppm

ppm

mg/m3

mg/m3

ppb

ppb

ppb

ํC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

5.5 – 9.0

45

500

750

10

3,000

200

90

140

70

115

10

8.7

30.6

109

295

5.6

520

102

82.35

61.7

92.8

5.6

7.65

31.6

26

74

< 2

62

38

79.28

99.8

59.4

109.1

2.8

7.84

32.5

75

194

8.0

664

152

79.6

100.45

62.6

88.0

7.3

7.47

30.4

75

214

6.7

604

84

79

97.5

64.3

90.3

7.1

870

-

500

400

10

17.0

< 1.0

< 1.3

1.1

0.148

-

-

-

-

3.9

7.3

3.2

0.6

0.17

-

-

-

-

2.9

9.9

1.6

1.1

1.66

-

-

-

-

3.0

1.2

< 1.3

0.5

2.59

0.96

31.7

-

57
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ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ 2555 2556 2557 2558¤‹Ò
ÁÒµÃ°Ò¹

4. ¡ÒÃÃÑ่ÇäËÅ¢Í§ÊÒÃà¤ÁÕ

       - ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ้§¡ÒÃÃÑ่ÇäËÅ

          ¢Í§ÊÒÃà¤ÁÕ

5.  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
    ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

       - ¤‹Ò»ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

          äÁ‹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡®ËÁÒÂ

          ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

       - ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ้§¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

          äÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂ

          ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

6.  ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
    ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡

       -  ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ้§¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÒ¹

          ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

7.1 »ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂäÁ‹ÍÑ¹µÃÒÂ·Ñ้§ËÁ´
     ·Õ่¹Óä»¡Ó¨Ñ´ 

     - â´Â¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºÁÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ãËÁ‹

        (Recycle)  

     - â´ÂÇÔ¸ÕÍ×่¹æ ä´Œá¡‹ ¤Ñ´áÂ¡»ÃÐàÀ·

        à¾×่Í¨ÓË¹‹ÒÂµ‹Í

7.2 »ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ·Ñ้§ËÁ´
     ·Õ่¹Óä»¡Ó¨Ñ´ 

     - â´Â¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºÁÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ãËÁ‹

        (Recycle) 

     - â´ÂÇÔ¸ÕÍ×่¹æ ä´Œá¡‹ ·Óàª×้Íà¾ÅÔ§¼ÊÁ

µÑ¹

µÑ¹

-

552.95

5

520.92

-

334.84

µÑ¹

µÑ¹

16.48

7.95

13.50

7

6.65

8.25

2556 2557 2558

* ÍŒÒ§ÍÔ§µÒÁ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¢Í§¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁÅ¾ÔÉã¹¾×้¹·Õ่ Í.àÁ×Í§ ¨.ªÅºØÃÕ
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ÁØÁÁÍ§ 3 ´ŒÒ¹ : àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊÑ§¤Á ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾Ô่ÍªØÁª¹ áÅÐÊÑ§¤Á

ÊÑ§¤Á

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å 

¡ÒÃÅÒ¤ÅÍ´ºØµÃ (2) (¤¹)

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·Ñ้§ËÁ´ (1) (¤¹) 

¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹·Ñ้§ËÁ´ (2) (¤¹)

¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒÍÍ¡¨Ò¡Í§¤�¡Ã·Ñ้§ËÁ´ (1) (¤¹) 

• ªÒÂ 

• ËÞÔ§ 

• ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒÍÍ¡ ÁÕÍÒÂØ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 »‚ 

• ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒÍÍ¡ ÁÕÍÒÂØµÑ้§áµ‹ 30 »‚ ¢Ö้¹ä» 

• ÍÑµÃÒ¡ÒÃÅÒÍÍ¡¨Ò¡Í§¤�¡Ã 

  (% ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ñ้§ËÁ´)

1. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ  ¤ÃÑ้§·Õ่ 8

2. TSC à¡็º¢ÂÐ (ªÒÂËÒ´ºÒ§áÊ¹) 

3. TSC ¨ÑºÁ×ÍÊÒ¹½˜¹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1 :

    -  ¡ÒÃÊ‹§ÁÍºÍØ»¡Ã³�àÇªÀÑ³±�áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§

      ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅãËŒâÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹à¢ÒÊÑµµ¾ÃËÁ

      ¨. ªÅºØÃÕ Ã‹ÇÁ¡ÑºªÁÃÁÍÒÊÒ¾Ñ²¹ÒáÅÐ

      ºÓà¾็Þ»ÃÐâÂª¹� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò 

4. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

    ·Ó´Õ¶ÇÒÂáÁ‹ËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 9

1. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

   à¾×่ÍªÕÇÔµãËÁ‹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 10

2. TSC 1 ÇÑ¹ à¾×่ÍÊÑ§¤Á : 

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤»¯Ô·Ô¹µÑ้§âµ�ÐÁÍºãËŒ¡Ñº

      âÃ§àÃÕÂ¹ÊÍ¹¤¹µÒºÍ´¡ÃØ§à·¾ áÅÐ

      ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤á¼‹¹¿�Å�ÁàÍ¡«àÃÂ�à¾×่Í¨Ñ´

      ·ÓàÊ×้Íà¡ÃÒÐ¡Ñ¹¡ÃÐÊØ¹ ÃÇºÃÇÁÁÍº

      ãËŒ¡Ñº¡ÃÁ·ËÒÃÃÒº·Õ่ 21 ÃÑ¡ÉÒ

      ¾ÃÐÍ§¤�ã¹ÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์

      ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ¨.ªÅºØÃÕ

3. TSC áº‹§»˜¹Ë¹Ñ§Ê×Í´ŒÇÂËÑÇã¨ : 

    - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓËÃÑºà´็¡ ¾ÃŒÍÁ

      ªÑ้¹ÇÒ§ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÍÑÁ¾Ç¹ÒÃÒÁ

      ¨. ªÅºØÃÕ 

4. TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 1 : 

     - ¡ÒÃÊ‹§ÁÍºâµ�Ð-à¡ŒÒÍÕ้µÑ้§ã¨àÃÕÂ¹ ¨Ò¡

      â¤Ã§¡ÒÃ 3R áÅÐÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·ÒÊÕáÅÐ»ÃÑº

      »ÃØ§¾×้¹·Õ่Ê¹ÒÁà´็¡àÅ‹¹ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹

      ÇÑ´ÍÑÁ¾Ç¹ÒÃÒÁ ¨.ªÅºØÃÕ

5. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµà¾×่ÍáÁ‹ËÅÇ§

    ¤ÃÑ้§·Õ่ 11

1.  TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 2 : 

     -  ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤àÊ×้Í¼ŒÒáÅÐà¤Ã×่Í§áµ‹§¡ÒÂ

       Á×ÍÊÍ§ÁÍºãËŒ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸Ô¡ÃÐ¨¡à§Ò

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤âµ�Ð-à¡ŒÒÍÕ้µÑ้§ã¨àÃÕÂ¹ ¢Í§àÅ‹¹

      àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³�¡ÒÃàÃÕÂ¹

       ÁÍºãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ºŒÒ¹§Ô้ÇáÅÐÈÙ¹Â์

      ¾Ñ²¹Òà´็¡àÅ็¡ªØÁª¹ºŒÒ¹µÅÒ´·Ø‹§àËÕÂ§

      ¨.ªÅºØÃÕ

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÃŒÍÁªÑ้¹ÇÒ§ãËŒ¡Ñº

      âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾Ò¹·Í§ áÅÐâÃ§¾ÂÒºÒÅ

      ¾¹ÑÊ¹Ô¤Á ¨.ªÅºØÃÕ

2. â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÂÔ้Á:

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¡Ñº·Ò§ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÃŒÒ§ÃÍÂÂÔ้Á

       (Operation Smile Foundation Thailand) 

      ÊÓËÃÑºª‹ÇÂàËÅ×Íà´็¡´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ «Ö่§à¡Ô´

      ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡ÑºÍÒ¡ÒÃ»Ò¡áËÇ‹§ à¾´Ò¹âËÇ‹

3. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµà¾×่Í¾‹ÍËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 12 

4. TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 3 : 

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤¡ÃÐà»‰Òà¾×่Í¹ŒÍ§ ÁÍºãËŒ¡Ñº

      ÁÙÅ¹Ô¸Ô¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

5. TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµà¾×่ÍáÁ‹ËÅÇ§¤ÃÑ้§·Õ่ 13 

6. TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 4 :

    Ã‹ÇÁã¨à¾×่ÍªØÁª¹

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤Ë¹Ñ§Ê×Í ÍØ»¡Ã³�¡ÒÃàÃÕÂ¹

      ¢Í§àÅ‹¹àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐÊÓËÃÑºà´็¡ ÁÍºãËŒ

      ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ºÒ§áÊÁ 

     - ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤ÂÒ àÇªÀÑ³±� áÅÐ¨Ñ´ÁØÁ¹ÁáÁ‹/

      ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´็¡ãËŒâÃ§¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁ

      ÊØ¢ÀÒ¾µÓºÅà¡ÒÐÅÍÂ

      (¾×้¹·Õ่ Í.¾Ò¹·Í§ ¨.ªÅºØÃÕ) 

• ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒ¤ÅÍ´ºØµÃ 

• ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ËÅÑ§¨Ò¡¤ÅÍ´ºØµÃ 

• ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ËÅÑ§¨Ò¡¤ÅÍ´ºØµÃ (%) 

ËÁÒÂàËµØ :  (1) ÃÇÁ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§áÅÐ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ (Sub contractor)

  (2) äÁ‹ÃÇÁ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§áÅÐ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ (Sub contractor)

2556 2557 2558

2556

2557

2558

1,625

387

804

821

450

207

40.43

26

26

1.60

657

1,474

965

740

734

394

190

36.62

22

22

1.49

584

1,385

706

703

682

480

309

56.96

26

22

1.87

789
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¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹ÃÐººÊÒ¡Å

(GRI Content index)

5



µÑÇªÕ้ÇÑ´µÒÁ¡ÃÍºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å (GRI content index)

G4
Indicator Descriptions Page

General Standard Disclosures

Strategy and Analysis

G4-1

G4-2

Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization

Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  

G4-17 

G4-18 

Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 

The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the

organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content 

G4-3 

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Report the name of the organization

Report the primary brands, products, and services

Report the location of the organization’s headquarters

Report the number of countries where the organization operates 

Report the nature of ownership and legal form 

Report the markets served including geographic breakdown, sectors served,

and types of customers and beneficiaries 

Report the scale of the organization 

Report types of employees and their classification (such as gender, permanent

employee, region, substantial portion and significant variations) 

The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements

Describe the organization’s supply chain 

Report any significant changes during the reporting period regarding the

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 

Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed 

by the organization 

List externally developed economic, environmental and social charters, principles,

or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses 

List memberships of associations (such as industry associations) and national or

international advocacy organizations in which the organization participates in

as strategic member

04

10-11, 20-25, 97-98

96-98

97-98

08, 12-17

08, 13-17

08

08, 12

12

09, 17

08

109

Not Applicable

09, 17, 67-71

08, 10-11, 20-25

03, 10-11, 20-25,

27-98

10-11, 34-41, 50-63,

105-108

10-11, 20-25, 76-80

Organizational Profile 

Identified Material Aspects and Boundaries 

Governance

G4
Indicator Descriptions Page

G4-19 

G4-20 

G4-21 

G4-22 

G4-23 

List all the material Aspects identified in the process for defining report content 

For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 

For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 

The effect and the reasons of any restatements of information provided in

previous reports 

Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect

Boundaries 

 

G4-24 

G4-25 

G4-26 

G4-27  

A list of stakeholder groups engaged by the organization 

The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 

The organizational approach to stakeholder engagement 

The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how

the organization has responded to those key topics and concerns 

 G4-28 

G4-29 

G4-30 

G4-31 

G4-32 

G4-33 

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 

Date of most recent previous report (if any) 

Reporting cycle (such as annual, biennial) 

The contact point for questions regarding the report or its contents 

The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, or the

reference to the External Assurance Report 

The organizational policy and current practice regarding external assurance for

the report

G4-34  The governance structure of the organization, including committees of the highest

governance body

96-98

96-97

97-98

96-98

96-97

67-71, 97-98

67-71, 97-98

67-71, 97-98

67-71, 97-98

96-97

96-97

96-97

96-97

96-97

00

12, 18-19, 79

76-80

Stakeholder Engagement 

Report Profile

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as

codes of conduct and codes of ethics

Ethics and Integrity 

112 113



Category : Economic

Economic Aspect : Economic Performance 

Category : Environmental

Environmental Aspect : Materials 

Economic Aspect : Market Presence

Economic Aspect : Indirect Economic Impact

Economic Aspect : Procurement Practices

Environmental Aspect : Energy

G4
Indicator Descriptions Page

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

G4-DMA 

G4-EC1 

G4-EC2 

G4-EC3 

G4-EC4

G4-DMA 

G4-EC5 

G4-EC6

G4-DMA 

G4-EC7 

G4-EC8

G4-DMA 

G4-EC9 

G4-DMA 

G4-EN1 

G4-EN2 

G4-DMA 

G4-EN3 

G4-EN4 

G4-EN5 

G4-EN6 

G4-EN7

Disclosure on management approach for Economic Performance of

Economic Aspect 

Direct economic value generated and distributed 

Financial implications and other risks and opportunities for the organizational

activities due to climate change 

Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 

Financial assistance received from government

Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage

at significant locations of operation 

Proportion of senior management hired from the local community at significant

locations of operation

Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of

Economic Aspect 

Development and impact of infrastructure investments and services supported 

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 

Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation  

Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect 

Materials used by weight or volume 

Percentage of materials used that are recycled input materials 

Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 

Energy consumption within the organization 

Energy consumption outside of the organization 

Energy intensity 

Reduction of energy consumption 

Reduction in energy requirements of products and services

76

17, 46-49, 103-104

81-85

28-63

00

Not Applicable

28-63

00

34-41, 50-63

34-41, 105-107

34-41, 105-107

34-41

34-41, 105-107

00

105-108

105-108

39, 48-49

39, 48-49, 105-108

00

00

56-59

39, 48-49

Environmental Aspect : Water 

Environmental Aspect : Emissions 

Environmental Aspect : Effluents and Waste

Environmental Aspect : Products and Services

Environmental Aspect : Compliance

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-EN8 

G4-EN9 

G4-EN10

G4-DMA 

G4-EN15 

G4-EN16 

G4-EN17 

G4-EN18 

G4-EN19 

G4-EN20 

G4-EN21

G4-DMA 

G4-EN22 

G4-EN23 

G4-EN24 

G4-EN25 

G4-EN26 

G4-DMA 

G4-EN27 

G4-EN28

G4-DMA 

G4-EN29

Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 

Total water withdrawal by source

Water sources significantly affected by withdrawal of water 

Percentage and total volume of water recycled and reused

Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 

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

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 

NOx, SOx, and other significant air emissions 

Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 

Total water discharge by quality and destination 

Total weight of waste by type and disposal method 

Total number of volume of significant spills 

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 

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related

habitats significantly affected by the organizational discharges of water and run off 

Disclosure on management approach for Products and Services of

Environmental Aspect 

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed

by category

Disclosure on management approach for Compliance of Environmental Aspect 

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions

for no-compliance with environmental laws and regulations

60-63, 105-108

60-63, 105-108

00

60-63, 105-108

60-63, 105-108

56-59, 105-108

00

56-59

00

56-59

56-59

60-63, 105-108

56-59, 60-63

60-63, 105-108

105-108

105-108

00

00

38-39, 66, 81-85 

81-85

00

60-63

105-108
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Human Rights Aspect : Child Labor

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor

Human Rights Aspect : Security Practices

Human Rights Aspect : Indigenous Rights

Human Rights Aspect : Assessment

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms 

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-HR5 

G4-DMA 

G4-HR6

G4-DMA 

G4-HR7

G4-DMA 

G4-HR8

G4-DMA 

G4-HR9

G4-DMA 

G4-HR10

G4-HR11 

G4-DMA 

G4-HR12

Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect 

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child

labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor 

Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human

Rights Aspect

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

Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect 

Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies

or procedures that are relevant to operations

Disclosure on management approach for Indigenous Rights of Human Rights Aspect 

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and

actions taken 

Disclosure on management approach for Assessment of Human Rights Aspect 

Total number of percentage of operations that have been subject to human rights

reviews or impact assessments

Disclosure on management approach for Supplier Human Rights Assessment of

Human Rights Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain

and actions taken

Disclosure on management approach for Human Rights Grievance Mechanisms of

Human Rights Aspect 

Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved

through formal grievance mechanisms

76-80

76-80

39

39

00

00

Not Applicable

Not Applicable

64

64

39

39

39

64

64

Human Rights Aspect : Non-discrimination 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining 

Sub-category : Human Rights

Human Rights Aspect : Investment  

Category : Social

Environmental Aspect : Transport 

Environmental Aspect : Overall 

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms 

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-EN30

G4-DMA 

G4-EN31

G4-DMA 

G4-EN32 

G4-EN33

G4-DMA 

G4-EN34

G4-DMA 

G4-HR1 

G4-HR2

G4-DMA 

G4-HR3

G4-DMA 

G4-HR4

Disclosure on management approach for Transport of Environmental Aspect 

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and

materials for the organizational operations, and transporting members of the workforce

Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 

Total environmental protection expenditures and investments by type

Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of

Environmental Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria 

Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken

Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms

of Environmental Aspect 

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved

through formal grievance mechanisms

Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect 

Total number and percentage of significant investment agreements and contracts

that include human rights clauses or that underwent human rights screening 

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

Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect 

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective

Bargaining of Human Rights Aspect 

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

00

00

105-108

00

39

39

39, 66

00

00

28-63

39

42-45, 65

00

39, 76-80

76-80

76-80

116 117



Society Aspect : Anti-corruption

Society Aspect : Public Policy

Society Aspect : Anti-competitive Behavior

Society Aspect : Compliance

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society

Sub-category : Society 

Society Aspect : Local Communities 

Category : Social

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-SO1 

G4-SO2

G4-DMA 

G4-SO3 

G4-SO4 

G4-SO5

G4-DMA 

G4-SO6

G4-DMA 

G4-SO7

G4-DMA

G4-SO8

G4-DMA 

G4-SO9 

G4-SO10

G4-DMA 

G4-SO11

Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 

Percentage of operations with implemented local community engagement,

impact assessments, and development programs 

Operations with significant actual and potential negative impacts on

local communities

Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 

Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption

and the significant risks identified 

Communication and training on anti-corruption policies and procedures 

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect 

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

Disclosure on management approach for Anti-competitive Behavior of Society Aspect 

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and

monopoly practices and their outcomes

Disclosure on management approach for Compliance of Society Aspect 

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions

for non-compliance with laws and regulations

Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Impacts on

Society of Society Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society 

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

and actions taken

Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on

Society of Society Aspect 

Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved

through formal grievance mechanisms 

Not Applicable

34-63, 105-108

00

72-75

00

42-45, 72-75

74

00

105-108

72-74, 81-85

72-74, 81-85

105-108

105-108

39

39

39

105-108

105-108

Page

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy 

Product Responsibility Aspect : Compliance

Sub-category : Product Responsibility 

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety

Category : Social

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-PR1 

G4-PR2

G4-DMA 

G4-PR3

G4-PR4 

G4-PR5

G4-DMA 

G4-PR6 

G4-PR7

G4-DMA 

G4-PR8

G4-DMA 

G4-PR9

Disclosure on management approach for Customer Health and Safety of Product

Responsibility Aspect 

Percentage of significant product and service categories for which health and

safety impacts are assessed for improvement 

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes

concerning the health and safety impacts of products and services during their life

cycle, by type of outcomes

Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of

Product Responsibility Aspect 

Type of product and service information required by the organizational procedures

for product and service information and labeling, and percentage of significant

product and service categories subject to such information requirements

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes

concerning product and services information and labeling, by type of outcomes 

Results of surveys measuring customer satisfaction

Disclosure on management approach for Marketing Communications of

Product Responsibility Aspect 

Sale of banned or disputed products 

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes

concerning marketing communications, including advertising, promotion, and

sponsorship, by type of outcomes

Disclosure on management approach for Customer Privacy of Product Responsibility Aspect 

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy

and losses of customer data

Disclosure on management approach for Compliance of Product Responsibility Aspect 

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations

concerning the provision and use of products and services

66

66

00

38

66

38

00

66

00

00

38

38

66

00

118 119



Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor/Management Relations

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education 

Sub-category : Labor Practices and Decent Work  

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment 

Category : Social

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA 

G4-LA1 

G4-LA2

G4-LA3

G4-DMA

G4-LA4

G4-DMA

G4-LA5 

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11  

  

Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and

Decent Work Aspect

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age

group, gender and region

Benefits provided to full - time employees that are not provided to temporary or

part-time employees, by significant locations of operation

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

Disclosure on management approach for Labor/Management Relations of Labor

Practices and Decent Work Aspect

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these

are specified in collective agreements

Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor

Practices and Decent Work Aspect

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker

health and safety committees that help monitor and advise on occupational

health and safety programs

Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and

absenteeism and total number of work - related fatalities, by region and by gender

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

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices

and Decent Work Aspect

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued

employability of employees and assist them managing career endings

Percentage of employees receiving regular performance and career development

reviews, by gender and by employee category  

64, 28-63

109

27-63

109

64, 28-63

00

90

90, 109

89-95, 109

89-95

90

42-45

44, 109

42-45, 109

00

Page

Labor Practices and Decent Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Supplier Assessment for Labor Practices 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity 

G4
Indicator Descriptions Page

G4-DMA

G4-LA12 

G4-DMA

G4-LA13

G4-DMA

G4-LA14

G4-LA15

G4-DMA 

G4-LA16

  

Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor

Practices and Decent Work Aspect

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee

category according to gender, age group, minority group membership, and other

indicators of diversity

Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men

of Labor Practices and Decent Work Aspect  

Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee category, by

significant locations of operation

Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply

chain and actions taken

Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms

of Labor Practices and Decent Work Aspect 

Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through

formal grievance mechanisms 

64

18-19

00

00

39

39

39

27-64

27-64

120 121
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